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Hitzaurrea

⌂

IRALEren kontsulta-zerbitzuak laguntza eta aholkularitza eskaini nahi dizkie irakasleei hizkuntzari lotutako
zalantzak argitzeko eta euskarazko testuak zuzentzeko. Eskola-komunitatearen zerbitzura gaude, eta gure
xedea euskara zuzen eta egoki erabiltzea bultzatzea da.

Hiru atal nagusi ditu gure jarduerak:

•

Hizkuntzari buruzko zalantzak argitzea

•

Euskaraz sortutako testuak zuzentzea: azterketak, ariketak, eskola-idazkiak...

•

Euskaratutako testuak zuzentzea: azterketak, ariketak, eskola-idazkiak...

Orobat, ikastetxeetan erabiltzen diren idazkien ereduak eskaintzen ditugu: bilera-deiak, oharrak,
jarraibideak, ikasleen gurasoentzako gutunak…

Galde-erantzunak eta zuzendutako testuak (egilearen daturik aipatu gabe) «Galde-erantzunen datubasea» atalean argitaratzen ditugu, hezkuntza-komunitate osoaren esku uztearren.

Bilduma honetan, 2020-2021 ikasturtean jaso ditugun galderen artetik aukeratutako sorta bat argitaratu
dugu. Erraz kontsultatu ditzakezue sarrerak, gaiak, hitzak eta beste CTRL+F sakatuta edo bilaketa-menuan.

Hona, bada, IRALEk eta kontsulta-zerbitzuak eginiko lanaren lagintxo bat.

Lengoajetan ohi inzan
Estimatze gutitan
Orai aldiz hik behar duk
Ohoria orotan.
Heuskara
Habil mundu guzira

IRALEren kontsulta-zerbitzua
2022ko ekaina
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Txillardegi 14
20108 OBABA
Tel.: 993 21 44 04
Faxa: 993 31 14 64
elbirazipitria@ikastetxea.eus

ZIURTAGIRIA
LANEKO ARRAZOIENGATIK BIDAIA PERTSONALA EGIN BEHARRA ⌂
ENPRESAREN DATUAK

Izena

IFK

Telefonoa

Elvira Zipitria Ikastetxea

R2010812F

993 21 44 04

Helbidea
Txillardegi 14 Obaba-20108
ENPRESAREN LEGEZKO ORDEZKARIA
Joanes Etxeberri Azpilkueta

ZIURTATZEN DUT
Pedro Agerre Enparantza (nortasun-agiria: 11111111N) enpresa honetako langilea
dela, eta bere bizilekutik lanpostura joan behar duela.

Ziurtagiri hau ematen da, agintaritza eskudunen aurrean egiazta dadin, urriaren 25eko
926/2020 Errege Dekretuak (non Espainiako Gobernuak alarma-egoera ezartzen duen,
egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako
infekzioen hedapena geldiarazteko) jasotzen dituen salbuespenetan ezarritakoaren
arabera ez baita itxierara behartuta dagoen jardueraren batean aritzen.

Izenpetua:

Joanes Etxeberri Azpilkueta
Obaban, 2020ko urriaren 26an.

AURKEZPEN-ERRUBRIKA ⌂

1. edukia

2. edukia

Garapena

Hitzik gabeko
komunikazioa

Edukiaren
aurkezpena

Aurkezpenaren
diseinua

Aurkezpenaren
tipografia
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Puntuak

4

3

2

1

2

Eduki
kontzeptuala.
Eduki sinbolikoa.
Eduki espaziala.

Edukia esanahiari
buruzkoa da,
eduki sinbolikoa
da, baina eduki
kontzeptuala
saihesten du.

Eduki
deskribatzaile
hutsa da; gainera,
inkoherentziak
ditu.

Azalpena
proiektuaren
arkitekturari
buruzkoa da.
Planteamendu
orokorraren eta
xehetasun
partzialen arteko
koherentzia
erakusten du.

Azalpena
proiektuaren
arkitekturari
buruzkoa da.
Planteamendu
orokorra eta
xehetasunak
definitzen ditu,
baina ez dira
elkarrekin
erlazionatzen.
Garapena
koherentea da.

Eduki
deskribatzaile
hutsa da
(objektuala da edo
funtzional hutsa);
hala eta guztiz ere,
zuzena da.
Azalpena
arkitekturari
buruzkoa da,
baina
xehetasunetan
galtzen da.

Garapena
ulergarria da,
baina flashback
desegokietara jo
behar izaten da.

Garapena ez da
koherentea; ardatz
nagusia garatzean
desordena
erakusten du.

Konfiantza eta
segurtasuna
transmititzen ditu,
baina halako
distantzia neutral
bat erabili behar
izan du hori
lortzeko.
Diapositiba
bakoitzean
informazio zuzena
erakusten du.

Segurtasun eza eta
konfiantza eza
transmititzen ditu,
baina erakusten
duen
hurbiltasunak
laguntzen dio
komunikatzen.
Informazio asko
erakusten du,
baina ulertzeko
modukoa.

Segurtasun eza eta
konfiantza eza
transmititzen ditu;
gainera,
komunikazioa
galarazten duen
distantzia
gordetzen du.
Diapositiba
bakoitza
informazioz
gainezka dago.

Aurkezpena
diseinatuta dago,
baina gehiegikeria
erretorikoekin.

Aurkezpena
diseinatuta dago,
baina ez modu
bateratuan.

Aurkezpena ez
dago diseinatuta.

Tipografia
interesgarria
erakusten du,
baina
protagonismo
handiegia dauka.

Tipografia arrunta
erakusten du,
baina egokitzen da
proiektura.

Tipografia arrunta
erakusten du,
proiektuarekin bat
ez datorrena.

2

2

2

1

0,5

0,5

Garapena
koherentea da;
ulertzeko
entzuleak egin
behar duen
ibilbidetik oso
gertu dago.
Konfiantza,
segurtasuna eta
hurbiltasuna
transmititzen ditu.

Tamaina egokia
da aurkezpena
ondo ikusteko;
edukia ere egokia
diapositiba
guztietan,
aurkezpenaren
garapenarekin bat
datorrena.
Diseinatuta dago
aurkezpena.

Tipografia zuzena
erakusten du, eta
proiektuarekin bat
datorren diseinua.

Azalpena alderdi
ez-arkitektonikoei
buruzkoa da.

RÚBRICA PRESENTACIÓN ⌂
Puntos

Contenido 1

Contenido 2

Secuencia

Lenguaje no
verbal

Presentación contenido

Presentación diseño

Presentación tipografía

2

2

2

2

1

0.5

0.5
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3
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2

Contenido
conceptual.
Contenido
simbólico.
Contenido
espacial.

Contenido
significativo
simbólico, pero
elude el
conceptual.

Presentación
referida a la
arquitectura del
proyecto.
Coherencia entre
el planteamiento
general y los
detalles parciales.

Presentación
referida a la
arquitectura del
proyecto.
Define el
planteamiento
general y los
detalles, si bien no
se relacionan
entre sí.
Desarrollo
Desarrollo
coherente.
comprensible, si
bien requiere
flashbacks
inoportunos.

Presentación
referida a aspectos
no arquitectónicos.

Transmite
confianza,
seguridad, pero a
través de cierta
distancia neutral.

Presenta
inseguridad y
falta de confianza,
si bien la cercanía
le ayuda a
comunicar.
Mucha
información, pero
reconocible.

Transmite
inseguridad y falta
de confianza;
presenta una
distancia no
comunicativa.
Saturación de la
información en
cada diapositiva.

Presentación no
diseñada.

Desarrollo
coherente. Muy
próximo al
recorrido
comprensivo que
debe hacer el
oyente.
Transmite
confianza,
seguridad y
cercanía.

Contenido
meramente
descriptivo
(objetual o
meramente
funcional), si bien
es correcto.
Presentación
referida a la
arquitectura, pero
dispersa en
detalles.

1
Contenido
meramente
descriptivo que
además presenta
incoherencias.

Desarrollo no
coherente,
desorden en el hilo
conductor.

Tamaño visible, y
contenido
adecuado en cada
diapositiva,
acorde al
desarrollo de la
presentación.
Presentación
diseñada.

Información
correcta en cada
diapositiva.

Presentación
diseñada, pero
con excesos
retóricos.

Presentación
diseñada, pero no
de forma unitaria.

Tipografía
correcta, y diseño
acorde al
proyecto.

Tipografía
interesante, pero
excesivamente
protagonista.

Tipografía común, Tipografía común,
pero acorde al
no acorde al
proyecto.
proyecto.

BALIOAK

ILDO
PEDAGOGIKOAK

HIZKUNTZAK

Plurala. Inklusiboa. Giza duintasunaren balioa du erreferente etiko
nagusia.
Hezkidetzailea. Pertsonen arteko berdintasuna bizi den benetako
espazioa. Ekitatea, errespetua eta justizia sustatzen dituena.
Tolerantea. Besteen askatasuna errespetatzen duena (haien
pentsaera, jokaera, sexu-orientazioa, sinesmena edo iritziak).
Elkarbizitzarako proiektu sendoa izanez, gatazkei aurrea nola hartu
eta gatazka horiek bakean nola konpondu landuko dituena.
Ekintzen ondorioengatik nork bere erantzukizuna onartzen eta
erantzuteko gaitasuna garatzen lagunduko duena.
Ekitatiboa. Aukera-berdintasuna bermatzen du.
Kalitatekoa. Hezkuntza-giro positibo, lasai eta atseginean
gaitasunak eta konpetentziak ahalik eta gehien garatzen dituena.
Emozio-hezigarria. Pertsona gisa hazterantz eta pertsonen arteko
harreman positiboak ezartzerantz eta garatzerantz bideratzen
duten gaitasunak lantzen ditu.
Proiektuetan oinarritua. Ikasleak dira ikaskuntzaren protagonista.
Ekimena, autonomia eta ahalegina (banaka zein taldeka) bultzatzen
dira.
Berritzailea, ikasleen eta irakasleen etengabeko hobekuntzara
bideratua.
Jakin-mina, izaera ekintzailea eta zehaztasun zientifikoa sustatzen
dituena.
Euskalduna. Euskara du irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan
komunikatzeko hizkuntza, eta euskararen erabilera hezkuntzakomunitateko kide guztien artean sustatzen du.
Eleaniztuna. Euskara, gaztelania eta ingelesa integratzen ditu
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan.

HEZKUNTZAKOMUNITATEKO
KIDEEN ARTEKO
HARREMANA

Parte-hartzailea. Ikastetxearen antolamenduan eta
funtzionamenduan familien, ikasleen eta profesionalen arteko
lankidetza sustatzen duena.

ESKOLAREN ETA
INGURUAREN
ARTEKO
HARREMANA

Ingurunearekin sustraitua. Ekologikoa. Natura errespetatzen eta
zaintzen du. Iraunkortasun-eredurantz hezten du.
Herritar konprometituak izateko prestatzen duena. Modu kritiko
eta arduratsuan parte hartzen du gizartean.
Abegikorra. Kultura-aniztasuna errespetatzen du. Beste kulturak
ezagutzeko, errespetatzeko eta kultura horietan eta horiekin
bizitzen ikasteko estrategiak lantzen ditu.
Pertsonen arteko konpromisoa, adiskidetasuna eta elkartasuna
sustatzen dituena.

Zeintzuk indartuko zenituzke?

10
Adierazi zure ustez eskolak zeintzuk lantzen
dituen egoki gaur egun.

Printzipioak, balioak edo nortasun-ezaugarriak

Adierazi zure ustez eskolak zeintzuk
bermatu, eduki, garatu beharko lituzkeen.

PRINTZIPIOAK - BALIOAK - NORTASUN-EZAUGARRIAK ⌂
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VALORES

LÍNEAS
PEDAGÓGICAS

LENGUAS
RELACIÓN ENTRE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

RELACIÓN DE LA
ESCUELA CON SU
ENTORNO

Plural. Inclusiva. Su referente ético primordial: el valor de la
dignidad humana.
Coeducadora. Espacio real de equidad entre personas. Fomenta la
equidad, el respeto y la justicia.
Tolerante. Que respete la libertad de los demás (forma de pensar,
de actuar, orientación sexual, creencias u opiniones).
Con un proyecto sólido de convivencia donde se trabaje la
prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos, y la
responsabilidad y la capacidad de responder por las consecuencias
de los propios actos.
Equitativa. Asegura la igualdad de oportunidades.
De calidad. Que desarrolle al máximo las capacidades y
competencias en un ambiente educativo positivo, tranquilo y
agradable.
Educadora en emociones. Trabaja las capacidades que permiten
iniciarse como personas, desarrollar y establecer relaciones
interpersonales positivas.
Basada en proyectos. El alumnado es protagonista de su
aprendizaje. Se potencia la iniciativa, autonomía y el esfuerzo
personal y grupal.
Innovadora, orientada a la mejora continua tanto del alumnado
como del profesorado.
Que estimula la curiosidad, espíritu emprendedor y el rigor
científico.
Euskaldun. Utiliza el euskera como lengua vehicular en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y fomenta el uso del euskera entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
Multilingüe. Integra euskera, castellano e inglés en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Participativa. Que fomente la colaboración entre familias,
alumnado y profesionales en la organización y funcionamiento del
centro.
Enraizada con su entorno. Ecológica. Trabaja el respeto y cuidado
de la naturaleza. Educa hacia un modelo sostenible.
Prepara para ser ciudadano/a y participa activamente en la
sociedad de una manera crítica y responsable.
Acogedora. Respeta la multiculturalidad. Con estrategias para
conocer, respetar y aprender a vivir con y en otras culturas.
Que fomenta el compromiso, la amistad y la solidaridad entre las
personas.

¿Cuáles reforzarías?

Señala los que consideras que actualmente se
trabajan en la escuela de forma adecuada

Principios, valores o señas de identidad

Señala los que consideras que debe
garantizar, poseer, desarrollar la escuela

PRINCIPIOS - VALORES – SEÑAS DE IDENTIDAD

BARNE DISEINUA - 2. IKASTURTEA > PROIECTUAK I - PRAKTIKA 04

BARNE-DISEINUA
04 PRAKTIKA: BASECTION ⌂

HELBURUA
Etxebizitza bat diseinatuko dugu ikasleek aukeratuko duten artista garaikide batentzat.
Artista horren lana irakasleak eskainitako ideia espazialarekin aberastuko dugu.
Etxebizitza baserri batean garatuko dugu. Irakasleak oin-planta eta ebakidurak emango ditu.
Aldi berean, lanleku, tailer eta esposizio-gunea izateko garatu behar dugu espazioa. Baina baita
artista gutxienez beste bi pertsonarekin batera bertan bizitzeko ere.

BALDINTZAK
•
•
•

Forjatuak edo eskailerak, nahi izanez gero, bota egin ahal izango ditugu, eta
bestelakoak eraiki.
Estalkian argi-sarrerak (sabai-leihoak, argi-zuloak…) sortu ahalko ditugu, baina ezin
izango dugu estalkiaren forma, luze-zabala edo altuera eraldatu.
Fatxadak ez ditugu inola ere eraldatuko.

AURRE-ENTREGAK
1. aurre-entrega: azaroaren 24an, asteartea, eskolaren hasieran.
Tokiaren eta artistaren gaineko ikerketa. Artistaren, tokiaren eta proiektuaren inguruko analisi
kritikoa eta lehen hausnarketak
DIN-A3, collagea eta teknika libreak erabilita
A4 neurriko memoria: idatzizko analisia
2. aurre-entrega: abenduaren 2an, asteazkena, eskolaren hasieran.
Ideia eta garapena. Lan-maketa (1/50). Harri-kartoi fina + krokisak, esku hutsez egindako
marrazkiak ebakidura oinarritzat hartuta.
3. Aurre-entrega: abenduaren 9an, asteazkena, eskolaren hasieran.
Definizioa eta adierazpen grafikoa. Oin-plantak, ebakidurak, lan-maketa eboluzionatua.
Behin betiko entrega: abenduaren 14an, astelehena, eskolaren bukaeran.
Oin-plantak, ebakidurak, maketa, perspektibak eta memoria.
Nahi izanez gero, A3 bat edo bi entregatu ahalko dira proiektuaren krokisak laburtzeko.
Nahi izanez gero, maketaren argazkiak ere aurkeztu ahal izango dira, baina inolaz ere
perspektibak ordezkatzeko.
Eskala normalizatuak; betiere, definizio-mailaren eta unean uneko adierazpen-interesaren
arabera aukeratu behar dira.
Gutxienekoak: oin-planta, 1/50; luzetarako ebakidurak, 1/50; zeharkako ebakidurak, 1/40
eskalan.
Delineatua, AutoCADen bidez.
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Entregak: Elementu grafikoak eta testuak era librean banatuta A3 dokumentuetan. A2+
kartulina tolestu baten barnean sartuta.
Classroom erabilita, egunean zehar entregatu daiteke lana, kalitate handiko eta ondo
maketatutako PDF baten bidez.
Izena: 20220321_ETXEBERRI_JOANES_basection.pdf
EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
Lanak dokumentu eta elementu guztiak eduki behar ditu: ez da dokumenturik falta behar.
Formatua eta teknika zehatz-mehatz errespetatu behar dira.
Formatu okerra edo osatugabea = onartu gabeko eta ebaluatu gabeko lana
Ideia
Programa sormenaz garatzea, eta proposamen programatikoa originala izatea.
Garapena eta soluzioa funtzionalak izatea, eta, aldi berean, espazioaren ideia eta definizioa
koherentea.
Erabileran estereotiporik ez egotea, eta bizilekua ulertzeko era berriak, baita proposamen
alternatiboak ere.
Funtzioaren eta formaren arteko erlazioa egokia izatea.
% 40
Sintesia: forma/kontzeptua/esanahia/irudia.
Proposamenaren espazialtasuna.
Ideia: Espaziala versus formala. Kontzeptuala versus objektuala. Orokorra versus partziala.
Erabilera pribatu eta publikoen distribuzio egoki eta orekatua; ibilaldiek ez dute elkar oztopatu
behar.
Ez espazio hilik, ezta espazio hipermurrizturik ere.
Altzarien distribuzioan eta irudikapenean, estereotiporik ez.
• Proposamenak, gehienbat, garapen espaziala erakutsi behar du, hiru dimentsiotan. Oinplantan bakarrik diseinatutako proiektuak zigortu egingo dira, kalifikazioa jaitsita.
Ariketa
• Proiektuetan altuera ezberdinetan dauden espazioak zuzen definitu eta garatu behar dira,
gainditzeko
bakoitza bere aldetik.
derrigorrezko
• Altuerak egoki banatu behar dira, etxebizitzaren funtzio eta erabileren arabera. Ez da onartuko
baldintza
gehiegizko altuera duen bainugelarik edota bestelako espaziorik, ezta altuera gutxiegiko
espazio publikorik ere.

Memoria
Memoria zuzen adieraztea eta idaztea.
Gehienez, 300 hitz (bestela, ez da ebaluatuko).
Irizpide estetikoak (ideia edo irizpide kontzeptualak), funtzionalak eta konstruktiboak izatea.
Irizpide funtzionalak ez ezik, proiektuaren beraren subjektibotasuna eta kontzeptualizazioa
adierazteko ere gai izan behar dugu. Ez da nahikoa planoei begiratu hutsez agerikoak diren ibilbideak
edo erabilerak deskribatze soila.

Irudikapena: planoak
Planoen bidezko irudikapen espaziala.
Irudikapen arkitektonikoa eta eraikuntza-irudikapena.
Kode zuzenak erabiltzea oinplano eta ebakiduren irudikapen arkitektonikoan.
Eskala normalizatuak.
Oinplanoak eta ebakidurak ezin dira txiki agertu panelean.

% 20

% 20
Ikasgaia
gainditzeko
derrigorrezko
baldintza
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Proiektua irudikatzeko eskala egokiak erabiltzea, eta eskala bakoitzarekin bat datorren delineazioa.

Irudikapena eta delineatuak, ikasgaia gainditzeko baldintza
Elementu arkitektonikoak kode egokiekin irudikatzea.
CADen bidez aurkeztea eta delineatzea.
Delineazioak perfektua, garbia, zehaztua, bereizia, baloratua eta aberastua izan behar du; hau da,
ez da hutsik agertu behar, ezta minimalegia izan behar.

Perspektibak
Perspektibak esku hutsez marraztu behar dira, aise, bizkor, lerroa orraztu gabe.
Perspektiben definizioak zuzena izan behar du, baita konikoena ere. Ez da perspektiba-akatsik egon
behar.
Perspektibak zuzenak enkoadratu behar dira, eta zuzen aukeratu.
Perspektibek egoki mugatuta (edo mugatu gabe) egon behar dute.
Perspektibek espazioa definitu behar dute, eta ez objektuak.
Perspektibek proiektuaren ideia espaziala adierazi behar dute.
Indarra emateko, irudiak, siluetak edo beste elementu batzuk integratuko dira.

% 20

Aurkezpena
Irudikapenak garbia izan behar du.
Aurkezpenak txukuna eta argia izan behar du. Planoek ez dute zikin egon behar, ezta zimurtuta ere;
itsasteko sistema egokia eta iraunkorra aukeratu eta erabili behar da.
Lana
Maketaren egikerak garbia izan behar du.
jasotzeko
PDF fitxategiak nomenklatura eta tamaina egokiak izan behar ditu.
derrigorrezko
Ez da kalterik eragin behar eskolan.
baldintza
Kuterrak ez dira erabili behar mahaien gainean; gelan ez da espraiz ihinztatu behar, etab.
•
•
•

Ez da erabili behar arkitektura ordezkatzen duen elementu grafikorik.
Ez dira erabili behar dekorazio-elementuak, edukiari buruzko arreta galaraz dezaketenak.
Proiektuarekin bat datozen diseinua eta tipografia erabili behar dira.

DISEÑO DE INTERIORES - 2º CURSO > PROYECTOS I - PRÁCTICA 04
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DISEÑO DE INTERIORES
PRACTICA 04: BASECTION ⌂
OBJETO
La vivienda para el artista contemporáneo que elija el alumnado.
El trabajo de dicho artista se enriquecerá con la idea espacial sugerida por el profesor.
Dicha vivienda la desarrollaremos en un baserri. El profesor ofrecerá la planta y la sección.
Se debe desarrollar un espacio de trabajo, taller y exposición. Pero también la vivienda personal
del artista que comparte al menos con otras dos personas.

CONDICIONANTES
•
•
•

Se podrá plantear el derribo de los forjados y/o escaleras y la construcción de otros
nuevos.
Se podrá intervenir en cubierta para crear entradas de luz, pero no se podrá alterar su
forma, extensión o altura.
En ningún caso se podrán alterar las fachadas.

PREENTREGAS
1ª preentrega: jueves 26 de noviembre, al comienzo de la clase.
Investigación del lugar y artista. Análisis crítico y primeras reflexiones sobre el artista, el lugar,
el proyecto…
DIN-A3 mediante collage y técnicas libres.
Memoria A4, análisis escrito.
2ª preentrega: jueves 3 de diciembre, al comienzo de la clase.
Idea y desarrollo. Maqueta de trabajo (1/50). Cartón piedra fino + croquis; dibujos a mano alzada
sobre la sección.
3ª preentrega: jueves 10 de diciembre, al comienzo de la clase.
Definición y representación. Plantas, secciones, maqueta de trabajo evolucionada.
Entrega definitiva: lunes 14 de diciembre, al final de la clase.
Plantas, secciones, maqueta, perspectivas y memoria.
Opcionalmente, se puede entregar uno o dos A3 en los que se resuman los croquis del proyecto.
Opcionalmente se pueden entregar o incluir fotos de la maqueta que no deben sustituir a las
perspectivas.
Escalas normalizadas, siempre a elegir según el nivel de definición y el interés representativo en
cada momento.
Mínimos: Planta 1/50, sección longitudinal 1/50 sección transversal 1/40.
Delineado AutoCAD.
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Entregas: dibujos y textos distribuidos de forma libre en documentos A3, y dentro de una
cartulina A2+ doblada.
Entregar por Classroom a lo largo del día, en un PDF que muestre calidad y esté bien maquetado.
20201214_ETXEBERRI_JOANES_basection.pdf

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La entrega deberá ser completa y no debe faltar ningún documento.
El formato y la técnica deberán respetarse de forma exacta.
Formato equivocado y/o incompleto = trabajo no aceptado ni evaluado.
Idea
Desarrollo creativo del programa, originalidad en la propuesta programática.
Desarrollo y resolución funcional, a la vez que se consigue una idea y definición espacial coherente.
No estereotipos en el uso; nuevas comprensiones del habitar.
Relación adecuada entre función y forma.
Síntesis: forma/concepto/significado/imagen.
Espacialidad de la propuesta.
Idea: Espacial versus formal. Conceptual versus objetual. General versus parcial.

40%

Correcta distribución de usos públicos y privados, recorridos que no interfieran.
No espacios muertos, ni tampoco espacios hiperreducidos.
No estereotipos en la distribución de los muebles ni en su representación.
•
•
•

Desarrollo de una propuesta eminentemente espacial en tres dimensiones. Se penalizarán los
proyectos diseñados exclusivamente en planta.
Correcta definición y despliegue de los espacios a diferente altura en el proyecto.
Asignación adecuada de las alturas según las diferentes funciones y usos de la vivienda. No se
permitirán baños ni espacios con alturas excesivas, tampoco espacios públicos con alturas
reducidas.

Condición
necesaria
para
aprobar el
ejercicio

Memoria
Correcta expresión y redacción de la memoria.
Máximo 300 palabras (si no, no se evalúa).
Criterios estéticos (idea o criterios conceptuales), funcionales y constructivos.
No sólo criterios funcionales, también hay que ser capaz de expresar la subjetividad y la
conceptualización del propio proyecto. No una descripción del recorrido o de los usos que ya se ven en
los planos.

Representación: planos
Representación espacial a través de los planos.
Representación arquitectónica y representación constructiva.
Correctos códigos de representación arquitectónica en plantas y secciones.
Escalas normalizadas.
Las plantas y secciones no pueden aparecer pequeñas en el panel.
Escalas adecuadas para la representación del proyecto y delineado acorde a cada escala.

20%

20%
Condición
necesaria
para
aprobar la
asignatura
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Representación y delineados, condición para promocionar la asignatura
Adecuados códigos de representación de los elementos arquitectónicos.
Presentación y delineación CAD.
La delineación deberá ser perfecta, limpia, matizada, diferenciada, valorada, enriquecida, no vacía ni
excesivamente ‘minimal’.

Perspectivas
Dibujo de las perspectivas a mano alzada con soltura, con agilidad, sin peinar la línea.
Correcta definición de las perspectivas, corrección en las cónicas. No errores de perspectiva.
Correcto encuadre y correcta selección de las perspectivas.
Correcta delimitación (o no delimitación) de las perspectivas.
Perspectivas que definen el espacio y no los objetos.
Perspectivas que expresan la idea espacial del proyecto.
Integración potenciadora de imágenes, siluetas, u otros elementos.

20%

Presentación
Limpieza en la representación.
Limpieza y claridad en la presentación. Planos no sucios, no arrugados; utilización del sistema de pegado
Condición
adecuado y duradero.
necesaria
Ejecución limpia de la maqueta.
para
Corrección en la nomenclatura del archivo PDF, y en el tamaño del archivo.
recoger el
No deterioro de la escuela.
ejercicio
No cúter sobre mesas, no utilizar espray en el aula, etc.
No elementos gráficos que sustituyan a la arquitectura.
No elementos decorativos que sean distractores del contenido.
Diseño y tipografía acordes al proyecto.
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«DEKORAZIO OBREN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA» GOI-MAILAKO ZIKLOA ⌂

Joanes Etxeberri BHIn, datorren maiatzetik aurrera eta sortu zenetik hirugarren aldiz, Arte
Plastikoak eta Diseinua lanbide-arloko «Dekorazio Obren Proiektuak eta Zuzendaritza» goimailako heziketa-zikloan matrikulatzeko epea irekiko da, 2021eko irailean hasiko den promozio
berri batentzat.
Zikloa bukatuta, hainbat espazioren barnealdeen diseinuaren alderdi guztietan egin ahal izango
duzu lan; besteak beste, etxebizitzenean, merkataritza-lokalenean, ostalaritza-lokalenean eta
bulegoenean. Hau da, espazioen azterketa egin eta diseinua bera elaboratu ahal izango duzu,
baita proiektu teknikoa idatzi eta obraren zuzendaritzaz arduratu ere.
Gainera, zikloa amaituta, hala nahi izanez gero, ikasten jarraitu ahal izango duzu, titulu honekin
zuzeneko sarbidea izango baituzu unibertsitate-ikasketak egiteko.
Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasketa hauek eskaintzen dituen zentro publiko bakarra gara.
Beraz, zikloari buruzko informazio gehiago izateko, jar zaitez harremanetan gure ikastetxearekin,
inolako konpromisorik gabe. Zatoz gu ezagutzera!

CICLO SUPERIOR DE «PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN»

A partir de este próximo mes de mayo y por tercer año desde su creación, se abre en el IES Joanes
Etxeberri BHI la matrícula para cursar los estudios del ciclo formativo superior de «Proyectos y
Dirección de Obras de Decoración», correspondiente a la familia de Artes Plásticas y Diseño, que
comenzará en septiembre del 2021.
Cursado este ciclo, podrás trabajar en todos los aspectos del diseño de interiores de viviendas,
locales comerciales, locales de hostelería y oficinas, entre otros proyectos. Es decir, podrás
realizar tanto el estudio y el diseño, como la redacción del proyecto técnico y la dirección de la
obra.
Además, terminado el ciclo, si lo prefieres, podrás seguir estudiando, ya que con este título
tendrás acceso directo a estudios universitarios.
Somos el único centro público en Euskadi que imparte estos estudios. Para tener más información
sobre el ciclo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro centro. ¡Ven a conocernos!
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COLLAGE AULA STUDIOA ⌂
Helburua
Ikasgela diseinatzeko proiektuari beste ikuspegi batzuetatik heltzea, orain arte jorratu ez diren irtenbide eta
alternatiba berriak ahalbidetzeko.
Edukia
Ikasleek collage bat egingo dute, iradokitzen diren ideia berriak islatzeko (ikasgelan garatu den proiektuan
aplikatzeko modukoak).
Alde batera utziko dugu proiektua hasteko erabili dugun 3. konposizio-metodoaren eskakizuna. Proiektua
alderdi artistikoagoetatik eta alderdi askoz ere iradokitzaileetatik abiatuko dugu.
Collage teknika erabili behar da ezinbestean; baina bertan (haren barruan), edozein teknika onartzen dugu.
Ikasle bakoitzak bere tear-outean baliatu dituen argazkiak erabil ditzake.
Beste argazki edo material batzuk ere erabil daitezke: kartoia, zelofana, ready-made objektu jakin batzuk,
eta abar (ez erabili artxibatu ezin diren bolumenak).
Kontua ez da proiektu zehatz edo banaketa zehatz eta definitu bat egitea. Ideiaren kontzeptu espazial bat
adieraztea eta islatzea da kontua.
Ez da nahikoa argazkiak erabiltzea iradokitzen dutenari begira, edo haien esanahi asoziatibo edo
konnotatiboari begira. Kontzeptu espazial berri bat sortu, «bir-sortu», behar dugu, erabilitako
materialetatik abiatuta.
Ebaluazio-irizpideak

Ezarritako eskemak eta estereotipoak apurtzea. Ez jotzea konbentzionalismoetara.
Kontzeptu, espazio-antolaketa edo ideia bat adieraztea.
Ideia espaziala versus formala
Ideia kontzeptuala versus objektuala
Ideia orokorra versus ideia partziala
Ikusizko informazioarekin osatutako konposizioak ordena, egitura eta hierarkia edukitzea.
Banaketa edo proiektu zehatza egin beharrean, kontzeptu espaziala (alegia, ideia) adieraztea eta
islatzea da helburua.
Iradokitakoa edo esanahi asoziatibo zein konnotatiboa ez dira nahikoa argazkiak hautatzeko.
Garrantzitsua da espazio-kontzeptu berria «bir-sortzea» erabilitako materialetatik abiatuta.
Ez erabiltzea argazkia irudiaren edukia bakarrik kontuan hartuta. Argazkia bere eszena gaindituta
txertatu behar da, espazio berria sortzeko duen ahalmenaz baliatuta. Altzarien argazkiak jarri ahal
izango dira collagean, baina ariketaren funtsa ez da hori.
Materiala garbi eta kalitatearekin aurkeztea.
Entregatu behar diren dokumentuak
A3 formatuan. Oin-planta 1/40 + sekzioa 1/30
Collagea derrigorrezkoa, teknika librea.
Noiz
Irailak 28, astelehena, eskola-hasieran (Classroom bidez, egunean zehar).
Ez da astirik egongo eskolan ariketa amaitzeko.
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COLLAGE AULA STUDIO
Objetivo
Abordar el proyecto del diseño del aula desde otras perspectivas que propicien nuevas soluciones y
alternativas no exploradas hasta ahora.
Contenido
El alumnado realizará un collage que sugiera y que aporte nuevas ideas al proyecto del aula que se ha
desarrollado.
Abandonamos la exigencia del método de composición 3 con la que hemos comenzado el proyecto.
Avanzamos hacia el reconocimiento del proyecto en aspectos mucho más artísticos y sugestivos.
La técnica obligatoria es el collage; pero en él (dentro de él), cualquier técnica es admitida.
Se pueden utilizar las fotos que cada alumn@ ha desplegado en su tear-out.
También se pueden utilizar otras fotos u otros materiales: cartón, celofán, objetos concretos ready-made,
etc… (intentar no generar volúmenes no archivables).
No se trata de realizar una distribución o un proyecto preciso y definido. Se trata más bien de expresar y
plasmar un concepto espacial de la idea.
Tampoco sería suficiente utilizar las fotos en cuanto a su sugerencia, o su significado asociativo o
connotativo. Se necesita crear, «re-crear», un concepto espacial nuevo a partir de los materiales utilizados.
Criterios de evaluación
Romper con esquemas y estereotipos establecidos. No recurrir a convencionalismos.
Expresar un concepto, organización espacial o idea.
Idea espacial versus formal
Idea conceptual versus objetual
Idea general versus parcial
No realizar una distribución o un proyecto preciso y definido; se trata más bien de expresar y plasmar un
concepto espacial, una idea.
Realizar una composición con orden, estructura y jerarquía de la información visual.
No es suficiente utilizar las fotos en cuanto a su sugerencia o su significado asociativo o connotativo. Es
importante «re-crear» un concepto espacial nuevo a partir de los materiales utilizados.
No utilizar la foto recurriendo de forma directa al contenido de su imagen. Insertar la foto desde su
capacidad para crear un nuevo espacio que transcienda su propia escena. Se podrán colocar fotos de
muebles en el collage, pero el ejercicio no consiste en eso.
Presentar con limpieza y calidad material.
Documentos que se deben entregar
Formato A3. Planta 1/40 + sección 1/30
Collage obligatorio, técnica libre.
Fecha de entrega
Lunes 28, al comienzo de clase (entrega mediante Classroom, durante todo el día).
No habrá tiempo en clase para finalizar el ejercicio.

Elbira Zipitria ikastetxea
Txillardegi 14 - 20108 Obaba
Tel.: 993 21 44 04
Faxa: 993 21 44 64
elbirazipitria@ikastetxea.eus
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ZIURTAGIRIA / CERTIFICADO
ORDAINDUTAKO FEDERAZIO LIZENTZIA / LICENCIA FEDERATIVA ABONADA ⌂

EAE-KO KIROL ERAKUNDEEN ERREGISTROKO DATUAK / DATOS DEL REGISTRO DE ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA CAV
IFK / CIF

Izena / Nombre
Elbira Zipitria ikastetxea

R2010812F

Kirol modalitatea /
Modalidad deportiva
Saskibaloia

Erregistro zenbakia /
Número de registro
CD0002020

Erregistro data /
Fecha de registro
2000/03/22

AZALPENA / EXPOSICIÓN
Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 5/2020 Instrukzioak, maiatzaren 29koak, COVID-19ak eragindako osasunlarrialdiaren ostean ekonomia suspertzeko koiunturazko tributu-neurriei buruzko maiatzaren 5eko 4/2020 Foru Dekretu
Arauemaileari buruzkoak dioenez, federazio lizentziak ordaindu dituzten zergadunek eskubidea izango dute
ordaindutakoaren % 25eko kenkaria aplikatzeko.
Según la Instrucción 5/2020, de 29 de mayo, de la Dirección General de Hacienda, sobre el Decreto Foral
Normativo4/2020, de 5 de mayo, de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la
emergencia sanitaria COVID-19, los contribuyentes que hayan realizado pagos de licencias federativas tendrán derecho a
la práctica de una deducción fiscal del 25% del importe abonado.

EGIAZTAPENA / CERTIFICACIÓN
Joanes Etxeberri Azpilkueta jaunak (nortasun-agiria: 11111111N) ikastetxe honen bidez izapidetu
zuen 2020 urteko federazio-lizentzia EAEko Kirol Erakundeen Erregistroan. 80 euro da lizentziaren
% 25.
Don Joanes Etxeberri Azpilkueta (DNI: 11111111N) tramitó, a través de este centro, su licencia
federativa de 2020 en el Registro de Entidades Deportivas del País Vasco, cuyo 25% supone 80
euros.
Eta horrela jasotzen dut egiaztagiri honetan premiazkoa denerako, interesatuak hala eskatuta.
/ Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado a petición de la parte
interesada.
Pedro Agerre Enparantza
Elbira Zipitria ikastetxeko zuzendaria

Obaban, 2021eko martxoaren 22an
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FILOSOFIAREN HISTORIA

GALDETEGIA ⌂

Batxilergoko 2. Maila. 3. Ebaluazioa

2021/05/XX

Izen-deiturak:

Taldea:

1)

Zein da egia, baieztapen hauetatik?
a) Nietzschek Ilustrazioa defendatu zuen, arrazoi kritikoa eta aurrerapena defendatzen zituen kultura-mugimendua
zelako.
b) Lehen feminismoa XVIII. mendean sortu zen, pertsona guztien arteko berdintasuna defendatzeko, bai gizonena, bai
emakumeena.
c) Feminismoa XIX. mendean sortu zen, Ingalaterran eta AEBetan, mugimendu sufragistak bultzatuta.
d) Ilustrazioa XVI. mendeko mugimendu historiko bat da, askatasuna eta berdintasuna defendatzen dituena.

2)

Ideia hauetatik, zein EZ zuen Ilustrazioak defendatzen?
a) Derrigorrezko hezkuntza publikorako eskubidea. Horregatik, liburu ugari argitaratu ziren, eta prentsak eta aldizkariek
ere bultzada handia eduki zuten.
b) Pertsona guztien berdintasuna; sexua, klase soziala eta estatus ekonomikoa edozein izanda ere.
c) Erlijio naturala. Ez du Agerkundea (Errebelazioa) onartzen, ezta mirariak ere, antinaturalak eta irrazionalak direlako.
d) Arrazoi kritikoa: arrazoiari kanpotik ezartzen zaizkion aginpide guztien aurkako kritika eta arrazoimenaren beraren
autokritika.

3)

Analisi kritiko feministaren arabera:
a) Modernitate liberal patriarkalak, azkenean, marxismora jotzen du, eta Locke eta Hume dira haren ordezkari nagusiak.
Modernitate horrek berdintasunaren ideia ahula defendatzen du.
b) Bai modernitate liberalean, bai modernitate erradikalean, izaki arrazionaltzat hartzen dira emakumeak. Horrexegatik
ezin dute parte hartu espazio publikoan.
c) XVIII. mendeko emakume feministek gizonek dituzten eskubide berberak nahi dituzte, eta beren dohain edo grazia
liluragarriengatik baloratuak izan nahi dute, gizonek bezala.
d) Modernitate erradikal patriarkalak Rousseau dauka ordezkari nagusitzat, eta berdintasunaren ideia sendoa defendatzen
du.

4)

Ezaugarri hauetatik, zeinek deskribatzen du hoberen bizitzaren eta errealitatearen alderdi dionisiakoa? (Nietzsche)
a) Arrazoimenak, orekak eta argiak.
b) Arrazionaltasunak eta irrazionaltasunak, artelan orekatu batean sintetizaturik.
c) Irrazionaltasunak, neurrigabekeriak eta orgiastikotasunak.
d) Indibiduazio-printzipioak, zehatz zedarritzen eta definitzen baititu errealitatearen osagaiak.

5)

“Nire egia, ostera, izugarria da, gaur arte egiatzat hartu dena gezurra besterik izan ez baita” (Nietzsche): Zer esan nahi du
esaldi horrek?
a) Filosofo gehienek, historian zehar, engainatu egin gaituzte balio eta ideal kristauen egiatasunarekin –gezurrezkoak
baitira, izan ere–, eta ez dute onartu benetako ezagutza objektiboa eta unibertsala dela, guztiontzat berbera.
b) Orain arte filosofo kristauek, Platoni jarraituz, beste mundu bat dagoela defendatu dute, benetako mundua. Nietzsche
ados dago ideia horrekin.
c) Gaur arte, mendebaldeko filosofia kristautasunaren mende egon da, nahiz eta kristautasuna engainu bat besterik ez
den, bizitza den bezala onartzea eragozten duena.
d) a) eta c) egiazkoak dira.

6)

Non du jatorria, Nietzscheren arabera, Mendebaldean menderen mendetan nagusi izan den esklaboen moralak?
a) Bizitza tragedia gisa bizitzeko beldurrean. Platonen filosofian aurkitzen du gizakiak oinarri teorikoa beldur hori
ezkutatzeko.
b) Ahulen noblezian eta ausardian; hori dela eta, supergizakiaren balio berriak sortu zituzten.
c) Jauntxoen indarrak, harrotasunak eta nobletasunak eragiten zuen miresmenean.
d) Supergizakiaren indarrean, balio guztien “transbalorazioa” (alderanzketa) ezartzea lortu baitzuen.
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7)

Zer da nihilismoa? (Nietzsche)
a) Galera- eta desorientazio-sentipen bat da, Jainkoaren heriotzaren ondoren geratzen dena.
b) Bizitzaren aldeko aldarrian oinarritutako balio berriak sortzeko aukera da, Jainkoaren heriotzak eskaintzen duena.
c) Gure sinesmen zahar guztiek porrot egiten dutenean agertzen den amildegia da.
d) Aurreko guztiak egiazkoak dira.

8)

Zer iragartzen du Zoroak Nietzscheren Zientzia Alaia obran (Die fröhliche Wissenschaft)?
a) Benetako ezagutza metodo esperimentalaren bidez baizik ezin dela lortu; hori da prozedura zorrotz eta benetan
zientifiko bakarra.
b) Tximistak –eta astroen argiak, orobat– ikusteko eta trumoiak entzuteko denbora pasatu behar dela.
c) Jainkoa hil egin dela eta haren lekuan arrazoimena jarri behar duela gizakiak. Arrazoimenaren bidez, gizakia gai izango
da guztiontzako mundu justu bat eraikitzeko.
d) Jainkoa hil egin dela eta gizakiak direla haren hiltzaileak, nahiz eta oraindik ez diren konturatu beren ekintzaren
ondorioez.

9)

Nietzscheren ustez:
a) Modernitatearekin (XV. eta XVI. mendeetan) bide berri batean abiatu zen gizateria; bide horretan, zalantzan jartzen
hasi zen erlijio tradizionala.
b) Filosofo presokratikoengandik aurrera, Mendebaldeko kulturak ukatu eta mespretxatu egin du bizitzaren alderdi
dionisiakoa.
c) Haurra da supergizakiaren ikurra. Haurrarentzat, dena da berria, eta libre da lokarri guztietatik. Bizitza maite du, baita
arriskua ere, bizitzarekin jolasten baitu.
d) Antzinako kultura grekoko bizitzaren sentimendu tragikoa berreskuratu behar du gizakiak, eta lurreko bizitza ukatu.

Erantzun azterketa honetako galderei, erantzun egokia X baten bidez adierazita dagokion lekuan (gogoratu erantzun egoki
bakarra dagoela galdera bakoitzean). Erantzun oker bakoitzeko, puntu bat kenduko zaizu. Azterketaren puntuazioa: guztira,
18 puntu.
1
a)
b)
c)
d)

2

3

4

5

6

7

8

9
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

CUESTIONARIO

2.º Bachillerato. 3.ª evaluación

XX/05/21

Izen-deiturak:

Taldea:

1)

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
a) Nietzsche defendió la Ilustración por ser este un movimiento cultural que defendía la razón crítica y el progreso.
b) EL primer feminismo nace en el siglo XVIII para defender la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres.
a) El feminismo surge en el siglo XIX en Inglaterra y E.E.U.U. impulsado por el movimiento sufragista.
b) La Ilustración es un movimiento histórico del siglo XVI que defiende la libertad y la igualdad.

2)

¿Cuál de las siguientes ideas NO defendía la Ilustración?
a) El derecho a la enseñanza pública obligatoria. Por esta razón, aumentó la publicación de libros en diferentes idiomas y
la prensa y las revistas multiplicaron su presencia.
b) La igualdad de todas las personas independientemente de su sexo, clase social y estatus económico.
c) La religión natural, no aceptando la Revelación ni los milagros por ser antinaturales e irracionales.
d) La razón crítica: crítica contra todo poder impuesto a la razón desde fuera y autocrítica de la capacidad racional.

3)

Según el análisis crítico feminista:
a) La modernidad liberal patriarcal desemboca en el marxismo y sus representantes más destacados son Locke y Hume.
Defiende una idea débil de igualdad.
b) Tanto en la modernidad liberal como en la modernidad radical las mujeres son consideradas seres racionales. Esa es la
razón de que no puedan tomar parte en el espacio público.
c) Las mujeres feministas del siglo XVIII quieren los mismos derechos que tienen los varones y ser valoradas por sus
gracias fascinantes al igual que ellos.
d) La modernidad radical patriarcal tiene a Rousseau como principal representante y defiende la idea fuerte de igualdad.

4)

¿Cuál de los siguientes rasgos describe mejor el lado dionisíaco de la vida y de la realidad? (Nietzsche)
a) La razón, el equilibrio y la luz.
b) Lo racional y lo irracional sintetizados en una obra de arte equilibrada.
c) La irracional, lo desenfrenado y lo orgiástico.
d) El principio de individuación, que delimita y define con precisión los distintos elementos de la realidad.

5)

¿Qué significa “pero mi verdad es espantosa, pues hasta el presente lo que ha sido llamado verdad es la mentira”?
(Nietzsche)
a) A lo largo de la historia la mayoría de los filósofos nos han engañado respecto a la verdad, en realidad mentira, de los
valores e ideales cristianos y no han aceptado que el verdadero conocimiento es objetivo y universal, el mismo para
todos.
b) Hasta ahora los filósofos cristianos, siguiendo a Platón, han defendido que hay otro mundo, el mundo verdadero.
Nietzsche está de acuerdo con esta idea.
c) Hasta hoy la filosofía occidental ha estado subordinada al cristianismo el cual no es más que un engaño que impide
aceptar la vida tal y como es.
d) a) eta c) son verdaderas.

6)

¿Dónde tiene su origen, según Nietzsche, la moral de esclavos que ha dominado Occidente durante siglos?
a) En el miedo a vivir la vida como tragedia. En la filosofía de Platón se encuentra la base teórica para enmascarar dicho
miedo.
b) En la nobleza y valentía de los débiles, que crearon los valores nuevos del superhombre.
c) En la admiración ante la fuerza, el orgullo y la nobleza de los señores.
d) En la fuerza del superhombre, que logró imponer una transvaloración de todos los valores.
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7)

¿En qué consiste el nihilismo? (Nietzsche)
a) En la sensación de pérdida y desorientación que se produce tras la muerte de Dios.
b) En la oportunidad que la muerte de Dios ofrece para crear valores nuevos basados en la afirmación de la vida.
c) En el abismo que se abre cuando todas nuestras viejas creencias se derrumban.
d) Todas son verdaderas.

8)

¿Qué anuncia “el loco” en La Gaya Ciencia de Nietzsche?
a) El conocimiento verdadero solo puede alcanzarse mediante el método experimental, que es el único procedimiento
riguroso y verdaderamente científico.
b) Que el rayo y el trueno, así como la luz de los astros necesitan tiempo para ser vistos y oídos.
c) Que Dios ha muerto y que el hombre tiene que poner la razón en su lugar. Por medio de la razón el ser humano será
capaz de construir un mundo justo para todos.
d) Que Dios ha muerto y que los hombres son sus asesinos, aunque no se han dado cuenta todavía de las consecuencias
de su acción.

9)

Según Nietzsche:
a) Con la Modernidad (siglos XV y XVI) la humanidad inició un nuevo camino en el que la religión tradicional empezó a se
cuestionada.
b) La cultura occidental ha despreciado y negado la dimensión dionisiaca de la vida a partir de los filósofos presocráticos.
c) Solo el niño (el superhombre) es capaz de vivir la vida como algo nuevo y actual, como instante. La vida es puro juego.
d) El hombre tiene que recuperar el sentimiento trágico de la vida de la antigua cultura griega y negar la vida terrenal.

Responde a las preguntas de test en la siguiente plantilla, señalando cada respuesta correcta con un "X" en el recuadro
correspondiente. Recuerda que en cada pregunta solo hay una respuesta correcta. Las preguntas incorrectas descuentan 1
punto. El valor total del examen es de 18 puntos.
1
a)
b)
c)
d)

2

3

4

5

6

7

8

9
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GIZAKO PIRAMIDEAK (K.a. 2530) ⌂

Gaur egun, planetako monumentu bisitatuenetako bat da.
Urtean 3 milioi bisitari jasotzen ditu. Gainera, zutik dirauen
Antzinateko munduko zazpi mirarietako bakarra da.
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NON DAUDEN
Piramide ezagunenak
Gizakoak dira, iraun duten
piramide guztien artean
handienak eta
ikusgarrienak direlako.
Egipto iparraldean dago
Giza, Kairo hiriburutik
gertu.

NOIZ ETA NOLA ERAIKI ZIREN
Gizako piramideak hiru dira: Keopsen piramidea, Kefrenen piramidea
eta Mikerinosen piramidea. Kristo aurreko 2500. urtean eraiki ziren
gutxi gorabehera.
Urteak behar izaten ziren piramide bat eraikitzeko.
Hala, piramiderik handiena Keops erregeak eraikiarazi zuen,
K.a. 2575ean. Guztira, 23 urte eta 2 milioi harri bloke baino gehiago
behar izan ziren; bloke horietako bakoitzak 2 kotxeren pisua du.
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EZAUGARRIAK

Keopsen piramideak 140 metroko altuera
du, eta haren oinarria 230 metrokoa da.

Egiptoko
piramideak
antzinako faraoien hilobiak
dira. Harrizko egitura handiak
dira,
triangelu-formako
aurpegidunak. Barruan, gela
dotore
txiki
batean,
sarkofago batean lurperatzen
zuten faraoia, momifikatuta
eta altxorrez inguratuta.

BARRUKO GANBERAK
Keopsen piramidearen barnean hiru ganbera daude: erregearen
ganbera, erreginaren ganbera eta lurpeko ganbera bat, zorupean
zulatuta.

FARAOIAK
Antzinako egiptoarrek uste zuten
faraoiak jainkoak zirela, haien
artean bizirik zeudenak.
Egiptoarrentzat, herriaren eta
jainkoen arteko bitartekaria zen
faraoia. Apaizek otoitz egiten
zieten
jainkoei,
faraoiaren
izenean, Egiptori aberastasuna,
ordena, justizia eta bakea
ekartzeko.
Gainera, herrialdeko buruzagi
nagusi eta bakarrak ziren
faraoiak, errege absolutuak.
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Faraoien momifikazioa

ARKITEKTOAK
Monumentuak eraikitzearen meritua ez zitzaien arkitektoei aitortzen,
faraoiari baizik.
Gizako Piramide Handia (‘Keopsen piramidea’ izenarekin ere
ezaguna), Antzinako Egiptoko laugarren dinastiako Keops faraoiak
eraikitzea agindu zuen. Ondoan, ahizpa txikia dauka: Kefrenen
piramidea, Keopsen seme Kefren faraoiak eraikiarazia. Azkenik,
Gizako hiru piramideetan txikiena, Kefrenen seme –eta Keopsen
biloba– Mikerinos faraoiari eskainitakoa da.

Keops

Kefren

Mikerinos
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LAS PIRÁMIDES DE GUIZA (2530 a.C.)

Hoy en día es uno de los monumentos más visitados del planeta.
Recibe 3 millones de visitantes al año. Además, es la única de las
siete maravillas del mundo antiguo que se mantiene en pie.
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¿DÓNDE ESTÁN?
Las
pirámides
más
conocidas son las de Guiza,
por ser las más grandes y
visibles de todas las que han
sobrevivido.
Guiza
se
encuentra al norte de
Egipto, cerca de la capital, El
Cairo.

CONSTRUCCIÓN
Las pirámides de Guiza son tres: la pirámide de Keops, la pirámide de
Kefrén y la pirámide de Micerino. Fueron construidas aproximadamente
en el año 2500 antes de Cristo.
Se tardaba años en construir una pirámide.
La mayor de las pirámides la mandó construir el rey Keops el año 2575
a. C. Para construirla fueron necesarias 23 años y más de 2 millones de
bloques de piedra, cada uno de los cuales pesaba como 2 coches.
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CARACTERÍSTICAS

La pirámide de Keops mide 140 metros de
Las pirámides de Egipto son altura y su base es de 230 metros.
tumbas de antiguos faraones.
Las pirámides son grandes
estructuras de piedra, de
caras triangulares. Dentro, en
una pequeña habitación
elegante, enterraban al
faraón, momificado en un
sarcófago y rodeado de
tesoros.

CÁMARAS EN EL INTERIOR
En el interior de la pirámide de Keops hay tres cámaras: la cámara del
rey, la cámara de la reina y una cámara subterránea que se encuentra
excavada en el subsuelo.

FARAONES
Los egipcios creían que los
faraones eran dioses vivos.
Para los egipcios, el faraón era el
intermediario entre el pueblo y
los dioses; los sacerdotes, en
nombre del faraón, rezaban a los
dioses para traer riqueza, orden,
justicia y paz a Egipto.
Además, los faraones eran los
principales y únicos jefes del país,
los reyes absolutos.
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Momificación de los faraones

ARQUITECTOS
La construcción de las obras, no se atribuía a los arquitectos, sino al
faraón.
La Gran Pirámide de Guiza (también conocida como pirámide de
Keops) fue ordenada construir por el faraón Keops, de la cuarta
dinastía del Antiguo Egipto. A su lado está su hermana pequeña, la
pirámide de Kefrén, construida por este faraón, hijo de Keops. Por
último, la más pequeña de las pirámides de Guiza es la dedicada al
faraón Micerino, hijo de Kefrén y nieto de Keops.

Keops

Kefrén

Micerino
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BAJA-EGOERAREN ZINPEKO ADIERAZPENA
DECLARACIÓN JURADA DE SITUACIÓN DE BAJA ⌂

ADIERAZPEN-EGILEAREN DATUAK / DATOS DEL DECLARANTE
1. deitura / 1er apellido:

2. deitura / 2.o apellido:

Helbidea / Dirección:

Izena / Nombre:

Nortasun-agiria / DNI:

Tel.:

Helbide elektronikoa /
Correo electrónico:

ADIERAZTEN DU / DECLARA

Nire medikuak jakinarazi didala _______________ egunetik bajan nagoela, eta dagokion
izapidea egin duela Gizarte Segurantzan.
Mi médic@ me ha comunicado que estoy de baja desde el día _______________, y que
ha hecho la gestión correspondiente en la Seguridad Social.

Aditzera ematen da, jakinaren gainean egoteko eta bidezko ondorioak izateko.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Izenpetua: ______________________________

_______________(e)n, 20__/__/__(e)an
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FORMAKUNTZA: «DEKORAZIO OBREN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA» GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOA ⌂

FORMAKUNTZA: Dekorazio Obren Proiektuak eta Zuzendaritza goi-mailako heziketa-zikloa
DATA: 2021eko irailetik 2023ko ekainera
LEKUA: IES J. Oteiza BHI
Txillardegi 14
20108 Obaba
KONTAKTUA: 7777777aa@hezkuntza.net
TELEFONOA: 993 21 44 04
PREZIOA: Matrikula
HIZKUNTZA: Euskara
WEB: https://www.joteizaikastetxea.eus
AURREMATRIKULA: 2021eko maiatzean

Goi-mailako heziketa-ziklo hau ikasteak aukera emango dizu hainbat espazioren barnealdeen
diseinuaren alderdi guztietan lan egiteko; besteak beste, etxebizitzen, merkataritza-lokalen,
ostalaritza-lokalen eta bulegoen diseinuan. Hau da, espazioen azterketa egin eta diseinua bera
elaboratu ahal izango duzu, baita proiektu teknikoa idatzi eta obraren zuzendaritzaz arduratu ere.
Gainera, proiektuen irudikapen grafikoa egin ahal izango duzu, 2Dn eta 3Dn: planoak, infografiak eta
maketak. Eta bi ikasturteko prestakuntza burutzeko, praktikak egingo dituzu enpresa batean.
Zikloa bukatuta, lan-merkatura sartu ahal izango zara, arkitektura-estudioetako profesional
independente edo elkartu gisa, altzari- eta dekorazio-dendetan, higiezin-agentzietan eta etxegintzaenpresa promotoreetan, edo altzariak eta dekorazio-elementuak diseinatzen eta fabrikatzen
dituzten enpresetan. Edo, nahiago baduzu, ikasten jarraitu ahal izango duzu, titulu honekin zuzeneko
sarbidea izango baituzu unibertsitate-ikasketak egiteko.
Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasketa hauek eskaintzen dituen zentro publiko bakarra gara. Beraz,
zikloari buruzko informazio gehiago izateko, jar zaitez harremanetan gure ikastetxearekin, inolako
konpromisorik gabe. Zatoz gu ezagutzera!
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FORMACIÓN: CICLO SUPERIOR DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE DECORACIÓN

FORMACIÓN: Ciclo Superior de Proyectos y Dirección de obras de Decoración
FECHA: De septiembre del 2021 hasta junio del 2023
CENTRO: IES J. Oteiza BHI
Txillardegi 14
20108 Obaba
CONTACTO: 7777777aa@hezkuntza.net
TELÉFONO: 993 21 44 04
PRECIO: Matrícula
IDIOMA: Euskara
WEB: https://www.joteizaikastetxea.eus
PREINSCRIPCIÓN: Mayo del 2021

Estudiar este grado superior de decoración te permitirá realizar el diseño de interiores de viviendas,
locales comerciales, locales de hostelería y oficinas, entre otros proyectos. Es decir, podrás realizar
tanto el estudio y el diseño, así como la redacción del proyecto técnico y la dirección de la obra.
Además, podrás realizar la representación gráfica de proyectos en 2D y 3D: planos, infografías y
maquetas. Y, para dar fin a la formación de dos años lectivos, tendrás un periodo de prácticas en
empresas.
Una vez finalizado el ciclo, podrás acceder al mercado laboral como profesional independiente o
asociado, y trabajar en estudios de arquitectura, en tiendas de mobiliario y decoración, en agencias y
promotoras inmobiliarias o en empresas que diseñen y fabriquen mobiliario y elementos de
decoración. O, si lo prefieres, podrás seguir estudiando, ya que con este título tendrás acceso directo
a estudios universitarios.
Somos el único centro público en Euskadi que imparte estos estudios. Para tener más información
sobre el ciclo, no dudes en ponerte en contacto con nuestro centro. ¡Ven a conocernos!
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ZALANTZAK
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Galdera ⌂
Zuzena da argi asko erabiltzea? Argi zenbakarria ez denez, ez da argi handia erabili behar?

1/ Hasteko, esan behar dizugu argi hitza zenbakarria ere izan daitekeela adiera batean,
Euskaltzaindiaren Hiztegiak dioen bezala:
4 iz. (Kontagaia). Argi puntua, argi iturria. Herriko argiak itzali zirenean. Etxeko argi guztiak
piztu. Argi bat iluntasunean. Autoaren atzeko argiak.

Kasu horretan, argi-puntuen kopuruaz ari bagara, zuzena da argi asko erabiltzea, jakina:
Jangelako lanpara rokoko horrek argi asko ditu: hogeita hamabost, hain zuzen.
Dirua aurreratu nahi dugula, baina gero argi asko edukitzen ditugu isiotuta!
2/ Beste kontu bat genuke argi hitzaren esanahi zenbakaitzaz ari bagara; hots:
1 iz. Gauzak ikusgai bihurtzen dituen eta begiak hautematen duen erradiazioa.

Horrelakoetan, zenbakaiztzat hartzen dugu, eta, hortaz, Euskaltzaindiako EGLU. Lehen
urratsak-1 liburuko 33. orrian dioenez, handi erabili behar dugu:
(26) Argi handia dago gela honetan
(Elhuyar hiztegiak ere adibide bera jasotzen du argi sarreran.)

Orotariko Euskal Hiztegian bada egitura hori ere, lekukotasun bakarra aurkitu
badugu ere:
Argi handi batek bethe zian haren khanbara

EHUren EHUTSI euskara ongi erabiltzen laguntzeko aplikazioan ere, izen neurgarriak
eta neurgaitzak lantzeko itzulpen-proposamenetan, argi handia da <mucha luz>
gaztelaniazkoaren euskarazko ordain zuzena.

Literaturan ere aurkitu litezke argi handiaren adibideak:
•

Bernardo Atxaga: Soinujolearen semea
«Argi handia sartzen zen leihotik, eta begiak tapatzeko erabili dut», esan nion.
Zeruko lainoek ez zeukaten une hartan purpurinaren bizitasunik, baina argi handia
zegoen artean.

•

Filipe Bidart: Bakartasunaz bi hitz
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Galdera ⌂
Arloko helburuak / arloaren helburuak: zein hobesten da?
Erantzuna
Biak dira zuzenak, gure ustez. Ez dago hobespenik kasu horretan.

1/ Askotan egin digute auzi horren gaineko galdera. Argitaratu ditugun erantzunak esteka honetan
dituzu:
•
•
•
•
•
•

'-ko' ala '-ren'? Adibide bat
'-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Bilboko auzoa' ala 'Bilboren auzoa'?
'-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Doctor Deseoko gitarrista' ala 'Doctor Deseoren gitarrista'?
'-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Donostiako historia' ala 'Donostiaren historia'?
'-ko'/'-ren' atzizkiak: 'herriaren poeta' ala 'herriko poeta'?
'-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Telefonoko datuak' ala 'Telefonoaren datuak'?

2/ Erantzunen zati batzuk ekarriko dizkizugu hona:
«Askotan bi izenlagun motak dira zilegi; baina oso zaila da arau zehatza ematea, Euskal
Gramatika: Lehen Urratsak (EGLU) I liburukian eta Euskal Gramatika Laburra delakoan esanaz
haratago. Beraz, ikastolako iritzia / ikastolaren iritzia bikotean, iritzia pertsonena izaten den neurrian
normalagoa dirudi ikastolaren iritzia beharko lukeela esatea; baina (gure) ikastolan dagoen iritzia
adieran, esaterako, ikastolako iritzia onargarria izan daiteke. Euskaltegiko/Euskaltegiaren
zuzendaria, HABEko/HABEren zuzendaria; biek izan dezakete lekua»
Horra Miren Azkarate euskaltzainaren berbak, Jagonet kontsulta zerbitzura bidalitako (zuk egindakoa
bezalako) galdera bati erantzuteko.
Arau moduko batzuk, dena dela, eman litezke: egitura batzuetan, -ren atzizkia erabili behar da
zalantzarik gabe; beste batzuetan, berriz, -ko atzizkia. Oso luze joko luke kasuistika osoa azaltzeak, eta
nahiago izan dugu taulatxo bat eranstea atzizki horiek nola erabiltzen diren azaltzeko; gehienbat Igone
Zabalaren “Izen-sintagma konplexuak: adjektiboen eta izenlagunen segidak” artikulutik (Zenbait Gai
euskara teknikoaren inguruan, 1999, EHU) ateratako informazioarekin osatutako taula, hain zuzen ere.

3/ Gure ustez, bi loturak dira zuzenak:
•
•

arloko helburuak egituraren azpian, <arloan dauden helburuak> ikusiko dute batzuek
(NONGO helburuak).
arloaren helburuak egituraren azpian, berriz, <arloak dituen helburuak> ikusiko dute beste
batzuek (ZEREN helburuak)

4/ Interneten lagintxo bat hartuz gero, oso kontu bitxia aurkituko duzu: kazetaritzan eta beste alor
batzuetan, arloko helburuak da askogatik nagusi.
Baina Hezkuntza Sailari lotutako idazkietan guztiz kontrakoa gertatzen da: arloaren helburuak
nagusitzen da.
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Hona hemen arloaren helburuak delakoaren adibide batzuk, Hezkuntzari lotutakoak:
•

Oinarrizko Gaitasunak EAEko Hezkuntza Sisteman, Eusko Jaurlaritza-Hezkuntza Saila
(Berritzegune Nagusia)
• Atzerriko Hizkuntza - Orientabide Didaktikoak, Eusko Jaurlaritza-Hezkuntza Saila
• Berritzeguneetako tutoretza planak (ehunka adibidetatik bat ematearren)
• Etika DBH 4, Ibaizabal (testuliburuetako ehunka adibidetatik bat ematearren)
…
Eta hona hemen kazetaritzako testuetatik ateratako arloko helburuak delakoaren adibide batzuk:
•

•
•

•
•
•
•

•

•

Berria (2004-11-04) Bushek zorionak eman zizkion Kerryri egin zuen kanpainarengatik eta
haren botoemaileen sostengua eskatu zuen datozen lau urteetan agintzeko; «garapen
ekonomiko arloko helburuak lortu eta terrorismoaren aurkako gerran borrokatzeko»,
bereziki.
Berria (2006-11-09) Esan digute planak eta legeak egitea ezin dela ingurumen arloko helburu
gisa jarri, horiek ez diotelako inguruari mesederik egiten.
Berria (2007-11-08) Kontraesan handia da ikasleei exijitzea arloko helburu orokor gisa ariketa
fisikoaren ohiko praktika erregularra baloratu, norbera eta besteekiko jarrera arduratsua
erakusteko.
Berria (2008-10-21) Bai, kirol eta kultura arloko helburuak eta pedagogikoak.
Berria (2009-04-17) «Ez du inolako lan edo gizarte arloko helburu zehatzik, eta ez ditu
erakusten krisi egoera honetan langileek behar dituzten irtenbide eta aldarrikapenak».
Egunkaria (2001-02-25) Arloetako helburuak, ildo estrategikoak eta ekinbideak finkatu
ondoren aurrekontua onartu zuten.
Egunkaria (2001-11-06) Tratamenduari lotutako estrategiek, mekanismoek, profesionalek,
guneek eta jarduerek diziplina arloko helburuez eta kartzela bera justifikatu nahi dutenez
gain, betetzen ote dute beste helbururik?
Egunkaria (2002-01-27) «Irakasleen animo falta, gaur egun oso zaila baita erakustea; familia
eta gizarte sektoreak hezkuntza arloko helburu bateratu batean biltzeko dauden arazoak;
zentroen autonomia falta, dauden arazoei irtenbidea emateko malgutasun falta».
Goienkaria (2004-09-24) Kirol arloko helburu bat izango da, euren esanetan, mailari eustea;
baina beste xede batzuk ere badituzte.
…
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Galdera ⌂
Aspertu: zuzena da Etxean egoteaz aspertu zen egitura? Badago beste modurik horrelako esaldiak
emateko?
Erantzuna
Guztiz zuzena da egitura.
1/ Ikus dezagun aurrena zer dioen Euskaltzaindiaren Hiztegiak aspertu aditzaren gainean:
aspertu, asper/aspertu, aspertzen
1 da/du ad. Heg. Norbaitengan gogo nekadura edo gogaitze sentipena sortu. Ik. gogaitu. Aspertu naiz oraintxe etxe
honetan. Ez zaitut gehiago aspertuko horrekin. Liburu horrek aspertu egiten nau.
2 da/du ad. Heg. Gogoa nekatu; gogoa, adorea galdu. Ederzalea banintzen ere, aspertu nintzen ederrez. Fedean
zintzo irauten aspertu ziren. Ez da errepikatzez aspertzen. Beti gauza bera egiteak aspertu egiten du.
3 zaio ad. Ipar. Zah. Mendekatu. Aspertu zaio senarrari: senarraz mendekatu da. Etsaiei aspertuko natzaie. Aspertu natzaio odoleraino.

asper-asper egin Erabat aspertu. Asper-asper egina nago. Bizimodu harekin asper-asper eginda zegoen. Asper-asper
eginik, etxera joan zen.

Adibideetatik ondorioztatu dezakegun bezala, aspertu aditza NOR edo NOR-NORK sailetakoa da. Beraz,
honelako esaldiak eraiki ditzakezu berarekin:
•
•

Etxean sartu egoteak aspertu ninduen. (NOR-NORK)
Etxean egoteaz aspertu nintzen. (NOR)

Kontuan hartu behar duzu, gainera, hizkera askotan oso gutxi erabiltzen dela ZEREZ/ZERTAZ kasua;
mendebaldeko euskararen eremu handia-handian, esaterako, NOGAZ/NOREKIN kasuarekin josten dira
horrelako esaldiak:
•
•

Etxean egotearekin aspertu nintzen. / Etxean egoteagaz aspertu nintzen.
Bere ezkonarrebarekin maitemindu zen.

•

Uste diat eurakaz gustatuta dagoela.

•
•

Ezin daiteke fidatu norberaren buruarekin.
Zamorako adiskide bategaz akordatu zen.
…

2/ Euskaltzaindiaren Hiztegiaren informazioaren arabera, gogaitu da aspertu aditzaren sinonimoa.
Erregimen berberak dituzte:
gogaitu, gogait, gogaitzen
da/du ad. Aspertu, gogoa galdu edo galarazi. Lanari ekiten zionean ere, laster gogaitzen zen. Haren jardunak zeharo
gogaitu nau. Elkarrekin egoteaz gogaituta. Ez dut ezeren eta inoren buruzagi izateko gogorik; izan banu ere, gogaiturik
nengoke jadanik.

Jakina, badira beste sinonimo batzuk: aburridu/aburritu (bizk.), abrozidu (bizk.), enoatu (lapurteranafarreraz), nekatu, unatu, gogait egin…
•

•
•
•

Gogait eginik nago etxean sartuta egon behar izatearekin, eta itsasoa ikustera irten naiz.
Gogait gaizto egin dut etxean sartuta egon behar izatearekin, eta itsasoa ikustera irten naiz.
Enoaturik daukat gogoa etxean egon behar izateaz.
Abroziduta nago etxean egon behar izateagaz.
…
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Galdera ⌂
Lehengo egunean, lagun batek (euskaldun zaharra berau), honako whatsapp hau idatzi zuen:
«Arrastion on danai. Pasa dan asteburuan artea bat eroan neban ortura, bazter batetan landatzeko
asmoakaz. Esan eustien zelai erdian jartzeko, mahaiaren aurrean, gerizpea eukiteko. Niri bardin jat
non jarri, baina zer deritzozue? Atxur batzuk zorroztu nebazan be, adi egon». Galdera da, zer egin
azken esaldi horretan? Nire lagunak esan nahi zuena zen zerbait egin zuela (arte bat eraman zuen
landatzeko) eta, horrez gain, beste zerbait ere egin zuela (aitzur batzuk zorroztu). Hau da, "hau" egin
nuen, eta "beste hau ere" egin nuen. Baina "beste hau", kasu honetan, esaldi osoa da. Hori askotan
gertatzen da. Eta orduan, non ipini edo zer egin ere partikularekin? Sarritan, ez dagokion elementuari
ipintzen diogu (Berria egunkarian erraz ikusten dira horrelakoak), eta, nire goiko adibidean, askok
esango lukete (genuke) atxur batzuk be zorroztu nebazan. Baina hori ere ez da egia, zeren eta kontua
ez da zerbait zorroztu nuela eta horrez gain aitzur batzuk ere bai, ez, kontua da zerbait egin nuela
(arte bat eraman ortuan landatzeko) eta horrez gain, beste zerbait ere egin nuela (aitzur batzuk
zorroztu). Baina arazoa da hor ez dugula egin aditza erabiltzen, baizik eta bi elementuak zuzenean:
"arte bat eraman dut landatzeko" eta "aitzur batzuk zorroztu ditut". Jakina, gauzak horrelaxe esan
litezke, alegia, inolako lokailurik gabe: "arte bat eraman dut landatzeko eta aitzur batzuk zorroztu
ditut". Nahiz eta informazioa berdin-berdina izan, ez dut uste hiztunoi berdin zaigunik. Baina ere
partikulak ematen duen enfasi hori ez da apaingarri hutsa, eta esango nuke beharrezko dugula ere
nola edo hala ideia bi horien artean sartzea, benetan asebeteta gelditzeko. Baina nola egin hori
gramatikalki zuzena den modu batean? Haor ba nire galdera.
Erantzuna
Atxur batzuk zorroztu nebazan be ez da esaldi zuzena.

1/ Erabilera estandarrean –gehienbat Hego Euskal Herrian, Ipar EHko hizkeretan bestelako moldeak ere
bai baitaude–, ere emendiozko adberbioa partikula enklitikoa da, lehenago adierazi den osagai bati beste
zerbait gehitzeko erabiltzen den hitza. Osagai hark mintzagai funtzioa hartzen du esaldiaren barruan, eta
ere partikularekin batera ahoskatzen da, unitate foniko berean.
Esaldiaren osagai baten ondoan doa ere partikula, ez esaldi osoaren ondoan (hau da, aditz jokatu eta
guztiko esaldi baten ondoan); horrexegatik ez da zuzena zure adibidea.
Erdaren eraginez (testuinguru guztietan beti era berean esaten baita haietan) eta ohiturak ere ezberdinak
baitira euskalkien artean, arazo-bide gertatzen da askotan. Horren frogagarri, ekarri diguzun adibidea,
betiko euskaldun batek ekoitzia, edo beste hainbatek eta hainbatek beren hizkeretan erabiltzen duten * Ez
jat ezebez gustetan moduko egiturak.

2/ Nola lotzen dira orduan bi esaldiok?
Eman dezagun bi esaldi hauek baino ez ditugula: pasa dan asteburuan arte bat eroan neban ortura / atxur
batzuk zorroztu nebazan.
Jakina, modurik sinpleena eta lokailuaren bitartekoa da (pasa dan asteburuan arte bat eroan neban
ortura, eta atxur batzuk zorroztu nebazan); baina ondo diozunez, ez dirudi aski denik adierazi nahi duzun
guztia adierazteko.
Beste aukera bat da emendiozko lokailuetako bat (eta lokailuarekin batera konbinatu daitezkeenak)
erabiltzea: halaber, orobat, berebat, era berean, gainera, horrez gain, ez eze, ez ezik…
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Esaterako:
•
•
•

Pasa dan asteburuan, arte bat eroan neban ortura; eta, ganera, atxur batzuk zorroztu nebazan, barrez!
Pasa dan asteburuan, arte bat eroan neban ortura; areago: atxur batzuk zorrozten parau nintzen. Atara
kontuak!
Pasa dan asteburuan, arte bat eroan neban ortura; hori bakarrik ez: atxur batzuk zorrozten parau nintzen.
Pentsau!

3/ Gure ustez, badago beste aukera bat: esaldi biak [baita X ere] egituraren bidez lotzea:
•

Pasa dan asteburuan arte bat eroan neban ortura, baita atxur batzuk zorroztu be(re) ha landatuteko.
Atara kontuak!
Horren azpian galdera inplizitu bi daude: (Pasa dan asteburuan) Zer1 egin zenuen? Eta beste zer2 (ere) egin

zenuen?
zer1 = arte bat eroan (ortura)
zer2 = atxur batzuk zorroztu
Halaxe jokatu dute literaturatik ateratako adibide hauetan:
•

Lur bat haratago, Joan Mari Irigoien (Elkar, 2000): «Osabak esku batean zuzia zeraman, eta, bertzeaz
besotik atxikitzen ninduela, baita ahoa belarrirat hurbiltzen ere, isilka-misilka erran zidan:»

•

Naturaren mintzoa, Pello Zabala (Alberdania, 2000): «Oilo eta oilanda ere, sarri erreparatzen zituen
aztarrika, batzuetan urdurixkago, besteetan zelatariago, baita lumak mokoz orrazten ere, denborapasa
lasaian»
Rock'n'roll, Aingeru Epaltza (Elkar, 2000): «hatza atezain automatikora gidatu nuen bigarrenez, baita botoi
gainean itsatsita utzi ere pixka batean.»

•
•

Zortzi unibertso, zortzi idazle, Ana Urkiza (Alberdania, 2006): «Amak kaballetea erosi eta "Pintoras de
Guipúzcoa" sariketara aurkeztu nintzen, eta baita gazteen saria irabazi ere.»

•

Putzu, Txillardegi (Elkar, 1999): «Baina hirurehun hildako izan ditiztek bere meneko alfonsinoek, baita
seiehun bat zauritu ere.»

•

Etorkizuna, Iban Zaldua (Alberdania, 2005): «Liburua bi aldiz irakurri zuen, eta azpimarratu egin zuen, eta
baita orri-ertzetan oharrak idatzi ere.»

•

Harrizko pareta erdiurratuak, Patziku Perurena (Euskaltzaindia, 2004): «Erakutsi omen zion nolatsu egiten
zen eta, baita liburu bat utzi ere.»

Galdera inplizituen eskemari jarraituta, baita partikula erabili barik, gure ustez aukera bat bakarrik dago:
egin aditza sartzea:
•
•

Pasa dan asteburuan [arte bat eroan] neban ortura, eta [atxur batzuk zorroztu] be egin nebazan ha
landatuteko. Atara kontuak!
Pasa dan asteburuan [arte bat eroan] neban ortura, eta atxur batzuk zorroztu: hori be egin neban. Atara
kontuak!

4/ Ikusi: ere lokailua - Euskara Batuaren Eskuliburua (euskaltzaindia.eus)
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Galdera ⌂
Nola esan daiteke euskaraz bajarse de la burra?
Erantzuna
amore eman, etsi, arrazoia eman, burua makurtu, eskura etorri…
(bere) haritik atera ez, beretik atera ez, bereari eutsi…

1/ Bajarse/apearse/caerse de la burra / del burro esapidea horrela definitzen du RAEk:
«Reconocer que ha errado en algo.» Hortaz, testuinguruaren arabera, amore eman, etsi,
arrazoia eman, burua makurtu, eskura etorri edo antzekoren bat erabili genezake.
Al final, se ha dado cuenta y se ha bajado de la burra
Azkenean, konturatu da, eta amore eman du / arrazoia eman digu / makurtu du burua
/ etorri da eskura

2/ Askotan, baina, testuinguru negatiboetan erabiltzen dugu gaztelaniazko esapidea,
pertsona baten temakeria eta setakeria azpimarratzeko asmoz:
No se baja de la burra ni aunque lo vea con sus propios ojos!
¡Que no quiere salir contigo! ¡Bájate del burro!
Halakoetan, lehen aipatu dizugunez gain, baditugu hainbat esapide: (bere) haritik atera ez,
beretik atera ez, bereari eutsi…:
Bereari eusten dio baita begien aurrean izanda ere!
Ez duela hirekin irten nahi! Atera hadi hari horretatik!

3/ Gehiago behar badituzu, begiratu hemen:

Intza proiektuan: https://intza.armiarma.eus/kon/setakeria.htm

Labayru hiztegian: no dar su brazo a torcer

45

Galdera ⌂
Bale mota batzuk / Balea mota batzuk: zein dago ondo idatzita?
Erantzuna
Balea(-)mota batzuk
1/ Hitzaren erabilera historikoari erreparatuz gero, zalantzaz beteta agertzen zaizkigu
testuak balea edo bale erabiltzeko orduan, eta Orotariko Euskal Hiztegiak balea sarreran
dioskunez, adibide gehienak anbiguoak dira (bale/balea).
Hala ere, Euskaltzaindiaren Hiztegiak markatzen du zein den euskal hitz bakoitzaren
forma euskara baturako; beraz, jo dezagun hara:
balea
1 iz. Itsas ugaztuna, egungo animaliarik handiena, iluna gainaldetik eta argia
azpialdetik, ahoa adarkizko xaflaz hornitua duena (Balaena sp., Neobalaena sp.,
Eubalaena sp., Ziphius sp., Megaptera sp. eta Eschrichtius sp.). Balearen
arrantza. Baleak harrapatzera. Balea zauritu dugu arpoiaren kolpeaz. Dozenaka
irensten zituen aleak, halako aise nola antxoa baleak. || Balea dute
handixkoena arrain guztien artean.
2 iz. (Hitz elkartuetan, lehen osagai gisa). Balea koipea, gantza, lumera. Balea
denborak. Balea-arrantzalea.
Ikusten duzuenez, balea berbak -a itsatsia dauka, eta amaierako -a hori ez da
desagertzen hitz-elkarketetan.

2/ Hitz-elkarketetan, Euskaltzaindiaren 25. arauaren arabera (Hitz elkartuen osaera eta
idazkera), noiz ken daiteke amaierako -a?
Elkarteko lehenbiziko osagaiak >ia< amaiera duenean >a<-rekin nahiz >a< gabe idatz
daitezke: biologi azterketa, biologia azterketa. Bestelako >a< itsatsiak ez dira
galtzen elkarketa egiten denean, eta hitzak bere osotasunean eman behar dira.
Salbuespen dira, dena dela, honako sei hitz hauek: burdina, eliza, hizkuntza, kultura,
literatura eta natura. Hitz hauek, hala nahi izanez gero, gal dezakete >a< hori.
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Idazkerari dagokionez, amaierako >a< galtzen den bakoitzean, bereiz idatziko da
hitz elkartua eta >a< gordetzen denean, aukeran izango da bereiz idaztea nahiz
marratxoa erabiltzea: kultur etxea, biologi azterketa, kultura(-)etxea, biologia()azterketa.
Ez da, beraz, balea hitzaren kasua.
3/ Jakina, latinezko balaena delakotik eratorri da, inguruko hizkuntza erromanikoetan
eta beste batzuetan bezala.
ballena (es.)
baleine (fr.)
balena (it., oc., cat.)
balea (por., gal.)
bálna (hu.)
balina (tur.)
balena (alb.)
Euskaraz, galaiko-portugesez erabiltzen den forma berbera erabiltzen dugu.
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Galdera ⌂
Covid-19ak eragindako egoera dela eta, guztiak hasi gara maskarak erabiltzen; horiekin batera,
minik ez egiteko, atzean lotzen zaizkien plastikozko euskarriak ipintzen dituzte batzuek.
Ingelesez, ear savers esaten zaie, baina zelan deituko diegu euskaraz?

Erantzuna
Musukoen munduan adituak ez garenez –ezta musuen munduan ere, egia esan–
lehenengo ear saver horiek zer ziren bilatu behar izan dugu. Gure antzeko beste batzuk
ere egongo direnez Lurrean, hemen erakutsiko dugu zer diren:

Deskribapen txiki bat eginez gero, esango genuke kokotean maskaren gomei lotzen zaien zinta
bat dela –oihal, plastiko, silikona edo antzeko materialen batez fabrikatua– gomek belarrien
kontra igurtzirik egin ez eta horrela zauririk ez eragiteko.
Hiztegi, web-orri eta halakoetan begiratu dugu, eta ez dugu euskarazko ezer aurkitu. Bai,
berriz, mundutar gehienontzat traste berri bat bada ere erizainek aspaldian erabiltzen
dituztela, egunean-egunean ordu asko eman behar baitituzte musukoa jantzita, lehen eta
orain.
Inguruko hizkuntzetan nola esaten den ikusi dugu, eta antzeko gauzak aurkitu ditugu:
en ear savers
es salvaorejas / protector de orejas
fr sauve-oreilles
cat salvaorelles
it salvaorecchie
de Orhenschoner
Guztiek egiten diote erreferentzia belarriei eta zaindu/gorde/babestu/salbatu aditzari: argia
dela ematen du hitzek eragiten duten irudiak.
Hortaz, hau da gure proposamena:
(zinta) belarri-babesgarria
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Galdera ⌂
Gero eta maizago entzuten ditut bi mila hemeretzi, bi mila hogei eta antzekoak. Niri belarriko
mina ematen dit, eta juntagailua sartu gabe entzutean: zortziehun eta berrogeita hiru, hogei
milioi eta hamazazpi edo bi mila eta hogeita bost. Arauak ere eta juntagailua behar dela dio?
Erantzuna
Bai, noski: eta juntagailua behar da zure adibideetan: *bi mila hemeretzi → bi mila eta hemeretzi.
1/ Euskaltzaindiaren 7. arauak (Zenbakien idazkeraz) zenbakien irakurbidearen hainbat adibide
eskaintzen dizkizu. Ekarri ditzagun hona galderari dagozkionak:
101 → ehun eta bat
102 → ehun eta bi
1200 → mila eta berrehun
1201 → mila berrehun eta bat
1984 → mila bederatziehun eta laurogeita lau
Araua irakurtzean ikusiko duzunez, horrelakoetan beti agertu behar da eta juntagailua.
2/ Euskaltzaindiaren mendeurrenarekin batera, Euskara Batuaren Eskuliburua argitaratu zen,
horrelako zalantzak argitzeko benetan tresna baliagarria (paperean daukazu liburu-dendetan, baina
Interneten ere kontsultatu daiteke, atalez atal.
Bertako eta izenburuko atalean kontsultatu dugu, eta hona hemen zer dioen auzi honetaz “ETA,
ZENBAKIAK EMATEAN” azpiatalean (forma ez dela zuzena adierazten du * izartxoak):
- 1.500, 2.700 eta gisako zenbakiak tradizioan eta emendiozkoarekin eman izan dira euskaraz, eta
sistema hori da hobestekoa egun ere:
• 1.500 > *mila bostehun (> mila eta bostehun)
• 2.700 > *bi mila zazpiehun (> bi mila eta zazpiehun)
• *bi milioi zazpiehun mila euro (> bi milioi eta zazpiehun mila euro)
• 1.200.000 > *milioi eta berrehun mila, *milioi bat berrehun mila (> milioi bat eta berrehun mila).
- Baina mila (1.000) zenbakitik gora, eta kendu egiten da ondoren datozen ehunekoetan ere
agertzen bada:
• mila eta berrehun, baina mila Ø berrehun eta bi;
• mila eta laurehun, baina mila Ø laurehun eta bi.
- Ohitura hori salgaien prezioak eta kirol-proben emaitzak emateko ere gorde da orain arte:
• ?Kafea bat hogei da (> Kafea bat eta hogei da).
• 22 eta 14 nagusitu zen Olaizola II.a finalean.
• ?Hiru bat irabazi du Osasunak (>Hiru eta bat irabazi du Osasunak).
1.500

[*mila bostehun]

[mila eta bostehun]

2018an gaude

[*bi mila hemezortzian]

[bi mila eta hemezortzian]

2,20 € d(ir)a

[*bi (euro) hogei d(ir)a]

[bi (euro) eta hogei d(ir)a]

2-1 irabazi dugu

[*bi bat irabazi dugu]

[bi eta bat irabazi dugu]
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Galdera ⌂
Eskuorri batzuetan jartzeko leloa idaztean, honako zalantza hau suertatu zaigu, zer
ete da egokiagoa: Bilboko bihotzean, bihotzez HEZTEN ala Bilboko bihotzean,
bihotzez HEZIZ?
Erantzuna
Gure ustez, Bilboko bihotzean, bihotzez HEZTEN.

1/ Bata edo bestea aukeratzeko orduan, pentsatu behar duzu zein den perpaus
menderatuan inplizitu dagoen galdera:
•

Bilboko bihotzean…, NOLA (aritzen gara)? →
Perpaus jokatugabeetan, ‘-TUZ’ amaierako forma erabiltzea da aukeretako bat:
“bihotzez hezIZ, irakatsIZ, maitaTUZ, zerbitzaTUZ, oroiTUZ…”

•

Bilboko bihotzean…, ZERTAN (aritzen gara)? →
Kasu honetan, berriz, ‘-TZEN’ amaierako forma erabiltzen da perpaus
jokatugabeetan: “bihotzez hezTEN, irakasTEN, maitaTZEN, zerbitzaTZEN,
oroiTZEN…”

Gure ustez, bigarrenak dauka zentzu betea zure esaldian, eta, beraz, horixe proposatu
dizugu erantzun laburrean.

2/ Baliteke zalantza beste kontu batetik etorri izana. Zenbait hizkeratan, batez ere
bizkaieraz, NOLA galdera inplizituari erantzuteko ‘-TZEN’ amaierako formak erabili ohi
dira, baina ez dira zuzentzat jotzen. Horren gaineko zalantza bat bidali ziguten orain
urte batzuk, eta esteka honetan daukazu zer erantzun genien:
“NOLA galdera: erantzun dakioke -T(Z)EN formako perpaus jokatugabeak erabilita?”
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Galdera ⌂
Nola esan euskaraz "este examen (ejercicio...) se puntuará (calificará...) sobre 30"?
Eta "Mikel ha sacado un 9 en el examen" euskaraz esateko, zuzenak dira honako hauek: "Mikelek
bederatzi atera du azterketan" / "Mikelek bederatziko bat atera du azterketan" / "Mikelek
bederatzi bat atera du azterketan”?
Erantzuna
(ikus beherago)
1/ Nola esan euskaraz Este examen (ejercicio...) se puntuará (calificará...) sobre 30?
Gure ustez, bi aukera hauek dira erabilienak:
a/ Kalifikazio-tartea zehaztea: Azterketa hau 0tik 30era puntuatuko da…
Adibidez:
• Euskaltzaindiaren Hiztegia:
puntuatu, puntua/puntuatu, puntuatzen
1 du ad. Proba edo azterketa batean, puntuak emanez zerbait kalifikatu. Sei erabiltzailek
lehorgailuak probatu eta hainbat alderdi puntuatu zituzten batetik hamarrera.
• Ariketa honek 0 eta 50 puntu arteko kalifikazioa izango du. (Bilboko Udala)
• Azterketa hau 0 (zero) eta 30 (hogeita hamar) punturen artean kalifikatuko da eta 15 puntu
lortu beharko dira gainditzeko. (Bilboko Udala)
• Ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa emango zaio, eta bost (5)
puntu lortzen ez badituzu berez geratuko zara baztertuta. (Bizkaiko Aldizkari Ofiziala)
• Ariketa bakoitza 0tik 10 puntura bitartean kalifikatuko da, bi zifra dezimalekin. Azterketa
gainditzeko gutxienez 5 puntuko kalifikazioa lortu behar da. (Egibide)
• Probaren puntuazioa, guztira, 0 eta 10 puntu bitartekoa izango da. (EHU, hautaprobak)
• Ariketa bakoitza 0 eta 2,5 puntu artean baloratuko da. (EHU, hautaprobak)
…
b/ Gehieneko kalifikazioa zehaztea: «Azterketa hau 30 punturekin kalifikatuko da gehienez»
Adibidez:
• Euskaltzaindiaren Hiztegia:
gehiene(z)ko
Gogoratu behar da gehienezko puntuazioa 18koa dela
• Gehienez 30 punturekin kalifikatuko da, eta gutxienez 15 puntu lortu beharko dira proba
gainditu eta hautaketa-prozesuarekin jarraitzeko. (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
• Gehienez ere 30 puntuko kalifikazioa lortu ahal izango da, eta 12 puntu lortzen ez dituztenak
kanporatuta geratuko dira. (Eusko Jaurlaritza)
• Oposizioaren lehendabiziko proban, test moduko galdera batzuk erantzun beharko dira
hizkuntza-gaitasunari, zenbakizko gaitasunari, ortografiari eta pertzepzioko trebetasunari
buruz, 0 eta 30 puntu bitarteko kalifikazioa emanen dutenak; eta jarraian, beste ariketa bat
egin beharko da Nafarroako Administrazioko jarduera administratiboari eta oinarrizko
araudiari buruz, eta gehienez, 20 punturekin baloratuko da. (Nafarroako Gobernua)
• Gehieneko puntuazioa 45 puntu izango da, honela banatuta:● Proiektuaren
bideragarritasuna. Gehienez ere 6 puntu emango dira.[…] (Eusko Jaurlaritza)
2/ Nola esan euskaraz Mikel ha sacado un 9 en el examen?
Aztertu ditzagun banan-banan zure aukerak:
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a/ Mikelek bederatzi atera du azterketan.
Gure ustez, euskaldun gehien-gehienok honela emango genuke euskaraz. Hau da bide ortodoxoena.
Adibidez:
• Zero atera du matematikako azterketan. (Euskaltzaindiaren Hiztegia)
• Eta matematikako azterketan bederatzi atera zuen. (Naiz)
• Irakasgaiak 0tik 10era kalifikatzen dira, bi dezimalekin. Irakasgaia gainditzeko, 5 edo
gehiago atera beharko da. (EHU)
b/ Mikelek bederatziko bat atera du azterketan.
Guk geuk ez genuke hau erabiliko, baina ez gara ausartzen esaten ez dela zuzena. Euskaltzaindiaren
arabera, hauek dira bederatziko berbaren esanahiak:
bederatziko
1 iz. Bederatzik osaturiko gauza edo multzoa. Badakit txirrindulari proba horretako
bederatzikoan sartzea zaila dela.
2 adj./iz. Joko kartez mintzatuz, sail bereko bederatzi irudi dituena. Gazteak bederatziko
bihotza darabil behatzen artean bueltaka. Bederatziko pika.
3 iz. Bederatzi puntu dituen euskal bertso mota. Epaimahaiak, bederatzikoen ordez lau
puntuko bertsoak kantatzeko agindua eman zuen.
4 iz. Mat. 9 zenbakia. Bederatzikoaren ezkerrean jarri behar da koma.
Esku artean daukagun auziari dagokionez, adierarik hurbilena azkenekoa da: '9 zenbakia'. Hurbilena,
baina gure ustez ez bete-betean egokia gure kasuan. Bederatziko (eta haren parekoak, noski) honelako
testuinguruetan erabili behar dela esango genuke:
• Zein da bi dado jaurtitzean seiko bikoitza lortzeko probabilitatea?
• Jone nire alabak bederatziko bat osatu zuen loreekin lurrean.

c/ Mikelek bederatzi bat atera du azterketan.
Berriz ere, guk geuk ez genuke aukera hau erabiliko, baina ez gara ausartzen esaten ez dela zuzena.
Erruz erabiltzen da, seguruenik gaztelaniaz halaxe esaten delako, eta horrelakoetan ez dugu gustuko
anatematizatzea.
Kalifikazioak hitzez ematen direnean ere bat zenbatzailea gaineratu gabe emango genituzke: Mikelek
ongi atera du azterketan. Zenbakiz zein hitzez emanda, berdin jokatuko genuke.
Baina… begira zer aurkitu dugun Euskaltzaindiaren Hiztegian!:
• Azterketan ongi bat atera dut.
Beraz, kalkoa izan zein ez, baliteke onartu behar izatea.
Jakina, zenbatzaileekin lasai asko erabiliko genuke testuinguru honetan:
• Azterketetan, bi bederatzi, lau sei eta hiru bat atera ditut.
• Azterketetan, bi bikain, lau ongi eta gutxi bat atera ditut.
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Galdera ⌂
Nola esan daiteke euskaraz lanzar las campanas al vuelo?
Erantzuna
Esate baterako, kristitinka hasi/jardun.
1/ RAEren hiztegiaren arabera, 'celebrar con júbilo un triunfo' da esapide horren esanahia gaztelaniaz; Cervantes
institutuak antzeko beste definizio hau jasotzen du: 'dar publicidad con júbilo a alguna cosa'.
2/ Zorionez, gaur egungo euskara-gaztelania/gaztelania-euskara hiztegiek jasotzen dituzte ez bakarrik hitz solteak, baizik
eta zurea bezalako esapideak edo lexiak ere bai.
Hala, gure ohiko iturrietara jo dugu esapide baliokide baten bila:
a/ Elhuyar Hiztegia: lau haizetara zabaldu; zintzarria jo
b/ Zehazki Hiztegia: kriskitinka jardun
c/ Labayru Hiztegia: lau haizetara zabaldu; zintzarria jo; kanpandorreak zarataka erabili
3/ Ikus ditzagun han-hemenka aurkitu ditugun adibide batzuk:
a/ Kriskitinka hasi/jardun/egon…
• Fernández, V. eta Gabantxo, M. (koord. eta ed.): Territorios y fronteras. Experiencias documentales
contemporáneas (2012). Itzultzailea: Iñurrieta, I.: Lurraldeak eta mugaldeak. Esperientzia dokumental garaikideak
(2013) ◊ Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua
Y así, sin darme cuenta, me fui adentrado en el
territorio del ensayo fílmico, bueno, no lancemos las
campanas al vuelo, del microensayo fílmico…

Eta hala, konturatu gabe, zine-saiakeraren lurraldean
barrenduz joan nintzen; tira, ez gaitezen kriskitinka hasi:
zine-mikrosaiakeraren lurraldean…

• Berria, 2004-10-13, «Brenta», ANJEL LERTXUNDI [Iritzia]
Noiz arte, ordea? Iragan zubiko gau batez afaltzen ari ginela, halako kontuez zerbait dakien adiskide batek esan zidan Brent
upelaren prezioak gora egiten segitzen badu, gatazka sozial latzak ezagutuko omen ditugu datozen hilabeteetan, hainbat
naziotako eta hainbat familiatako ekonomia ez omen dago-eta kriskitinka jarduteko moduan.
• Berria, 2011-06-23, ««Gure literaturan, esan gabekoak gehiago esan du gatazkaz esandakoak baino»», JUAN LUIS ZABALA
[Kultura]
Nire liburuen gaztelaniazko itzulpenek harrera ona izan dute, baina inondik ere ez kriskitinka hasteko modukoa.
• Berria, 2013-10-16, «Gaizki-ulertua», ANGEL ERRO [Iritzia]
Kezkatzen hasita nengoke (prentsa egunero arakatu behar dudan heinean), batezbestekotasunak lasaituko ez banindu.
Egunotan plazaratu duten hezkuntzari buruzko txostenean irakurketa-ulermena ez dabilkigu kriskitinka egoteko moduan.
• Aita on baten ispilua, Goenkale, 2007
LEONOR.- (barretxo mikatza) Hainbestean. Ez da kriskitinka hasteko moduko egoera, baina... (baikortasun faltsua) aurrera
egingo dut. Ziur egon.

b/ Zintzarria jo
• Berria, 2005-10-28, «G», XABIER LOPETEGI [Kirola]
Atzokoaren gisako garaipenak ongietorriak badira ere, hobe zintzarri-joka ez hastea.
• Berria, 2006-08-06, «Lantaron: zerealak eta zentralak», ESTITXU UGARTE [Euskal Herria]
Bai, hala ere, nik ez dut zintzarria jo nahi, agian Transpapelekin gertatu zitzaiguna gerta daitekeelako, alegia, dena pikutara
joatea.
• Egunkaria, 2001-11-01, TXEMA RAMIREZ DE LA PISCINA [Iritzia]
Egia esanda, orain duguna ez da zintzarria jotzen hasteko modukoa: kastak, taldekeriak eta egitura sasi-demokratikoak ditugu
nagusi gure unibertsitate publiko nagusian.
• Egunkaria, 2002-02-23, IRENE ARRIZURIETA [Euskal Herria]
Kutxak 2000an baino gutxiago irabazi du, beraz, eta Sanzen irudiko, emaitzok ez dira «zintzarria jotzeko modukoak».

c/ Kanpandorreak zarataka erabili
• Ibaizabal (astekaria), Kirikiño (1902)
Geure ondotik eta ainbat urrunean bialdu aal bagenduz Bizkaiko kanpantorre guztiak illebetean zarataka pozaren pozaz
erabilliko gendukez.

4/ Prezio berean, zure esapidearekin zerikusi zuzen-zuzena duen beste baten berri emango dizugu:
Tocar las campanas antes de tiempo  Idia baino lehen zintzarria erosi

Galdera ⌂
Nola eman daiteke euskaraz confiabilidad del sistema?
Erantzuna
Gure ustez, sistemaren fidagarritasuna erabiltzen da adiera horretarako.

1/ Confiabilidad gaztelaniazko berba ez da zentzu hertsian termino bat (esaterako, Informatika edo
Elektronika arloetakoa), eta horrexegatik jasotzen dute gure ohiko hiztegiek: Elhuyar, Zehazki, Labayru…
Horrez gain, Euskalterm terminologia-bankuan ere confiabilidad = fidagarritasuna korrespondentzia
ageri da, Administrazio Elektronikoa arloko termino gisa.
2/ Lagintxo bat hartu dugu Interneten, ea benetan 'sistemaren fidagarritasuna' erabiltzen den
Teknologiari lotutako arloetan. Hona hemen emaitza batzuk:
•

Eraikinetako instalazioen kalkuluak eta oinarrizko arauak, Askoren artean, EHU, 2008

Bereizi egiten dira, beraz, alarma-seinale faltsuak eta benetakoak, eta, ondorioz, nabarmen hobetzen da sistemaren
fidagarritasuna.
Azken prozedura hori merkatuan sartzear dago une honetan; norabideko sistemak, berriz, errealitate dira dagoeneko eta
kontuan izan behar dira, nahiz eta sistema konbentzionalak baino garestiagoak izan, batez ere sistemen fidagarritasuna
nahitaezkoa denean.

•

Datu-base sistemak, Askoren artean, EHU, 2009

Horrek mugatu egin ditzake sistemaren fidagarritasuna eta eskuragarritasuna.
Datu-errepikatzea sistemaren fidagarritasuna eta erabilgarritasuna hobetzeko nola erabiltzen den azaldu dugu.

•

Konputagailuen arkitektura, Askoren artean, EHU, 2009

Orain, diseinu-erabakiek sistemen fidagarritasunean dituzten eraginak aztertuko ditugu.

•

Energia elektrikoaren sistemen analisia eta operazioa, Askoren artean, EHU, 2010

Beti izango da eskari guztia une oro ematerik ez izateko probabilitateren bat, eta probabilitate hori sistemaren
fidagarritasuna neurtzeko adierazle bat da.
Hori dela eta, nahitaezkoa da kostuak minimizatzeko aipatutako lehenengo irizpide hori osatzea, eta, horretarako,
sistemaren fidagarritasun-maila adierazten duen bigarren irizpide bat erabiltzen dugu.
Sistemaren fidagarritasuna zenbatesteko probabilitate-indizeak erabiltzeak eta indize horietan oinarritutako plangintzairizpideak erabiltzeak - ikuspuntu ekonomikotik betiere zalantzan jar daitezkeen irizpideak izan arren - aukera ematen digu
sistema elektrikoa hedatzeko ditugun aukeren arteko konparazioa egiteko, bakoitzak sistemaren fidagarritasunean duen
eragina aztertuz.
Koordinazio-modu horren arazo nagusia da babes-sistemaren fidagarritasunak arrisku-faktore handi bat izango duela.

• “Produktuaren diseinuaren ezkutuko faktoreak”, Eduardo Zabala Lekue, Elhuyar aldizkaria
(1996/07/01)
Sistemaren fidagarritasuna tarte batean funtzio jakin batzuk betetzeko probabilitatea da, baldintza konkretu batzuen
arabera. Fidagarritasuna lortzeko bide onena, hutsegite gutxien izango dituen produktua garatzea da. Hori ez gertatzeko,
modulu erredundanteak erabiltzen dira: haietariko batek huts eginez gero, ondo segitzen dutenek beteko lituzkete
beharrezko funtzioak.

• Ikerlan: https://www.ikerlan.es/eu/kasu-arrakastatsuak/kasua/sistema-hidrauliko-aurreratuakpitcharen-kontrolerako
IKERLAN Hine Renovablesekin elkarlanean ari da, pitch sistema berritzaileak diseinatzen, garatzen eta balidatzen, sektorean
gaur arte dagoen paradigma hautsita. Irtenbide horiek puntako teknologien bitartez garatzen dira, hala nola modelatze
fisikoaren eta biki digitalen bitartez, izan ere, teknologia horiekin kontrol algoritmo aurreratuak prestatu daitezke sistemaren
prestazio dinamikoa eta efizientzia maximizatzera bideratzeko, aldi berean sistemaren fidagarritasuna bermatuta.

• EJren prentsa-oharra: https://www.euskadi.eus/euskojaurlaritza//contenidos/nota_prensa/nptv_20110216_caf/eu_nptv/nptv.html
Unitate berriek gainera segurtasuna eta sistemaren fidagarritasuna hobetuko duten hobetzeko teknologia-elementuak
sartzea utzi dute.
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Galdera ⌂
Nola esan euskaraz diario de aprendizaje eta diario y portafolio de equipo?
Erantzuna
Ikaskuntza-egunerokoa/egunkaria
Ekipo-egunerokoa/egunkaria eta ekipo-portfolioa

1/ Zalantza eduki dugu equipo horren esanahi zehatzarekin. Printzipioz, 'ekipo'
aukeratu dugu, equipo talde iraunkorra izango delakoan. Bestela, jakina, 'talde'
erabiliko genuke.
2/ Portfolio hitza ez da ageri Euskaltzaindiaren Hiztegian. Gaztelaniazko portafolios
emateko 'paper-zorro' dakar Elhuyarrek, eta 'dokumentu-zorro' Euskaltermek. Hala
ere, hezkuntzan barra-barra erabili dugu hitz hori azken 20 urteetan, baita hedatu ere
beste esparru batzuetara. Hona hemen adibide batzuk:
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/121472
https://sites.google.com/berrigasteiz.com/ebaluazio-hezigarria/ikaskuntzarakoportfolioa/portfolioa-diseinatzen
http://eibz.educacion.navarra.es/baliabideak/portfolioa/cda/doc/e/kap_01c.html
https://eu.wikipedia.org/wiki/Portfolio
https://arristudioa.com/portfolioa/
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Galdera ⌂
Kausazkoetan, bukaerako eta erabiltzen dugunean, erabili behar da gidoitxoa? Nekatuta gaude, lan
handia egin dugu eta ala Nekatuta gaude, lan handia egin dugu-eta?
Erantzuna

Esaldiaren amaieran badoa, nahi duzun moduan: marratxoarekin zein marratxorik gabe.
1/ Euskaltzaindiak 1995etik dauka araututa auzi hori: «Hori eta, hori edo eta horrelakoen
idazkera» (27. araua). Laburpenean, honela dio:
Horrenbestez, hau da Euskaltzaindiaren erabakia:
1. Egitura hauetan guztietan ageri diren juntagailuak osorik idatziko dira beti: eta, edo.
2. Egitura agerikoa eta antzematen erraza denean, bereiz idatziko da juntagailua –ondoan
koma izan edo ez–, bere garaian Euskaltzaindiak erabaki zuen bezala (hori eta, hori edo, hori
dela eta).
3. Perpaus konplexua denean, ordea, beharrezkoa izan gabe ere, aukeran izango du idazleak
juntagailuaren aurrean marratxoa ipintzea, testua ulertzeko lagungarri dela iruditzen bazaio
(hori-eta, hori-edo, zer dela-eta).
2/ Beraz, ulergarritasuna da gakoa, neurri handi batean testugilearen esku uzten baita marratxoa
jartzearena.
Zure adibidearen kasuan, etadun egitura amaieran doanez, ez dugu uste nahasgarria izan
daitekeenik: kausazko perpausa dela interpretatuko du irakurleak, marratxoa jarrita zein ez jarrita.
3/ Beste kontu bat litzateke egitura hori amaieran ez balihoa:
Nekatuta gaude, lan handia egin dugu eta ikasturte honetan horrenbeste oztopori aurre
egin beharrarekin.
Irakurleak lehen begi-kolpean ulertzea nahi bagenu, komeniko litzaiguke marratxoa jartzea, argi
uzteko komaren ondorengo guztia kausazko perpaus bakarra dela; bestela, lehen irakurraldian
eman lezake lehen biak esaldi osoak direla, eta zerbait falta dela hirugarrenean:
Nekatuta gaude, lan handia egin dugu eta ikasturte honetan horrenbeste oztopori aurre
egin beharrarekin. […??????]
[Nekatuta gaude], [lan handia egin dugu] eta [ikasturte honetan horrenbeste oztopori aurre
egin beharrarekin. […??????]]
Marratxoak hala interpretatzea eragozten du:
Nekatuta gaude, lan handia egin dugu-eta ikasturte honetan horrenbeste oztopori aurre
egin beharrarekin.
Nekatuta gaude, [lan handia egin dugu-eta ikasturte honetan horrenbeste oztopori aurre
egin beharrarekin.]
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Galdera ⌂
Nola idazten da, ebaluazioko nota, ebaluazio-nota edo ebaluazioaren nota?
Erantzuna
Gure ustez, 'ebaluazioko nota'; baina ez gara ausartzen esaten besteak ez direla zuzenak.
1/ Askotan heldu zaizkigu antzeko zalantzak, ea -ren edo -ko atzizkietako zein erabili. Euskaltzaindiak ez
du argibide finkorik eman horri buruz, seguruenik ez dagoelako modurik arau hertsirik emateko, kasu
bakan eta argi batzuetan salbu.
Esteka honetan duzu auzi hori apur bat argitzeko Euskara Batuaren Eskuliburuan jasotzen dena:
-ko eta -en izenlagunak (NONGO eta NOREN): noiz -ko eta noiz -en.
2/ Gure abiapuntua honako galdera hau izan liteke: Zer atera duzu lehen ebaluazioan?. Galdera horretan
argi eta garbi dago NON (edo NOIZ) kasua (ebaluazioAN), eta kasu horren gainean eraikitzen dira NONGO
(edo NOIZKO) kasu-marka duten izenlagunak:
Lehen ebaluazioAN, OSO ONDO atera dut.  Lehen ebaluazioKO nota OSO ONDO izan da.
Interpretazio hori eztabaidaezina denez, seguru gaude ebaluazioko nota zuzena dela.
3/ Baina, erantzun laburrean esan bezala, ez gara ausartzen beste bi formak gaitzesten. Baliteke norbaitek
bestela interpretatzea azpian dagoena, eta interpretazio horri dagokion atzizkia -ren izatea. Hala balitz,
zuzenak izango lirateke bai ebaluazioaren nota, bai ebaluazio(-)nota.
Begitu zer dioen Miren Azkarate euskaltzainak Jagonet kontsulta zerbitzura bidalitako (zuk egindakoa
bezalako) galdera bati erantzuteko:
«Askotan bi izenlagun motak dira zilegi; baina oso zaila da arau zehatza ematea, Euskal Gramatika: Lehen
Urratsak (EGLU), I liburukian eta Euskal Gramatika Laburra delakoan esanaz haratago. Beraz, ikastolako iritzia /
ikastolaren iritzia bikotean, "iritzia" pertsonena izaten den neurrian normalagoa dirudi ikastolaren iritzia
beharko lukeela esatea; baina "(gure) ikastolan dagoen iritzia" adieran, esaterako, ikastolako iritzia onargarria
izan daiteke. Euskaltegiko/-aren zuzendaria, HABEko/-ren zuzendaria; biek izan dezakete lekua».

Beste adibide bat: behin galdetu ziguten ea telefonoko datuak edo telefonoaren datuak nola esan behar
zen. Guk biak eman genituen ontzat (bakoitzak bere esanahiarekin, baina), bai eta hitz elkarketa ere:
Labur esanda, honela glosatu litezke bi erabilerok:
-ko atzizkia:
Telefonoko datuak = Telefonoan dauden datuak (besteen telefonoak eta helbide elektronikoak,
Internetetik jaitsitako dokumentuak, egindako argazkiak, bideoak eta audioak…)
-ren atzizkia:
Telefonoaren datuak = Telefonoak dituen datuak
(bereziki, Telefonoaren datuak = Telefonoaren ezaugarriak adierazten dituzten datuak: zenbakia,
modeloa, SIM txartelaren zenbakia, sarea…)
Bada beste aukera bat, kasu honetan baliatu dezakezuna: hitz elkarketa.
Hala, ingelesezko telephone data management honela euskaratu dezakezu: 'telefono-datuak kudeatzea'; hain
zuzen ere, ingelesezkoa bezalako baliabidea erabilita, telephone data bera ere hitz elkarketa baita.

4/ Gainera, Interneten lagin bila sartuta, ikusi dugu maiz erabiltzen direla ebaluazioaren nota eta
ebaluazio(-)nota; ez ebaluazioko nota bezainbeste, baina sarri.
Besteak beste, Berria eta Argia gure erreferentziazko iturrietan ere aurkitu ditugu aleak:
• Ingelesez dakitenek, aldiz, ebaluazioaren nota %10 igotzeko aukera izango dute. (Berria, 2014-09-05)

• Ebaluazioaren notaren zati handia izateak pisua galtzen du lana aurrera joan ahala. (Argia, 2015-03-29,
2455. zbk.)
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Galdera ⌂
Efikazia, efizientzia eta efektibitatea (gaztelaniaz eficacia, eficiencia, efectividad). Termino horien arteko
desberdintasuna Ekonomia mailan. Guztiak eraginkortasun hitzarekin itzultzen dira, eta ez dago inongo
zehaztasunik euskarazko testuetan.
Erantzuna
1/ Behin hala galdetu ziguten Kontsulta Zerbitzu honetan nola eman euskaraz eficacia eta eficiencia Ekonomia
arloko terminoak.
Erantzunaren zati bat aldatuko dizugu hona:
«Dirudienez, hizkera arruntean ez bezala, bi berba horiek bereizi egiten dira Ekonomia arloan; bakoitzak adiera bat
hartzen du:
• Eficacia (gazt.) / efficacité (fr.) / efficacy (ing.): Enpresak ezarritako helburuak betetzea da. Adibidez,
enpresa baten asmoa 8.000 motxila ekoiztea da, eta unitate horiek guztiak ekoiztea lortu egin du.
• Eficiencia (gazt.) / efficience (fr.) / efficiency (ing.): Enpresak ezarritako helburuak lortzeko duen
gaitasuna da, betiere gutxieneko baliabideak erabiliz. Aurreko adibidearekin jarraituz, enpresak 8.000
motxila ekoizten ditu, baina lanordu kopurua eta oihalaren kostua optimizatuta.»

Orduko
hartan
(2014an),
ohartarazi
genuen
kontsultagilea
kaleko
hizkeran
aski
dela eraginkor(tasun) hitzarekin, gehienok ez ditugu-eta horrelako ñabardurak egiten. Ekonomian, berriz,
bereizketa egin beharra dagoenez baina euskal erroko berba bat baino ez dugunez, ezinbestekoa da
mailegu bat hartzea bi adiera horietako baten berri emateko. Itzultzaileen arteko eztabaida batetik
ondorioztatu daitekeenez, bereizketa honela egitea proposatzen omen zuten aditu
gehienek: efikaz mailegua Orotariko Euskal Hiztegiak jasotzen duenez, beste adierarako (eficiente) gorde
liteke eraginkor euskal ondareko berba. Hau izan zen orduko proposamena:
• Eficacia: efikazia
• Eficiencia: eraginkortasuna (efizientzia)

2/ Gaur egun, berriz, kontuak aldatu egin dira apur bat. Ordutik hona, Euskaltzaindiaren Hiztegiak hitz
berri ugari jaso ditu, eta haietako bat da efizientzia:
efikaz
adj. Eraginkorra.
efikazia
iz. Eraginkortasuna.
efiziente
1 adj. Lan edo funtzio bat behar bezala betetzen duena. Idazkari efizientea.
2 adj. Kausa efizientea: bere ekintzarekin ondorio jakin bat sortzen duen kausa.
efizientzia
iz. Efizientea denaren nolakotasuna.

Beraz, arazo barik erabili ditzakezu bi maileguak: bai efikazia, bai efizientzia.
3/ Arazoa daukagu efectividad terminoarekin.
Batzuek esaten dute eficacia berbaren sinonimotzat jo dezakegula. Hala balitz, ez genuke zertan ibili beste
termino baten atzetik; nahikoa litzateke efikazia eta eraginkortasun/efizientzia bikotearekin.
Baina beste batzuek bereizi egiten dituzte eficacia eta efectividad. Hona aldatuko dizugu gure ikerketan
aurkitu dugun adibide bat:
Esate baterako, lan merkatuaren gehiegizko aldibaterakotasuna (prekarietatea edo nahi duzuena) murrizteko kontratu
mugagabeak bultzatu nahi dira. Horretarako, zenbait neurri hartu dira (hobariak eta abar). Neurri horien ondorioz kontratu
mugagabeak areagotu egin dira eta, beraz, neurriak 'efikazak' izan dira. Hala ere, aldibaterakotasun-tasa ez da jaitsi. Beraz,
neurriak 'efikazak' izan arren, ez dira 'efektiboak' izan, lortu nahi zen azken helburua ez delako lortu (nahiz eta bitarteko
helburuak bai).

Ez gara noski Ekonomian adituak, eta ez gara oso iaioak horrelako ñabardurak bereizteko orduan: badirudi
'azken helburua' kontzeptuan dagoela nolabait gakoa.
Interneten egin dugun ikerketan, ikusi dugu ezen, terminoa euskaraz emateko bururatu zaizkigun
efektibotasun eta efektibitate bi aukeretatik, lehenengoa erabiltzen dela gehienbat, baina zientziaarloetan, batez ere osasunari lotutakoetan; esaterako, adibide honek erakusten duen moduan:
Efikaz: sendagaia efikaza da helburua baldintza idealetan betetzen badu (laborategian).
Efektibo: sendagaia efektiboa da helburua baldintza errealetan betetzen badu (ez laborategian).
Efiziente: sendagaia efizentea da efikaza bada eta gainera merkea bada.
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Galdera ⌂
Zenbait irakasleren artean webgune bat egiten ari gara Filosofian emakumeek
ikusgaitasunerako. Baina webguneari izena jartzerakoan zalantza bat sortu zaigu:
“Emakume filosofoak” ala “Emakume filosofak”? Zelan esan beharko genuke?
Erantzuna
Emakume filosofoak
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegira jo behar duzu hitz jakin baten baturako forma zein den
jakiteko. Esteka honetan daukazu (eta Euskalbar tresna-barran):
Euskaltzaindiaren Hiztegia.

Filosofo
iz. Filosofia-gaietan aditua edo jakintsua den pertsona; doktrina filosofiko bat eratzen
duen pentsalaria. Greziar filosofoak. Platon filosofo handiak zioenez. Aspaldidanik aurkitu
dute filosofoek bistan dagoena ez dagoela beti argi. Ez da filosoforik ez teologorik, ardoari
neurria hartuko dionik.

Sarrera hori baino ez da agertzen: ez dago filosofa esaterik euskaraz. Erro berarekin,
filosofatu, filosofia eta filosofiko sarrerak ere badaude, Batzuek proposatutako filosofari
eta filosofilari formak ez ditu onartzen Euskaltzaindiak (ez erabiltzea gomendatzen du).
Modu berean, mailegu horietan erdarazko maskulinoa onartu da beste kasu hauetan
ere: filologo, demagogo, biologo, analogo, enologo…
2/ Jakina, euskaraz ez dago genero gramatikalik, hitano formetan izan ezik. Abantaila
da hori, edo eragozpena?
Gure ustez, hezkidetzari begira, abantaila handia da; begira zer gertatzen den
gaztelaniaz, sintagma guztiak bi generoetan aipatu nahi ditugunean:
«Les informamos de que la mayoría de profesores y profesoras del centro ha decidido que
los alumnos y las alumnas de 3º no irán este año al viaje de estudios si no hay monitores y
monitoras dispuestos y dispuestas para ir con ellos y ellas».

Astuna, gero! Euskaraz, berriz:
«Jakinarazten dizuegu ikastetxeko irakasle gehienek erabaki dutela 3. mailako ikasleak ez
direla joango aurten ikasketa bidaiara, haiekin joateko monitoreak aurkitu ezean».

Eragozpena ere izan liteke, informazioa galdu egiten baita:
«Because he takes pleasure in her, because his pleasure is unfailing, an affection has
grown up in him for her […].» J.-M. Coetzee, Disgrace
«Como ella lo complace, como el placer que le da es inagotable, él ha acabado por
tomarle afecto [...].» J.-M. Coetzee, Disgrace

Baina, euskaraz, nor da nor?:
«Atsegina hartzen baitu harengan, atsegin horrek ez baitio hutsik egiten, harenganako
sentimendua hazi zaio barruan […].» J.-M. Coetzee, Lotsaizuna (Oskar Aranaren
itzulpena)
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3/ Bizkaieraz batez ere, femeninoa eta maskulinoa, biak mailegatu ditugu batzuetan
zenbait hitzetan (adjektiboak dira asko), baina femeninoak ez dira euskara baturako
onartzen:
𝑔𝑢𝑎𝑝𝑜𝑎
𝑚𝑢𝑡𝑖𝑙 { 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑎 } 𝑑𝑎
𝑚𝑎𝑗𝑜𝑎

baina

𝑔𝑢𝑎𝑝𝑒𝑎
𝑛𝑒𝑠𝑘𝑎 { 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑎 } 𝑑𝑎
𝑚𝑎𝑗𝑒𝑎

Ipar Euskal Herriko hizkera batzuetan, -(t)sa atzizkia erabiltzen da zenbait kasutan
femeninoa adierazteko, baina oso gutxitan da euskara batuan onartzekoa: alarguntsa,
artzaintsa, baroisa, buhamisa, buruzagisa, errientsa, esposa, jainkosa, kantiniersa,
ostalertsa eta profetesa jasotzen ditu Euskaltzaindiaren Hiztegiak (haietatik jainkosa
baino ez genuke erabiliko guk ohiko testu batean). Gainera, maistra, moja eta erregina
berbekin gertatu bezala, beste mailegu batzuk ere hartu ditugu emakumeei
aplikatzekoak bakarrik: abadesa, (artxi)dukesa, (biz)kondesa, markesa eta printzesa.
Amaitzeko, gure gomendioa da ez erabiltzea gehiegitxo zabaltzen ari diren forma hauek:
alkatesa, aktoresa, idazlesa…
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Galdera ⌂
Enfocado 100% en ti esateko, egokia da '% 100 zuregan fokatua' euskaraz?

Erantzuna
Ez. Hobeto legoke % 100 zuregan fokuratua (edo, Hegoalderako testu batean,
% 100 zuregan enfokatua).
Euskaltzaindiaren Hiztegian fokatu sarreran begiratuz gero, hauxe irakurriko duzu:
fokatu
ad. [Oharra: Euskaltzaindiak, fokatu-k euskara idatzian izan duen erabilera
kontuan harturik, hitz hori ez erabiltzea gomendatzen du; ik. fokuratu].
fokuratu sarreran begiratuz gero, enfokatu ematen du haren sinonimotzat adiera
bitan, eta Hegoaldeko forma dela adierazten digu.
fokuratu 'zentratu' esanahiarekin erabiltzeak tradizio gutxi du euskaraz, baina ez diogu
arazorik ikusten hedapenez hala erabiltzeari. Gaztelaniara ere enfocar aditzaren
esanahi hori seguruena ingelesezko to focus ('fokuratu', 'kontzentratu', 'zentratu')
aditzaren kalkoz hedatuko zen.
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Galdera ⌂
Azken aldian gero eta maizago entzuten dudan hitz bat gutxika edo gutxinaka da. Gurean beti
pixkanaka esan izan dugu, baina irratian ere hala entzuten hasi naizenez, lehen oso ziur gaizki
zegoela esango nukeena ondo ote dagoen pentsatzen hasia naiz.
Erantzuna
Hirurak dira zuzenak, eta hirurek dute esanahi berbera: gutxika = gutxinaka = pixkanaka (= pixkaka)
1/ Euskaltzaindiaren Hiztegira jo dugu ikusteko nola jasotzen dituen zuk aipatutako hiru berbak. Interneten
kontsultatu dezakezu esteka honetan: Euskaltzaindiaren Hiztegia
Hona hemen zer aurkitu dugun sarrera lexikal horietan:

gutxika
adb. Apurka, pixkanaka. Burua gutxika goitituz.
gutxika-gutxika Gutxika. Gutxika-gutxika urrutira joan daiteke.

gutxinaka
adb. Gutxika, apurka. Ik. pixkanaka. Presidenteak soldaduen kopurua gutxinaka murrizteko asmoa agertu du
behin baino gehiagotan.

pixkanaka
adb. Pixkaka. Ik. gutxinaka. Gauzak ez dira nahi bezala gertatzen, pixkanaka datoz.
pixkanaka-pixkanaka Pixkanaka. Pixkanaka-pixkanaka lagunarte hertsi hori zabalduz doala.

pixkaka
adb. Apurka, gutxika-gutxika. Eta urak pixkaka beheratzen hasi ziren.
pixkaka-pixkaka Pixkaka. Pixkaka-pixkaka hasi nintzen errekan behera.

Ikusten duzunez, denak ageri dira Hiztegian (eta, beraz, denak dira zuzenak euskara batuan), eta
erreferentzia gurutzatuak dituzte.
2/ Gutxi zenbatzailea da euskaraz (jatorriz, adjektiboa, 'txiki' esanahiarekin), eta pixka, berriz, izena, 'zati'
edo kopuru txikia esanahia duena; gero, pixka bat sortu zen, eta zenbatzaile modura erabiltzen dugu.
Pixka berbaren sinonimoak hartuta, haien gainean eraikitako beste adberbio batzuk lortuko ditugu;
adibidez, Euskaltzaindiaren Hiztegian aurkituko dituzun hauek:
• apur (bat) → apurka (apurka-apurka)
• pitin (bat) → pitinka (pitinka-pitinka)
• poxi (bat) → poxika (poxika-poxika)
3/ Guk dakigula, ez da inon esaten ez apurnaka, ez pitinaka, ez poxinaka.
Era berean, Ereduzko Prosa Gaur corpusean arakatu dugu (2000-2007 urteen artean idatzitako testuetan
oinarritzen den erreferentzia corpusa da), eta konturatu gara gutxinaka baino askoz ere gehiago erabiltzen
dela gutxika forma euskal prentsan eta liburu idatzietan:
• Gutxinaka: 29 agerraldi.
• Gutxika: 118 agerraldi.
(berba bakoitzaren gainean klik eginda aurkitu ditzakezu adibide guztiak).
Ez hori bakarrik: corpus berean pixkanaka bilatu, eta ikusi dugu aurreko biak baino askoz ere maizago
erabiltzen dela:
• Pixkanaka: 1.278 agerraldi.
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Galdera ⌂
Orain dela gutxi, esan didate puntu eta koma (eta ez bi puntuak) jarri behar dela
eskutitzak idaztean: «Kaixo lagunak;». Horrela da?
Erantzuna
Ez. Euskaraz (eta gaztelaniaz), bi puntuak erabiltzen dira hasierako agurretan:
Kaixo, lagunak: / Andre hori: / Guraso agurgarriak:
1/ Eskutitz (formal eta ez hain formal) batek nolako egitura duen, non jarri
hartzailearen datuak, hasierako agurrak («Kaixo, Miren:») eta amaierakoak
(«Adeitasunez, agur»), toki-egunak non eta nola idatzi («Lemoiz, 2012ko ekainaren
8a»)…: alderdi formal horiek guztiak, neurri handi batean, arbitrarioak izaten dira, eta
aldatu egiten dira kultura batetik bestera.
2/ Hala, hasierako agurretan, koma soila erabiltzen da (bi puntuen ordez) kultura
anglosaxoietan:
Dear Miss Dowell,
I am writing you to ask for your help. […]
Euskaraz, berriz, gaztelaniaz bezala, bi puntuak erabiltzen dira. Hala, IVAPeko estiloliburuan azaltzen da nola idatzi gutun formala (247. orrialdetik aurrera); besteak beste,
honela dio zure auziaren gainean:
«Agurrari dagokion lerro hau bi puntuz itxi, eta hurrengo lerroko testuaren
lehenengo hizkia letra larriz idatziko dugu:
Jaun hori:
Zure eskariari erantzuteko, honekin batera bidaltzen dizut…»
3/ EIMAk argitaratutako Puntuazioa liburuxkan ere baduzu erregela horren berri
(35. or.):
«[..], mezuen abiaburuetan eta izenburuetako zehaztapenetan funtzio berezia
betetzen dute bi puntuek (ikus 4.3.):
(151) Lankide maiteok:
(152) Lehen partea: Bristolera noa.»
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Galdera ⌂
¿Hablamos? galdera euskaratzeko, egokia da hitz egingo dugu? erabiltzea?

Erantzuna
Bai, guztiz zuzena eta egokia da proposamen- edo eskaera-/eskaintza-galdera bat
bada. Bizkaieraz, aldiz, ordena aldatuko genuke: egingo dugu berba?
1/ Halakoetan, gainera, nahitaezkoa da geroaldia erabiltzea euskaraz,; gaztelaniaz,
ordea, orainaldia erabiltzen da:
Joango gara larunbatean zinemara? = '¿Vamos el sábado al cine?'
Pasatuko didazu gatza? = '¿Me pasas la sal?'
Zabalduko dizut leihoa? = '¿Te abro la ventana?'
EIMAren Kalko okerrak liburukiaren 51. eta 52. orrialdeetan duzu informazio
gehiago.
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Galdera ⌂
Zein ordutan irtengo duzu? ala Zein ordutan irtengo zara?
Erantzuna
Euskara batuan, irtengo zara.
1/ Euskara batuko aditzen forma, erregimena eta beste zein diren ikusteko, Euskaltzaindiaren
Hiztegira jo behar duzu. Ikus dezagun, bada, zer jasotzen duen hiztegiak irten sarreran:
irten, irten, irteten
1 da ad. Norbait toki batetik kanpora joan. Ik. jalgi; ilki; atera 2. Kalera irten da. Hainbat egun etxetik
irten gabe igaro ondoren. Lau urte hauetan ez omen da ia kanpora irten. Sartu eta irten ibili. Herritik
irtetea debekatu ziolako. Arimak gorputzetik irten eta berehala Jainkoari kontu ematera joan behar du.
Nor edo zer ikustera irten zarete eremura? Plazara irten: jendaurrera irten. || Lapurrek, bidera irtenda,
zeraman guztia kendu eta erdi hila utzi zuten. Samuel Saulen bidera irten zen.
2 da ad. (Gauzez mintzatuz). Eguzkia irten aurretik. Haur bati hortzak irteten hasi. Odola irteten
zitzaion zauritik. Hitzak ahotik irten orduko. Argitara irten den liburua.
3 da ad. Toki batetik beste baterako bidea hartu. Ik. abiatu. Goizeko trenean irten gara. Arratsaldeko
bostetan irten ziren. Ihesi irten zen.
4 da ad. Zerbait, egon behar lukeen tokitik kanpora joan. Beribila bidetik irten da. Ibaia txit bizia eta
neurrietatik irtena zetorren.
5 da ad. Toki edo egoera jakin batean egoteari utzi. Espetxetik irten zirenean. Eskolatik irten eta lanean
hasi zen. Israeldarrei bere mendetik irteten uzteko. Behartasunetik irten ezinik. Zer egingo dute arima
argal eta bekatutik irten berriek? Arriskutik irteteko. Baina Balaan, aingeruak erakutsi zizkion
esanetatik ez zen irten. || Ez haiz hortik onik irtengo.
6 da ad. Gertatu, aipatzen den ondorioa izan. Haren laguntza gabe bizirik nola irten? Galduan irten.
Garaitzaile irtengo balira. Usteak ustel irten zaizkio.
7 da ad. (Alde, aurka) azaldu, agertu. Moises neskatxen alde irten zen eta lagundu zien. Jabin-en aurka
irten ez zelako damuturik.
8 (Partizipio burutua izenondo gisa). Begiak biziak, sudur-kakoa irtena.
9 (Partizipio burutua izenondo gisa). Ausarta, lotsagabea. Irtenegiak datoz semeak.

Batetik, aditza da (ad.); bestetik, kasu guztietan, NOR sailekoa da (da). Ez du zirrikiturik uzten,
beraz, NOR-NORK saileko aditz laguntzaileekin erabiltzeko.
2/ Dena dela, logikoa da zure zalantza. Esan bezala, NOR sailekoa da irten aditza (irten naiz)
euskara batuan; baina bizkaieraz eta gipuzkerazko hizkera batzuetan, berriz, NOR-NORK sailekoa
da. Euskalki mailako erabileratzat hartzen da jokamolde hori:
urten dot, irten/erten det
Gauza bera gertatzen da bizkaierazko igon aditzarekin (batuan, igo): batuan ez bezala, bizkaieraz
beti da NOR-NORK sailekoa:
Xoxotera igon neban atzo / Xoxote igon neban atzo.
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3/ Honela banatzen da gazt. salir / fr. sortir adierarako erabiltzen diren aditzak eta haien
erregimena euskararen hizkeretan:
«Etxetik… irten (urten, erten) / atera (atara, ateratu…) / jalgi (jalki, jelki, jaulgi…) / ilki (elki, elkitu…)».
Ikusi honako mapa hau:
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Galdera ⌂
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NOREN/ZEREN kasuaren marka jartzeko, gidoia erabili behar da? Adibidez: Ixoneren edo
Ixone-ren? Eta izena beste hizkuntza batean bada, Linna-ren edo Linnaren?

Erantzuna
•
•

Ixoneren
Linna-ren (lehen agerraldian; gero, Linnaren)

1/ Gure ustez, Ixoneren idatzi behar duzu, marratxorik gabe: Ez dago araurik
bereizteko noiz jarri behar den marratxoa izenaren eta deklinabide markaren artean,
baina EIMAk, Euskaltzaindiaren bedeinkapena duen Ortotipografia liburukian, hau dio
(53. orrialdea):
«Izen berezien kasuan, beharrezkoa ez denean, marratxorik ez erabiltzea gomendatzen
da […]»

Beste kontu bat da nola jokatu nahasgarri gertatu daitezkeen izen bereziekin.
Ortotipografiak bi aukera ematen ditu, hona aldatu dizkizugunak:
1. Deklinabide atzizkirik gabe idaztea pasarteko lehen aipamenean, izena zein den argi
uzteko.
“Jon gureak esandakoa” vs. “Jonek esandakoa”
“Lafitte euskaltzainaren iritziz” vs. “Lafitteren iritziz”

2. Izenaren eta deklinabide-atzizkiaren artean marratxoa jarriz pasarteko lehen
aipamenean.
“Jon-ek esandakoa” vs. “Jonek esandakoa”
“Jone-k esandakoa” vs. “Jonek esandakoa”
“Lafitte-ren iritziz” vs. “Lafitteren iritziz”

2/ Beraz, araurik ez dagoenez, zeuk neurtu behar duzu noraino izan litezkeen
nahasgarriak Ixoneren eta Linnaren hitzak.
•

Ixoneren: Gure ustez, normalena da euskaldun normal batek jakitea badela ‘Ixone’
pertsona-izen bat, eta pentsatzea ez dagoela honela interpretatzerik: Ixoneren =
Ixoner+en. Hori dela eta, Ixoneren.

• Linnaren: Beste hizkuntzetako izenekin, berriz, zalantza izan dezakegu: Linnaren =
Linna+ren edo Linnaren = Linnar+en? Hori dela eta, Linna-ren (lehen agerraldian;
gero, Linnaren).

Galdera ⌂
Eman dezagun gaztelaniazko eskaintza hau:
Para Mauro y Ana, para Felipe y Emilio, para Lola, Inés y su prima Manuela.
1) Nola ikusten duzue era honetan?
Mauro eta Anarentzat, Felipe eta Emiliorentzat; Lolarentzat, Inesentzat eta beronen
lehengusina Manuelarentzat.
Eta kasu honetan:
Para Joseba, Carmen, Xabier y Cristina.
2) Zuen ustez ondoko bi aukerak zuzenak lirateke?
a) Josebarentzat, Carmenentzat, Xabierrentzat eta Cristinarentzat
b) Joseba, Carmen, Xabier eta Cristinarentzat

Erantzuna
1/ Juntaduraren ikuspegitik, zuzen eta egoki ikusten dugu eman duzun itzulpena. Bi
kontu txiki aldatuko genituzke, hala ere:
• beronen ordez, haren edo beraren ipiniko genuke.
• Pentsaturik hiru talde-edo bereizi nahi dituzula, puntu eta komaren bitartez
markatuko genuke muga bakoitza.
Mauro eta Anarentzat; Felipe eta Emiliorentzat; Lolarentzat, Inesentzat eta haren
lehengusina Manuelarentzat.
Mauro eta Anarentzat; Felipe eta Emiliorentzat; Lola, Ines eta haren lehengusina
Manuelarentzat.

Beste alde batetik, aspaldi argitaratu genuen geure blogean nola puntuatu daitezkeen
halako enumerazioak. Hemen duzu posta:
http://iralekz.blogspot.com/2015/02/izaro-eta-ane-lorea-eta-xeles-eta-idoia.html
2/ Bigarren galderaren erantzuna ere argia da: biak dira zuzenak.
Euskaltzaindiaren Euskara Batuaren Eskuliburuak halaxe dio Izen Sintagmen Juntadura
izenburu duen sarreran:
Juntatzen diren izenak oso ‘hurbil’ekoak direnean, hala ere, edo izenlagunaz nahiz
izenondoaz lagundurik doazenean, kasu-marka amaieran bakarrik ezar daiteke:
{Gorputz eta arima}tik atera den oihua.
{Bere emazte eta alaba}ri galdetu zien.
Izen bereziak juntatzen direnean, bi aukerak dira onak:
Pelloz eta Maddiz mintzatu zara.
{Pantxika eta Urko}ri kantatu diet.
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Galdera ⌂
«Martxoak 1etik aurrera jantokia zabalduko dugu» eta «Martxoaren 1etik aurrera
jantokia zabalduko dugu»: zuzenak dira?
Erantzuna
“Martxoaren 1ean zabalduko dugu jantokia” idatzi behar duzu, gure ustez.
1/ martxoaren 1etik edo *martxoak 1etik?
Euskaltzaindiaren 37. arauaren arabera (Data nola adierazi, 1995ekoa), martxoak 1
egitura bera bakarrik doanean da zuzena (edo aposizioan):
• Martxoak 1
• Datorren astelehenean, martxoak 1, hirurogeita hamazortzi urte beteko ditu
Iribarrek.
Esapide hori ez da zuzena, beraz, kasu marka batekin doanean:
• *Martxoak 1ean zabalduko dugu jantokia. → Martxoaren 1ean zabalduko dugu
jantokia.
• *Martxoak 1etik aurrera izango dugu zabalik jantokia. → Martxoaren 1etik
aurrera izango dugu zabalik jantokia.
• *Martxoak 1era bitartean itxita egongo da jantokia. → Martxoaren 1era
bitartean egongo da itxita jantokia.
2/ «Martxoaren 1ean zabalduko dugu jantokia» edo «Martxoaren 1ean jantokia
zabalduko dugu»?
Jakina, biak dira zuzenak, baina, hitzen ordenak desberdinak direlarik, zein informazio
berri eman nahi duzun, bata edo bestea erabili behar duzu:
• «[Noiz zabalduko dugu] jantokia?» balitz galdera (inplizitua), «[Martxoaren
1ean zabalduko dugu] jantokia» litzateke zuzena.
• «[Zer zabalduko dugu] martxoaren 1ean?» balitz galdera (inplizitua),
«Martxoaren 1ean [jantokia zabalduko dugu]» litzateke zuzena.
Logikak diosku seguruenik egunarena izango dela informazio berria; hori dela-eta
atzeratu dizugu jantokia erantzun laburrean.
3/ Gure ustez, ezin da «egun jakin batetik aurrera zabaldu jantoki bat»:
Izatekotan, egun jakin batean zabalduko duzue jantokia, eta, hala izanda, «egun
horretatik aurrera egongo da/edukiko duzue zabalik jatetxea». Horrexegatik aldatu
dugu zure esaldia erantzun laburrean.
Jakina, beste honetara ere eman daiteke: «Martxoaren 1etik aurrera zabalik izango
dugu jantokia».
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Martxoaren
1ean
(berriz)
zabalduko
dugu
jantokia

Martxoaren
1etik aurrera
(berriz)
izango dugu
zabalik
jantokia

4/ Azken oharra:
Nabarituko zenuenez, jantoki idatzi dugu jatetxeren ordez, uste baitugu berba horixe
erabiltzen dela gehienbat Hezkuntza-arloan —zuen ikastetxearen web-orrian ere hala
azaltzen da—.
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Galdera ⌂
Nola eman daiteke euskaraz latiguillo? Hala deritze sareko kable laburrei; alegia, ordenagailutik hormako
hargunera doazenak. 'Kabletxo'...?
Erantzuna
Adiera horretarako, 'konexio-kable' edo 'konexio-kable labur' erabil litezke, gure iritzian.

1/ Zuntz optikoari buruzko monografiko batean (Argi bidezko komunikazioa - Zuntz optikoa, 18. or.) Elhuyar
fundazioak erabiltzen duen terminoa da, gure ustez, proposamen egokiena estandarizazioaren bidean:
Ikusi:
ARRUTI, Patxi, ADURIZ, Juanjo: Argi bidezko komunikazioa - Zuntz optikoa, Elhuyar edizioak, Lanbide
Heziketako gaiak, Usurbil 2003 (18. or.):
'Konexio-kable' edo 'konexio-kable labur'
Gure inguruko hizkuntzetan ere ildo horretatik egin dute bidea:
Frantsesez câble hitza erabiltzen da sareetarako konexioetan.
Ingelesez ere cable edo pigtail-cable.
2/ Kontsulta honi beste erantzun bat eman genion lehenago, analogiaz iturgintza-arloarekin loturik.
Informatika-arloko lexikoan, denetarik aurkitzen da Interneten, mailegu gordina (latiguillo), kable hitz soila edo
modeloa bera (RJ45 kablea), eta hiztegiek (Elhuyar, Zehazki, Labayru...) 'makulu-hitz' adiera jaso ohi dute gehienbat.
Euskalterm terminologia-banku publikoan, berriz, beste adiera batzuk ere agertzen dira:
latiguillo

tenkagailu (4)

latiguillo flexible

lotura malgu (4)

Arkitektura, Eraikuntza, Hirigintza
; konexio malgu (3)

Merkataritza (Iturgintza)

Eraikuntza-arloko terminoarekin ez dugu erlaziorik ikusten (ezer 'tenkatu' beharrik).
Iturgintzan, berriz, etxeetan txorrotak eta pasoko giltzak lotzeko erabiltzen diren loturek ere itxura hau dute:

Antzekoak dira, eta hitz bakar bat erabil liteke euskaraz bietarako: 'lotura' edo 'lotura malgu'.
Ikusi:
DanobatGroup hiztegia (DanobatGroupeko kooperatibetako langileek elkarlanean egindakoa, euskaraz lan
egitean sortutako beharrei erantzun eta momentu puntual batzuetako zalantzak argitzeko):
lotura: latiguillo
lotura malgu: latiguillo flexible
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Galdera ⌂
Eskolan liburuaren eguna prestatzen ari gara eta zalantza sortu da: “Liburuaren eguna”, “Liburu
eguna” eta “Liburu-eguna”: Zeintzuk dira zuzenak?
Erantzuna
Denak dira zuzenak. Baina “Liburuaren eguna” aukeratzea gomendatzen dizugu.
1/ Guk geuk, esan bezala, liburuaren eguna aukeratuko genuke (eta, beste kontsulta batean idatzi
genuen bezala, irakasle gela baino irakasleen gela dugu nahiago). Jakina, oso emankorra da hitz
elkarketa euskaraz (aberri egun), baina, batzuetan, badirudi ahaztu egiten zaigula izenlagunen bidea
ere erabili dezakegula (eskolaren eguna, aberriaren eguna, alderdiaren eguna, euskararen eguna…:
guk geuk horiek guztiak hobetsiko genituzke, batez ere erreferente jakin batekoak direnean).
2/ Nahiz eta kasu honetan modu batera zein bestera edozeinek ulertu zertaz ari garen, hitzen
elkarketak berekin izaten du askotan arazo bat: hitz elkartu baten aurrean, asmatu egin behar dugu
zein den bi osagaien arteko harreman sintaktikoa. Esaterako, zer da emakume literatura:
emakumeek berek egindako literatura, ala –gizonek zein emakumeek– emakumeentzat propio
egindakoa? Euskaltzaindiaren 25. arauan ere ("Hitz elkartuen osaera eta idazkera") kontu hori
aipatzen da:
«Askotan eta egoki balia daitekeen hitz-elkarketak ere baditu, ordea, bere mugak. Osagaien
arteko erlazio ilunak direla medio, mezu-hartzailearentzat ulergaitz gerta daiteke hainbat
kasutan hitz elkartua. Hobe da kasu hauetan eraikuntza sintaktiko libreetara jo, argitasunaren
mesedetan: unibertsitateko irakasleak, merkatuaren bilakaera, udaletxeen antolamendua edo
elizbarrutiko museoa esan eta idatz dezagun halakoetan, unibertsitate-irakasleak, merkatubilakaera, udaletxe-antolamendua edo elizbarruti-museoa modukoetara lerratu gabe.»
3/ Eman dezagun gure gomendiotik izuri egin eta hitz-elkarketa aukeratzen duzula? Zer gertatzen
da marratxoarekin?
Euskaraz, hitz-elkarketak aurpegi ugari ditu, eta bi osagaien arteko harremana zein den, modu
batean edo bestean jokatu behar dugu marratxoarekin. Zure adibidea (liburu + eguna)
Euskaltzaindiaren 25. arauaren ("Hitz elkartuen osaera eta idazkera") atal honi dagokio:
II.4. Marrarekin edo bereiz idatz daitezkeen hitz elkartuak
a) Eguzki-lore moduko izen-elkarte arruntak. Hemen sartzen dira, bereziki, hiztunak edo idazleak
unean-unean eratzen dituen izen-elkarte berri, bizi, ugariak: akordeoi-soinu edo akordeoi
soinu, lan-hitzarmen edo lan hitzarmen, batzorde-atal edo batzorde atal, arau-proposamen
edo arau proposamen, merkatari-mundu edo merkatari mundu, gizarte-bizitza edo gizarte
bizitza, arazo-iturri edo arazo iturri, sakontze-ikastaro edo sakontze ikastaro, osasun-egoera
edo osasun egoera, elebitasun-formula edo elebitasun formula, garapen-maila edo garapen
maila, ikastetxe-mota edo ikastetxe mota, eskabide-orri edo eskabide orri.
Beraz, aukerakoa da marratxoa.
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Galdera ⌂
Zein da zuzena: “Lurra hotz dago” edo “Lurra hotza dago”?
Erantzuna
Gure ustez, biak dira zuzenak: “hotz/hotza dago” banaketa batez ere euskalki kontua
da.
1/ Predikatu osagarrian adjektibo bat dagoenean, arazo handia izaten da batzuetan
erabakitzea noiz jarri artikulua eta noiz ez. Aditza izan den kasurako, artikulutxo bat
daukagu gure datu-basean.
Beste aditz batzuekin (egon, jarri…), adjektiboa artikulurik gabe ematea da joera
zabalduena, gure ustez:
• Semaforoa gorri dago.
• Zopa oso hotz zegoela ekarri zigun zerbitzariak.
• Dagoeneko handi-handi egin zarete.
Baina, horiekin guztiekin, beste hauek ere entzuten dira zenbait hizkeratan:
• Semaforoa gorria dago.
• Zopa oso hotza zegoela ekarri zigun zerbitzariak.
• Dagoeneko handi-handiak egin zarete.
2/ Nola jokatu behar duzu? Maiz formulatu dugun aholku bat ekarriko dizugu hona:
aukera bat baino gehiago zuzenak direnean, aukeratu hurbilen daukazuna zeure hizkera
estandarrerako (Tolosako jatorrikoa bazara, Tolosa aldekoa; Ormaiztegikoa bazara,
Goierri ingurukoa; Gernikakoa izanda, bertako bizkaieratik hurbilena; Lezamakoa,
Txorierrikoa; Elizondokoa, Baztangoa; Eiheralarrekoa, behe nafarrerazkoa…). Beraz,
tokian tokikoa; eta, Karrantzakoa bazara, hartu guztietan erabiliena, senak agintzen
dizuna.
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Galdera ⌂
Zelan esaten da "me alegro de que estés bien", "me alegro de que sea solo una gripe" eta
horrelakoak? Zalantza dut "-lako", "-gatik", "-ela eta" ala "-teaz" erabili behar ote dudan. Ala
hobe da "pozten nau ...-teak”? esatea?
Erantzuna
Oharra: Esaldi bat hainbat modutara eman liteke beste hizkuntza batean, eta hizkuntza beraren barruan. Beraz, zure
zalantzari sakonki erantzutea amaigabea izango litzatekeenez, eman dezagun poztu aditza erabili nahi duzuela zure
adibideak euskaraz emateko (alaitu, poz eman/hartu, bozkariatu, pozik jarri…: aukera ugari dituzu!).

1/ Poztu aditza bi modutara erabili liteke: NOR-NORK saileko aditz laguntzailearekin edo NOR
sailekoarekin; eta horren arabera egitura bat edo beste erabili beharko dugu.
Zuk jarritako bi esaldi horiek itzuli beharko bagenitu, honela jokatuko genuke:
a/ NOR-NORK saileko aditz laguntzailea baliatuz gero, nork kasua azaldu beharko litzateke
(“pozten nau musikak”); eta, horrenbestez:
Pozten nau ondo zaudela jakiteak. / Pozten nau zu ondo egoteak.
Pozten nau gripea baino ez dela jakiteak. / Pozten nau gripea baino ez izateak.
b/ NOR saileko aditz laguntzailea erabiliz gero, berriz, aukera hauek izango genituzke:
Pozten naiz, ondo zaude-eta. / Pozten naiz ondo zaudelako. / Pozten naiz ondo bazaude. /
Pozten naiz ondo zaudela jakinda. / …
Pozten naiz, gripea baino ez da-eta. / Pozten naiz gripea baino ez delako. / Pozten naiz gripea
baino ez bada. / Pozten naiz gripea baino ez dela jakinda. / …
Erregimen honetan, “pozten nau musikak” esaldiaren parekoa beste hau izango litzateke:
“pozten naiz musikarekin / musikaz”; beraz, aurrekoak beste honetara ere formulatu daitezke:
Pozten naiz ondo zaudela ikustearekin / ikusteaz.
Pozten naiz gripea baino ez dela ikustearekin / ikusteaz.
2/ Bestalde, honelakoetan Ereduzko Prosa Gaur (EPG) gordailura jotzen dugu adibide bila. Estekan
klik eginda, poztu aditzaren ehunka adibide aurkituko dituzu, prentsakoak zein literaturakoak.
Esaterako, Ramon Saizarbitoriaren Gorde nazazu lurpean (Erein, 2000) liburutik ateratako hauek:
• Idazlea! esan zuen berak orduan, eta asko pozten zuela deitzeko erabakia hartu izanak.
• Oso ongi dut gogoan, ezagutzen zituen artistei buruz horren iritzi pobrea izateak –ni neu artista ez
naizenez– poztu egin ninduelako.
• Horregatik, poztu egin zen notarioak hitza berari eman ziolako.
• Beste hiruzpalau saio egin ondoren azkenean aurkitu nuenean, ez zitzaidan iruditu ni entzuteaz asko poztu
zenik.
• Besterik gabe, itotzen ninduen larritasunari amaiera emateko, inguratu eta gizonari asko pozten nintzela
ezagutu izanaz […] esateko tentaturik egon nintzen.
• "Pozten naiz hala bada", esan zuen.
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Galdera ⌂
Zelan itzuli behar dugu "nos vamos a disfrazar de egipcios"? Inauterietan gaude eta
ikasleek beti eta irakasle gehienek esaten dute pirataz... *egipziarrez mozorrotuko
gara… Nik ikasi dut: pirata mozorrotuko naiz. Zelan irakatsi behar dugu? Zer
mozorrotuko zara? edo Zertaz mozorrotuko zara?
Erantzuna
- Nola mozorrotuko zara?
- Egiptoar/egiptoarrez mozorrotuko naiz.
1/ "Mozorrotu" aditzaren erabileraren gaineko auzia ez da berria. Jagonet
Euskaltzaindiaren kontsulta zerbitzura ere iritsi zen aspaldi galdera; hona hemen
erantzuna:
Galdera
Nola esan behar da: indio mozorrotu ala indioz mozorrotu?
Galdera zein litzateke: Nola mozorrotu zara? ala Zer mozorrotu zara?
Erantzuna
Galdera egokia Nola mozorrotu zara? litzateke, eta ez Zer mozorrotu zara?
Bestalde, -z mozorrotu (indioz mozorrotu) ala mozorrotu (indio mozorrotu) egituretako zein
erabili den (erabili bada) jakiteko literaturako datuak begiratu beharko genituzke. Nolanahi ere,
batzordearen ustez, -z mozorrotu bezalakoak berri samarrak dira, eta euskarak horren ordez
beste egitura batzuk erabili izan ditu: hala nola indio jantzita, indio jantzia, indio mozorroan,
indio arropetan (iparraldean) eta abar. Mozorrotu aditza erabili izan da literaturan, baina
esango genuke bakarrik agertzen dela gehienetan: mozorrotuta joan zen kalera.

Eta adituen arteko eztabaidak ere sortu ditu. Horren erakusgarri,
http://www.erabili.com/zer_berri/galdezka/1077574538 helbidean dagoen mezu
trukea.

2/ Nolanahi ere, Euskaltzaindiaren Hiztegian begiratuz gero “mozorrotu” aditza, hauxe
azaltzen da:

mozorrotu, mozorro/mozorrotu, mozorrotzen
1 da/du ad. Aurpegia mozorroz estali.
2 da/du ad. Mozorroa jantzi. Mozorrotua zegoelako. Itsaslapurrez mozorrotua.
Horretarako, bankari eta enpresa-gizon mozorrotu ziren batzuk.
Oharra: azken eguneraketa 2021-01-14
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Galdera ⌂
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Ibil Bedi taldeak kanta bat du Anarirekin batera, eta "Ez nazazu kanta inori" dago letran.
Zalantza da ea horrelako forma egokia edota onargarria den.
Erantzuna

Gure ustez, ez da euskara estandarraren araberakoa.

1/ Esaldi horretan, sare tematikoa honako hau da:
NOR

NORI

NORK

ni

inori

zuk

Baina badago gure aditz-sisteman hiru pertsona horiek biltzen dituen adizkirik? NOR
kasua hirugarren pertsona ez bada, nola osatzen da aditz laguntzailea?
Jagonet-era heldu zen zalantza hori, eta hau izan zen erantzuna (aurreko estekan
daukazu):
«Egia esan, oso bitxiak dira egitura horiek euskaraz. Hain bitxiak, non literatura-tradizio
osoan ia erabili ere ez baitira egin (eta ageri diren bakanak literatura zaharrean ageri
dira).
Arazoa aipatua dago 78. arauan (683. or.); adibide batzuk ere jasotzen dira: zuk ni hari
eraman naiozu eta abar. Ez gehiago. Patxi Altunaren Euskal Aditza. Batua? Baturakoa
liburuan (Etor, 1971) ere aipatzen da auzi hori (66. or. eta hurr.).
Objektua 3. pertsona ez den kasu horietarako ez dago paradigmarik: Euskal Gramatika:
Lehen Urratsak II (EGLU II) liburukian ez dira jaso. Baina, dirudienez, erabili behar
handirik ere ez dago.
Objektua 1. edo 2. pertsona bada, bestelako egitura batzuetara jotzea da ohiko
baliabidea. Datiboko sintagma kentzea, adibidez: Txominek alkatearen aurrera
(alkatearengana) ekarri nau, Poliziaren eskuetan utziko zaitut, Polizia-etxera eramango
zaitut edo horrelako zerbait.»

Euskaltzaindiaren Euskara Batuaren Eskuliburuan ere heltzen diote gai horri (“NORNORI-NORK adizkia, NOR 3. pertsona ez denean” ataltxoan), baina, funtsean, aurreko
erantzun hori errepikatzen da.
Goian Euskaltzaindiaren 78. araua aipatzen da (“Aditz laguntzaile batua”). Euskara
batuaren aditz-paradigmak azaltzen dira bertan, taula ugarirekin. Taulen ondoren,
koda bitxi hau txertatu dute, kopia-pega moduko bat eginda:
Besteok ere, paradigmak osorik betetzen ibili gabe eta eredu bezala, aipatu genituen.
Edozeinek antzeman diezaiekeenez, NOR-NORI-NORK adizkiak dira, NOR hirugarren
pertsona ez baizik besteren bat denekoak:
Zuk ni hari eraman NAIOZU (←nauzu); NAIOKEZU etab.

Zuk gu hari eraman GAITIOZU (←gaituzu); GAITIOKEZU etab.
Zuk ni hari eraman NINDIOZUN (←ninduzun); NINDIOKEZUN etab.
Zuk gu hari eraman GINTIOZUN (←gintuzun); GINTIOKEZUN etab.
Zuk ni hari eraman NIAZAIOZUN etorri naiz (←nazazun).
Zuk gu hari eraman GIAITZAIOZUN etorri gara (←gaitzazun).
Zuk ni hari eraman NIENTZAIOZUN etorri nintzen (←nintzazun).
Zuk gu hari eraman GIENTZAIOZUN etorri ginen (←gintzazun).
Zuk ni hari eraman NIAZAIOKEZU (←nazakezu).
Zuk gu hari eraman GIAITZAIOKEZU (←gaitzakezu).
Zuk ni hari eraman NIENTZAIOKEZU (←nintzakezu).
Zuk gu hari eraman GIENTZAIOKEZU (`gintzakezu).
Zuk ni hari eraman NIENTZAIOKEZUN (←nintzakezun).
Zuk gu hari eraman GIENTZAIOKEZUN (←gintzakezun).

2/ Hori guztia irakurrita, uste dugu hiru aukera daudela:
a/ Nahiz eta bakanak izan literaturan, egon badaude, eta geuk ere eraiki dezakegu
gure kontuari dagokion adizki laguntzailea: nazaiozu.
“Ez nazaiozu kanta(tu) inori”
b/ Bestelako egitura batzuetara jotzea:
“Ez iezaizkiozu inori kanta(tu) nire abestiak”
c/ Sortzaileak mezu jakin bat emateko premia izan du, ez du aurkitu tresnarik
euskara estandarrean, eta beste bide batetik jo du, zuzentasunari erreparatu gabe.
Geuk ere erabaki dezakegu horrela jokatzea zenbait egoera komunikatibotan
(lagunarteko hizkeran, esaterako). Dena ez da zuzentasuna. Kontua da zer euskaraeredu erabili egoera komunikatibo bakoitzean. Hala, Zaratamoko batek “maite
zaitut” falta du bere herriko euskara dialektalean, edo “maite zaitut” esanda pentsa
lezake sasi-iruzurra egiten ari dela; euskara egokia erabili nahi badu, irtenbide
natural bakarra du bere herriko euskarara jotzea, euskara estandarraren arauei iskin
eginda: “asko gura deutsut → asko gur(e)(d)otsut”.
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Galdera ⌂
Esan dezakegu neba-ahizpak emakume baten ‘hermanos/as’ adierazteko?
Erantzuna
Gure ustez, ez da gomendatzeko modukoa: neba-arrebak zein anai-arrebak erabili
dezakezu; baita haurrideak edo senideak ere.
Neba-ahizpak formak ez du inongo tradiziorik (Gabriel Arestik erabili zuen, BEHIN,
Orotariko Euskal Hiztegiaren arabera), eta hiruzpalau aldiz baino ez da erabili gaur
eguneko idazleen artean. Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez du jaso ere egiten forma hori.
Euskaraz, neba-arrebak eta anai-arrebak formak erabili ditugu orain arte gaztelaniazko
‘hermanos/-as’ adierazteko, izan gizonezko batenak, izan emakumezko batenak.
Neba-arreba elkarketaren kasuan, lehenengo atalak emakumea hartzen du
erreferentziatzat, eta, bigarrenak, berriz, gizona. Kontuan izan, baina, neba hitza
bizkaierazko tradiziokoa dela (ez bizkaiera osokoa, hala ere), eta halaxe ageri da jasota
Euskaltzaindiaren Hiztegian.
Anai-arreba forma ere esanahi berberaz erabiltzen da, anaia hitzak emakumea eta
gizona —biak— hartzen dituelako erreferentziatzat. Neba-arreba forma baino
hedatuago dago Euskal Herrian barrena.
Pertsonaren sexuaren erreferentziarik egin nahi ez baduzu, hor duzu haurrideak hitza,
Iparraldeko tradiziokoa dena. Horrez gain, senide ere baduzu, nahiz gaur egun ‘ahaide’
esanahira lerratzen ari den ia erabat.
Erantzun osatuagoa nahi izanez gero, Berriaren esteka honetan aurkituko duzu:
https://www.berria.eus/estiloliburua/bilatu?s=neba-ahizpa&d=all
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Galdera ⌂
(Hecho) a tu medida nola euskaratzen da modu txukun batean? "Zure neurrira"
bururatzen zait, baina ez dut guztiz egokia ikusten.
Erantzuna
Zure neurrira (egindakoa)
1/ Ez dakigu zergatik ez duzun egokia ikusten esapidea, baina horrela esaten dugu
euskaraz natural-natural.
Hona literaturan aurkitutako adibide gutxi batzuk:
•

•
•
•

•

Niretzat ez baitzen gutxiago citroëneko neskaren agerraldia, katoliko ortodoxoentzat
Ama Birjinarena baino, nolabait esatearren... hantxe Lourdes, hantxe Fatima... eta
hantxe Ezkio, bai, nire neurrira egokitutako bertsioan! (Joan Mari Irigoien: Odolean
neraman, Elkar, 2004)
Bera da Goenkale-ko gidoilarien burua ere, eta nik uste dut nik egiten dudan
pertsonaia, Joxe Marirena, berak nirekin pentsatuta sortutakoa dela, nire neurrira egin
zuela pentsatzen dut» (Berria, J.L.Z, 2005-08-07)
Ez dakizu gizon guztiak ez daudela zure neurrira eginak (Kressman Taylor / Ramon
Etxezarreta: Ezezaguna helbide honetan, Erein, 2003)
Eta oroitzen duguna edertu ere egiten dugu, eta gure neurrira egokitzen, iragana
asmatzerainoko maniobrak ere eginez. (Anjel Lertxundi: Mentura dugun artean,
Alberdania, 2001)
Gertatzen dena da, gurea deitu daitekeen sorkuntza bera ere, kode batzuen arabera
eraikitzen dugula eta kode horiek ez direla beti guk gura genituzkeenak, edo gure
neurrira pentsatutakoak edo asmatutakoak, historikoki edo ohituraz jaso ditugunak
baizik. (Ana Urkiza: Zortzi unibertso, zortzi idazle, Alberdania, 2006)

Eta Zehazki gaztelania-euskara hiztegiak jasotzen duen adibidea:
a (la) medida (traje etc) neurrira (eginiko); neurriko: la gramática ha de estar hecha a
medida del idioma, gramatikak hizkuntzaren neurrira egina behar du; un tema a su
medida, bere neurriko gaia.

2/ Baliteke pentsatzea euskarazko esapidea kalkoa dela (gaztelaniatik jasoa), eta hori
dela-eta desegokia. Baina lasai: kalkoa izan zein ez izan, horrela esaten da euskaraz;
kalkoa izanda ere, guztiz kalko egokia.
Frantsesez ere berdin-berdin esaten da:
•

Les costumes faits sur mesure sont très coûteux.

Ingelesez:
•

My wedding gown was made to measure.

Italieraz…:
•

È un appartamento con tutti i mobili resi su misura.
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Galdera ⌂
Inkesta batean, "no sabe/no contesta", euskaraz "ez daki/ez du erantzun" jarriko
genuke, ezta? Baina laburdurak erabili nahi baditugu?
Erantzuna
Ez daki / Ez du erantzu(te)n
ED/EE
1/ Gaztelaniazko “No sabe/No contesta” euskaraz emateko, bi aukera dira nagusi:
•
•

“Ez daki / Ez du erantzun”
“Ez daki / Ez du erantzuten”

Saiatu gara ikusten bietatik zein nagusitzen ari den elkarte ofizialetan, baina ez dugu
alde handirik nabaritu erabileran. Beraz, ez gara ausartzen bietako bat lehenesten.
2/ Laburdurari dagokionez, letra xehearekin edo letra larriarekin idaztea da (garrantzi
gabeko) auzi bakarra:
•
•

ED/EE
Ed/Ed

Hona pare bat adibide:
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"Olaberriko Herri Eskola" edo "Olaberriako Herri Eskola"?
Erantzuna
Olaberriko
1/ Leku-izenak, artikulua izanez gero, izen arruntak balira bezala deklinatzen dira euskaraz: Olaberrian
baina Olaberriko; Olaberriari baina Olaberrira; Olaberriarekin baina Olaberritik…
2/ Olaberria toponimoaren kasuan, argi dago artikulua duela, baina beste kasu batzuetan ez dago horren
argi. Nola jakin orduan?
Euskal Herriko udalerrietarako, Euskaltzaindiak araututa dauka zein diren haien euskara baturako formak,
eta arauetan ohartarazi egiten gaitu noiz den artikulua. Esate baterako, 140. arauan (“Gipuzkoako herriizendegia”) ageri dira udalerrien euskal izenak.
Izenak artikulua duela ohartarazteko, ‘(-a)’ gaineratu diote euskal formari: Azkoitia (-a). Gainera, oinoharretan azaltzen da nola jokatu izen horiekin. Olaberriaren kasuan:
«Gogoratu behar da bukaerako –a artikulua dela. Hortaz, erabil bedi: Olaberria, Olaberriarekin,
Olaberrian...; baina Olaberriko, Olaberritik, Olaberrira... Era berean, izen honek bere azken –a
galtzen du ondoan beste determinatzaile bat edo adjektiboa daramanean; adibidez: Olaberri
maitea, Olaberri osoan, Gure Olaberri hau...»
Gipuzkoan, honako herri hauek daukate artikulua beren izenetan:
Azkoitia

Azpeitia

Bidania

Hondarribia

Olaberria

(Bidaniari bera bakarrik erabiltzen denean aplikatu behar zaio artikuluarena: Bidanian baina Bidaniko, Bidanitik, Bidanira…;
udalerriaren izena, berriz, Bidania-Goiatz izanik, oso-osorik aipatzen denean ez dago arazorik: Bidania-Goiatzeko, BidaniaGoiatzera…)

3/ Erne! Horrek esan nahi du Gipuzkoako gainerako herri-izenetan amaierako ‘a’ horrekin ez dela jokatzen
artikuluarekin bezala (nahiz eta, gure ustez, argi dagoen zenbaitetan artikulua dela: Ibarra eta Zaldibia izenen kasuan, behinik
behin):
Esate baterako, Alegia, Donostia, Errenteria, Gabiria, Getaria, Ibarra, Lasarte-Oria, Mutiloa, Ordizia,
Pasaia, Zaldibia, Zumaia…:
• Donostiako Udala, ez Donostiko Udala
• Getariako jantokia, ez Getariko jantokia
• Ordiziatik gora, ez Ordizitik gora
• Zaldibiara goaz, ez Zaldibira goaz
4/ Eta Gipuzkoa izenaren kasuan?
Gipuzkoa izenean, Nafarroa eta Zuberoa izenetan bezala, amaierako ‘a’ berezkoa da; beraz: Gipuzkoako,
Nafarroatik, Zuberoara…
Bizkaia, Nafarroa Garaia eta Nafarroa Beherea izenen kasuan, berriz, amaierako ‘a’ artikulua da: Bizkaiko
(Bizkaiatik), Nafarroa Garaitik (Garaiatik), Nafarroa Beherera (Behereara)…
5/ Informazio hori guztia eta gehiago (ibaiak, mendiak, auzoak, bideak…) Euskaltzaindiaren web-orrian
daukazu:
https://www.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ecoeoda&task=lekuaPortada&Itemid=471&lang=e
u
6/ Amaitzeko: Euskaltzaindia izenean ere, amaierako ‘a’ artikulua da! Beraz, Euskaltzaindiaren,
Euskaltzaindiak, Euskaltzaindian… baina Euskaltzaindira, Euskaltzaindiko, Euskaltzainditik…

Galdera ⌂
Nola esan dezakegu "participa activamente en clase"?
Erantzuna
Aktiboki/era aktiboan hartzen du parte eskoletan/ikasgelan/ikasjardueretan.

1/ Behin baino gehiagotan entzun edo irakurri dugu gaztelaniazko -mente atzizkiarekin
sorturiko adberbioak euskaraz ematean gehiegitan erabiltzen dela –ki atzizkia, eta hala
da. Baina atzizki horrekin sortutako hitz asko sartuta daude Euskaltzaindiaren
Hiztegian, besteak beste aktiboki.
Hala ere, bestelako aukera naturalik denean, lehenestekoa da hura. Hona hemen,
EIMAren Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak liburukitik ateratako
adibide batzuk:
•
•
•
•

gogorki kritikatu du > gogor kritikatu du
legalki horrela da > legez horrela da
teorikoki > teorian
*Ni, pertsonalki, ados nago. > Ni neu ados nago.

2/ EIBZren Hezkuntzako Hiztegian, bestalde, honako terminoa jasotzen da:
participación activa: parte-hartze aktibo
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Galdera ⌂
"Piperbeltza bota zion janariari eta pikante zegoen". Pikante ordez, zein beste berba erabil
daiteke?
Erantzuna

Min (“Piperbeltza bota zion janariari eta min-min zegoen”).
1/ Ikus dezagun zer jasotzen duen Euskaltzaindiaren Hiztegiak min sarrera lexikalean,
batez ere 3. eta 4 adieretan:

min1
1 iz. Gorputzaren alderen batean nabaritzen den sentipen nekagarria. Buruko, hagineko mina. Belarriko minak salatzen
du ezin daitekeela gure hizkuntzan horrelakorik esan. Min bizi bat sentitu zuen giltzurrunetan. Bihotzeko mina (Ik.
bihozmin). || Esr. zah.: Ahoan min duenari eztia karmin. Haginean min duenak, mihia hara. Orak non mina, han mihia.
2 iz. Oinazea. Atsegin malko samurretan lasaitzen den mina. Min sorgor batek harturik. Min gaiztoa, gogorra,
ikaragarria. Min samina. Min zorrotza. Hazi beharrak ekarri dizkion hazi-minak dituela gure hizkuntzak.

3 adj. Janariez, edariez edo gaiez mintzatuz, mihian edo ahoan halako erredura
edo berotasun sentipena sortzen duena. Piper mina.
4 adj. Janariez eta edariez mintzatuz, garratza; mingotsa. Sagar gezak eta
minak. Behazunaren garraztasun mina. Ez baitago hori baino ozpin minagorik.
Ginga, gozo dela, min da (esr. zah.). || Heriotza gogor baten edari mina.
Euskararen Aholku Batzordeko Terminologia Batzordeak euskarazko terminologialanerako finkatu zuen metodologiari jarraituta, Hipermerkatuetako produktuen
hiztegia aztertu, landu eta onartu zuen; eta, beraz, Euskalterm terminologia-bankuan
txertatu (estekan daukazu oso-osorik). Hiru adibidek daukate zerikusia zure
zalantzarekin:
•
•
•

txorizo mina (4) esp. chorizo picante
saltsa mina (4) esp. salsa picante
piperrauts mina (4) esp. pimentón picante

2/ Hona argitaratutako testuetan aurkitu ditugun zenbait adibide, min berba adiera
horrekin dutenak:
•
•

Scoville deituriko unitateetan neurtzen da piperren mina, pipermorroak 0 eta
havaneroak 300.000 ditu. (Argia, 2000-10-08, 1778. zbk. | «MINAREN PIPERRA»,
Jakoba Errekondo)
Ezagutzen den piperrik minena (Capsicum annuum), beroena sortu omen du Tom
Smithek. / Gure Tomek piper landare bereziki polita munduratu nahi zuela esan du,
dotoreziaren bila ari zela, eta, nahi gabe, zorioneko ezustekoz, inoiz ezagutu den
piperrik minena sortu du. / Ordura arte ezagutzen zen piper minenak 2,2 SHU ditu.
(Argia, 2017-07-23, 2563 zbk. | Piperminari beroarena kendu)
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•
•
•
•
•

Txili piperra min izatea onddoen aurka landareak antolatzen duen defentsa-sistemaren
zati da. (Argia, 2008-10-19, 2155. zbk. | «Txili piperrak minak izatearen zentzu
ebolutiboa », Joxerra Aizpurua)
Psikotropikoenak, hala ere, barazkiak berak dira: tipulin edo azenario guri bat (kraskras), perrexil ttenttea, piper min bat, ilartxo gordina, Brusela aza... (Argia, 2015-1213, 2487. zbk. | «Komikilariak Errekondoren kontsultan», Jakoba Errekondo)
Piper minegia zen, geure buruaz galdera bi egiteko gauza ez ginenontzat. (Zorion
perfektua, Anjel Lertxundi, Alberdania, 2002)
Maite dugu mina, hala dirudi, baina ez nonbait edozein min-klase: ardo min edo
minduarena ez; piper minarena bai. (Gaur ere ez du hiltzeko eguraldirik egingo, Iñaki
Segurola, Alberdania, 2005)
Baratxuri xerra finek urreztatze-puntu justua zeukaten, piper min dosi justuak ukitu
min oso arin baina hala ere bereizgarria ematen zien. (Zintzoen saldoan, Jon Alonso,
Txalaparta, 2012)
…

3/ Jakina, ez daukagu ezer pikante adjektiboaren aurka. Izan ere, jasotzen du
Euskaltzaindiaren Hiztegiak, eta, beraz, lasai asko erabil dezakezu euskara batuan:

pikante
adj. Janariez-eta mintzatuz, mina, bizia. Saltsa pikantea.
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Galdera ⌂
Nola esan daiteke euskaraz "plantilla temática" Informatika arloan?
Erantzuna

Txantiloi tematikoa

1/ "Txantiloi" da gaztelaniazko plantilla-ren euskal ordaina ingelesezko template
esanahia hartzen duenean (enpresa baten langileen multzoaz ari bagara, "plantilla"
edo "langileria" erabiliko genuke, jakina).
Honela definitzen du Euskaltzaindiaren Hiztegiak:

txantiloi
1 iz. Teknol. Forma jakineko xafla edo pieza zapala, zerbait marrazteko eredu
gisa erabiltzen dena. Diseinu aldetik ezagutza mugatua dutenek aldez aurretik
egindako txantiloiak erabiliko dituzte.
2 iz. Inform. Aurrez prestaturiko dokumentu-eredua, beste dokumentu batzuk
sortzeko baliatzen dena. OpenOffice-en txantiloi biltegian ekintza askotarako
balio duten txantiloiak aurki daitezke.

2/ "Tematiko" ere honela agertzen da Euskaltzaindiaren Hiztegian:

tematiko
1 adj. Gai bati dagokiona. Erreportaje tematikoa.
2 adj. Gaien araberakoa. Ordena tematikoa aukeratu du: gaiaren arabera
antolatu ditu kontakizunak, santuaren bertuteak eta irakatsiak azaltzeko.

3/ Interneten, aurkitu ditzakezu txantiloi tematiko gure proposamen horren adibide
bakan batzuk. Hona haietako bi:
•
•

IKA4 sei zentro teknologikoren aliantza teknologiko pribatuaren esteka
honetan: https://ik4.es/eu/lastpass-password-manager-para-mozilla-firefox/
Leioako Udalaren prestakuntza eskaintza honetan:
https://behargintzaleioa.net/images/formacion/formacion-onlineherramientas-digitales-eu.pdf
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Nola esango zenukete "(Por) cada 10 autobuses que ves hay 100 coches " eta "cada
cuatro coches deja un espacio de 3 metros"?
Erantzuna
•

(por) cada 10 autobuses que ves hay 100 coches =
ikusten dituzun 10 autobuseko, 100 auto daude

/ ikusten duzun autobus bakoitzeko, 10

auto daude

•

cada cuatro coches deja un espacio de 3 metros =
lau autoko, utzi 3 metroko distantzia / lau autotik lau autora, utzi 3 metroko distantzia

Ondoren eskaintzen dizugun informazioa eta adibide gehienak EIMAren
Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak liburutik atera ditugu (5.7.4. atala:
"Neurri-sintagmak", 137.-139. or.)
1/ Uste dugu ez zenukeela arazorik izango "por (cada) X" egiturakoak euskaraz emateko:
"Bazkideko hiru sarrera eman genizkien"
"Les dimos tres entradas por socio" =

"Bazkide bakoitzeko hiru sarrera eman
genizkien"
"Jarri itzazue bi ikasle ordenagailuko"

"Poned dos alumnos por ordenador" =

"Por cada kilo de manzanas, hay que poner
un cuarto de kilo de azúcar" =

"Jarri itzazue bi ikasle ordenagailu
bakoitzeko"
"Kilo bat sagarreko, kilo laurden azukre
jarri behar da"

Hala, higikari baten batez besteko abiadura 5 km/h bada, honela azaldu dezakegu nola
mugitzen den: "orduko bost kilometro egiten ditu" ("bost kilometro egiten ditu
orduko").
2/ Bada, zenbatzailea bat ez denean ere, berdin-berdin jokatu behar da azken esaldi
horien egiturako beste esaldiekin:
"Cada seis horas, hace cinco kilómetros" =

"Sei orduko, bost kilometro egiten ditu"
("Bost kilometro egiten ditu sei orduko")

"Por cada dos kilos de manzanas, hay que
poner un cuarto de kilo de azúcar" =

"Bi kilo sagarreko, kilo laurden azukre

"Hay que echar 2,5 kg de fertilizante por
cada 100 m2" =

"100 m2-ko, 2,5 kg ongarri bota behar da"

jarri behar da"

("2,5 kg ongarri bota behar da 100 m2-ko")

Galdera ⌂
Protokoloen prestaketa ala protokoloak prestatzea? Horietako zein da egokiagoa
"Elaboración de protocolos" itzultzeko?
Erantzuna
Protokoloak prestatzea
Aukera biak zuzenak badira ere, euskarak berezkoagoa du aditz-egiturez baliatzea,
nominalizazioaz baino; hortik, gure proposamena. Dena den, testuingurua zein den,
bestea ere erabil liteke.
Hona hemen zer dioen Euskaltzaindiak Euskara Batuaren Eskuliburuan nominalizazioestiloaz:
Joera indartsuko moldea da nominalizazioa inguruko erdaretan (hizkuntza-maila jasoan
batez ere). Haietan, esate baterako, guztiz normal egiten da aditzetik izenerako
aldaketa (izen-egiturekin ondo moldatzen baitira), eta aditzetik sortutakoak dira,
adibidez, izen (nominalizazio) hauek: reaparición/réapparition, exposición/exposition,
asimilación/assimilation, apertura/ouverture, cierre/fermeture...

Euskara, ordea, aditz-egituretan oinarritutako joskera baitu berezkoago, maiz ez da
ondo egokitzen nominalizazio-estilo horretara, eta, haren ordez, aditz-egiturez
baliatzen da sarriago. Nola? Aditz-izenaren bidez. Nominalizazio-estilora jo, eta -keta, pen, -era, -mendu, -kuntza, -zio... eta gisako atzizkiekin sortutako izenak (aldaketa,
sorrera...) erabili ordez, aditz-estiloa erabili ohi du. Hartara, honako esaldi hauetan,
naturalagoak eta egokiagoak zaizkio bigarren aukerak:
a) Programaren erabilerarako zenbait ohar. (nominalizazioa)
b) Programa erabiltzeko zenbait ohar. (aditz-izena)
a) Irteera-egutegi baten prestaketa da gaurko eginkizuna. (nominalizazioa)
b) Irteera-egutegi bat prestatzea/egitea/moldatzea da gaurko egitekoa. (aditzizena)

Beraz, aditz-izena erabiltzea hobesten du, baina askotan nominalizazioa premiazkoa izan
litekeela ere badio:
Esanak esan, ordea, nominalizazioa, askotan, premiazkoa da. Aldaketa, sorrera eta
gisako nominalizazioak egokiak eta beharrezkoak dira batzuetan; hala gertatzen da,
esparru espezializatuetan, informazioa trinkotzeko eta abstrakzioa lortzeko prozedura
den aldetik. Alegia, komunikazio-egoera bakoitzak mota jakin bateko hizkuntzabaliabideak eskatzen ditu eta komunikazio-egoera formalek (hala nola diskurtso
akademikoak) bereizketa lexiko-semantiko xeheagoak egitea eskatzen dute
komunikazio-egoera ez-formalek baino. Ñabardura-joko horretan, adibidez, klimaaldaketa terminoa ez da klima aldatze hutsa, ez da ekintza hutsa, eta diru-sarrera
terminoa ere ez da dirua sartze hutsa, ez da ekintza hutsa.
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Nire zalantza da ea esaldi honetan komarik jarri behar den eta jartzekotan non:
"Urtea ondo hasi izana, eta zuek, eta zuen ingurukoak ondo egotea espero dut"
Erantzuna
Gure ustez, bere horretan, ezin da komarik jarri: "Urtea ondo hasi izana eta zuek eta
zuen ingurukoak ondo egotea espero dut".
Baina ez da aukera bakarra.
Oharra: puntuazio-kontuak oso latzak izaten direnez, erantzun honetan ezinbestean utzi behar ditugu
alde batera hainbat eta hainbat ñabardura.

1/ Desberdin jokatzen da puntuazioarekin esaldiaren elementuak non kokatzen diren,
aditzaren aurretik edo atzetik.
Zure kasuan, egitura hau da:
[perpaus osagarria (galdegaia ere badena)] + [aditz nagusia],
non [perpaus osagarria = perpaus osagarria + eta juntagailua + perpaus osagarria] den.

Bada, hurrenkera horretan ezin da komarik jarri lehen zati guztian, osagarria galdegaia
izanik, nahiz eta perpaus osagarria bera ere konplexua den, ez bada bestelako arrazoi
bategatik; hiru osagai edo gehiagoko enumerazioetan, esaterako:
•
•

Ubarroiak, kaioak eta martin arrantzaleak ikusi ditut ibaian.
Urtea ondo hasi izana, zuek ondo egotea eta aurrerantzean ere dena ondo joatea
espero dugu.
Ikusten duzunez, azken bi elementuen artean ez dugu koma jarri: eta juntagailua
nahikoa da elementu arruntak (ez esaldiak) lotzeko; horrek esan nahi du bereziki
desegokia dela "zuek, eta zuen ingurukoak" tartean jarri duzun koma hori.
Horregatik guztiagatik, honela idatzi behar duzu zure esaldia, erantzun laburrean
adierazi dizugun legez:
Urtea ondo hasi izana eta zuek eta zuen ingurukoak ondo egotea espero dut.
Beste adibide bat:
Atsedena behar zuela eta bueltan semeak eramango zituela esan zien.
2/ Baina, zer geratuko litzateke euskaldun gehienok hizkuntza mintzatuan egiten
dugun bezala aditz nagusia aurreratuko bagenu?
Hau da, nola jokatu hau balitz egitura?:
[aditz nagusia] + [perpaus osagarria],
non [perpaus osagarria = perpaus osagarria + eta juntagailua + perpaus osagarria] den.

Orduan, malguago jokatu dezakegu puntuazioarekin:
a/ Jakina, aukera zuzenetako bat da dena komarik gabe idaztea:
•

Espero dut urtea ondo hasi izana eta zuek eta zuen ingurukoak ondo egotea.

b/ Baina, perpaus osagarria aditzaren ondoren emanda, zuzena da bi perpaus
osagarrien artean koma jartzea:
• Espero dut urtea ondo hasi izana, eta zuek eta zuen ingurukoak ondo egotea.
Lehengo beste adibidearekin:
Esan zien atsedena behar zuela, eta semeak eramango zituela bueltan.
3/ Bada beste aukera bat ere: lehen perpaus osagarriarekin gorde zure esaldiaren
funtsezko egitura, eta gero eman, komaz bereizita, bigarren perpausa:
•

Urtea ondo hasi izana espero dut, eta zuek eta zuen ingurukoak ondo egotea
(ere bai).

Erabili dugun beste adibidearekin, izan ere, honela jokatu zuen Ramon Saizarbitoriak
bere Gorde nazazu lurpean (Erein, 2000) liburuan:
Atsedena behar zuela esan zien, eta semeak eramango zituela bueltan.
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Galdera ⌂
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Nola emango zenukete euskara idatzian honako "el chófer de sandías"? Nik "sandiagidaria" idatziko nuke, baina "sandien gidaria" ere posible ote den zalantzatan nabil.
Bestalde, eta hari beretik tiraka, nola esango zenukete "conductor de coche"? Eta
"conductor de coches"? Badago bereizteko modurik? Nik, segurutik, "kotxe-gidaria"
idatziko nuke, bai batean, eta bai bestean ere.
Erantzuna
•
•
•

Sandia-gidaria / Sandia-txoferra / Angurri-gidaria / Angurri-txoferra
Sandien gidaria / Sandien txoferra / Angurrien gidaria / Angurrien txoferra
Conductor de coche = conductor de coches = auto-gidaria / automobil-gidaria /
beribil-gidaria
1/ Hona nondik datorren zalantza:
La niña tuvo una idea,
más que idea una osadía,
se construyó un automóvil
con una gorda sandía;
(...)

y en cien noches y cien días
pensó que siempre sería
buena chófer de sandías.

(…)

Ikusten denez, Errauskiñe ipuinean zalgurdia kalabaza batekin egiten duten bezala,
sandia bat da kasu honetan ibilgailua. Beraz, taxi-gidari, kamioi-gidari, moto-gidari,
autobus-gidari, anbulantzia-gidari, lera-gidari, tren-gidari, furgoneta-gidari…: haien
guztien parekoa da zure zalantza; hori dela-eta sandia-gidari/angurri-gidari.
Dena dela, kontuan hartuta euskaraz balio ugari dituela hitz-elkarketak (mendi-gidari,
turismo-gidari… adibideetan, bi berben arteko erlazioa ez da aurrekoena bezalakoa!),
eta kontzeptuaren fantasia, tentuz ibili behar duzu: ez dago ulertzerik testuingurua
aipatu gabe.
2/ "Sandien gidaria" ere zuzena da?
Bai. Euskaraz, hitz-elkarketak balio generikoa dauka, eta pluralaren balioetako bat
generikoa da (baina anbiguoa da: pluralak balio espezifikoa ere badu):
• sandia-gidaria = conductor de sandía/sandías
• sandien gidaria1 = conductor de sandía/sandías
• sandien gidaria2 = conductor de las sandías (lehen aipatutakoak, esaterako)
Gaztelaniaz, balio generikoa daukate bi hauek: "conductor de coche" eta "conductor de
coches". Beraz, euskaraz, auto-gidari eta autoen gidari izan litezke haien ordaina.
Baina ez dago hitz-elkarketa erabiltzerik balio espezifikoa denean:
•
•

Volvo auto-gidaria ez da zuzena: Volvo autoen gidaria behar du.
XX. mende-hasiera ez da zuzena: XX. mendearen hasiera behar du.

•

Italiako sandia-saltzailea zuzena da Italiako saltzailea balin bada; saltzailea
Atxondokoa balitz, eta sandiak Italiakoak, berriz, Italiako sandien saltzailea
behar luke.
3/ Amaitzeko, txikikeria bat eta ohar bat.
a/ Lagunarteko hizkeran, kotxe erabiltzen dugu guk ere auto hitzaren sinonimo
modura. Baina, euskara batuan, kotxe hitzak adiera hauek hartzen ditu,
Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arabera:
1 iz. Zalgurdia. Zaldi kotxea.
2 iz. Bagoia.
3 iz. Heg. Haurrak eramateko orga modukoa.
4 iz. [Oharra: Euskaltzaindiak, kotxe-k euskara idatzian izan duen erabilera kontuan
harturik, hitz hori 'lau gurpileko ibilgailu motorduna' adieran ez erabiltzea
gomendatzen du; ik. auto; automobil; beribil].

Horrexegatik ez dugu aipatu kotxe erantzun laburrean.
b/ Oharra: Testuan idatzi ditugun marratxo guztiak aukerakoak dira.
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Galdera ⌂
Zibersegurtasunari buruzko oinarrizko neurrien kartel bat prestatzen ari gara, eta
honako esaldi batzuk jarri ditugu: - IT/OT sareak segmentatu - Haririk gabeko
gailuentzat segurtasun zonaldea ezarri - Kanpoko USB-rik ez erabili - Pasahitz
sendoak erabili - Faktore anitzeko autentifikazioa erabili - Erabiltzaile saioa itxi Segurtasun kopiak egin eta ondo babestu. Zer deritzozue?
Erantzuna
Banan-banan komentatuko ditugu.
1/ Kontsultan diozunez, aginduak direnean-eta komeni da aditza aurrean jartzea
(idatzizkoan; ahozkoan, berriz, intonazioa baliatzen dugu agindu bat ematen ari garela
adierazteko); hala jokatzen dugu trinkoekin eta aditz jokatugabeekin:
• Zatoz lehenbailehen.
• Kalkulatu x-ren balioa.
• Eman kasu guztietan adibide bana.
Kasu batzuetan, galdegaia nabarmendua denean, berriz, galdegaia + aditza da
hurrenkera zuzena:
• Euskaraz egin! (eta ez erdaraz)
• Ezkerrera eman! (ez eskuinera)
2/ Instrukzioetan, jarraibideetan…, bestela jokatzen da: ez da hasieran jartzen aditza
(bestelako arrazoiengatik aurreratu ezean). Esaterako, sute-simulakro batean bete
beharreko pausoak honela formulatu daitezke:
SUA DETEKTATZEN DENEAN eta IRAKASLEA IKASGELAN DAGOENEAN
Lasai jokatu.
Larrialdietarako buruaren eta solairuko koordinatzaileen jarraibideak bete.
Ikasleak egiten ari direna eten.
Ikasleak zenbatu, eta aurrez erabakitako hurrenkeran irteteko prestatu.
Ikasleak kontrolatu: irten bitartean (txanda izan arte itxaron behar da), ez ditzatela
beren gauzak batu.
Ikasleak kontrolatu: behin irtenda, ez dezatela atzera egin.
Ikasle guztiak gelatik irten ondoren, egiaztatu gela hutsik dagoela, ateak eta leihoak
itxita, eta gailu elektrikoak deskonektatuta.
Une oro, taldea elkartuta mantendu.
Taldekoekin elkargunera abiatu, eta, behin helduta, ikasleak zenbatu denak daudela
egiaztatzeko.
Une oro, ebakuazioan zerbait gertatuz gero, larrialdietarako buruari jakinarazi.

3/ Zer den instrukzioa, jarraibidea, agindua, gomendioa… ez dago beti argi. Izan ere,
edozein hizkuntzatan hainbat modutan formulatu daiteke mezu bera, eta zer formatu
erabiltzen den izaten da askotan gakoa.
Esaterako, karteletan oso ohikoa da agintera:
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("salbatu itzazu bizitzak, garbitu eskuak!")

Baina, beste muturrera eramanda, honela ere formulatu daiteke agindu moduko hori:

4/ Segurtasun-mezu horietan, guk geuk ez genuke aurrera eramango aditza. Beraz,
honela jokatuko genuke:
• IT/OT sareak segmentatu
• Haririk gabeko gailuentzat segurtasun-eremua ezarri (1)
• Ez erabili kanpoko USBrik (2)
• Pasahitz sendoak erabili
• Faktore anitzeko autentifikazioa erabili
• Erabiltzaile-saioa itxi
• Segurtasun-kopiak egin eta ondo babestu
(1): "Segurtasun zonaldea" erabili beharrean, Elhuyar hiztegiak eta EHAAk (buletinak)
bezala, "segurtasun(-)eremua" erabiliko genuke.
Hitz elkartu horretan, marratxoa jartzea aukerakoa da, "erabiltzaile-saioa" eta "segurtasunkopiak" sintagmetan bezala.
(2): Ezezko perpausak bereziak direlarik, kasu honetan aurrera eramango genuke [galdegaia
("ez") + aditza] perpaus-zatia.
Siglen eta kasu-marken artean ez da marratxorik jartzen euskaraz, salbu eta siglaren azken
letra eta kasu-markaren lehena bera direnean ("AEKtik HABEra", baina "AEK-ko", "UPN-n"…).

Galdera ⌂
Landareen izenak euskaraz jarri ditugu baina ez dakigu nola duen izena euskaraz
landare honek: "Senecio Himalaya". Nola da euskaraz?
Erantzuna
Etxe-orratz landarea (Senecio ficoides) / Himalaiako senezioa
1/ Landareen arloan guztiz ezjakinak garelarik (ohiko krabelin, arrosa, leiho-geranio eta
bestetatik aparte), telefonoa hartu, eta Jakoba Errekondo adituari deitu diogu laguntza
eske, bai eta berak eskuzabal eskaini ere. Hona hemen erantzuna:
Etxe-orratz landarea (Curio ficoides "Mount Everest" edo Senecio ficoides "Mount
Everest")
Kontua da Jakoba Errekondoren Etxeko landareak liburu bikainean (Argia Deposito,
2020) ageri dela etxe-orratz landare hori, bere deskripzioarekin (104.-105 or.).
Deskribatu baino lehen, istorio hau kontatzen du Jakobak:
«Genero honetako landareak Hego Afrikatik datoz, baina barietate hau 2010ean
ustekabean sortu zuen herbeheretar batek. Harrezkero, herrialde horretan soilik
ekoizten da, eta etengabeko hazkundea du. Beraren sailkapen botanikoarekin
izugarrizko zikulu-saltsa dago: Senecio ficoides, Curio ficoides eta abar, izen asko jarri
zaizkio. Ekoizleak, saltsa hori saihesteko, "Mount Everest" izena eman zion… "Aquarine"
izenarekin ere topa dezakezu. Zuzen eta tente gorantz luzatzen den landarea da, hortik
etxe-orratz landarea izena; horrexegatik eta hostajearen koloreagatik "Mount
Everest".»

2/ Gu ez gara nor gure aditu nagusiari kontra egiteko, baina aitortu behar dizugu Jakobak
informazio hori eman aurretik ikerketan ibili garela eta Interneten aurkitu dugun
materialarekin zalantza sortu zaigula.
"Himalaiako senezioa" delakoaren izen zientifikoa, hainbat iturriren arabera, Senecio
barbertonicus da. Dirudienez, hobeto saltzeko marketin-teknikariek asmatutako izena
da "Himalaiakoa"; izan ere, jatorria Afrika hegoaldean du (izen zientifikoak erreferentzia
egiten dion Barberton hiria Hego Afrikan dago). Baina Jakobarena irakurri, eta
pentsatzen dugu ezin dela kasualitatea izan batek Himalaia eta besteak Everest biltzea
izen komertzialetan.
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Senecio barbertonicus landarearen argazki bat aldatuko dizugu dokumentu honetara, ea
identifikatzen duzun:

Zuhaixka mamitsua da, bere jatorriko txoko ekologikoan 2 m-ko altuera eta zabalera har
ditzake, zurtointxo haragitsuak ditu, berde argia, zilindrikoa. Orriak, atzamar formakoak,
5 cm luze izaten dira, ugariak abar bakoitzaren inguruan. Loreak, usain gozokoak, 1 cm
zabal eta 8 cm luze dira. Loraketa uztailean hasi eta irailean amaitzen da, eta sortzen
dituen haziek ile-xerlo trinko baten forma dute.
S. barbertonicus landarea –4 °C-ra arteko tenperaturetan bizi daiteke.
Landare berbera dira Jakobak bere liburuan aipatzen duena eta puntu honetan
deskribatu dizuguna? Auskalo!
3/ Senecio delakoa genero baten izena da Botanikan, eta hainbat espezie biltzen ditu;
besteak beste, euskarazko izenak badituzten bi hauek: intsentsu-belar edo hauts-belar
(Senecio cruentus) eta zorne-belarra (Senecio vulgaris). Guk dakigula, beste senezioek
ez daukate euskal ordainik.
Beste espezie batzuetarako, baliteke logikoena izatea senezio berba bera erabiltzea:
Hala, Senecio carpetanus aipatzen da Eusko Jaurlaritzaren Irekia web-orrian:
Horretaz gainera, arlo honetan emandako diru-laguntzei esker, lan egingo da Espezie
Mehatxatuen EAEko Katalogoan jasota dauden espezieen kontserbazio-egoera
hobetzeko; adibidez, hauena: ziabelarra (Galium boreale), kaltebera, sasinartzisoa edo

Narcissus bulbocodium, interes berezikoa, eta senezioa (Senecio carpetanus), galzorian
dagoena.

http://txirpilota.blogspot.com/ blogean ere aipatzen da senezioa:
Azken finean oasia da zelai osoa. Oraindik badira lora batzuk, bereziki Astaperrexil zuria
eta senezioa. Hala ere, badira beste hainbat lora, 15 eta 20ren artean. Zelai ertzeetan
bada mihilua, eta makaon tximeletak gustura du, eta sarritan tximeleta hori ikus daiteke.

Endanea Garden eta Aduna Garden enpresen agerkari digitaletan ere ikusi dugu
senezioa saltzen dutela (baina ez zuk aipatu diguzuna).
Beste erremediorik ez dagoenez, mailegura jo dute adituek, euskal grafiara moldatu, eta
senezio berba aukeratu dute. Eta zure landarearen kasuan, Jakoba Errekondok
aipatutakoa izan ezean, eta generoko beste espezietatik bereizteko, saltzaileek
asmatutako "Himalaiako" hori gaineratu beharko zenukete, gure ustez.
4/ Amaitzeko.
Senezio batzuek kolore hauskara daukatelako hartu dute izena, senecio delakoak
"gizon zaharra" esan nahi baitu.

Senecio leucopeplus
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Galdera ⌂
Zenbat silaba dituzte saihestu eta kolonizazio hitzek?
Erantzuna
1/ Gure blogeko artikulu bat:
15/1/14
"Hodei", "sei", "adei", "Opus Dei"...: baina "gehi" eta "behi", okei?
Jakingo zenukete erantzuten? Euskara irakasleak bazarete eta inoiz egokitu izan bazaizue hau
azaltzea, nola jokatu duzue? Gu, dar-dar batean hasi ginen, zalantzaz beteta: zer esan galdera
horren aurrean?
Silabak kontatzea oso prozesu naturala izan liteke edozein hiztun eskolagaberentzat, nola
ahoskatu, halaxe zatituko bailuke silabatan hitz bakoitza. Hego Euskal Herriko gehienok,
esaterako, honela jokatzen dugu:
• nahi: silaba bakar batean (nai)
• zaharra: bi silabatan (za-rra)
• egin: silaba bakar batean (ein, in)

Eskolatu garen gehienok, gainera, gaztelaniaz eskolatu gara, eta, nolabaiteko gaztelania
estandar bat aspaldidanik dagoenez (eta hitzak silabatan horrexen arabera zatitzen ditugunez),
uste izaten dugu badagoela bide ortodoxo bat prozesu hori egiteko:
hierba→yer-ba desahucio→de-sahu-cio petróleo→pe-tro-le-o momia→mo-mia

Martin Txilibitu, "euskal irakurbide laburra" (Ixaka Lopez Mendizabal, 1931)
Euskaraz, oso zalantzazkoa izango litzateke oraindik hizkera estandar bat zein izan litekeen
definitzea (idazkera estandarra, berriz, badaukagu, eta ondo definituta). Badago
Euskaltzaindiak bedeinkatu duen ahoskera zaindu bat, baina hiztun gehienontzat oso zaila
izango litzateke gure ahoskera horretara egokitzea (idaztea ez bezala guztiz naturala izaten
baita hitz egitea), batez ere, h-aren kontuarekin. Izan ere, ahoskera zaindu horren arabera,
honela banatzen dira –esaterako– hitz hauek:
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saihestu→sai-hes-tu nahi→na-hi zaharra→za-ha-rra egin→e-gin momia→mo-mi-a
Baina, gure ustez, demasekoa izan liteke Lehen Hezkuntzako zuen ikasleei esatea nahi –
adibidez– bi silabatan ahoskatu behar dutela. Bestelako irizpideak erabili beharko zenituzkete,
ikasleek natural-natural kantatu ditzaten Xabier Amurizaren bertso hauek (Imanolek kantatzen
zituenak):
Mundua ez da beti jai
inoiz tristea ere bai
baina badira mila motibo
kantatzeko alai.
Bestela datozen penai
ez diet surik bota nahi
ni hiltzen naizen gauean behintzat
e(g)izue lo lasai.
2/ Gure galde-erantzunen datu-basetik ateratako kontsulta bat
Galdera
Silabak kontatzen: ikasleentzat egokitzapen batzuk egiten ari gara, eta hainbat hitzen silaba
kopuruak zenbatzeko garaian zalantzak sortzen zaizkigu.
Erantzuna
Nolako irizpideak erabiltzen diren, modu batean edo beste batean ebaki daitezke silabatan
hitzak.
Adibidez:
Asia = a-si-a (3)
Momia = mo-mi-a (3)
Kolonizazio = ko-lo-ni-za-zi-o (6)
Sedentario = se-den-ta-ri-o (5)
Garraio = ga-rra-yo (3)
Laia = la-ya (2)
Hieroglifiko = ye-ro-gli-fi-ko (5)
Saihestu = sa-yes-tu (3)
Aireportu = ai-re-por-tu (4)
Ibai = i-bai (2)
Hartzaile = (h)ar-tzai-le (3)
Kondaira = kon-dai-ra (3)
Adreilu = a-drei-lu (3)
Faraoi = fa-ra-oi (3)
Euskarri = eus-ka-rri (3)
Joaldun = jo-al-dun (3)
Arkeologo = ar-ke-o-lo-go (5)
Mediterraneo = me-di-te-rra-ne-o (6)
Inuita = i-nu-i-ta (4) edo i-nui-ta (3)

Asia = a-si-a (3)
Momia = mo-mi-a (3)
Kolonizazio = ko-lo-ni-za-zi-o (6)
Sedentario = se-den-ta-ri-o (5)
Garraio = ga-rra-yo (3)
Laia = la-ya (2)
Hieroglifiko = (h)i-e-ro-gli-fi-ko (6)
Saihestu = sai-(h)es-tu (3)
Aireportu = ai-re-por-tu (4)
Ibai = i-bai (2)
Hartzaile = (h)ar-tzai-le (3)
Kondaira = kon-dai-ra (3)
Adreilu = a-drei-lu (3)
Faraoi = fa-ra-oi (3)
Euskarri = eus-ka-rri (3)
Joaldun = jo-al-dun (3)
Arkeologo = ar-ke-o-lo-go (5)
Mediterraneo = me-di-te-rra-ne-o (6)
Inuita = i-nu-i-ta (4) edo i-nui-ta (3)

1/ Aldez aurretik, esan bezala, ez dago esaterik zenbat silaba dituen hitz bakoitzak: nola
ahoskatzen dugun, silaba kopuru bat edo beste izango du. Esaterako:
•
•
•

nahi: bi silabatan (na-hi, na-i) edo silaba bakar batean (nai) ahoskatu daiteke.
zaharra: hiru silabatan (za-ha-rra, za-a-rra) edo bitan (za-rra) ahoskatu daiteke.
egin: bi silabatan (e-gin) edo silaba bakar batean (ein, in) ahoskatu daiteke.
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•
•

arteaga: lau silabatan (ar-te-a-ga) edo hirutan (ar-tea-ga, ar-tia-ga, ar-te-a, ar-ti-a)
ahoskatu daiteke.
ohea: hiru silabatan (o-he-a, o-e-a), edo bi silabatan (o-ya) ahoskatu daiteke.

2/ Beraz, proposatzen duzun ariketa egiteko, irizpide batzuk ezarri behar dira aurrez.
Bigarren zutabea, esaterako, Euskaltzaindiak 87. arauan (“Euskara batuaren ahoskera
zaindua”) markatzen duenaren arabera osatu dugu. Besteak beste, hau dio:
«Bokal biren artean <h> idazten denean, <h> ahoskatzen ez den euskalkietako
hiztunek ere bokal bakoitza silaba batean ahoskatzera joko dute hizkera maila
zainduan (hala nola: za.harra; na.hi du; bi.hurturik; a.hula; be.hi)».
Baina, gure ustez, demasekoa izan liteke Lehen Hezkuntzako zuen ikasleei esatea nahi –
adibidez– bi silabatan ahoskatu behar dutela. Bestelako irizpideak erabili beharko zenituzkete,
ikasleek natural-natural kantatu ditzaten Xabier Amurizaren bertso hauek (Imanolek kantatzen
zituenak):
Mundua ez da beti jai
inoiz tristea ere bai
baina badira mila motibo
kantatzeko alai.
Bestela datozen penai
ez diet surik bota nahi
ni hiltzen naizen gauean behintzat
e(g)izue lo lasai.
3/ Pentsaturik euskara batuko formak beren horretan erabili nahi dituzuela oinarri gisa,
lehenengo zutabea ere eraiki dugu, h-rik kontuan hartu gabe. Hona hemen irizpide guztiak:
• h-rik kontuan ez hartzea.
• h-a ez beste hots guzti-guztiak ebakitzea (hau da, egin→ein/in bezalakorik ez egitea).
• Goranzko diptongorik ez (ia→i-a, ie→i-e, io→i-o, ua→u-a, ue→u-e, uo→u-o), BizkaiGipuzkoetako hizkera gehienetan diptongook apurtzeko joera baitugu, baita beste
hizkuntzetatik datozkigun hitzetan ere.
• Beheranzko diptongoak, beti (ai, ei, oi, au, eu, ou).
• Bi bokal ireki (a) edo erdi-ireki (e,o) elkarren ondoan egokitzen badira, hiatoa beti: (oa→oa, ea→e-a, eo→e-o…).
4/ Baina beste irizpide batzuk ere hartu ditzakezue; esaterako, zuen herriko ahoskera.
Goierrikoak izanik, honako hauek egingo dituzue seguruenik:
kalean→ka-len
euria→e-bi-e
askatu→as-kau
nuen→non
Norako edo zertarako den, guztiz irizpide zuzena izan liteke gure ustez, zein den ariketaren
helburua, zer adin duten ikasleek, zer hizkuntza gaitasun garatu duten…
5/ Oharrak

a) Ez genekike zer egin (zuen kasuan, zuen ariketa horretan) zaharra bezalako hitzekin:
za-a-rra edo za-rra?
b) Hitzen gainean ari gara, eta ez unitate foniko bakoitzean elkartzen diren hitzen
gainean. Hau da, [ez+zara → etzara] egiten bada (sandhi fenomenoak deritze hizkera
teknikoan), zein dira silabak, ez-za-ra ala e-tza-ra?
c) Arkeologo, Mediterraneo eta joaldun: oso ohiko da sineresia (bi bokalak silaba batean
ebakitzea) hitz hauetan.
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d) Laia: i grafia hutsa da. Ahoskatzean, kontsonante bihurtzen da: horregatik idatzi dugu
la-ya. Hori dela-eta, saihestu hitzaren kasuan, h-a ahoskatu ez, eta i idazten dena
automatikoki bihurtzen da kontsonante: sa-yes-tu (euskara batuaren ahoskera
zainduan, berriz, sai-(h)es-tu).
e) Adreilu: Ez dauka eraginik silaba kopuruan, baina bustidurak badu eragina silabak zein
diren erabakitzeko orduan: a-drei-lu ala a-dre(i)-llu?
f) Asia, sedentario eta momia: Erdararen eraginagatik, diptongoa egiten da zenbait
hizkeratan: a-sia. Gorago esan bezala, baina, diptongook apurtzeko joera dago hizkera
gehienetan, baita kanpotik datozkigun hitzekin ere.
g) Inuita: Euskaltzaindiaren 87. arauak dioen bezala, «badira hitz batzuetan ui
diptongoak». Beraz, bi aukerak dira zuzenak, gure ustez, baita arauaren arabera ere.
6/ Baliteke pentsatzea errazagoak direla kontuok gaztelaniaz. Baina berdin-antzekoa da
hizkuntza guztietan. Esaterako, hona Diccionario panhispánico de dudas Espainiako Errege
Akademiaren obrako pare bat pasarte, hiato eta diptongoei dagozkienak:
«[…] en el habla, la secuencia de dos vocales abiertas —especialmente cuando ninguna
de ellas es tónica (petróleo, raedera)— puede articularse como diptongo, esta
combinación vocálica se considera siempre hiato desde el punto de vista normativo
[hau da, arauaren arabera]».
«[…] por ejemplo, la secuencia ie se pronuncia como diptongo en la palabra miedo (mie
- do) y suele pronunciarse como hiato, al menos en España y algunas zonas de
América, en rieron (ri - e - ron)».
«[…] algunas de estas combinaciones vocálicas (las formadas por una vocal cerrada
átona y una abierta tónica, o por dos vocales cerradas diferentes) pueden, en una
misma palabra, fluctuar en su pronunciación entre el hiato y el diptongo, dependiendo
de diversos factores, como el mayor o menor esmero en la pronunciación, el origen
geográfico o social del hablante, etc.; así ocurre, por ejemplo, en gratuito, que puede
pronunciarse con diptongo (gra - tui - to) o con hiato (gra - tu - i - to)».
Errazagoa da h-ren kontua, noski. Grafia hutsa denez, ahoskera arrunt gehienetan zein jasoan,
berdin ebakitzen dira h-dun hitzak:
prohíbo→pro-hi-bo
hierba→yer-ba
desahucio→de-sahu-cio
ahijado→ahi-ja-do
7/ Gure galde-erantzunen datu-basetik ateratako beste kontsulta bat
Galdera
leiho hitza marratxoaz banatu behar badugu (ez zaigulako sartzen lerro berean), lei-ho
idatzi ahal dugu?
Erantzuna
Bai: 'lei-//ho' idatzi behar duzu.
1/ Euskaltzaindiaren 13. arauaren arabera ("Lerroz aldatzean marratxoa nola jarri"): lerroz
aldatzean, silabaka zatitu behar da hitza.
Beste aukera bat ere bazeukan gure akademiak: hitzak morfemaka zatitzea, hain zuzen ere.
Baina arazoak dakartza horrek: nork daki zer den morfema eta zer ez euskal (eta erdal)
hitzetan? Badirudi errazagoa edo naturalagoa dela edozein hiztunentzat hitzak silabaka
zatitzen jakitea, arazoak gorabehera: I-KAS-TO-LA.
Arazoak, egon, badaude. Hona bat-batean bururatu zaizkigun bi:
• Erdaraz ez bezala, euskaraz ez dago goranzko diptongorik; beraz, AR-MEN-TI-A, SU-ERTE...
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• Euskalki batzuetan, ahoskatu egiten da h; beraz, teorian behinik behin, bokal biren
artean h idazten denean, bereizi egin behar dira silabak: NA-HI-A, LE-HI-A, A-HU-LA.
Areago: idazkeratik aparte ere, Euskaltzaindiak, bere 87. arauan ("Euskara batuaren
ahoskera zaindua"), dio: «h ahoskatzen ez den euskalkietako hiztunek ere bokal
bakoitza silaba batean ahoskatzera joko dute hizkera maila zainduan».
2/ Interesgarria izan liteke ikustea nola jokatzen duten beste hizkuntza batzuetan.
•

Gaztelaniaz eta italieraz ere, esaterako, idazkera eta fonetika elkarrengandik hurbil
daudenez, silaba fonetikoen arabera zatitzen dira hitzak.

•

Ingelesez, aldiz, idazkera eta fonetika oso urrun daudenez, zentzuz jokatzea aholkatzen
dute, ez besterik; ezin ei da silabaka zatitzeko araurik jarri:
« English written syllabification therefore deals with a concept of "syllable" that
doesn't correspond to the linguistic concept or a phonetic (as opposed to
morphological) unit. As a result, even most native English speakers are unable to
syllabify words accurately without consulting a dictionary or using a word processor.
The process is, in fact, so complicated that even schools usually do not provide much
more advice on the topic than to consult a dictionary. In addition, there are differences
between British and US syllabification and even between dictionaries of the same
English variety. »
Eta aholku hau ematen dute:
« Always try to split the word in a sensible place, so that the first part does not mislead
the reader: for example, hel-met not he-lmet; dis-abled not disa-bled. »

3/ Adibide bat
Adibide bat eskainiko dizugu, “EUSKARA BATUAREN AHOSKERA ZAINDUA” Euskaltzaindiaren
87. arautik abiapuntua hartuta.
Eman dezagun Berria egunkaritik ateratako pasarte honetako hitzak silabaka banandu nahi
dituzula:
«Biak zuzen aritu ziren, baina Oihanak arrazoi indartsuagoak gorde zituen bukaeretarako.
Zortziko txikian, Matxalenek eta Oihanak gutxitan entzuten den doinu bat hautatu zuten,
eskertzekoa benetan. Oihanak Matxaleni okerkeriak egiten zizkion, eta urteak joan ondoren
Matxalen Oihanaren nagusi egin zen lantegian.»
Bi.ak zu.zen a.ri.tu zi.ren, bai.na Oi.ha.nak a.rra.zoi in.dar.tsu.a.go.ak gor.de zi.tu.en
bu.ka.e.re.ta.ra.ko.
Zor.tzi.ko txi.ki.an, Ma.txa.le.nek e.ta Oi.ha.nak gu.txi.tan en.tzu.ten den doi.nu bat
hau.ta.tu zu.ten, es.ker.tze.ko.a be.ne.tan.
Oi.ha.nak Ma.txa.le.ni o.ker.ke.ri.ak e.gi.ten ziz.ki.on, e.ta ur.te.ak jo.an on.do.ren
Ma.txa.len Oi.ha.na.ren na.gu.si e.gin zen lan.te.gi.an.

Konturatu zaitez zein alde handia dagoen ahoskera (zaindu) horretatik gure benetako
ahoskerara artikuluko protagonista baten izenean behinik behin:
Oi.ha.na ↔ O.ya.na
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Arazoak ditugu "spam" eta "phishing" terminoekin: Lexikalizatutzat jo ditzakegu
testu bat idaztean? Ez dugu aurkitu informazio fidagarririk; beraz, zein da aukerarik
onena? ‘Spam-a’ ala ‘Spama’? Nola eman euskaraz?
Erantzuna
spam eta phishing

1/ Nola eman euskaraz spam eta phishing?
Adituen artean, bi jarrera izango dira beti horrelako maileguekin: batzuk, maileguok
bere horretan erabiltzearen alde egoten dira; beste batzuek, berriz, hizkuntzaren
barruko baliabideekin eraikitako terminoak hobetsi behar direla aldarrikatzen dute. Zure
esku dago, neurri batean, nori egin jaramon.
Ikusi dezagun gure iturriek zer dioten bi berba horien kontura:
•

•

Jakina, Euskaltzaindiaren Hiztegiak ez ditu jasotzen. Oraindik mailegu gordinak dira,
arrotzak, beste berba batzuk ez bezala: camping, campus, cash flow, catering,
chantilly, charter, chic, cicerone, collage, copyright, corpus, croissant, cromlech…
den-denak ageri dira Euskaltzaindiaren Hiztegian (‘c’ letraz hasten diren batzuk
aipatzearren), eta, beraz, esan genezake euskarazko hitzak direla (2021eko
urtarrilaren 14ko datuak dira; baliteke datorren hilean hiztegiak zure bi hitzetako
baten bat jasotzea…).
Euskalterm terminologia-bankua ezinbesteko erreferentzia da noski terminoen
gaineko kontuetan. Eta, kasu honetan, oso informazio interesgarria ematen digu (zer
onespen-maila duten, zein izan litezkeen bien definizioak, eta nola ematen diren
espainieraz, frantsesez eta ingelesez, hurrenez hurren):
eu spam (4)
Definizioa: Hartzaileak eskatu gabe jasotzen duen mezu edo edukia, gehienetan publizitatea,
zabalkunde handia izan dezan sare sozialen edo posta elektronikoaren bidez etengabe
bidaltzen dena.
es spam

fr spam/polluriel

en spam

[Sare Sozialak hiztegia (2016)]

eu phishing (4)
Definizioa: Pertsona edo erakunde baten identitatea iruzur bidez ordeztuz, informazio
konfidentziala ilegalki eskuratzea.
es phishing
fr phishing
[Sare Sozialak hiztegia (2016)]

en phishing

Ikusten duzunez,
etiketa daukate, bai spam, bai phishing formek; termino
normalizatuak/gomendatuak direla esan nahi du horrek. Beraz, Terminologia

Batzordearen onespen osoa dutelarik, beldur gabe erabili ditzakezu (behar izanez gero).
Interesgarria izango zaizunez, esteka honetan daukazu aipatzen den hiztegia: Sare
Sozialak hiztegia (2016).
•

Informatika eta haren inguruko arloetako terminoetarako, guretzat oso
garrantzitsua da Berria egunkariaren estilo-liburuak zer dioen kontsultatzea. Hona
zer informazio ematen digun:
o spam. Mezu elektronikoa, erabiltzaileak eskatu gabeko propaganda edo informazioa
o

ematen duena.
phishing. Posta elektronikoaren bidez eginiko iruzurrak, bankuko kodeak eskuratuz
lapurtzeko.

Gorago esan bezala, joera garbizale daukatenek, berriz, itzuli-edo nahiago lituzkete.
Honelako aukerak proposatu litezke:
o spam → zabor-posta / mezu baztergarriak
o phishing → (generikoagoak badira ere) delitu informatiko / iruzurrezko mezu
elektroniko / ziberiruzur / Internet bidezko iruzur…
Oharrak:
o
o

zabor-posta / mezu baztergarriak aukerak badira Euskaltermen;
etiketarekin, gainera. Beraz,
horiek ere termino normalizatuak/gomendatuak dira.
phisingaren kasuan, RAE hizkuntza-akademiaren eta EFE agentziaren Fundeu (Fundación del
Español Urgente) erakundera jo dugu, mailegu gordinak baino nahiago izaten baitituzte
gaztelaniazko ordainak; hemen dituzu bi esteka, konturatu zaitezen zer jokaera daukaten: spam
eta phishing.

Zein da gure aholkua? Ikusirik zer aukera egin duten Terminologia Batzordean, eta nola
jasotzen dituen bi formak bere horretan Berriaren estilo-liburuak, maileguak lasai
baliatzeko aholkatzen dizugu.
2/ Nola jokatu mailegu horiekin?
Geureganatu ditugun maileguekin, euskarazko beste hitzekin bezala jokatu behar dugu:
letra arruntez idatzi, eta besteak bezala deklinatu:
•
•

Irakasleentzako etengabeko heziketa eskaintza hau otsailean, uztailean eta irailean egin ohi
da, eta Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako campusetan egingo da. (Berria, 2003-08-06)
Nora eraman seme-alabak? Campingera? Pisu partekatura? Pentsiora?... (Argia, 2008-0615)

Oharra: <campingera> idatzi, baina guk [kampiñera] ahoskatzen dugu.

Oraindik naturalizatu gabe ditugun maileguekin, berriz, bestela jokatu behar da.
EIMAren estilo-liburuko zati diren Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak
(119.-126. or.) eta Ortotipografia liburukietara jo dugu kasu honetan (17.-20. or.). Labur
esanda:
o «Mailegu arrotzagoak erabili beharra dagoenean, letra etzanez bereiziko dira
(edota, halako baliabide tipografikorik eskura ez dugunean, bestelako markaz),
lehen agerraldian behintzat.»
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o «Letra etzanez (edo lodiz edo kakotx artean) idatzitako hitzak deklinatzean, letra
arruntez erantsi behar zaie aldian aldiko deklinabide-atzizkia; baita horrek “-a”
itsatsiaren galera badakar ere. Ez dago marratxoa erabili beharrik bien arteko lotura
egiteko, eta marratxorik gabeko lotura hobesten da.»
Beraz, honelako adibideak osatuko genituzke gomendio horiek errespetatuta:
• Telefonoko spamari aurre egiteko aplikazioak: nola funtzionatzen duten.
• Helburua: Jatorriari, ondorioei eta konponbideei buruzko informazioa ematea,
enpresetan spamaren eta malwarearen eragina saihesteko.
• Azken asteotan ikusi dugunez, gora egin dute phishingak, era guztietako iruzurrek eta
COVID-19a aitzakiatzat erabiltzen duten programa gaiztoek.
• Phishingarekin zerikusia duen salaketa-kopuru altua dela eta, babeserako metodo
gehigarriak behar dira.
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Nola deklinatzen dira TTIP, AEB eta EB siglak? (Berrian ‘TTIPen’, ‘TTIParen’, ‘AEBen’,
‘EBren’… irakurri ditut).
Erantzuna
• TTIPren
• EBren
• AEB: arazo handia dago sigla honekin.
Oharra: TTIP siglen gainean, kontsulta bat egin ziguten. Hona hemen non aurkitu dezakezun erantzuna:
TTIP.

1/ Siglekin eta akronimoekin nola jokatu behar den ikusteko, irakurri kontsulta bati
eman genion erantzun hau: “TDT-ri esker”, “TDT-ari esker”, “TDT-i esker”…: zein da zuzena?.
2/ Nola deklinatzen da TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership =
Merkataritza eta Inbertsio Lankidetza Transatlantikoa?
Bi parametro hartu behar ditugu kontuan:
• Izen arrunta da?
• Nola irakurtzen da?
Jakina, izen berezitzat hartu behar dugu, itun berezi-berezi bat izanik. Eta [i-te-te-pe]
irakurtzen dugu, letrak bana-banan irakurrita. Beraz, ‘-ren’ NOREN kasuko atzizkia
dagokio, ez ‘-aren’ (izen arrunta balitz egokituko litzaiokeena: ‘DVDaren’), ez eta ‘-en’
ere (irakurtzean kontsonante batekin amaituko bagenu egokituko litzaiokeena:
EUDELen).
TTIPren

TTIParen

TTIPen

3/ Nola deklinatzen da EB (“Europar Batasuna”, Euskaltzaindiak arautu duenez)?
• Izen arrunta da? Ez, erakunde baten izena da: izen berezitzat hartu behar dugu.
• Nola irakurtzen da? Letrak banan-banan irakurrita: [e-be]
Hau aurreko kasua bezalakoa denez, EBren.
4/ Nola deklinatzen da AEB (Amerikako Estatu Batuak)?
Erantzun laburrean esan bezala, arazo handia daukagu sigla honekin:
a. Batzuk gainerako siglekin jokatzen den bezala jokatzearen alde agertzen dira.
Beraz, izen berezia delarik eta [a-e-be] irakurriko genukeelarik, ‘AEBren’ aldeko
apostua egiten dute, aurreko bi kasuetan bezala. Esaterako, modu horretantxe
jokatzeko arautu du EIMAk.
b. Beste batzuek, berriz, sigla honekin salbuespena egitea aldarrikatzen dute. Eta ez
dira edonor. Berriaren estilo liburuak, esaterako, arau hau ezartzen du bertako
langileentzat:
AEB. /a-e-be/ Ameriketako Estatu Batuak (USA*, EEBB*). Pluralean deklinatzen da. AEBak,
AEBek, AEBetako. (Beraz, NOREN kasuan, ‘AEBen’)

Auzi honen gaineko adituen eztabaida oso interesgarria irakurtzeko prest bazaude,
hona Itzultzaileen Irizpen Biltegira joateko esteka bat:
http://www.eizie.eus/Argitalpenak/2tzul/siglen-deklinabidea-1.
5/ Guk geuk ez genuke jakingo nola jokatu: arazoa deskribatu baino ez dizugu egin.
Ikasmaterialak sortzean, EIMAren jarraibideak bete behar ditugu, eta beraz 'AEBren'
idazten dugu horrelakoetan.
Baina badakigu forma bat edo beste nagusitzearen arrazoietako bat, guztiz pisuzkoa,
hau dela: nola jokatzen duten zabalkunde handiko komunikabideek. Eta, kontuan
hartuta Berriak, Elhuyar aldizkariak, eta hainbat idazlek (Iñigo Aranbarri, Harkaitz Cano,
Juan Ignacio Pérez eta Pello Salaburu, Urtzi Urrutikoetxea, Iban Zaldua, Patxi
Zubizarreta, Joseba Zulaika…) pluralaren alde egin dutela, barruntatzen dugu joera hori
nagusituko dela. Ikasmaterialetatik kanpoko idazkietan, beraz, gutako bakoitzak berea
aukeratzen du.
Dena dela,'AEBren' zein 'AEBen' idatzi, ez dugu inoiz letraz letra irakurtzen sigla hori
(baina bai beste batzuk) ahoz goran eman behar izaten dugunean: [(amerikako) estatu
batuen] esaten dugu (bidenabar esanda, ‘19:30ean’ ahoz gora irakurtzean [(arratsaldeko) zazpi eta
erdietan] esaten dugun bezala!).
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‘Udalaren ordezkaria’ ala ‘Udal ordezkaria?’
Erantzuna
‘Udal ordezkaria’, ‘udalaren ordezkaria’ eta ‘udaleko ordezkaria’
1/ Askotan egin digute auzi horren gaineko galdera. Argitaratu ditugun erantzunak esteka
honetan dituzu:
o '-ko' ala '-ren'? Adibide bat
o '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Bilboko auzoa' ala 'Bilboren auzoa'?
o '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Doctor Deseoko gitarrista' ala 'Doctor Deseoren gitarrista'?
o '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Donostiako historia' ala 'Donostiaren historia'?
o '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'herriaren poeta' ala 'herriko poeta'?
o '-ko'/'-ren' atzizkiak: 'Telefonoko datuak' ala 'Telefonoaren datuak'?

2/ Erantzunen zati batzuk aldatuko dizkizugu hona:
«Askotan bi izenlagun motak dira zilegi; baina oso zaila da arau zehatza ematea, Euskal
Gramatika: Lehen Urratsak (EGLU), I liburukian eta Euskal Gramatika Laburra delakoan
esanaz haratago. Beraz, ikastolako iritzia / ikastolaren iritzia bikotean, "iritzia"
pertsonena izaten den neurrian normalagoa dirudi ikastolaren iritzia beharko lukeela
esatea; baina "(gure) ikastolan dagoen iritzia" adieran, esaterako, ikastolako
iritzia onargarria izan daiteke. Euskaltegiko/-aren zuzendaria, HABEko/-ren zuzendaria;
biek izan dezakete lekua».
Horra Miren Azkarate euskaltzainaren berbak, Jagonet kontsulta zerbitzura bidalitako
(zuk egindakoa bezalako) galdera bati erantzuteko.
Arau moduko batzuk, dena dela, eman litezke: egitura batzuetan, -ren atzizkia erabili
behar da zalantzarik gabe; beste batzuetan, berriz, -ko atzizkia. Oso luze joko luke
kasuistika osoa azaltzeak, eta nahiago izan dugu taulatxo bat eranstea atzizki horiek
nola erabiltzen diren azaltzeko; gehienbat Igone Zabalaren “Izen-sintagma konplexuak:
adjektiboen eta izenlagunen segidak” artikulutik (Zenbait Gai euskara teknikoaren
inguruan, 1999, EHU) ateratako informazioarekin osatutako taula, hain zuzen ere.
3/ Esperimentu bat egiteko proposatzen dizugu hemen: Kontsultatu dezagun zenbat
aldiz ageri diren Ereduzko Prosa Gaur corpusean [«udaleko ordezkari-»], [«udalaren
ordezkari-»] eta [«udal ordezkari-»] egiturak.
Argi eta garbi ikusten da askoz ere maizago baliatzen dugula euskaldun gehienok hitzelkarketa (udal ordezkari) eta -ko atzizkidun egitura (udaleko ordezkari), kasu
horretarako, -ren atzizkiduna (udalaren ordezkari) baino.

106

Oharra: 2000. urtetik aurrera argitaratu diren Berria eta Herria agerkariak eta ehunka liburu aukeratu
biltzen
ditu Ereduzko
Prosa
Gaur corpusak;
oso
erosoa
da
gaur
egun
bertan
bilatzea, Euskalbar Mozilla Firefox nabigatzailerako tresna barran dagoelarik.

3/ Dena dela, guk hirurak joko genituzke zuzentzat, denek baitute nolabaiteko
justifikazioa:
a/ [NONGO/NOIZKO + izena] esanahiari dagokion egitura ‘-ko’ atzizkiduna da; beraz, ez
dugu arazorik onartzeko ‘udaleko ordezkaria’.
b/ ‘udalaren ordezkaria’ izen-sintagma horren pean ‘udala ordezkatu’ perpausa
dagoela interpretatu daiteke:
udala
udalaren ordezkaria ←

+

ordezkatu

+

aditza

objektu zuzena
(NOR kasua)

Horrelakoetan, izen-sintagmaren pean [NOR / NORK / NORI kasua + aditza] egitura
badago, orduan ‘-ren’ atzizkiaren bidez lortzen dira bi zatiak, adibide hauetan bezala:
•

legearen urraketa (legea urratu egin da)

•

horniduraren etena (hornidura eten egin da)

•

poliziaren hilketa (poliziak norbait hil du / norbaitek polizia bat hil du)

•

bidali diguzun testuaren gure zuzenketa (zuk bidalitako testua zuzendu dugu guk)

•

Mandelaren omenaldia (Mandelari eskaini diote omenaldia / Mandela omendu dute)

Beraz, uste dugu justifikatuta dagoela ‘udalaren ordezkaria’ zuzena dela esatea, nahiz
eta ez horren erabilia izan.
c/ Euskaran oso baliabidea ohikoa da hitz-elkarketa. Euskaltzaindiaren Hiztegian udal
sarrera kontsultatzen baduzu, ikusiko duzu hainbat eta hainbat adibide ageri direla:
udal (Hitz elkartuetan, lehen osagai gisa). Orduan udal liburutegira abiatu nintzen ziztu bizian.
Udal langileen janzki urdinak. Udal ordezkariak. Batzordea alderdi bakoitzak azken udal
hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera osatzen da. Udal izenen ofizialtasuna. Udal
barruti…
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Galdera ⌂
Jarri behar da puntua urtea idaztean?
Erantzuna
Ez da jarri behar: 2021ean gaude, eta ez 2.021ean. Baina joera orokor baten salbuespenetako
bat baino ez da.

1/ Zenbakiak idaztean, zalantza izaten dugu digitu asko dituzten zenbakietan puntua jarri ala ez.
EIMAren Ortotipografia liburuak hau dio:
«[…] Nazioarteko bestelako joerarik ageri bazaigu ere, zenbakiak honela ematen segituko dugu:
batetik, milatik gorako zenbaki osoetan, digituak hirunaka multzokatuz eta puntuz bereiziz;
bestetik, zatiki hamartarrak, komaz bereiziz».
Beraz, honelakoak idatziko ditugu:
•

100 € = 16.638,6 pezeta

•

Trikuharriak gutxi-asko orain dela 6.000 urte hasi ziren eraikitzen, eta oso azkar zabaldu
ziren.

•

Joan den larunbateko manifestazioan, 12.000 lagun inguru bildu ziren Donostiako
kaleetan.

•

Google-n «RAIMON» sartu, eta 5.430.000 emaitza daudela esan zidan sistemak.

2/ Baina badira salbuespenak. Ezagunena, urteena. Eta ez da euskaraz egiten dugunon
kapritxoa:
•

Esaterako, El País egunkariaren Libro de Estilok hau dio (“Números” atala, 113.-119.
orrialdeetan, 2002ko argitaraldian):
«[…] Conviene recordar que en los años los números no llevan el punto del millar».

•

Berria gure egunkariaren Estilo Liburuan ere hortaz ohartarazten gaituzte (“Zenbakiak”
azpiatala, “Ortotipografia” atalaren barruan):
«Urteak: Milako punturik gabe idazten dira».

Punturik gabe idazten dira etiketa edo kode modura jokatzen duten zenbakiak ere, hala nola
nortasun-agiria, posta-kodea eta telefonoa.
•

01400 da Laudioko posta kodea, baina horrek ez du esan nahi 1.400 posta kode daudela
ez-dakit-non; hala, jakina denez, Arabako udalerri batez ari garela adierazten dute ‘01’
lehen bi digituek.

•

Banestoren 2400 bulegoa Barañainen dago, eta 948 190 085 telefonora deitu behar da
haiekin harremanetan jartzeko.
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Galdera ⌂
Nola esan daiteke euskaraz ‘Nadie te ha dado vela en este entierro’?
Erantzuna
Hainbat modutan (ikusi beherago)
1/ Zer esan nahi du gaztelaniazko esapide horrek? Nondik dator? Jose Maria Iribarren nafarraren El porqué
de los dichos liburu bikainera jo dugu galdera horiei erantzuna emateko:
«Expresión familiar con que censuramos que una persona se meta en asuntos que no le importan, o
tome parte en un acto o conversación a que no ha sido llamado.
Proviene de la costumbre de dar velas la familia del difunto a los amigos de éste que acudían al
entierro.»
Jakina, erdaraz ere modu baten baino gehiagotan adierazi dezakegu mezu hori: “Métete en tus asuntos(,
metomentodo)”, “No te metas donde no te llaman”, “Esto no es de tu incumbencia”…
2/ Euskarazko ordain hauek aurkitu ditugu gure iturrietan arakatuta (Elhuyar, Zehazki eta Labayru hiztegiak,
J. Mokoroaren Ortik eta emendik obra mardula, Interneteko beste hainbat baliabide…):
Neutroak, neurri batean:
•
•
•
•
•

Ez sartu horretan. Hori ez da zure egitekoa.
Ez zaitez sartu ardura/axola ez zaizkizun gauzetan.
Ez nahastu besteen joan-etorrietan.
Ez sartu muturra/sudurra behar ez den lekuan.
Ez sartu besteen galtzetan/praketan. (https://gazteak.ahotsak.eus/gazte-hiztegia/
https://badihardugu.eus/argitalpenak/berbeta_berua/berbeta_berua.pdf)
Kolore handiagoko esapideak:
• Ez busti ogia besteren saltsan.
• Ez zaitez joan auzoko ateak ixtera.
• Aza hau ez da zure baratzakoa.
(https://sites.google.com/site/amaiakomunikatzekotrebetasunak/esamoldeak)
• Ez sartu zeure burruntzalia besteren lapikoan.
• Ez sartu horretan. Nork egin zaitu kofradiako? (https://intza.armiarma.eus/cgibin/bilatu2.pl?itur=kaz+lanak)
3/ Esapide neutro bat aukeratuta zure mezua indar faltan dagoela iritzita, lagunarteko halako adjektibo edo
izen gaitzesgarri bat gaineratu dezakezu, gorago erdarazko adibide batean metomentodo (entrometido,
metijón, chisgarabís…) gaineratu dugun bezala:
• Ez sartu muturra behar ez den lekuan, sudurluze hori! Zuri bost kontu hori!!!
Edo zazpisuete, zirimara, zarama, nontzebarri, saltsero, sartun, sarkor, sarkin, suntsun; liante endredatzaile,
endredamakila, bazter-nahasle, saltsa-miatzaile…
4/ Amaitzeko, honelako esapide baliokideak erabili daitezke ingelesez eta frantsesez:
•
•

You have nothing to do with (somebody/something) / You have no business with
(somebody/something) / You have no candle in this funeral / no fish to fry here / no stake in this
business / Don't stick your nose in where it doesn't belong / keep your nose out of my affairs / …
Occupe-toi de tes oignons/affaires / Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas / On t'a pas
demandé ton avis, on t'a pas sonné! / Tu n’as pas voix au chapitre / …
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Galdera ⌂
“Viento en popa, a toda vela”: nola eman euskaraz?
Erantzuna
“Haizea lagun, bela betean”, esaterako
1/ Gure ustez, “Viento en popa a toda vela” José de Espronceda badajoztar idazle
erromantikoaren Canción del pirata [Pirataren kanta] olerkiaren zatia da, bi esapide beregainez
osatua: viento en popa + a toda vela.
Jakina, zentzu betea hartzen dute biek ala biek nabigazioaren arloan, belaontziei erreferentzia
egiten dielarik. Baina, gaur egun, bata zein bestea, edo biak batera zure kasuan bezala, irudizko
adieran ere erabiltzen dira: “ondo baino hobeto” / “ziztu bizian”.
Euskaraz ere, nabigazio arlorako zein irudizko adieran, pareko esapideak erabili ditzakegu. Ikusi
dezagun zer-nolako aukerak dauden esapide bakoitzerako, eta eman ditzagun adibideak:
2/ Nola eman euskaraz “viento en popa”?
Hona lau aukera:
• Haizea lagun
Londresetik Txileko Valparaisora bide luzea da, bi hilabetekoa gutxienez, bai, haizea lagun, eta
ekaitzik edo halakorik etsai suertatzen ez bada. Itzarri nahi ez zuen printzesa, Felipe Juaristi
(Alberdania, 2002)
Ezin esan Volvo Ocean Race edo Vende Gloveko belaontziak zirenik, baina Kontxako badian
joan-etorrian ari ziren, haizea lagun. (Berria, 2009-08-16)
Jakin gabe non dagoen, etxe horren bila abiatzen da Oskar Alegria zinemagilea, zoria eta haizea
lagun. (Berria, 2012-09-28)
• Haizea popan/txopan
Haizea popan Moilatik jo zuen, hirira gabe, haizea popan. Sua nahi, Mr. Churchil?, Koldo
Izagirre (Susa, 2005)
Kaka esplikatzen gehienak, baina paper faltarik izango ez denez, haizea popan eta belak
zabalik. (Berria, 2012-03-07)
Balizko sentimenduen ontzian lekutuak, aurrera goaz, haizea popan, branka gora, abagune
berrien bila. (Jakin, 163 zbk., 2007 - azaroa-abendua)
• Haizea popatik/txopatik
Hiru minuturen buruan Hispaniolak aise nabigatzen zuen, haizea txopatik zuela, Altxor
Uhartearen kostaldetik […]. (Altxor uhartea, Robert Louis Stevenson (Maria Garikano), Elkar,
2008)
Oposizioa zer den ere ez dakiten udal ordezkariek, haizea txopatik dutela, interesa izan duten
norantzan nabigatu dute beti ezein udal gairen aurrean. (Berria, 2009-09-06)
• Haizea alde
Ontzia prest duk, eta haizea aldeko; laguntzaileak zain dauzkak, eta guztia gerturik
Ingalaterrarako. Hamlet, William Shakesperare / Juan Garzia (Ibaizabal, 2002)
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Orain bai, orain haizea alde jarri zaio, eta atera du bere zerrenda beltza. Itsasoan euri, Joxerra
Garzia (Alberdania, 2003)
Miarritzek haizea alde zuela jokatu zuen bigarren zatian, baina ez zuten entsegu arrisku
garbirik sortu, eta hagetarako jaurtiketetan egin zituzten puntu guztiak. (Kirola saila — Berria,
2006)
3/ Nola eman euskaraz “a toda vela”?
Hona bi aukera:
• Bela betean/Oihalak betean
Bela betean itsasketa egin. (Euskaltzaindiaren Hiztegia - bela sarrerako adibidea)
Txoria haien aurretik kulunka zebilen kraterrez beteriko errepidean behera, aterik bako sarrera
batetik sartu, eta han elkartu zitzaion pauma gorri-zuri bat, bela betean ihesean ahalegintzen
zen pirata, eta kale haustuan zehar jarraitu zuen. (Sumendiaren azpian, Malcolm Lowry (Karlos
del Olmo), Elkar, 2008)
Haren ikuskizunek, historian oinarriturik, bela-betean nabigatzen dute Mafekingeko
suhartasunezko haize-boladaren laguntzaz. (Ulises, James Joyce (Xabier Olarra), Igela, 2015)
Ez dakiela erantzun dio, baina langabezia Atlantikoa goleta batean gurutzatzeko profitatuko
duela ziurrenik, ea deskuiduan Bostonen azaltzen zaion oihalak betean. (Martutene, Ramon
Saizarbitoria , Erein, 2012)
Junok itsasmuinoetatik kanpo bota zuen aingura, eta biharamunean, oihalak betean, portu
aldera jo zuen zuzen-zuzen. (Kaliforniakoak, Asun Garikano, Pamiela, 2013)
• Belak/Oihalak zabalik
Kaka esplikatzen gehienak, baina paper faltarik izango ez denez, haizea popan eta belak
zabalik. (Berria, 2012-03-07)
[...] arkua eta ezkerrean biolinaren zubia - hatzak luzeegi eta zubia laburregi -, tresnari
ateratzen zizkion doinuak entzunda, nekez sinets zitekeen Beethovenen hura pianoz ere
jotzeko zenik, biolinak, Karlmaierren eskuetan, piano ere baitzen, eta mitxoleta-landan barrena
lauhazka zebilen zaldi, eta ekaitz erdian oihalak zabalik zihoan galeoi, eta zeruan zuzen hegan
egiten zuen arrano. (Airezko emakumeak, Felipe Juaristi, Erein, 2003)
4/ Ohartxo bat
Goian esan bezala, Badajoz probintziako herritxo batean jaio zen José de Espronceda, baina
Espronceda Nafarroa Garaiko udalerria da (euskaraz, Esprontzeda), Lizarra merindadekoa; izan
ere, nafar jatorrikoak izan ziren idazlearen arbasoak.

Que es mi barco mi tesoro,
Que es mi dios la libertad,
Mi ley, la fuerza y el viento,
Mi única patria, la mar.
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Galdera ⌂
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Argi daukagu euskal probintziak euskal grafiaz idatzi behar direla beste hizkuntza batzuetan idazten ari
garenean, baina zer gertatzen da jentilizioak adierazi behar ditugunean? Adibidez: nola idatzi behar dugu
gazteleraz “bizkaitar”, bizkaino ala vizcaino?
Erantzuna
Vizcaíno
1/ Horrelako zalantza baten aurrean, bide zuzena izaten da RAEra jotzea, ea DELen [Diccionario de la lengua
española; lehen, DRAE] zer jasotzen den. Zuk proposatutako bi formak ez ditu jasotzen, baina bai azentuduna:
vizcaíno, na
1. adj. Natural de Vizcaya… U. t. c. s.
2. adj. Perteneciente o relativo a Vizcaya o a los vizcaínos.
3. adj. desus. vasco (natural del País Vasco). Era u. t. c. s.
4. m. Variedad del vasco que se habla en gran parte de Vizcaya.
5. m. desus. vasco (lengua).
a la vizcaína
1. loc. adv. Al modo en que hablan o escriben el español los vizcaínos, cuando faltan a las reglas
gramaticales.
2. loc. adv. Al estilo o según costumbre de los vizcaínos.
2/ Kontsultan diozu: “Argi daukagu euskal probintziak euskal grafiaz idatzi behar direla beste hizkuntza
batzuetan idazten ari garenean”. Guk, berriz, ez daukagu horren argi nola idatzi behar diren gaztelaniaz edo
frantsesez idazten direnean.
Hala, Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) delakora jo dugu auzia argitzeko. Honela dio:
Gerona. Nombre tradicional en lengua castellana de la provincia y ciudad de Cataluña cuyo nombre en
catalán es Girona. Salvo en textos oficiales, donde es preceptivo usar el topónimo catalán como único
nombre oficial aprobado por las Cortes españolas, en textos escritos en castellano debe emplearse
el topónimo castellano. El gentilicio, para todo tipo de textos, incluidos los oficiales, es gerundense.
Beraz, RAErentzat argi dago auzia zertan den. Gaztelaniaz, paper ofizialetan (udalenak, autonomiaerkidegoetako buletinak…), Girona (eta Ourense, Bizkaia…) idatzi behar da. Ofizialak ez badira, berriz,
gomendioa da gaztelaniazko grafiari eustea: Gerona (eta Orense, Vizcaya…); horren erakusgarri, lehen
puntuko definizioa bera: “Natural de Vizcaya”.
Frantsesez, seguruenik, frantsesezko grafiak hobetsiko dira testu guztietan: Alava, Basse-Navarre, Biscaye,
Guipuscoa, Labourd, Navarre eta Soule.
3/ Euskaraz ere, nola izendatu –esaterako– Espainiako probintziak? Errespetatu behar dira jatorrizko grafiak?
Zorionez, Euskaltzaindiak arau bat plazaratu zuen 2006an auzi hori argitzeko: 32. araua (“Espainiako
erresumako autonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak”).Hona izen batzuk:
Probintziaren euskal izena
Castelló
Ciudad Real
Coruña
Cuenca
Errioxa
Kordoba

Probintziaren izen ofiziala
Castelló/Castellón
Ciudad Real
A Coruña
Cuenca
La Rioja
Córdoba

Beraz, batzuetan jatorrizko grafia gordetzen da (izan gaztelaniazkoa zein katalanezkoa: Ciudad Real,
Castelló…); baina beste batzuetan tradiziotik datorkigun izena, eta euskal grafiarekin (Errioxa, Kordoba…).

Galdera ⌂
Bi adibide hauen inguruko zuen azalpena eskertuko nuke:
a) Ez da komeni [behar duzun janaria] baino gehiago erostea. / Ez da komeni [behar duzun] baino janari
gehiago erostea.
b) Gero eta gehiago lo egiten dut. / Gero eta lo gehiago egiten dut.
Denak daude ondo? Desberdinak dira?
Erantzuna
Auzi bietako aukerak zuzenak dira.
Oharra: Oso latza izaten da gramatika kontuak dokumentu baten bidez azaltzea. Egitura arazoak egoten
direnez, antzeko adibide ugari eman beharrean gaude. Espero dezagun argiak izatea eta ez uxatzea!
1/ Lehenengo adibide-parea
Gakoa, kasu honetan, erlatibozko perpausen egitura da: zer aukera dagoen burua (izena) jartzeko eta
kentzeko.
Eman dezagun erlatibozko perpaus baten adibide hau:
• Nire berokia [zuk erosi duzuna] baino berriagoa da.
Horren azpian honelako zerbait dago:
• [Nire berokia] [zuk erosi duzun berokia] baino [beroki berriagoa] da.
Jakina, oso astuna litzateke burua (‘berokia’) hainbat aldiz errepikatzea; nola jokatzen dugu hiztunok? Behin
bakarrik aipatuta:
• [Nire berokia] [zuk erosi duzun berokia] baino [beroki berriagoa] da. = Nire berokia zuk erosi duzuna
baino berriagoa da.
• [Nire berokia] [zuk erosi duzun berokia] baino [beroki berriagoa] da. = Nirea zuk erosi duzun berokia
baino berriagoa da.
• [Nire berokia] [zuk erosi duzun berokia] baino [beroki berriagoa] da = Nirea zuk erosi duzuna baino
beroki berriagoa da.
Zure adibideetan, antzeko zerbait gertatzen da:
• Ez da komeni [behar duzun janaria] baino [janari gehiago] erostea.
Buru bietako edozein ken dezakezu. Kasu honetan, nolakotasuna izan beharrean kantitatea adierazi nahi
duzunez, lehen burua kentzean artikulu eta guzti kentzen da:
• Ez da komeni [behar duzun janaria] baino [janari gehiago] erostea.
• Ez da komeni [behar duzun janaria] baino [janari gehiago] erostea.
Edonola ere, bigarren esaldia anbiguoa da nolabait; orain arte aipatu dugun esanahiaz gain, beste bat har
dezake:
• Ez da komeni behar duzun janaria baino gehiago] erostea. =
a. Ez da komeni [behar duzun janaria] baino [janari gehiago] erostea.
b. Ez da komeni [behar duzun janaria] baino (beste ezer) gehiago (edariak, edalontziak, mahai tresnak…)
erostea.
Gauza bera gertatzen da guk eskaini dizugun adibidearekin:
• Nire berokia zuk ekarri duzuna baino berriagoa da. =
a. [Nire berokia] [zuk ekarri duzun berokia] baino [beroki berriagoa] da.
b. Nire berokia zuk ekarri duzun (alkandora, jertsea…) baino berriagoa da.
2/ Bigarren adibide-parea
Kasu honetan, gakoa da nola dagoen eraikita lo egin aditz elkartua.
Euskaraz, aditz elkartu ugari erabiltzen ditugu:
• Berezkoak: onetsi, oniritzi, luzetsi, berantetsi…
• [Izena/Adjektiboa + izan/ukan] egiturakoak: maite izan, nahi izan, behar izan, balio izan, higuin izan,
ezagun izan…
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• [Izena + egin/eman/hartu] egiturakoak: lo egin, negar egin, alde egin, hitz egin, berba egin, huts egin,
min eman, hitz eman, bide eman, min hartu, kontu hartu…
Fijatzen bazara, azken motakoetan, aditz bat dago, eta haren objektu zuzenaren posizioan izen bat (oso
aditz elkartu zaharrak direnez, mugagabean doaz izenok).
Kontua da hiztunok modu bitara analiza ditzakegula aditz elkartuok: aditz soiltzat har ditzakegu, edo
pentsatu egin/eman/hartu baino ez dela aditza. Galdera inplizituekin hobeto ulertzea espero dugu:
• [Zenbat] [lo egiten duzu]? → Gero eta gehiago lo egiten dut / Gero eta gehiago egiten dut lo.
• [Zenbat lo] [egiten duzu]? (edo [Zer][egiten duzu])? → Gero eta lo gehiago egiten dut.
Lehenengoan, zenbat galdetzailearen “zenbat denbora” dagoenez, denbora unitatea zehaztu daiteke,
bigarrenean ez bezala:
[Zenbat (denbora)] [lo egiten duzu]? → Gero eta ordu gehiago lo egiten dut / Gero eta ordu gehiago egiten
dut lo.
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Galdera ⌂
Matematikako problema baten gaztelaniazko enuntziatua honako hau da: “¿Cuál es el número cuya
sexta parte vale 8?”. Euskaraz: “Zenbaki honen seirena 8 bada, zer zenbaki da?” / “Bere seirenak 8
balio badu, zer zenbaki da?” / “Zer zenbaki da, bere seirenak 8 balio badu?”. Beste proposamenik?
Erantzuna
Esaterako: Zein zenbakiren seirena da 8? / Zenbaki baten seirena 8 da. Zein da (orduan) zenbakia?
1/ Kontuan hartu behar duzu hizkuntza bakoitzean modu batean baino gehiagotan eman daitekeela
aditzera mezu bera, eta hizkuntza baten dagoen baliabide jakin bat ez dela zertan izan beste hizkuntza
batean.
Jakina, galdera soila eman beharrean, oso aproposa da testuingurua deskribatzea, eta gero galdera egitea:
“La sexta parte de un número es 8. ¿Cuál es ese número?”. Ikusten duzunez, antzeko zerbait egin duzu
zeure proposamenetan.
Gaztelaniaz, galdera zuzen-zuzenean egin daiteke, itzulinguru barik: “¿La sexta parte de qué número es 8?”.
Bada, euskaraz, horrelako galdera zuzenak egiten ditugu, eta ez gaztelaniaz (eta inguruko beste hizkuntza
batzuetan) erabiltzen diren erlatiboen bidezkoak:
•
•

¿Cuál es la mujer que te ofreció un café? → Zein emakumek opatu zizun kafea?
¿Qué lugar es el que eligen los alumnos para esconderse? → Zein leku aukeratzen dute ikasleek
ezkutatzeko?
• ¿Cuál es el libro con el que estás aprendiendo tanto? → Zein libururekin ari zara hainbeste ikasten?
2/ Beraz, zure adibidera itzulita, aukera bat da galdera zuzen-zuzenean egitea:
• “Zein zenbakiren seirena da 8?”
Edo, testuingurua nolabait deskribatu, eta gero galdera egin:
• “Zenbaki baten seirena 8 da. Zein da (orduan) zenbakia?”
Guk geuk, bi horietako bat aukeratuko genuke. Baina, jakina, beste aukera egoki batzuk ere asmatu
daitezke.
3/ Eta zure proposamenei buruz, zer? Aztertu ditzagun:
a. “Zenbaki honen seirena 8 bada, zer zenbaki da?”
Ez dugu ulertzen zergatik honen, ez baitu erreferenterik. Izatekotan, baten: “Zenbaki baten seirena 8 bada,
zer zenbaki da?”. Edozein modutan, kasu honetan pixka bat arraro geratzen da baldintza, eta guk geuk ez
genuke aukeratuko.
b. “Bere seirenak 8 balio badu, zer zenbaki da?” / “Zer zenbaki da, bere seirenak 8 balio badu?”
Hemen, arazoa bere posesiboa da, teorian bihurkarietan bakarrik erabiltzekoa baita bere hori (baina
gaztelaniazko su posesiboaren eraginagatik, bizkaieraz-eta testuinguru guztietara zabaldu dugu). Forma
zuzena beraren litzateke.
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TESTUAK

AGENDA 21etik AGENDA 30era ⌂
AGENDA 30 Agenda 21en jarraipena izan arren, garai berri baten hasieran gaudela esan genezake,
aukera berriak ekarriko dizkigun garai berri baten hasieran.
Agenda berri hau nazioarteko asmo handiko plan bat da: aldi berean, ezaugarri ezberdinetako
erakundeek, gizarte taldeek… parte hartuko dute. Ingurumenaren eta gizateriaren inguruko oso
helburu zehatzak eta balio handikoak lortu nahi dira 2030erako. Hortik dator izenaren aldaketa:
AGENDA 30, hain zuzen ere.
Hamazazpi helburu finkatu dira agenda berrian. Labur esanda, mundu osoko ingurumenarekiko
eta gizateriarekiko kezka zabaldu nahi da, haiekiko ardura, eta garapen iraunkorra eta justua
lortu… Erabakiak hartzeko garaia da, gure planeta babesteko eta munduko nazio guztien arteko
berdintasunerantz pauso sendoak emateko. Gainera, helburu jakin bat nabarmendu nahi dugu:
generoen arteko berdintasuna, itzelak baitira munduko toki askotan emakumeekin eta neskekin
gertatzen diren eskubide urraketak.

COVID-19a dela-eta, oso osasun egoera larria bizitzen ari gara, eta jakina da hura kezka nagusia
bihurtu dela. Ez al du egoera honek eraginik edukiko 17 helburu horien garapenean? Seguraski bai,
baina dagoeneko –esaterako– hasi gara klima aldaketaren inguruko albisteak entzuten
hedabideetan. 17 helburu horiek lortzea oso beharrezkoa da. Beraz, espero dezagun munduko
agintariek arduraz jokatzea, bazterrean utzi gabe.
Eta gu, hemen bertan, zer egiten ari gara? Gure herrian eta gure eskolan ardura handiz jokatzen
ari gara aspalditik, eta horrela jarraitzen dugu. Urrutikoa aztertu eta urrutikoarekiko kezka
sustatzeko, lehendabizi gertukoa ezagutu, maitatu, zaindu eta babestu behar dugu. Horretan ari
gara buru-belarri, eta ikasturte honetan basoa (eta ibaia) lantzen ari gara, horixe baita gure
oinarrizko ekosistema. Pandemia garaian gauden arren, beti bezala jarraituko dugu lan bikaina
egiten eskoletan, herrian eta eskualdean.
Ondo egindako lanetik abiatuta, ondorio, konpromiso eta proposamen arduratsuak zehaztuko
ditugu, baita beteko ere.
BERAZ, GOGOZ ETA POZEZ, AURRERA!!!
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De la AGENDA 21 a la AGENDA 30
La AGENDA 30 es la continuación de AGENDA 21, pero pensamos que estamos ante una nueva
etapa y ante nuevas expectativas.
Esta nueva agenda es un ambicioso plan a nivel mundial: han participado y participarán en él
instituciones y grupos sociales de diferentes características. El fin es la consecución, para el 2030,
de una serie de objetivos muy concretos y de gran valor en torno al medioambiente y al ser
humano. De ahí viene el cambio de nombre; es decir, AGENDA 30.
Se han concretado diecisiete objetivos. De forma resumida, podríamos decir que se quiere
expandir la preocupación por el medio ambiente y el ser humano, la responsabilidad, un
desarrollo sostenible y justo… Es tiempo de tomar decisiones que lleven al desarrollo de la
igualdad de todas las naciones del mundo y el cuidado y respeto del medioambiente. Además,
teniendo en cuenta la situación tan grave que viven muchas mujeres y niñas en muchos países del
mundo, tenemos que mencionar especialmente el objetivo de la igualdad de género.

Debido al COVID-19, vivimos una gravísima crisis sanitaria, que, por supuesto, se ha convertido en
la prioridad. ¿No influirá esta situación en el desarrollo de estos 17 objetivos? Seguramente sí,
pero –por ejemplo– ya se está hablando del cambio climático en los medios de comunicación. Esos
17 objetivos son totalmente prioritarios. Por lo tanto, esperemos que los mandatarios del mundo
no los arrinconen.
Y ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde hace mucho, siempre, hemos actuado con gran
responsabilidad tanto en nuestro colegio como a nivel del pueblo, y por supuesto así continuamos.
Para poder potenciar el estudio y la preocupación por lo lejano, primero hay que conocer,
apreciar, cuidar y proteger lo cercano. En ello estamos totalmente implicados, y por ello este curso
estamos trabajando el bosque (y el río), ya que ese es nuestro ecosistema. Sabemos que a pesar
de la pandemia que vivimos, realizaremos un buen trabajo en las escuelas, en el pueblo y en la
comarca.
Del trabajo bien realizado concretaremos conclusiones, compromisos y propuestas responsables y
las cumpliremos. Por lo tanto...
¡¡¡ADELANTE, CON GANAS Y ALEGRÍA!!!
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ASTE KULTURALA PANDEMIA GARAIAN ⌂

Aurten, ikastetxeko aste kulturala inoiz baino bitxiagoa suertatu da, pandemiak
eragindako zenbait betebehar direla-eta: burbuila-taldeak mantendu, ezinbestean
musukoa erabili... Sekula ez genuen pentsatuko horrelako egoera batean egongo
ginenik, baina, bertan murgilduta egon garenez gero, egokitu behar izan dugu.
Zikloek zenbait jarduera antolatu dituzte, une oro denon segurtasuna bermatuta:
- Haur Hezkuntzan, ipuin-kontalaria, inauterien bideoak ikustea, dantzaldia eta
eskulanak.
- Lehenengo zikloan, ipuin-kontalaria, eskulanak eta pelikulak ikustea.
- Bigarren zikloan, Joan Barbier idazlearekin solasaldia izan dugu, eta idazlea
gelaz gela joan da burbuilak mantendu ahal izateko. Igartzako bisitaldia ere egin
dugu: aurten, bi goizetan eta taldeak nahastu gabe. Jolasak egitean ere berdin
jokatu dugu.
- Hirugarren zikloan, irteera, jolasak, pelikula eta Got Talent lehiaketa antolatu
dira.
Dena dela, COVID-19ak sortu duen egoerara egokitzeko aldaketak egin behar izan
arren, gozatu dugu aste kulturalean.
Nolakoa izango ote da datorren urtekoa?
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BAJEN KUDEAKETAREN INGURUKO OHARPENA ⌂
TORIBIO ETXEBARRIA LHII
Bajak kudeatzeari buruzko puntu garrantzitsu batzuk gogorarazi nahi dizkizuegu:
•

BAJA bat gertatu eta segituan, irakasleok honela jokatu behar duzue:
1. Baja-agiriaren argazki bat bidali idazkaria@ikastetxea.eus helbide elektronikora
(ahal dela, egun horretako 11:00k baino lehen).
2. Idazkaritzari abisatu (993 21 44 04) aipatutako argazkia bidali dela.
3. Ikasketa-buruari jakinarazi, eta, badaezpada ere irakaslea ordezkatu beharko
balitz, informazio esanguratsua zehaztu (materiala, giltzak, irakaslearen
koadernoa, Moodle-ko sarbidea, etab.).

•

Bajarekin lotutako dokumentazio original guztia (baja-agirien, baja luzatzeko
agirien eta alta-agirien enpresarentzako aleak) medikuak eman eta ahalik eta
azkarren helarazi behar diozue ikastetxeko Idazkaritzari (posta arruntaren bitartez
bidalita, edo beste pertsona bat bertaratuta).

•

Irakasleek, salbuespen-kasu batzuetan, Ordezkaritzan entregatu ahalko duzue,
zuzenean, bajarekin lotutako dokumentazio originala; betiere, ikastetxeko
zuzendariaren baimenarekin. Baimen hori mxminaberri@ikastetxea.eus helbide
elektronikora mezu bat bidalita eskatu behar da.

Txillardegi 14
20108 OBABA
Tel.: 993 21 44 04
Faxa: 993 31 14 64
toribioetxebarria@ikastetxea.eus
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RECORDATORIO SOBRE LA GESTIÓN DE LAS BAJAS ⌂
TORIBIO ETXEBARRIA LHII
Os recordamos algunos puntos importantes relativos a la gestión de las bajas del centro:
•

Nada más producirse una baja, el profesorado debe actuar de esta manera:
1. Mandar una foto del parte de baja a idazkaria@ikastetxea.eus (si es posible,
antes de las 11:00 del día en cuestión).
2. Avisar a Secretaría (993 21 44 04) del envío de la citada foto.
3. Informar a Jefatura de Estudios de la baja, concretando la información relevante
por si fuera necesaria una posible sustitución (material, llaves, cuaderno del/de
la profesor/a, accesos a Moodle, etc.).

•

Toda la documentación original relativa a las bajas (ejemplares para la empresa de
bajas, partes de confirmación de bajas, y altas) debe hacerse llegar a la Secretaría
del centro a la mayor brevedad desde el momento en que son emitidas por el
médico (puede enviarse por correo ordinario o puede entregarlo otra persona).

•

Excepcionalmente, el profesorado podrá entregar la documentación original de las
bajas directamente en Delegación, previa autorización del director del centro. Esta
autorización debe solicitarse por correo electrónico a mxminaberri@ikastetxea.eus.

Txillardegi 14
20108 OBABA
Tel.: 993 21 44 04
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BEKA ESKATZEKO / SOLICITUDES DE BECA ⌂

Familia horiek:

Estimadas Familias:

Mezu honen bidez jakinarazten dizuegu
ikasketa-beka eta -laguntzetarako 20202021 ikasturteko deialdia urriaren 9tik
azaroaren 9ra egongo dela zabalik.
Urriaren 9tik aurrera, eskaera on-line
egiteko aukera daukazue. Esteka honetan
daukazue informazioa:

Del 9 de octubre al 9 de noviembre, estará
abierto el plazo para la solicitud de becas
y ayudas al estudio para el curso 20202021. Además, la solicitud se podrá hacer
online a partir del 9 de octubre. Os
adjuntamos información en el siguiente
enlace:

https://www.euskadi.eus/unibertsitatezkanpoko-ikasleak-eskolatzeko-ikasketabeka-eta-laguntzak/web01-a2hikasl/eu/

https://www.euskadi.eus/becas-yayudas-al-estudio-para-laescolaricazion-de-estudiantes-de-nivelesno-universitarios/web01-a2hikasl/es/

Iaz beka eskatu zuten ikasleek etxera
eramango dute inprimakia. Begiratu ea
dena ondo dagoen, eta, hala bada,
balioztatu ezazue eskaeraren atzealdean
agertzen den egiaztapen-kodearekin.
Akatsen bat izanez gero, berriz, hitzordua
eskatu behar duzue, posta elektronikoaren
bidez (marixan@ikastetxea.eus), edo
993 21 44 04 telefonora deituta.

Los/as alumnos/as que solicitaron beca el
año pasado llevarán el impreso a casa
para que podáis revisarlo y validarlo con
el código de verificación que figura en la
parte posterior de la solicitud. En caso de
que hubiera algún error en dicha beca, se
deberá solicitar cita en secretaria por
email (marixan@ikastetxea.eus), o bien
por teléfono (944 13 24 20).

Adeitasunez,

Un saludo.

Idazkaria / La secretaria

Obaban, 2021eko urriaren 8an / Obaba, 8 de octubre de 2021

Bidezko elikadura ⌂
Badakizu zein garrantzitsua den elikadura gure eguneroko dimentsio guztietan?
Osasuntsu egoteaz gain, aktibo egoteko, lan egiteko, dibertitzeko... beharbeharrezkoa da ondo elikatzea.
Elikatzen garenean, erosketak egiten ditugunean, kozinatzen dugunean...,
etengabe hartzen ditugu erabakiak. Kontziente al gara egiten dugun hautuaz?:
Zer eragin ekonomiko, politiko, osasungarri… ditu jateko erosten dugunak gure
inguruan? Gizartean? Besteengan?
Galdera horiei erantzuteko asmoz, aurten, Elbira Zipitria Ikastetxean ‘Bidezko
elikadura’ ekimenean murgildu gara, eta, gure eskolaren behaketa sakona egin
ondoren, esku-hartze bat jarri da martxan elikadura burujabea sustatzeko.
Lehenik eta behin, jangelako arduradunekin elkartu eta gero, gure menuko
elikagaiak ahalik osasungarrienak eta gertukoenak izateko pausoak eman
ditugu.
Ondoren, irakasleok formakuntza jaso dugu Bidezko Elikadura erakundearen
eskutik: bi webinar izan dira (web-mintegiak), eta bertan elikadura burujabearen
inguruko teoria eta praktika metodologikoak eskaini zaizkigu ikasleekin aurrera
eramateko.
Ikastaroaren helburuak hauek izan dira: batetik, ezagutza ekintza bihurtzeko eta
ikasleak balioetan hezten laguntzeko tresnak eskuratzea; bestetik, elikaduraeredu global eta industrialak eragiten dituen bidegabekeria sozialen jakitun
egitea eta haren aurka borrokatzeko gure konpromisoa indartzea.
Azkenik, ikasitakoa Natura Zientziak ikasgaian txertatu da, Giza Gorputza eta
elikadura osasuntsuaren inguruko proposamen didaktikoan, eta bai Gorputz
Hezkuntzan ere.
Horrekin guztiarekin, berretsi da Elbira Zipitria Ikastetxeak lanean jarraitzen
duela gizarte eraldatzailearen oinarri izateko helburuarekin etengabeko
prestakuntza pedagogiko, didaktiko eta sozial baten alde.
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TORIBIO ETXEBARRIA BHI

Askatasunaren Etorbidea, 17
01400 Obaba
Telefonoa – 99 372 05 06
777777aa@hezkuntza.net

«DEKORAZIO OBREN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA» GOI-MAILAKO ZIKLOA ⌂

Lagun horiek:
Zuengana jotzen dut Toribio Etxebarria BHI institutuaren 2021-2022 ikasturterako
hezkuntza-eskaintzari buruzko oinarrizko informazioa helarazteko: «Arte Plastikoak eta
Diseinua» lanbide-arloko «Dekorazio Obren Proiektuak eta Zuzendaritza» goi-mailako
heziketa-zikloa eskainiko dugu; Euskal Autonomia Erkidegoan, ikasketa hauek eskaintzen
dituen zentro publiko bakarra gara.
Zuen ikastetxeko ikasleentzat interesgarria izan daitekeelakoan, jardunaldi irekira etortzera
gonbidatu nahi zaituztegu, ikastetxea ezagutzeko aukera izan dezazuen.
Jardunaldi irekia 2021eko apirilaren 28an izango da. Modalitate bi izango ditu, zein bere
ordutegiarekin: online bisitatu daiteke ikastetxea, modu birtualean; edo zentrora bertara
etorrita bisitatu dezakezue, irakasleok zuen ikasleekin, edo ikasleak beren kabuz etorrita,
edo haien gurasoak etorrita.
• Aurrez aurreko jardunaldia: 16:00
• Online-jardunaldia: 17:00
Osasun-segurtasunaren arloan ezarritako neurri guztiak beteko dira. Dena dela,
jardunaldiak behar bezala antolatzeko, aldez aurretik izena ematea eskertuko genizueke.
Norbaitek zentroa bertatik bisitatu nahi izanez gero, egun horretan etorri ezean, gustura
antolatuko genioke bisita pertsonalizatu bat, hitzordua aldez aurretik finkatuta.
Gure eskaintzari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero edo jardunaldi irekira
etortzeko izena eman nahi baduzue, jar zaitezte harremanetan Elbira Zipitria
(elbira.zipitria@ikastetxea.eus) eta Karmele Esnal (karmele.esnal@ikastetxea.eus) gure
Dekorazio zikloko koordinatzaileekin, gustura erantzungo diete-eta zuen galdera guztiei.
Eskerrik asko zuen arretagatik. Besterik gabe, agur.

Izpta.: Pello Azpilkueta Agerre
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CHROMEBOOK 2021 ⌂
Familia horiek:
Azken urteetan bezala, 2021/22 ikasturtean ere chromebooka erabiliko dugu. Hala, ikasle bakoitzak
berea edukiko du, eta bera izango da haren arduraduna; gailu guztiak kudeatzeaz Ikastola bera
arduratuko da.
Horretarako, posta-kontu bat sortuko diogu ikasle bakoitzari ikastetxea.eus domeinuaren barruan.
Lan-tresna modura erabiliko direnez, edozein beharrizanen aurrean, eskumena izango du Ikastolak
kontura zein gailura sartzeko.
Gogorarazten dizuegu lan egiteko (bai Ikastolan, bai etxean) tresnak direla chromebooka eta posta
elektronikoa. Beraz, irakasleek baimentzen dutenean baino ez dira erabiliko; bitartean, chromebooka
gordeta izango dute ikasleek. Etxerako bidean zein autobusean ere motxilan gordeta eramango
beharko dute, eta kontu handiz zaindu une oro.
Ikastolara egunero kargatuta ekartzea ere ikaslearen ardura izango da.
Ikasle eta familien ardura izango da:
- Etxean dauden bitartean chromebooka eta posta-kontua egoki erabiltzen direla
(ikasketetarako erabiltzea) bermatzea.
- Ikastolako kontuarekin ez erregistratzea eskola-erabileratik haragoko web-orrietan: sare
sozialak, jolasak, promozioak...
- Chromebooka galdu edo matxuratuz gero, Ikastolako arduradunei jakinaraztea.
- Chromebooka galdu edo lapurtuz gero, garantiak ez du estaltzen trukean beste bat
eskuratzea.
- Nahiz eta bermea kontratatu, apurtuz gero pantaila konpontzeak frankizia du (30 €,
ikasturte bakoitzean bi).
- Zorroa, kargagailua edo kablea apurtuz gero, bermeak ez du estaltzen konpontzea.
- Chromebooka erabiltzen den denbora guztian (urte guztietan), haren kutxa gordetzea:
konpontzera bidali behar izanez gero, bertan sartuta eraman behar da.
- Matxurarik izanez gero, tutoreari jakinaraztea, tutoreak martxan jar dezan konponketaprozedura.
Ikastolaren ardura izango da:
- Lan egiteko beharrezkoak izango dituzten aplikazioak, gehigarriak eta osagarriak instalatzea.
- Liburu digitalen lizentzien erosketa kudeatzea eta lizentzia horiek ikasleei chromebookean
sartzen laguntzea.
Ikaslea

Ikastetxea

Familia (Legezko tutorea)

(Chromebook batzordean adostutako arauak eta egoki erabiltzeko jarraibideak gogoratuko
dizkizuegu lerro hauetan.)
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CHROMEBOOKAREN ERABILERA EGOKIA
-

Chromebooka lan-tresna eta ikastresna modura erabiltzen dut.
Badakit taldean lan egiten.
Badakit besteak errespetatzen, eta haien pribatutasuna bermatzen dut.

CHROMEBOOKAREN ERABILERA DESEGOKIA
FALTA ARINA
-

Aplikazioak, leihoak… zabalik izatea irakasleak baimena eman gabe.
Helbide elektronikoa eta mezularitza-sistemak eskola-orduetan erabiltzea baimenik gabe.
Instalatutako aplikazioak txarto erabiltzea.
Chromebooka etxean uztea edo kargatu gabe ekartzea, justifikatutako kasuetan izan ezik.
Chromebooka eskolaz kanpo erabiltzea irakaslearen baimenik gabe: jolas-orduan edota jantokian...

FALTA LARRIA
-

Chromebookaren hardwarea edo softwarea kaltetu dezakeen asmo txarreko edozein erabilera.
Chromebookaren kamera baimenik gabe erabiltzea.
Ekipoa errebisatzea eragoztea edo kontra agertzea.
Gelakide baten chromebooka erabiltzea haren baimenik gabe.
Bost falta arin izatea.

FALTA OSO LARRIA
-

Ikastolako nahiz kanpoko pertsonen duintasunari, pribatutasunari eta ospeari erasotzen dien edozein
erabilera.
Identitatea ordezkatzea (beste erabiltzaile baten datuak erabiltzea).
Hezkuntza-komunitateko edozein pertsona grabatzea edota argazkiak ateratzea, aurretik baimena
eskatu gabe.
Hezkuntza-komunitateko edozein pertsonaren chromebooka nahita kaltetzea.

Ikaslea

Ikastetxea

(Legezko tutorea)

ZUZENDARITZA TALDEA

Obaban, 2021eko irailaren 8an
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CHROMEBOOK 2021
Estimada familia:
Como en los últimos años, durante el curso 2021-2022 seguiremos utilizando el chromebook. Así, cada
alumno/a contará con el suyo, del cual es responsable, mientras que la Ikastola se encargará de su
gestión.
Para ello, se creará una cuenta de correo para cada alumno/a dentro del dominio ikastetxea.eus. Al
tratarse de herramientas de trabajo, en caso de que sea necesario, la Ikastola tendrá competencia
para acceder tanto a la cuenta de correo como al dispositivo.
Os recordamos que el chromebook es una herramienta de trabajo, para ser utilizada tanto en casa
como en la Ikastola. Se hará uso del mismo sólo cuando el profesorado dé permiso, y, por lo tanto,
estará guardado hasta ese momento. En el camino hacia casa o en el autobús, el/la alumno/a lo deberá
llevar guardado en la mochila, cuidándolo y vigilándolo con atención en cada momento.
Será responsabilidad del/la alumno/a traerlo cargado todos los días.
El alumnado y la familia serán responsables de:
- Asegurarse de que se hace un buen uso del dispositivo mientras esté en casa (uso para los
estudios).
- No registrarse con la cuenta de ikastetxea.eus en webs ajenas a las de uso escolar: redes
sociales, juegos, promociones...
- Informar a la Ikastola ante cualquier pérdida o daño sufrido en el chromebook.
- La extensión de la garantía no cubre pérdidas, hurtos o robos.
- A pesar de tener contratada la extensión de garantía, la reparación de una rotura de
pantalla conlleva una franquicia de 30 € (dos por curso).
- La extensión de la garantía no cubre fundas, cargadores y cables.
- Guardar la caja del chromebook durante los años de uso del dispositivo, dado que sería
necesaria para el transporte en caso de tener que enviar a reparar el chromebook.
- En caso de necesitar alguna reparación, hacérselo saber al/la tutor/a, para que proceda con el
protocolo de reparación.
La ikastola será responsable de:
- Instalar las aplicaciones, extensiones y complementos necesarios para trabajar.
- Comprar las licencias digitales y ayudar al alumnado en la instalación de las mismas.
El/la alumno/a

Ikastetxea

Familia (tutor/a legal)

En las siguientes líneas, os recordamos las normas sobre el buen uso y uso inadecuado que se aprobaron en la
comisión Chromebook)

Txillardegi 14
20108 OBABA
Tel.: 993 21 44 04
Faxa: 993 31 14 64
elbirazipitria@ikastetxea.eus
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BUEN USO DEL CHROMEBOOK
-

Aprovecho el chromebook como herramienta de estudio y trabajo.
Sé trabajar en equipo.
Sé respetar a los demás cuidando su privacidad.

USOS INADECUADOS DEL CHROMEBOOK
FALTA LEVE
-

Tener abiertas ventanas, aplicaciones... cuando el/la profesor/a no lo ha indicado.
Usar el correo electrónico y/o mensajería durante las clases.
Dejarse el chromebook en casa o traerlo sin cargar, excepto en casos justificados.
Utilizar el chromebook sin permiso del profesorado fuera de horario lectivo: en el patio, comedor...

FALTA GRAVE
-

Utilizar el chromebook de modo que se pueda dañar su hardware o su software de forma intencionada.
Usar la cámara del chromebook sin permiso.
Impedir u oponerse a la revisión del dispositivo.
Usar el chromebook de un/a compañero/a sin su permiso.
Acumular cinco faltas leves.

FALTA MUY GRAVE
-

Utilizar el chromebook de cualquier manera que atente contra la dignidad, privacidad y buen nombre
de cualquier persona, tanto del centro como de fuera de él.
Suplantar la identidad (utilizar la cuenta de otro/a alumno/a).
Grabar audio y/o sacar fotografías o vídeo de cualquier miembro de la comunidad educativa sin un
permiso previo.
Dañar intencionadamente el chromebook de cualquier miembro de la comunidad educativa.

El/la alumno/a

Ikastetxea

Familia (Tutor/a legal)

EL EQUIPO DIRECTIVO

En Obaba, a 8 de septiembre de 2021

COVID 19a eta TUTORETZA-PLANA ⌂

COVID-19aren errealitatean murgildurik gaudela, Ikastetxeko Urteko Plana
egiteko garaia etorri da aurten.
Ezin esan koronabirusak aldatu ez gaituenik. Pentsatzen dut astindu galanta
eman digula guztioi, bai eta, hein handi batean, aberastu ere.
Norberarengandik hasita, sentikorrago eta kontzienteago gaude.
Besteekiko, berriz, enpatikoagoak eta ulerkorragoak egin gaitu egoerak:
orain, hobeto ulertzen dugu elkar, eta errazago egiten zaigu bestearen
azalean jartzea. Izan ere, gutxiago edo gehiago, denok ala denok zipriztindu
gaitu birusaren olatuak.
Horregatik diot aberastu egin gaituela; gizaki bezala aurrerapauso bat
ematen ari garela sentitzen dut, banakoen mailan eta bai elkarren arteko
erlazioetan ere. Balioek berebiziko garrantzia hartu dute, eta edukiak
bigarren planoan geratu dira. Norbera izaten ikasteko konpetentzia eta
elkarbizitzarako konpetentzia –biak ala biak hain garrantzitsuak bizitzan
eta are gehiago momentu honetan– eguneroko ogia ditugu eskolan.
Bi konpetentzia horietan ikasleak bere gaitasuna hobetzea da gure
helburua. Bi eremu horiek indartuta, ekimenerako eta ekiteko espiriturako
motibazioa eskaini behar diogu ikasleari. Horra hor bigarren helburua.
Tutoretza Plana da bi helburu nagusi horiek lantzeko erraminta paregabea.
Horregatik, hau izango dugu aurtengo ikasturteko helburu orokorra:
Tutoretza Plana burutzea.
Elbira Zipitria HLHIko komunitate osoan inoiz baino gertuago gaude
elkarrengandik. Gure arteko komunikazioa areagotu egin da eta nabaria da
elkarri laguntzeko prestasuna.
Eutsi diezaiogun, ba, jarrera baikor horri, eta hazi gaitezen elkarrekin.

Marixan Minaberri
Elbira Zipitria HLHIko zuzendaria
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IBILTZEKO BAIMENA ⌂

Familia horiek:
Ezarri berri den alarma-egoera dela eta, Obabako udalerritik kanpo bizi
zaretenoi ziurtagiri bat bidaliko dizuegu, posta elektronikoaren bitartez,
zuen bizilekuetatik Ikastolara etorri ahal izateko. Horretarako, ikaslearen
errolda-agiria helarazi behar diguzue marixan@ikastetxea.eus helbidera.
Zalantzarik izanez gero, gogoratu zuen esanetara izango gaituzuela beti.

Estimadas familias:
Dado el estado de alarma decretado y teniendo en cuenta únicamente a las
familias residentes fuera del municipio de Obaba, os enviaremos un
salvoconducto por email para justificar el traslado del domicilio a la Ikastola.
Para ello, es necesario aportar el certificado de empadronamiento del
alumno/a vía email (marixan@ikastetxea.eus).
Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición.
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COVID-19: POSITIBO BAT IKASTOLAN / COVID-19: UN POSITIVO EN LA IKASTOLA ⌂
131
Zuzendutako testua

Zuzendu aurretik

Familia agurgarriak:

Familia agurgarriak

Gaur bertan jakinarazi digute ikastolako kide batek
positibo eman duela COVID-19an. Protokoloa aktibatu
dugu, eta harreman zuzenean gaude Osasun Sailarekin.
Dagoeneko abisatuta daude kontaktu estutzat jotzen
direnak; berrogeialdia egingo dute, eta Osakidetzako
langileak harremanetan jarriko dira eurekin, behar diren
probak eta jarraipena egiteko.

Gaurko egunean ikastolako kasu batek COvid -19an
positibo eman dutela jakinarazi digute.Protokoloa
zabaldu dugu eta Osasun Sailarekin harreman zuzenean
gaude. Kontaktu estu moduan kontsideratzen direnak
abisatuta daude, berrogeialdia egingo dute eta
Osakidetzatik beraiekin harremanetan jarriko dira
beharrezko froga eta jarraipenak egiteko.

Edonola ere, lasaitasun-mezua igorri nahi dizuegu:
eskola-jardunak normal-normal jarraituko du. Oso
litekeena da ikasturte honetan beste kasu batzuk
gertatzea, eta, hala izanez gero, espero dugu jabetuko
zaretela egoeraz eta jarraituko duzuela laguntzeko prest
egoten.

Lasaitasuna transmitittu nahi dzuegu, eskola jarduna
normaltasunez jarraituko du. Kurtso honetan egoera
hauek errepikatzen jarraituko dute eta zuen
elkartasuna eta ulermenarekin kontatzen jararitzea
espero dugu

Informazio berria izanez gero, emango dizuegu.

Informatuta mantenduko zaituztegu.
Agur bero bat

Agur bero bat.
Zuzendaritza
Estimadas familias;
Estimadas familias:
Durante el día de hoy nos han informado de que hemos
tenido un caso positivo en COVID-19. Hemos activado el
protocolo, y estamos en contacto directo con el
Departamento de Salud. Todos los contactos
considerados estrechos ya están avisados. Harán
cuarentena y desde Osakidetza se pondrán en contacto
con ellos para realizar las pruebas y seguimiento
oportuno.

Durante el día de hoy nos han informada que hemos
tenido un caso positivo en COvid -19. Hemos abierto el
protocolo y estamos en contacto directo con el
Departamento de Salud. Todos los contactos
considerados estrechos ya están avisados. Harán
cuarentena y dese Osakidetza se pondrán en contacto
con ellos para realziar las pruebas y seguimiento
oportuno

Queremos transmitiros tranquilidad, la actividad
Queremos transmitiros tranquilidad: la actividad escolar escolar seguirá con normalidad. Es de esperar que este
seguirá con normalidad. Es de esperar que durante este curso sigan repitiéndose estos casos y esperamos seguir
curso sigan repitiéndose estos casos, y esperamos seguir contando con vuestra comprensión y solidaridad
contando con vuestra comprensión y solidaridad.
Seguiremos informándoos.
Agur bero bat.
La dirección

Agur bero bat

ESLEITUTAKO PLAZARI UKO EGITEA ⌂
Gaia: ESLEITUTAKO
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PLAZARI UKO EGITEA

LANGILEAREN DATUAK
Deiturak

Izena

NAN

ADIERAZTEN DU

Gaur, …………………………, TORIBIO ETXEBARRIA LHIIn izan naiz …………………………………………………………………
espezialitateko ……………………………………………………………………………………….. irakaslearen ordezkapena
betetzeko; hain zuzen ere, ……………………………………. egunean esleitua izan zitzaidan postua.
Idazki honen bidez adierazten dut nire profila ez dela egokia aipatutako postua betetzeko, honako arrazoi
hauengatik:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ERABAKITZEN DU

Horregatik guztiagatik, UKO EGITEN DIOT esleitu zaidan plazari, eta eskatzen dut ez dadila egon niretzat
inolako eragin kaltegarririk agertzen naizen zerrendetako etorkizuneko esleipenetan.

Eta horrela jasota gera dadin, gaurko egunean sinatzen dut ikastetxeko zuzendariaren oniritziarekin.

Interesatua
Obaba, …………………………………….

TORIBIO ETXEBARRIA LHIIko zuzendaria

DESESTIMACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA ⌂
Asunto: DESESTIMACIÓN
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DE LA PLAZA ADJUDICADA

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A
Apellidos

Nombre

DNI

EXPONE

Hoy, día ……………………………., me he presentado en el CIFP TORIBIO ETXEBARRIA LHII para cubrir la
sustitución del profesor/a ……………………………………………………………………………………….. de la especialidad de
…………………………………………………………………………………..., que se me ha adjudicado con fecha
…………………………………….
Por la presente, manifiesto que mi perfil no es el adecuado para desempeñar el citado puesto por los
siguientes motivos:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CONCLUYE

Por todo ello, DESESTIMO la plaza que se me ha adjudicado, rogando que no haya ningún tipo de
repercusión negativa en cuanto a las adjudicaciones futuras en las listas en las que figuro.

Para que conste, lo firmo en el día de hoy con el Vº Bº del Director del centro citado.

El/La interesado/a
Obaba, …………………………………….

Director del CIFP TORIBIO ETXEBARRIA LHII
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PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA

TORIBIO ETXEBARRIA BHI

3. ebaluazioa

ETXEBIZITZA-PROIEKTUA ⌂

Etxebizitza bat eraberritzeko eta dekoratzeko proiektua garatzea da helburua. Horretarako, bezeroen eskakizunak
ezagututa, banaketa berri bat proposatu beharko duzu; eta, behin bezeroak banaketa onartuta, dekorazio-proiektua
proposatu beharko duzu: ideia koherente baten arabera, materialak, akaberak, altzariak, koloreen eskema bat…
aukeratu eta aurkeztu beharko dituzu.
Sukaldea, jantokia eta egongela espazio batean kokatzea da proiektu honen helburu nagusia.
Bilboko San Frantzisko auzoan kokatuta dago etxebizitza; Gorte kalean, hain zuzen ere.
Ipar-ekialde orientazioa du pisuak. Bosgarren solairuan dago, eta oso argitsua da.
Abiapuntuko materiala
• oinplanoa eta ebaketa (gaur egungo egoerari dagozkionak)
• argazkiak (gaur egungo egoera erakusten dutenak)
Aurkeztu behar dena
• proiektuaren memoria
• planoak
• behin betiko panela
Garapena
1. FASEA
• egungo egoeraren planoa
• diagrama: bezeroaren profila eta haren desioak
• etxebizitzaren programa
2. FASEA
• ikertze-lana
3. FASEA
• zonifikazio-diagrama
• lehenengo ideiak: moodboarda
• ergonomia-azterketa
• dekretua irakurri
4. FASEA
• krokisak, eskuz egindakoak
• perspektiba azkarrak
5. FASEA
• zuzenketak (bezeoarekin batera)
• ideien moodboarda
• materiala eta ekologia aztertzea
• kolore-paleta
• krokisak, eskuz egindakoak (zuzendu daitezke proposamen batzuk)
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PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA

TORIBIO ETXEBARRIA BHI

3. ebaluazioa

6. FASEA
• behin betiko banaketa
• akaberak, materialak
• dekorazio-proposamena
7. FASEA
• argiztapen-eskema
8. FASEA
• memoria
• planoak
• perspektibak (‘Barne-diseinuari aplikatutako irudikapen artistikoa’ ikasgaian garatuko dira)
• panelak
PROIEKTUA
• memoria
1. aurkibidea
2. programa: zein espazio eta zein altzari nagusi (zerrenda bat)
3. proiektuaren ideia*
o proiektuaren helburua eta nola lortu duzun
o alderdi funtzionalak azaldu: helburuak, garapenak…
o alderdi estetikoa azaldu: kalitate estetikoa eta interes formala
o alderdi teknikoak: amaierako produktua egiteko beharrezko materialak
o espazioaren giroa eta ezaugarri nagusiak
o nola bete dituzun bezeroaren desioak edo nola islatu den bezeroaren bizimodua diseinuan
o argiztapenaren ezaugarriak
*Proiektua azaltzeko, argazki, diagrama, marrazki edo krokis egokiak txerta ditzakezue
• planoak, marraztuta (E: 1/50)
A1: egungo egoera, akotatua
A2: banaketa-oina
A3: akabera-planoak (zoladurak eta estaldurak)*
A4: ebaketa AA’
A5: sukaldearen altxaera (E: 1/20) edo ebaketa BB’, sukaldearen altxaera erakusten duena
I1: argiztapen-planoa*
*Ikasiko dugu nola aurkeztu
• perspektibak
Din A3: bi espazioen perspektibak
• panelak
proiektua deskribatzeko panela
moodboarda (kolore-paleta, testurak, materiala eta altzariak)
• aurkezpen digital bat
Proiektua azaltzeko aurkezpenak 10 diapositiba edukiko ditu.
Proiektua ondoen azaltzen duten irudiak aukeratu behar dituzue aurkezpena egiteko.

PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA
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TORIBIO ETXEBARRIA BHI

3. ebaluazioa

Ebaluatzeko irizpideak
Proiektuaren adierazpidea
• Arkitekturan planoak irudikatzeko irizpideak zuzen erabiltzea
• Plano garbiak, argiak eta ordenatuak egitea
• Proiektuaren ezaugarriak irudien bidez azaltzea
• Perspektibak egokiak eta erakargarriak izatea (egokiak izateko, zer ikusten den ondo aukeratu behar da, eta
zuzenak izan)
Proposamena
• Proposamen egoki bat garatzea, bezeroak eskatu duenaren arabera
• Proposamen funtzionala eta estetikoa garatzea edo ondo justifikatzea
• Hartutako irtenbideak koherentziaz definitzea eta azaltzea
Dokumentazioa
• Dokumentazioa eskatu den bezala aurkeztea
Epeak
• Eskatutako guztia entregatzea, epeak errespetatuta

Elbira Zipitria Ikastetxeko Guraso
Elkartea
 993 21 44 04
elbiragurasoelkartea@ikastetxea.eus
@ElbiraGurasElk
ElbiraGurasoElkartea
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FAMILIENTZAKO IKASTAROA EUSKARA IKASTEKO / CURSO DE EUSKERA PARA LAS FAMILIAS ⌂

Familia horiek:

Estimadas familias:

Askotan adierazi diguzue kezkatuta eta
frustratuta sentitzen zaretela ikustean ezin
diezuela zeuen seme-alabei lagundu euskara
arloan.

En muchas ocasiones nos habéis expresado vuestra
preocupación y frustración por no poder ayudar a
vuestros/as hijos/as con el tema del euskera.

Hori dela eta, Guraso Elkarteko Euskara
Batzordeko kideok erabaki dugu euskara ikasten
hasteko talde bat sortzea.
Beraz, euskara ikasteko ordubeteko saioa
eskainiko dugu astean behin: astearteetan,
15:30etik 16:30era, eskolako instalazioetan.
Azaroan hasiko gara, eta gaur egungo osasunegoera dela-eta ezarri den protokoloa
errespetatuko dugu betiere.
Hasiera-hasierako mailatik abiatuko gara;
horrenbestez, ez izan beldurrik saiootara
etortzeko, eta beste ama, aita, osaba, izeba,
aitona eta amona batzuekin gozatzeko.
Interesatuta
bazaudete,
bidal iezaguzue
whatsappa gure telefonora (696 21 44 04), edo
idatzi
e-maila
(elbiragurasoelkartea@ikastetxea.eus) urriaren
31 baino lehen. Eskola-saioei buruzko zalantzaren
bat baduzue, galdetu iezaguzue lasai.

Por este motivo, los miembros de la Comisión de
Euskera de la Asociación de Familias hemos decidido
crear un grupo donde poder empezar a aprender esta
lengua.
Se impartirá una clase semanal: los martes, de 15:30
a 16:30, en las instalaciones del colegio.
Comenzaremos en el mes de noviembre, y
respetaremos en todo momento el protocolo de
seguridad que marca la situación sanitaria actual.
Empezaremos desde un nivel 0, así que no os dé
miedo venir y disfrutar junto con otras madres,
padres, tíos/as y abuelos/as que también quieren
aprender euskera.
Si estáis interesados/as, mandadnos un whatsapp a
nuestro número de teléfono (696 21 44 04), o
escribidnos
un
correo
(elbiragurasoelkartea@ikastetxea.eus) antes del 31
de octubre. Si os queda alguna duda respecto a estas
clases de euskera, preguntadnos.
Atentamente,

Adeitasunez,

Elbira Zipitria Ikastetxeko Guraso Elkartea

Obaba, 2021eko urriaren 22a
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(Izena)
(Administrazio organoa)
GORA JOTZEKO ERREKURTSOA ⌂

Gaia:

ERREKURTSO-EGILEAREN DATUAK
Deiturak

Izena

Nortasun-agiria

Jakinarazpena jasotzeko helbidea
Telefonoa

Helbide elektronikoa:

AURKATUTAKO EBAZPENA
Bere garaian ebazpen honen berri izan nuen:
Noizkoa

Organo erabakitzailea

Erabakitakoa
Espediente-zenbakia (hala badagokio)

Baditut alegazioak ebazpen horren aurka jotzeko, hain zuzen ere ondoren adierazten ditudanak:
ALEGAZIOAK
Lehena:
Bigarrena:
Hirugarrena:
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ESKAERA

Horrenbestez, 39/2015 Legearen arabera (121. eta 122. artikuluak), gorako errekurtso hau aurkezten dut
ebazpenaren aurka, agiri honetan adierazitakoa onartzeko, eta, horren ondorioz, aurkatutako
ebazpena (deuseztatzeko/era honetara aldatzeko):

(Sinadura)
Izen-deiturak

Bilbon, 2021eko apirilaren 21ean
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GURASOENTZAKO INFORMEA 3 URTE ⌂
1. EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA ETA INGURU
FISIKOAREN ETA SOZIALAREN EZAGUERA
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD Y DEL
CONOCIMIENTO DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
OHITURAK, AUTONOMIA ETA GELAKO
DINAMIKA
RUTINAS, AUTONOMÍA Y DINÁMICA DE
CLASE

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

Eskolan gustura azaltzen da.
Se muestra contento en clase.
Ondo egokitu da gelako dinamikara.
Se ha adaptado bien a la dinámica de clase.
Gai da aurpegiko eta gorputzeko atal nagusiak
izendatzeko.
Nombra las principales partes de la cara y del cuerpo.
Bere sentimenduak, bizipenak, gogo-aldartea, nahiak,
beharrizanak… adierazten ditu.
Expresa sus sentimientos, emociones, vivencias, estado
de ánimo, deseos, necesidades…
Autonomo azaltzen da gelan, komunean, arropak
jantzi-erantzietan, ordenan, lanean…
Se muestra autónomo en clase, en el baño, en vestirsedesvestirse, en el orden, en el trabajo…
Materiala modu egokian erabiltzen du.
Utiliza el material de forma adecuada.
Esfinterrak kontrolatzen ditu.
Controla los esfínteres.
Arreta eta interesa jartzen du taldekako saioetan.
Muestra interés y atención en las sesiones colectivas.
Lanerako interesa agertzen du, eta erritmo egokia du
lanean.
Tiene interés y ritmo adecuado en su trabajo.
Esku-trebetasunak garatzen doa.
Va desarrollando las destrezas manuales.
Parte hartzen du gelako jardueretan.
Participa en las diferentes actividades del aula.

ELKARBIZITZA: HARREMANAK, ARAUAK
ETA INGURUA
CONVIVENCIA: RELACIONES, NORMAS Y
ENTORNO
Eskola eta ingurua ezagutu eta errespetatzen ditu.
Conoce y respeta la escuela y su entorno.
Gustura sentitzen da eskolako espazio guztietan.
Se siente a gusto en los diferentes espacios de la
escuela.
Txokoen dinamika eta funtzionamendua ezagutzen
ditu.
Conoce la dinámica y el funcionamiento de los txokos.
Gustura hartzen du parte proposatutako jardueretan.
Participa a gusto en las actividades propuestas.
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Elkarbizitzako oinarrizko arauak barneratzen doa.
Conoce y respeta las normas básicas de convivencia.
Egoki erlazionatzen da kideekin.
Se relaciona adecuadamente con sus compañeras/os.
Harremanak bilatzen saiatzen da.
Se esfuerza en relacionarse.
Harreman naturalak ditu helduekin.
Mantiene relaciones naturales con los adultos.

2. EREMUA: NORTASUNAREN ERAIKUNTZA eta KOMUNIKAZIOA ETA
ADIERAZPENA
ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPIA IDENTIDAD y DE LA
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

HITZEZKO ULERMENA ETA ADIERAZMENA
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

Gai da ahoz komunikatzeko (sentimenduak, bizipenak,
nahiak, beharrizanak…).
Es capaz de comunicarse oralmente (sentimientos,
vivencias, deseos, necesidades…).
Gelan ematen diren azalpenak eta lantzen diren gaiak
ulertzen
ditu
(ipuinak,
abestiak,
olerkiak,
asmakizunak…).
Comprende los temas y las explicaciones que se dan en
clase (cuentos, canciones, poesías, adivinanzas…).
Landutako olerkiak, asmakizunak, abestiak, ipuinak…
errepikatzea gustatzen zaio.
Le gusta repetir las poesías, adivinanzas, canciones,
cuentos… que trabajamos en clase.
Ahoskera egokia du.
Pronuncia adecuadamente.
Gogoz hartzen du parte antzezpenetan.
Participa a gusto en las representaciones teatrales.
Parte hartzen du antzezpenen kritikan.
Participa en la crítica de las representaciones.
Interesa agertzen du hizkuntza idatziarekin eta
irakurketarekin.
Muestra interés ante la escritura y la lectura.
Bere izena gelakidekoen izenen artean bereizten du.
Reconoce su nombre entre los de sus compañeros/as.

PLASTIKA ETA MUSIKA
PLÁSTICA Y MÚSICA
Atsegin ditu plastika-jarduerak.
Le gustan las actividades plásticas.
Hainbat lan-teknika eta material erabiltzen ditu
(margoak, puntzoia, artaziak, plastilina, papera,
tenpera…).
Utiliza diferentes técnicas y materiales (pinturas, punzón,
tijeras, plastilina, témpera…).

142
Interesa agertzen du musika-arloan.
Muestra interés por la música.
Landutako abestiak ikasten ditu.
Aprende las canciones trabajadas.

PSIKOMOTRIZITATEA
PSICOMOTRICIDAD

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

BAI

AURRERA
DOA

LAGUNTZAZ

SÍ

PROGRESA

CON AYUDA

Atsegin ditu psikomotrizitate-saioak.
Le gustan las sesiones de psicomotricidad.
Arauak errespetatzen ditu.
Respeta las normas.
Jolas egiten du, bakarrik zein taldeka.
Juega, tanto solo/a como en grupo.
Hasi da jolas sinbolikoan jolasten.
Ha empezado a jugar en el juego simbólico.
Trebetasunez mugitzen da.
Se mueve con habilidad.

MATEMATIKA
MATEMÁTICAS
Matematika-kontzeptuak bereganatzen doa (koloreak,
zenbakiak, formak, tamainak, kantitateak, espazio- eta
denbora-nozioak…).
Va adquiriendo conceptos matemáticos (colores,
números, formas, tamaños, cantidades, nociones
espaciales y temporales…).
Objektuak konparatzen, aztertzen eta sailkatzen hasi da
(formen, tamainen, koloreen… arabera).
Ha empezado a comparar, examinar y clasificar los
objetos (por formas, colores, tamaños...).

ERLIJIOA/ ALTERNATIBOA
RELIGIÓN / ALTERNATIVA
Modu aktiboan hartzen du parte.
Participa activamente.
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OHARRAK

TUTOREA

Obaba, ........(e)ko ekainaren .....a
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IKASLEAREN IZEN-DEITURAK:........................................................
IKASTURTEA:............................
TUTOREA:...........................................................................................
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⌂

HEZKUNTZA PROIEKTUA

2021-2025

01
Sarrera

XXI. mendeko eskolak erantzuna
eman beharko dio gaurko eta
etorkizuneko errealitate konplexu
eta aldakorrari.

H

ezkuntza Proiektu honen helburua da CEIP ELBIRA
ZIPITRIA HLHI eskola publikoaren eguneroko bizitza
gidatzeko tresna izatea, eta hezkuntzako esku-hartze
prozesua koherentziaz zuzentzea ahalbidetzen duen
proposamen integrala da, eskolan egiten dugun guztia
proiektuan jasotzen diren asmoekin lotuta baitago.
Dokumentu honen funtzio edo eginkizun nagusiak honako
hauek direla esan genezake:
● Gure eskolaren abiapuntua nabarmentzea eta
izan gura dugunaren lehen zehaztapenmaila ezartzea.
● Eskolak dituen hezkuntza-asmoak zehaztea.
● Pedagogia-praktika gidatzea eta orientatzea.
Hezkuntza Proiektu hau komunitateko kideen (eskolako
gurasoen, ikasleen, irakasleen eta bestelako langileen)
iritzian eta esperientzian oinarritzen da.
Azkenik, dokumentu honek bizitza-filosofia bat jasotzea nahi
dugu, bizitza eta hezkuntza ulertzeko modu bat: herriko
biztanleon nortasuna indartu, herriko guztiok elkar hartuta
zoriontasuna eta benetako ongizatea lortzera eramango
gaituen filosofia, hain zuzen ere.
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02
TESTUINGURUA

ELBIRA ZIPITRIA: herri-eskola baten alde

O

baba herri txikia da, mendiz
inguratua, eta itsasora zabaltzen den haran
batean dago.

Hori dela eta, herriko biztanleria nabarmen
hazi zen XX. mendean. XXI.ean, berriz,
egonkor egon da biztanle kopurua.

Urte osoan, naturaren erdian dagoen herri
txiki honek eskaintzen duen bizi-kalitateaz
gozatzen dute bertako biztanleek. Herriko
erakunde guztiok (udala, eskola, kiroldegia,
kultura-elkarteak…) elkarlanean aritzen gara
leku atsegina izan dadin.
Herri txiki honetan, eragin handia du
fenomeno honek: turismoak. Zoragarria da,
eta asteburuetan, jai egunetan eta udako
hiletan, bereziki, herri turistikoa bihurtzen
da. Datu esanguratsua dugu horren harira:
biztanleen kopurua asko handitzen da udan.
Nabarmentzekoa da, gainera, Obaban urte
osoan bizitzea erabaki dutela lehen udan
bakarrik egoten ziren familia askok.

Herri bat,
eskola publikoA bat
Guztiona eta guztiontzaT
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Gaur egun, bizilagunen, % 6,66 beste
autonomia-erkidegoetan jaiotakoak dira, eta
% 7,77 beste herrialde batean. Hazkunde
horren ondorioz, herrian betidanik bizi izan
diren familienez gain, familia haien semealabak ere baditugu eskolan (1. oh.).
Elbira Zipitria ikastetxean, herrian bezala,
hazkunde handia izan dugu azken aspaldi
honetan: ikasle kopurua % 100 handitu da.
Gaur egun, lerro bakarreko ikastetxea izanik
ere, 200 ikasle baino gehiago ditugu (2. oh.).
Azken ebaluazio diagnostikoaren arabera,
eskolan matrikulatuta dauden familien indize
sozioekonomiko eta kulturala (ISEK) ertaina
da (4. oh.). Langabezia-tasa (% 8,8) (5. oh.), batez
bestekoa baino txikiagoa da.

1. oh.: Biztanleriaren datuak Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) web-orrialdetik hartutakoak dira (2020).
2. oh.: Elbira Zipitria HLHI ikastetxeko matrikulatik hartutako datuak (2021).
3. oh.: Euskarari buruzko ehunekoak Ikasleen Guraso Elkarteak (IGE) familiei eginiko galde-sortatik hartu ditugu.
4. oh.: ISEK: Indize Sozioekonomiko eta Kulturala. Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI) egindako
ebaluazio diagnostikotik ateratako datua da (2019).
5. oh.: Langabezia-tasaren datua Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) web-orrialdetik hartutakoa da (2019).
6. oh.: Herritik kanpo lan egiten duen langileen ehunekoa IGEk familiei eginiko galde-sortatik hartu dugu.
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03
IKASLEEN
IRTEERA-PROFILA
3.1

Euskaldunak eta eleaniztunak

Euskaldun aktiboak eta komunikazio-egoera
akademiko zein informaletara egokitu ahal
direnak. Lehendabizi herriko eta gero
inguruko euskararen eta euskal kulturaren
ezagutzatik abiatuta, gai direnak beste
hizkuntza batzuetan ahoz zein idatziz
ulertzeko eta adierazteko; laburbilduz,
finean, gizabanako eleaniztunak.

Emozionalki orekatuak

Haur eta Lehen Hezkuntzako
ibilbidean ikasleek gaitasun
hauek eskuratu ditzaten lan
egingo dugu Elbira Zipitria herriikastetxeko irakasleok. Honelako
ikasleak izatea nahi dugu…:

Norberaren barnean sentitzen diren poza,
haserrea, alaitasuna, tristura, gozamena,
lasaitasuna... identifikatu eta ulertuta,
eskolako eguneroko ikasketei eta bizitzari
modu baikorrean aurre egiten dakitenak.

Aniztasuna errespetatzen
dutenak
Herriko aniztasunaz jabetuta, elkarrekin
errespetuz bizitzen dakitenak eta helburu
komuneko
eginkizunetan
lankidetzan
aritzeko prest daudenak. Pertsonen iritzi
guztiak onartu eta horrela jokatzeak dakarren
aberastasuna aintzat hartzen dutenak.

Autonomoak
Balio pertsonal egokiak, helburu argiak eta lanohiturak garatu dituztenak. Beren indarguneez
eta ahulguneez jakitun izanik beren buruarekin
ziur sentitzen direnak, erronka eta ardura berriei
aurre egiteko.
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3.5

Beren buruaren jabeak

Errespetuz komunikatzeko eta hitz egiteko gai
direnak eta egoera guztietan jarrera egokia
dutenak. Emozioak identifikatuta eta egoki
kudeatuta beren jarreren kontrola dutenak,
eta jarrera horien ondorioz sor litezkeen
erreakzioak erregulatzen dakitenak.

Oreka emozionala
Norbere barnean poz, haserre, alaitasun,
tristura, gozamen, lasaitasun... identifikatu,
eta ulertuz eskolako eguneroko ikasketei eta
bizitzari modu baikorrean aurre egitea.

3.7

egokitzen dakitenak
Etorkizuneko
eta
zehazki
Bigarren
Hezkuntzako ikasketetara egokitu ahal
izango den ikaslea izatea, ikasketa
prozesuaren jabe izanaz, lan nahiz ikasketa
ohitura egokiak barneratuz eta norberaren
gaitasunen garapen gorena bultzatuz,
etorkizuneko egoera berriei egokitzen
dakiena.

Kritikoak

Kritikoak,
inguruko
informazio
eta
pentsamendu ororen aurrean beren iritzia
arrazoituta adierazten dutenak, ondorio
arrazionaletara heltzeko eta gizarteko kide
aktibo izateko.

3.8

Etorkizuneko aldaketetara

Ekintzaileak: sortzaileak eta
eraldatzaileak

Enpatikoak
Besteen lekuan jartzeko gai direnak,
gainerakoen ikuspuntuak eta haiengan
errotutako
sentimenduak
ulertzen
dituztenak eta bere ekintzen ondorioez
jabetu direnak, ingurukoekin harreman
orekatuak, eraikitzaileak eta harmoniatsuak
izateko.

Balio pertsonalak, helburuak eta lan-ohitura
dituen gizabanakoa...

3.9

Inguruarekiko arduratsuak

Herriko
ingurumen-ondarea
ezagutzen
dutenak eta harekiko erantzukizuna eta
errespetua dutenak. Jarrera eta ekintza
iraunkorrek dakartzaten onurez jabetuta,
horiek aurrera eramateko ekimenak eta
estrategiak bultzatzen dituztenak, gaur egungo
eta etorkizuneko belaunaldien ongizatea
bermatzeko.

Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea
(UNESCO) (1997): Hezkuntzaren altxorra. XXI. mendeko
hezkuntzari buruzko Nazioarteko Batzordeak, Jacques Delors
buru zela, UNESCOrentzat idatzitako txostena. UNESCO. Paris.
Txosten horretan eta Garapen Jasangarrirako Helburuetan
oinarritutako garapen profilak.

ELBIRA
ZIPITRIA
eskola
publikoa
nortasun
BEREZIA
du, HAINBAT urteTan
bereganatutakoA
eta sendotutakoA.
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04
04
NORTASUNA ETA EZAUGARRIAK
Eskolaren izaera: Herriarekin bat eginda dagoen eskola euskalduna eta hurbila
garela sentitzen dugu. herriaren kohesio sozialaren alde lan egiten dugu, ekitatea eta
inklusibotasuna sustatzeko, eta aniztasuna baliotzat hartuta. Pertsona guztien sineskerak
errespetatu arren, laikotzat dugu geure burua.

Elbira Zipitria ikastetxea erakunde
euskalduna da. Euskara da bertako
hizkuntza ofiziala, eta euskara izango
da
bertako
kideen
arteko
harremanetarako hizkuntza. Herriko
biztanleen % 89,86 euskalduna da, eta
egoera hori islatu egiten da kalean eta
eskolan. Etorkizuneko Euskal Herri
euskaldun baten alde ari gara lanean.
Hori dela eta, herriko erakunde
nagusiok elkarlanean dihardugu
euskararen alde. Harreman estu
horren ondorioak dira Euskararen
Eguneko ekintzak, bertsolaritzatailerra, herriko ipuin-lehiaketa eta
beste.

Gure ikastetxeko Hezkuntza
Proiektu honetan zehaztuko den
bezala, herri-eskola gara; hau da,
publikoa,
euskalduna
eta
herrikoia. Herrikideen aniztasuna
errespetatuz, guztiontzako eskola
eraikitzea dugu helburu nagusia.
Gure mailako ikastetxe bakarra
gara herrian, eta 2 urtetik 12
urtera arteko neska-mutilen
garapen osoaren aldeko lanean
dihardugu. Pertsona aktibo,
zoriontsu eta jantziak garatzea
gura dugu.
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Irakasleek eta gurasoek harreman
estuak dituzte, hurbil sentitzen
baitute eskola. Hori dela eta,
eskolako zein herriko egunerokoan
inplikatzeko aukera handiak dituzte
familiek. Herriko haur-eskola,
ikastetxearen parte ez bada ere,
gure zentroaren
aldameneko
eraikinean dago. Urtean zehar,
ohikoak dira gure ikastetxearen eta
haur-eskolaren arteko harremanak:
Olentzero eta Santa Ageda
egunetan,
matrikula-garaian...
Udalarekin ditugun harreman
estuen ondorioz, igeritokia eta
herriko
liburutegia
berariaz
erabiltzen ditu eskolak bere
proiektua aurrera eramateko.

Elbira
Zipitria
ikastetxeko
komunitatea osatzen dugun
guztiok uste dugu gizalegearekin
edo alderdi etikoarekin zerikusia
duten helburuak ere planteatu
behar
ditugula,
helburu
akademikoaz
gain.
Balioen
hezkuntzaren bidez, herritar
arduratsuak izateko prestatu
nahi ditugu gure ikasleak,
besteekiko
errespetuan
oinarritutako kultura, izaera eta
jokabidea
indartzeko
eta
finkatzeko.

Elbira Zipitria eskola osatzen dugun guztiok (guraso, irakasle, ikasle eta langileek)
ondo dakigu gure umeek aukera ezin hobea dutela inguru pribilegiatu batean
hazteko. Naturan murgildutako herria eta eskola ditugu gureak, eta horrek
berebiziko garrantzia du eguneroko hezkuntza-lanean. Ikastetxeak, bere Haur
Hezkuntzako zein Lehen Hezkuntzako proiektu pedagogikoak aurrera eramateko,
etengabe ditu gogoan inguru honek eskaintzen dituen aukerak, eta hainbat
proiektutan parte hartzen dugu ingurumena babesteko eta zuhaitz autoktonoak
landatzeko.

ZEREGINA: ETORKIZUN
HURBILERAKO ERRONKAK
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05

I k u s m i r a
Gaur egun, herriko familien % 85ek gure ikastetxea aukeratzen du seme-alabak matrikulatzeko.
Haur eta Lehen Hezkuntzako eskola bakarra izanik, erreferentziazko ikastetxea gara, hala jarraitu nahi
dugu, eta, ahal den heinean, ikasleen kopurua igo ere bai.

Irakaskuntza-proiektuak sendotzea:

Gure eskolako Hezkuntza Proiektua aurrera
eramateko, Ikastolen Elkarteko Txanela metodologia oso ondo baloratua izan arren, datozen urteetan
pixkanaka sartu nahi dugu EKI-KIMU elkarte bereko proiektua, konpetentzietan oinarritutako pedagogia
integratzailea ardatz duena. Haur Hezkuntzan ere, proiektuekin lan egiteko apustua egiteko eta erronka
berriak proposatzeko bidea hartu dugu.

Eskola handitzea / Jantokia: Eskolako hezkuntza-komunitate osoak, udalarekin koordinatuta,
urteak daramatza eraikina handitu eta berritu behar dela aldarrikatzen. Aipatu dugun matrikula-igoeraren
euskarriarekin, aho batez eta indar handiagoarekin egin da eskakizun hori azken urteotan. Horrekin batera,
familien mobilizazioei esker, eraikina handitzean sukalde bat jartzeko konpromisoa txertatzea lortu dugu,
office baten ordez. Horrek aukera emango digu etorkizunean jantoki-zerbitzu hezigarria eta kalitatekoa
diseinatzeko, gure umeei herriko eta inguruko produktu naturalekin prestatutako menu osasungarriak
eskaintzeko.

Herriko proiektuetan parte hartzea: Elbira Zipitria ikastetxea herriko eskola bakarra izanik,
gurasoek eta langileek (irakasle eta ez-irakasle), herriko talde eta erakundeekin batera lan eginda, jarraitu
behar dugu herriko proiektuetan parte-hartzea bultzatzen, 2 urtetik 12 urte bitarteko ikasleen Hezkuntza
Proiektua aberasteko.
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06
ESTRATEGIA-PLANA: Lan-ildoak
GURE LAN-ILDOAK DIMENTSIO BITAN
OINARRITZEN DIRA:

Kanpo-dimentsioa
Oinarri teorikoak

Delors

(Hezkuntzaren lau zutabeak):
XXI. menderako UNESCOk ezarritako oinarriak,
gizakiaren garapen osoa eta integrala lortzeko.

Heziberri

(EAEko curriculuma): Ikasleek
hezkuntza-maila jakin batean lortu edo
bereganatu
behar
dituzten
oinarrizko
konpetentzien,
helburuen,
edukien,
metodologien eta ebaluazio-irizpideen multzoa.

Freyre (Harreman Dialogikoa): Elkarrizketaren
bidez ikasteak akordioak lortzea ahalbidetzen du
hainbat esparrutan, hala nola kognitiboan,
etikoan, estetikoan eta afektiboan.

Gardner

(Askotariko adimenak): Adimenak
dibertsitate handia du eta gizabanako bakoitzaren
potentzialak markatzen ditu.
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Barne-dimentsioa
Barne dimentsioa
Metodologia

Proiektuetan oinarritutakoa.
Globalizatua. Arlo guztiak elkarreraginean.
Integrala. Ikasleen garapen osoa da helburua.
Transferigarria. Beste testuinguru eta
egoera batzuetan aplikagarria.

Inklusiboa. Elkartasunean oinarritua,
diskriminazio-eza bultzatzen du.

IRIZPIDE METODOLOGIKOAK
Proiektuka lan egitea.

Arlo guztietako edukiak
landuko dira, ikuspegi globala areagotuz.

Ikuspegi

sozio-eraikitzailea.

Aurretiazko
ideietatik abiatuta, ikasleak testuinguru eta bizitza-eremu
jakin bateko egoeretan jardunez ikasten du; beraz, egoera
errealetan oinarritutako jarduerak eskainiko zaizkio eta
besteekin harremana izanda eta lan eginda ikasiko du.

Parte-hartze aktiboa. Ikaslearen protagonismoa
da oinarria.

Harreman dialogikoa.

Galderen bitartez eta
eztabaidetan parte hartuz ikasten du ikasleak.

Irakaslearen papera eta jarrera. Askotariko
eginbeharrak hartuko ditu, zein den egoera: diseinatzailea, dinamizatzailea, laguntzailea, bitartekaria, gidaria,
ragilea...

Berdinen arteko ikaskuntza eta ikaste kooperatiboa bultzatuko da.
Teknologia Berriak (IKT). Hauen bitartez ikastea eta heztea da gure helburua.
Inguruak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatuko ditugu eta elkarreraginean arituko gara inguruarekin.
Metodo zientifikoan oinarrituko gara: planifikatzea, hipotesiak plazaratzea, esperimentatzea,
ondorioak ateratzea...
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EBALUAZIOA

PROIEKTUAK

Ikasketa-prozesuan garatuko den ebaluazioa
autorregulatzeko tresna da, hezitzailea eta
motorra: planifikazioa, kudeaketa, jarraipena…

Zer ebaluatuko da?

Ikaslearen
konpetentzia kurrikularra eta haren ikasteprozesua.

Noiz

ebaluatuko

da?

Unitate
bakoitzean, ebaluatzeko hiru momentu erabiliko
dira: hasieran, prozesuan eta bukaeran.

Nola ebaluatuko da?

Ikasketaprozesua ebaluatzeko, fase bakoitzean,
askotariko teknikak, tresnak, prozedurak eta
kalifikazio-irizpideak erabiliko dira .

EAEko curriculuma ezartzen duen dekretuak
(175/2007) honela dio 10. artikuluan: “Lana
proiektu osoen bidez eginez gero, erraztu egiten da
oinarrizko gaitasunak ikasleei helarazteko bidea eta
jakintza-arloen
eta
irakasgaien
arteko
diziplinartekotasuna."
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08

FUNTZIONAMENDU ORGANOAK
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HEZKUNTZA-ESKAINTZA
HAUR-HEZKUNTZA
HHko 1. zikloko 2 urteko ikasleak eta 2. zikloko 3, 4 eta 5 urtekoak hartzen ditu Ikastetxeak aldameneko
eraikinean.
GIZA BALIABIDEAK
IRAKASLE ESPEZIALISTAK: INGELESA, MUSIKA eta PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA
LOGOPEDA, HEZITZAILEA eta FISIOTERAPEUTA
FAMILIA-AHOLKULARITZA (Berritzeguneko teknikarien laguntzarekin)
BESTE BALIABIDE BATZUK
MUSIKA- eta PSIKOMOTRIZITATE-GELAK
ARBEL DIGITAL INTERAKTIBOAK
JARDUERA OSAGARRIAK (Euskararen eguna, liburuaren eguna, Korrika, Olentzero eta Mari Domingiren
eguna…)
BESTELAKO PROIEKTUAK (IKTak, Txokoak, gurasoak eskolan…)
UDAL-LIBURUTEGIA

LEHEN HEZKUNTZA
Etapa honetan, 6 urtetik 12 urtera bitarteko ikasleak daude, hiru ziklotan banatuta: 1. zikloa (1. eta 2.
mailak), 2. zikloa (3. eta 4. mailak) eta 3. zikloa (5. eta 6. mailak).
GIZA BALIABIDEAK
IRAKASLE ESPEZIALISTAK: INGELESA, MUSIKA, GORPUTZ-HEZKUNTZA eta PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA
LOGOPEDA, HEZITZAILEA eta FISIOTERAPEUTA
FAMILIA-AHOLKULARITZA (Berritzeguneko teknikarien laguntzarekin)
BESTE BALIABIDE BATZUK
INGELESA-, MUSIKA- eta LAGUNTZA-GELAK
ARBEL DIGITAL INTERAKTIBOAK
CHROMEBOOKAK eta TABLETAK
UDAL-IGERITOKIA eta GIMNASIOA
JARDUERA OSAGARRIAK (Euskararen eguna, liburuaren eguna, Korrika, zuhaitz-eguna…)
BESTELAKO PROIEKTUAK (IKTak, bikoteka irakurtzen, 3D inprimagailua, Urkitza solidarioa, tailerrak…)
INGELES-TAILERRAK
Jantoki- eta garraio zerbitzuak adin guztietako ikasleentzat
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FUNTZIONAMENDU ORGANOAK

IKASTETXEKO ANTOLAMENDUA
IKASTETXEKO FUNTZIONAMENDUA, NAGUSIKI, ORGANO HAUEN BIDEZ
ANTOLATUTA DAGO: ZUZENDARITZA-TALDEA, KLAUSTROA, ESKOLAKONTSEILUA eta GURASOEN ELKARTEA.
ZUZENDARITZA-TALDEA
Zuzendaria
Ikasketa-burua
Idazkaria
KLAUSTROA
Ikastetxeko irakasle guztiak dira partaideak.
Irakaskuntza-jarduerak prestatzen eta gauzatzen ditu.
LHko eta HHko etapetan antolatzen dira.
ESKOLA-KONTSEILUA
Ikastetxeko gobernu-organoa da.
Hezkuntza-komunitateko sektore guztiek osatzen dute: irakasleek eta langile ez-irakasleek,
gurasoek, zuzendaritza-taldeak eta udalak.
GURASOEN ELKARTEA (IGE)
Elkarteko partaideak guraso bazkideak dira.
Proposamenak egin, eta Eskola Kontseiluak onartutako eskolaz kanpoko jarduerak, jaialdiak
eta beste antolatzen ditu.

JANGELAKO PROIEKTUA ⌂

BERRIKUNTZAK ELBIRA ZIPITRIA IKASTETXEKO SUKALDEAN
Abian da Obabako Elbira Zipitria Ikastetxean sukaldea egiteko proiektua. Obra hori
Hezkuntza Sailaren “2019-2023 Azpiegituren Plana” dokumentuan jasota dago.
Jangelaren ondoan dagoen atezainaren etxe zaharrean obra egin ondoren, sukaldea
izango dugu.
Gaur egun, catering sistema dauka gure eskolak, eta, eguneroko otorduak eskolan
egiten ditugunon artean, sarri askotan hizpide izan ohi da jantokiko bazkariaren
kalitatea. Orain, beste etapa bati ekingo diogu.
Eskolako eraikinaren barnean dago atezainarena izandako etxebizitza. Orain dela bi urte
hutsik gelditu zen, eta Udalak eskolaren beharretarako utzi zigun. Tailerrak, erakusketak,
barruko jolasak… edo aldian behingo bestelako jarduerak egiteko erabili izan dugu orain
arte. Baina, bertako produktuen eta produktu ekologikoen aldeko bidean lehen pausoak
ematen hasi ginenean, ikusi genuen etxebizitzaren kokapenak eta dituen neurriak oso
egokiak zirela eta erraz uztartzen zirela gure nahiekin.
Bide luzea egin dugu orain arte. Elikaduraren inguruko jardunaldi batzuetara joanda izan
genuen lehenengo gerturatzea. Zenbait erakunderekin harremanetan jarriz eta
topaketak eginez, aldiro-aldiro, bidea irekitzen joan, eta gogotsu heldu genion erronka
berri horri.
Eskola-mailan, Plan Estrategiko eta Integrala garatu genuen. Bertan, ardatza ikaslea
izanik, elikadura osasungarriaren eta jasangarritasunaren garrantzia nabarmendu
genuen.
Aldi berean, tailerrak eta prestakuntza-saioak antolatu genituen eskolan ikasle, irakasle,
jangelako langile eta gurasoentzat, eta irakaslez eta gurasoz osatutako lantaldea osatu
genuen.
Horrekin batera, abian jarri genituen ekimen xume batzuk: hamaiketako osasuntsuaren
kanpaina egin zen, konpostatzeko gunearen kudeaketan eta baratzeko ekoizpenean ere
aktiboki parte hartu zuten ikasleek, jantokiko arduradunak izendatu ziren…
Otorduak eskolan prestatu eta elikadura osasungarria eskaintzeko, cateringa uzteko
erabiltzen den officearen ordez sukaldea lortzea zen lehen pausoa. Horretarako,
Hezkuntza Sailari gure eskaria aurkeztu, eta lortu genuen Sailak gure proiektua
azpiegitura-planean sartzea.
Jangela kudeatzeko eredu berriaren bidez, bertako ekoizleekin harremanak estutzea da
helburua, eta, hala, eguneroko elikagaien kalitatea hobetzea.
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JANTOKIAREN FUNTZIONAMENDUA ⌂
JANTOKI ZERBITZUA / SERVICIO DE COMEDOR
Guraso horiek:

Estimados padres y madres:

Ohar honen bidez, jantoki-zerbitzuari buruzko
zenbait ohar eta arau jakinarazi nahi dizkizuegu:

Os comunicamos algunas consideraciones y
normas sobre el servicio de comedor:

▪

Zerbitzu hau finko erabiltzen duten ikasleentzat
(hau da, ikasturteko hamar hilabetetan
jantokian bazkaltzen dutenentzat), hileko
kuota bat ezartzen da. Kuota hori urteko
zenbateko osoa hamar kuotatan hainbanatuta
kalkulatzen dugu. Fakturazioa errazteko
jokatzen dugu horrela, hil bakoitzeko benetako
zenbatekoa eskola-egunen kopuruari (175)
dagokiona izango litzatekeelako.

▪

Para el alumnado usuario fijo de este
servicio (esto es, el que acude durante los
diez meses del curso), se establece una cuota
mensual obtenida del prorrateo del importe
anual en diez cuotas. Esto se hace con el fin
de facilitar la facturación, pues en realidad
el importe de cada mes sería el
correspondiente al número de días lectivos
(175).

▪

Irailean, apirilean eta ekainean izandako bajek,
kudeaketa zailtzeaz gain, ezarritako hileko
kuota eta hartutako zerbitzuen benetako
balioa bat ez etortzea dakarte.

▪

Las bajas en los meses de septiembre, abril,
y junio, además de complicar la correcta
gestión, hacen que la cuota mensual
establecida no corresponda al valor real del
servicio recibido.

▪

Ikasturtea hasi ondoren ikasle batek jantokiko
zerbitzua utzi eta berriro izena eman nahi
izanez gero, lehenengo hila (edo haren zatia)
behin-behinekoek bezala ordainduko du, eta
handik aurrera finko izatera pasatuko da.

▪

Si una vez iniciado el curso un alumno-a se
diese de baja y quisiera apuntarse de nuevo,
el primer mes o fracción lo pagaría como
eventual, y pasaría posteriormente a ser fijo.

▪

Si un alumno-a faltase, por motivo de
enfermedad, cinco o más días seguidos, se le
devolvería a mes vencido el importe
proporcional al menú correspondiente a
esos días.

▪

Si al final de curso no hay una comunicación
de baja en el servicio, entendemos que se
continúa como usuario fijo para el curso
siguiente.

▪

Ikasle bat gaixotasuna dela-eta bost egun
jarraian (edo gehiagotan) etorriko ez balitz,
egun horiei dagokien zenbatekoa hila amaitu
ondoren itzuliko zaio.

▪

Ikasturte amaieran baja eskaerarik ez bada,
ulertuko dugu jarraituko duela ikasleak
egunero erabiltzen hurrengo ikasturtean
jantokia.

Jaso ezazue gure agurrik beroena.
Un cordial saludo.

Zuzendaria / El Director
Obaban, 2021eko ekainaren 15ean / Obaba, 15 de junio de 2021
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PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA

TORIBIO ETXEBARRIA BHI

2. ebaluazioa

KOLORE-ESKEMAK TEORIA ⌂
Konposizio harmoniatsuak bilatzeko modu bat

ESKEMA NEUTROA
Ezaugarriak
• Kolore bakar bat edo tonu-serie mugatu bat erabiltzen da.
• Grisak, beixak (krema koloreak) eta zuri tindatuak izaten dira ohiko koloreak.
• Nola erabili liteke: kolore orokor gisa, beste kolore bat –bizia– ukituak emateko edo tarteka erabiltzen denean.

ESKEMA MONOKROMATIKOA
Ezaugarriak
• Kolore bakar baten asetasun-gama eta argitasun-gama zabala erabiltzen da.
• Konposizio harmoniatsuak lortzeko erraz konbinatzen diren tonuak izaten dira.
• Arriskua: konposizioak monotonoak izan daitezke edo nolabaiteko artifizialtasun itxura eman dezakete.
• Arazoak sor daitezke aukeratutako kolorearen oso bertsio biziak erabiltzen badira; adibidez, urdin atipiko bat.

ESKEMA ANALOGOA
Ezaugarriak
• Koloreen gurpilean segidan dauden edo elkarren ondoan dauden tonuak erabiltzen dira (90-ko angelu baten
barruan egon behar dute).
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PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA

TORIBIO ETXEBARRIA BHI

2. ebaluazioa

•
•

Harmonia lortzen da kolore-eskema hau erabilita.
Argitasun- eta asetasun-maila desberdinak erabil daitezke.

ESKEMA OSAGARRIA
Ezaugarriak
• Koloreen gurpileko aurkako bi kolore (osagarriak) konbinatzen dira (esaterako, horia eta morea).
• Oso argitsuak eta orekatuak izaten dira.
• Balantze osagarriari eusten bazaio, aldameneko kolore bat erabil daiteke (esaterako, gorria edo haren
aldamenekoa: gorri morea).

ESKEMA OSAGARRI ZATITUA
Ezaugarriak
• Kolore gurpileko edozein kolore eta haren aurkako kolorearen analogoak konbinatzen ditu (adibidez, urdina
gorri laranjarekin eta hori laranjarekin).
• Hobeto funtzionatzen du modu honetan: gurpilaren alde bateko tonuentzat asetasun-maila txikiak erabiliz
eremu handietarako, eta gurpilaren beste aldeko kolorea biziago erabiliz eremu txikietan –eta ukituak emateko
ere bai–.

TRIADA-ESKEMA
Ezaugarriak
• Koloreen gurpilean elkarrengandik distantzia berera dauden hiru kolorek osatzen dute.
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PROIEKTUAK I
DEKORAZIO-LANEN PROIEKTUAK ETA ZUZENDARITZA 2020-2021
1. MAILA

TORIBIO ETXEBARRIA BHI

2. ebaluazioa

•
•

Ondo erabiltzea zaila da, erraz suerta daitezkeelako konposizio nahasi eta biziegiak.
Hauen artean, honako hauek izaten dira eskemarik onenak normalean:
o Kolore guztien intentsitateak –edo batena izan ezik gainerakoena– murrizten egiten dira.
o Triada osatzen duten koloreak eremu txikietan erabil daitezke, eskema neutroago baten barruan.
o Beste aukera bat ere eskaintzen dute: triadaren tonuetako bat, argitasun eta asetasun handiagoarekin
erabiltzea; eta beste bi tonuak, argitasun eta asetasun txikiagoarekin.

TETRADA-ESKEMA
Ezaugarriak
• Kolore-gurpileko lau kolorek osatzen dute, binan-binan aurkakoak (osagarriak).
• Ondo erabiltzea zaila da, erraz suerta daitezkeelako konposizio nahasi eta biziegiak.
• Hauen artean, honako hauek izaten dira eskemarik onenak normalean:
o Tonu guztien intentsitateak –edo batena izan ezik gainerako guztiena– murriztu egiten dira.
o Tetrada osatzen duten koloreak eremu txikietan erabil daitezke, eskema neutroago baten barruan.
o Tetradaren tonuetako bat –edo bi–, argitasun eta asetasun handiagoarekin erabil lite(z)ke; eta beste
hirurak –edo biak–, argitasun eta asetasun txikiagoarekin.
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EGIAZTAGIRIA: ORDAINDUTAKO KUOTAK ⌂

EGIAZTAGIRIA: ORDAINDUTAKO KUOTAK
CERTIFICADO: CUOTAS ABONADAS

Pello
Azpilkueta
Agerre
ikasleak gailu digitalari eta
lizentzia digitalei dagozkien
kuotak ordaindu ditu, 2019/20
eta 2020/21 ikasturteetakoak;
guztira, 000,00 €.

El alumno Pello Azpilkueta
Agerre ha abonado las cuotas
correspondientes al dispositivo
digital y a las licencias digitales
de los cursos escolares 2019/20
y 2020/21; un total de 000,00 €.

Eta
horrela
jasotzen
dut
egiaztagiri honetan, dagozkion
ondorioetarako,
interesatuak
hala eskatuta.

Y para que conste a los efectos
oportunos,
expido
este
certificado a petición de la parte
interesada.

Elbira Zipitria ikastolako idazkaria

Obaban, 2022ko ekainaren 12an
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LAUKIZUZENAREN IPUINA ⌂

Bazen behin laukizuzen bat herrian bizitzeaz nekatuta zegoena.

Beraz, hiri handi bat bisitatzera joatea erabaki zuen.

Kamioia izatea erabaki zuen leku guztietara ahalik eta lasterren iristeko, baina
zorabiatu egin zen.

Publizitate-panelaren itxura hartuta mozorrotu zen hiriaren sarrera ikusteko,
baina nekatu egin zen autoen zarataz.
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Geroago, zapata-denda bat aurkitu zuen, eta zapata-kaxa bat izatea erabaki zuen.
Baina zapatek usain txarra zuten.

Usain ona bilatu zuen, eta gozotegi bat aurkitu zuen. Txokolate-tableta bihurtu
zen, baina beroarekin urtu egiten zen.

—Oinezkoen pasabidea izango naiz —pentsatu zuen.
Baina mundu guztiak zapaldu eta gogaitu egiten zuen.

Etxe baten aurretik pasatu, eta sarrerako ate bihurtu nahi izan zuen, baina bere
etxea gogoratu eta triste jarri zen.
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Beraz, gutunez mozorrotu, presako postako zigilu bat jarri, postontzira bota eta
etxera itzuli zen, bertan oso zoriontsua baitzen.

170

XX. MENDEKO ABANGOARDIA MUSIKALAK ⌂
10.GAIA: XX MENDEKO MUGIMENDU MUSIKAL NAGUSIAK
1. TESTUINGURU ARTISTIKO-ESTETIKOA
XX. mendean zehar, aldaketa historiko, kultural eta ekonomikoek abiadura handia hartu zuten.
Hori guztia, artean eta zientzian ere nabaritu zen. Artean, arte mota guztietan berrikuntzak
azkartzeaz gain, aurreko estetika guztia alde batera uztea ekarri zuen.
XX. mendeko artea gutxiengo bati zuzendua zen, eta horren atzean filosofia edo ideologia bat
zegoen: arteak ez du ederra edo liluragarria bakarrik izan behar; arteak ongi egina egon behar
du, eta beti justifikazioa izan behar du.
Bi mundu gerrek eragin zuten mapa aldaketak, ideologia berriek, zientziak eta teknologia berriek
(energia atomikoa, radarra, irrati-telebista, espazio ikerketak...) segurtasun falta ekarri zuten
artearen mundura ere, eta krisi artistikoak ugariak izan ziren.
Horren ondorioz, aurreko etapetako batasun artistikoa apurtu egin zen, eta XX. mendean
mugimendu ugari sortu ziren. Mugimendu horietako batzuk aldi berean gertatu ziren: adibidez,
sinbolismoa, modernismoa, inpresionismoa, kubismoa, espresionismoa, fauvismoa,
surrealismoa, dodekafonismoa, neoklasizismoa, atonalismoa, dadaismoa, serialismoa... Batasun
falta oso nabaria zen.
Mugimendu guztietan ikertu egiten zen, eta gauza berriak eta originalak egiten saiatu ziren.
Artearen kontzientzia berria sortu zen.
2. XX. MENDEKO EZAUGARRI MUSIKALAK
XIX. mendea bukatutakoan, oraindik, estilo erromantikoaren hizkuntza musikala erabiliz
konposatzen zuten konpositore batzuek. Hala ere, aldi berean, estilo erromantikoari kontrajarri
zitzaizkion joera berriak ere sortzen hasi ziren. Esplorazio eta esperimentazio horrek estilo berri
asko sortzea ekarri zuen. Joera berri haiek teknika berritzaile eta ezezagunak erabiltzen zituzten,
baita idazteko forma eta soinu berriak ere, elektronikoak batez ere.
Mendebaldeko musika oso azkar aldatu zen XX. mendean zehar; esan liteke historia osoko
aldaketa azkarrenak izan zirela mende hartan. Gogoratu besterik ez dugu egin behar zer-nolako
indarra izan zuen gregorianoak mende askoan. XX. mendean, berriz, joera berriak ia sortuaz
batera desagertu egiten ziren, eta batzuek oso urte gutxi iraun zuten.
XX. mendean, ondare historikoa babestea zein garrantzitsua den konturatu ziren, eta hura
artxibo eta museoetan sistematikoki jasotzen hasi ziren. Hedabideei esker, areagotu egin zen
munduko musika moten arteko kontaktua. XX. mendean asmatutako zinta, disko eta CDek
musikan izan duten eragina inprentaren asmakuntzak bere aldian izan zuenaren parekoa da:
haiei esker errazago zabaldu, eta jende gehiagorengana iritsi da musika.
Joan den mendean hainbeste musika joera izateak ezaugarri komunak ateratzea zailtzen badu
ere, orduko musika hobeto ulertzeko, honako ezaugarri hauek aipa ditzakegu:
• Iraganeko musikaren (batez ere erromantizismo aldikoaren) kontrako erreakzio modura
sortu ziren musika estilo berriak. Orokorrean, sistema tonalarekin behin betiko apurtzea
ekarri zuen XX. mendeko musikak. Musika abstraktua eta objektiboa da, eta emozioetatik
urrun dago; soinuaren legeak dira jarraibide bakarra.
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• Arte indibidualista eta independentea da musika. Konpositore bakoitzak askatasun osoa du,
eta nortasun berezia erakusten du. Nork bere bidea jarraitu nahi du, besteengandik
desberdina.
• Paris eta Viena izan ziren estilo berrien erdigune I. Mundu Gerra baino lehen. Ondoren,
Europa osora eta AEBetara zabaldu ziren.
• Melodiaren eta harmoniaren arteko lotura apurtzen da; hau da, melodia independizatu
egiten da. Era berean, erregulartasuna eta errepikapenak saihesten dira. Askotan, melodiak
jauzi handikoak izaten dira, eta zatiketa efektua handia da. Glissandoak (bi notaren arteko
nota edo soinu guztietatik pasatzea) eta mikrotonuak (tonu erdia baino txikiagoko tarteak)
erabiltzen dira.
• Harmoniari dagokionez, sistema tonalarekin apurtzea ekarri zuen musika berriak: ohiko
akordeen ordez, sei-zazpi nota dituzten akordeak eraikitzen dira. Askoz ere aberatsagoak eta
disonanteagoak dira. Gainera, sistema tonalean ez bezala, akorde bakoitzak bere balioa du,
besteekin erlaziorik ez duena. Klusterrak ere erabiltzen dira (tonuerdiz bereizita dauden eta
batera jotzen diren zenbait notaz osatutako multzoa da klusterra), elkarren segidako notak
batera entzuteko: adibidez, do, re, mi, fa, sol.
Sistema tonalaz gain, sistema politonala (tonalitate bat baino gehiago aldi berean) eta sistema
atonala (tonalitatearekin zerikusirik ez duen sistema) hasi ziren lantzen.
• Erritmoa dinamikoa eta mugitua izaten da. Sinkopa asko erabiltzen dituzte, eta bai ezohiko
den metrika ere; hau da, bosteko edo zazpiko pultsuak dituzten konpasak, polirritmiak,
konpas batetik besterako aldaketak… Konpas mota horiek, batzuetan, musika etnikotik
hartuak izaten dira. Konpasak kendu egiten dituzte, kantu gregorianoan gertatzen zen
moduan, musika erritmo zehatzetik askatu eta malgutasun handiagoa lortu nahian.
• Orkestrazioan ere aldaketak ekarri zituen musika berriak. Soinu bateratuak saihestu, eta
haien ordez, tinbre indibidualak bilatzen dira. Hala, erromantizismoko orkestrarekin
alderatuz, oso desberdina da. Musika-tresna bakoitzak eskaintzen dituen errekurtso guztiak
ikertzen dira. Adibidez, haize instrumentuak jotzean (saxofoi, klarinete, oboe eta abar),
zaratak ateratzen dituzte giltzekin. Ahotsarekin gauza bera egiten dute: hizkera arrunta eta
zurrumurruak erabiltzen dituzte, baita garrasiak ere.
Perkusio instrumentuak ugaritu egin ziren. Zenbait musika lanetan perkusio tresnak baino ez
dira erabiltzen. Musika tresna berriak (tinbre berriak) sortzen dira, gehienak elektronikoak.
Soinu berriak erabiltzen dituzte; makinen zaratak, adibidez.
• Ez da forma berririk sortzen, baina konpositore bakoitzak zerbait berria egin nahi du.
Askotan, moldatu egiten dituzte forma zaharrak.
• Testuari edo ehundurari erreparatuta, batzuek Bach-en kontrapuntua berreskuratu dute,
eta beste batzuek soinu masa izugarriak sortzen dituzte.
Askotan, musika tresna edota familia bakoitza maila desberdinean entzuten da, bakoitza bere
kabuz joango balitz bezala. Oso ohikoa da konposatzeko modu hori.
3. XX. MENDEKO MUGIMENDU MUSIKALAK BIGARREN MUNDU GERRA ARTE
Joera gehienak pinturarekin lotuta daude: inpresionismoa, espresionismoa, kubismoa,
futurismoa, dadaismoa, surrealismoa, arte abstraktua... Estilo horiek guztiak azkartasun handiz
sortu ziren, eta horrek zaildu egiten du XX. mendeko korronteen azterketa egitea.
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Hala ere, lana errazteko, lau etapatan bereiz dezakegu XX. mendea:
• I. Mundu Gerraren aurreko korronteak
• Bi mundu gerren arteko korronteak
• II. Mundu Gerraren ondorengo korronteak
• 50eko hamarkadaren ondorengo korronteak
I. Mundu Gerraren aurreko korronteak
Hizkuntza musikal berriek pixkanaka eta kostatuta egin zuten aurrera. Mendearen hasieran
erromantizismoa eta nazionalismoa ziren nagusi, baina joera erradikalak ere sortu ziren:
futurismoa eta dadaismoa.
Futurismoa Italian sortutako joera kulturala izan zen, eta hura izan zen musikan teknologia
erabiltzen hasi zen lehenengo mugimendua. Futurismoa 1913. urtean sortu zuen Luigi Russolok.
Tinbre berriak eta eztandak imitatzen saiatu zen berak asmatutako intonarumori (zarata
intonagailua) izeneko tresnak erabiliz. Musikan zarata sartu zuen. Lan ugari konposatu zituen
makinen zaratetan oinarrituz, liluratuta baitzegoen industrializazioak eta teknologiak ekarri
zituen aurrerapenekin. Esan dezakegu futurismoa musika konkretuaren aitzindaria izan zela eta
hainbat konpositorerengan izan zuela eragina: Arthur Honneger (Pacific 321 da haren obrarik
ezagunaren izenburua), Paul Hindemith, Sergei Prokofiev, Bela Bartok…
Dadaismoak arte tradizionalari uko egin zion; absurdoaren, intuizioaren eta zoriaren balioa
aldarrikatzen zituen. Estilo horren defendatzaileak eskola eta museoen aurka zeuden, eta hala
artelanak desmitifikatu nahi zituzten. 1913. urtean, Marcel Duchamp-ek Erratum musical
izeneko manifestu bat idatzi zuen. Bertan adierazten zuen musikan beti zegoela zorian
oinarritutako osagai bat. Musikaren historian lehen aldiz erabili zen “zori” kontzeptua.
Beste joera bat, hain erradikala ez zena, atonalismoa izan zen. Korronte haren sortzailea Arnold
Schönberg (1885-1951) izan zen. Atonalismoaren ezaugarriak honako hauek dira:
• Harmoniaren kontzeptu berria: atonalismoak ezeztatu egiten du konposatzeko lege
tradizionala, harmonia tonala. Nota guztiak berdinak dira, haien artean ez dago inolako
hierarkiarik; horren ondorioz, soinuak modu askean mugi daitezke funtzio tonal tradizionalei
jaramonik egin gabe.
• Disonantzia etengabe erabiltzen da; kontsonantzia egotea kasualitate hutsa da.
• Melodia askea da: ez dauka inolako “logika harmonikorik”.
Atonalismoak espresionismoarekin du harremana. Espresionismoa pinturan eta literaturan
garatu zen mugimendu kulturala izan zen: munduaren ikuspegi etsia eta ezkorra du nagusi,
hizkuntza kritikoa darabil, eta errealitatearen alderdi distortsionatua eta itsusia islatzen du.
Arnold Schoenbergek musikara eraman zituen ideia haiek. Musikan nekea, mina eta tentsioa
adierazteko sortu zuen atonalismoa.
Joera musikal honek konpositorearen eta publikoaren arteko haustura ekarri zuen:
konpositoreek ez zuten sortzen publikoari gustatzen zitzaiona.
Historian zehar askotan ikusi da publikoak denbora behar duela estilo berriak asimilatzeko eta
onartzeko. Espresionismoaren obrarik ospetsuena Arnold Shoenbergen Pierrot Lunaire da.
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I. Mundu Gerraren aurreko joeren artean, inpresionismoa ere badugu, aurreko gaian azaldu
genuena.
Bi mundu gerren arteko mugimenduak
I. Mundu Gerra bukatu bezain laster (1917), beste bi mugimendu sortu ziren: dodekafonismoa
eta neoklasizismoa.
Neoklasizismoa 1920. urtean sortu zen, eta, izenak adierazten duen bezala, klasizismo garaira
“bueltatzea” zuen helburua, baita Barroko eta Errenazimendu garaietara ere. “Bueltatze” horrek
ez du musika mota berbera sortzea esan nahi. Forma zehatza, sinpletasuna eta argitasuna
berreskuratu nahian, iraganeko garai haietako ideiei jarraitu zieten neoklasizistek, baina
erabilitako hizkuntza musikala modernoa zen: politonalitatea erabiltzen zuten, esate baterako.
Neoklasizismo estiloko konpositore garrantzitsuena Igor Stravisnky (1882-1971) izan zen.
Neoklasizismoaren ezaugarriak honako hauek dira:
• Musika deskriptiboa baztertu egiten zen. Musikak objektiboa eta autonomoa izan behar
zuen, beste arteetatik independentea.
• Melodiaren garrantzia handia zen.
• Publikoak onartzen zuen musika entzungarria egin nahi zuten. Batzuetan, zirkoko musikaren
edota jazzaren eragina zuen.
• Kontrapuntua erabiltzen zuten.
• Suite edo kontzertu generoak erabili zituzten.
• Arreta handia jarri zuten ganbera musikan. Klabea berreskuratu zuten.
Neoklasizismoak Europan eta Amerikan eragin handia izan zuen, eta konpositore ugari bildu
zituen mugimendua izan zen: Frantzian, Groupe des six (Seien taldea: Arthur Honneger, Darius
Milhaud, Francis Poulanc, George Auric, Germaine Tailleferre eta Louis Durey) dugu; Espainian,
Manuel de Falla eta 27ko belaunaldia; Alemanian, musika erabilgarria deituriko joerakoak
(Paul Hindemith eta Carl Orff); AEBetan, konpositore independenteak (Charles Ives eta Edgar
Varése); eta Errusian, iraultzaren aldeko konpositoreak (Sergei Prokofiev eta Dimitri
Shostakovich). Aipatutako konpositore horietako askok neoklasizismo estiloan konposatzeaz
gain, beste estilo edota joera batzuk ere garatu zituzten. Ezin da inolaz ere konpositore bakoitza
joera bakarrean kokatu.
Garai haietako beste mugimendu bat dodekafonismoa izan zen. Arnold Schönbergek —
atonalismoa ere landu zuen— asmatu zuen. Dodekafonismoak ondorengo ezaugarriak zituen:
• Sistema tonalean oinarritzen zen. Eskala kromatikoaren 12 notak hurrenkera jakin batean
jartzen ziren, eta hurrenkera horri “oinarrizko seriea” deitzen zitzaion. Musika-lan osoa serie
horretan oinarritzen zen. Serie horri, ondoren, teknika kontrapuntistikoak aplikatzen
zitzaizkion, baina alderantzizko hurrenkera (nota berberak baina atzekoz aurrera) erabiliz,
inbertituta (goranzko bitarte bat berazko bihurtuz eta alderantziz)...
• 12 notek garrantzi bera zuten; ez zegoen inolako hierarkiarik. Nota bat ezin zen errepikatu
serie osoko beste hamaika nota azaldu arte.
• Horren ondorioz, disonantziak eta askorentzat oso itsusiak ziren jauzi melodiko ugari
gertatzen ziren. Ez zen edertasuna bilatzen.
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Dodekafonismoa Arnold Schoenbergen bi ikaslek jarraitu zuten: Alban Berg eta Anton Webern.
Hirurek Vienako II Eskola osatu zuten. Ulertzeko musika “zaila” izan arren, Europa osora zabaldu
eta jarraitzaileak izan zituen.
Azkenik autore independenteak aipatu behar dira. AEBetan, Charles Ives (Erantzunik gabeko
galderaren egilea) eta Edgar Varese aipatu behar dira. Bi konpositore haiek erritmoarekin
esperimentatu zuten, eta beraien musika-lanetan perkusiozko musika-tresna ugari erabiltzen
zituzten. Europan Prokofiev, Shostakovick eta Bartok ere independentetzat har daitezke. Estilo
pertsonala zuten eta musikan berrikuntzak sartu zituzten.
4. XX. MENDEKO MUGIMENDU MUSIKALAK BIGARREN MUNDU GERRA ONDOREN
II. Mundu Gerraren (1939-1945) ondoren zientziarekin lotutako aurrerapen nabarmenak gertatu
ziren: hedabideak, elektronika, asmakuntza berriak… Horiek guztiak artean eta musikan eragin
handia izan zuten; adibidez; elektronika musikan erabiltzeak musikaren zabalkundea erraztu
zuen, telebistaren, irratiaren, magnetofonoaren eta tokadiskoaren bitartez besteak beste.
Garai hartako joerak abangoardia hitzaz ezagutzen ditugu, eta orokorrean nahiko erradikalak
ziren.
1. Musika Elektronikoa: XX. mendearen hasieran musika-tresna elektronikoak sortu ziren.
Musika-tresna elektronikorik garrantzitsuena Martenot Uhinak izenekoa izan zen. Gero, XX.
mendearen bigarren zatian, sintetizadorea asmatu zuten: musika-tresna horren bitartez soinua
(tinbrea, intentsitatea...) moldatu edo aldatu zitekeen. Sintetizadoreak tinbre tradizionalak sor
zitzakeen, baina baita tinbre berriak ere, naturako soinuak adibidez. Urteak pasatu ahala,
sintetizadoreak aldatzen eta hobetzen joan dira.
Estetika honen jarraitzaile nagusiak Karlheinz Stockhausen eta Luciano Berio izan ziren.
2. Musika Konkretua: Oinarrizko material bezala zarata erabiltzen zuten. Zarata horiek
“konkretuak” ziren, objektu “konkretuek” egindakoak. Musika konkretuaren joeraren barruan,
errealitatetik jasotako soinuak (zaratak) zinta magnetofonikoetan grabatu, eta ondoren
manipulatu egiten zituzten, oihartzunak, abiadura aldaketak... sortuta. Musika horren
aitzindaria dadaismoa dela esan daiteke.
Musika konkretua jorratu zuten konpositoreak Pierre Schaeffer (1910), Olivier Messiaen,
Edgard Varèse eta Pierre Boulez izan ziren.
3. Serialismo integrala: Jatorria Arnold Shoenberg-en dodekafonismoan izan zuen arren,
serialismo integralak aurrera pausu bat eman, eta seriea edo hurrenkera musikaren parametro
guztietara aplikatu zuen. Beraz, joera horren jarraitzaileek seriea, altuerari aplikatzeaz gain,
erritmoari, tinbreari eta intentsitateari ere aplikatu zioten eta horrek sorkuntzarako aukerak
asko zabaldu zituen. Serialismo integrala landu zuten konpositore ezagunenen artean ditugu
Olivier Messiaen, Pierre Bolulez, Luigi Nono eta Luciano Berio.
4. Musika aleatorioa: 1950. urtean sortu zuten. Musika mota hori musika antolatuaren eta
kontrolatuaren kontra, hau da, serialismoaren kontra zihoan. “Alea” hitzak “adu”, “zori” esan
nahi du, eta “aleatorio” hitzak adierazten du musika zoria kontuan hartuz sortzen zutela: zorizko
jokoen metodoak (dadoak...) erabiltzen ziren musika sortzeko, edota konpositoreak idatzi gabe
utzitako zatiak bukatu behar zituen interpreteak. Sistema horrek partitura interpretatzen zen
bakoitzean modu ezberdinean jotzea zekarren. Joera horretako konpositorerik ezagunena Jonh
Cage izan zen.
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Postserialismoa.
50eko hamarkadaren ondoren, aurretik sortutako joerei aurre egiteko mugimendu berriak sortu
ziren:
1. Musika estokastikoa: Serialismo integralari kontra egin eta konposizioan kalkulu
matematikoak erabiltzen zituen. Konpositorerik ezagunena Yanis Xenakis (1922) izan zen.
Musikaren eta arkitekturaren arteko lotura interesatzen zitzaion.
2. Musika testurala: Musikaren alderdi batzuk (testura, tinbrea, efektu dramatikoak...) baztertu
zituen. Konpositore garrantzitsuenak Krzysztof Pendereky (1933) eta Gyorgy Ligeti (1923)
izan ziren.
1960tik aurrera esperimentazioa ugaria izan zen. Gaur egun, mikrotonalismoa, jazza, rocka —
honen barnean estilo ugari dago—, minimalismoa, musika etnikoa... nahasten dira.
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