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2. Zeregina. DBHrako Irakurketaren Ulermenerako Hobekuntza Plana.  
Tarea 2. Plan de mejora de las competencias lectoras en la ESO. 

TESTUA/TEXTO 
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GAIA/ASIGNATURA TEKNOLOGIA 

MAILA/CURSO D.B.H. 2 
IKASTETXEA/CENTRO ALAITZ B.H.I. 

DEPARTAMENTUA/DEPARTAMENTO TEKNOLOGIA 
IRAKASLEA/PROFESOR / A MIKEL DOMEÑO ZARO 

JATORRIA/FUENTE 
EGILEA/AUTOR - 

IZENBURUA/TÍTULO LORTU ZURE POSTA DOAN 
ARGITALETXEA/EDITORIAL EUSKALERRIA.ORG 

URTEA/AÑO 2009 
ORRIALDEA(K)/PÁGINA http://www.euskalerria.org/posta/erregistratu.cfm 

 
ISBN - 

 
TESTU-MOTA/TIPOLOGÍA 

OINARRIA/SOPORTE TESTU DIGITALA 
FORMATOA/FORMATO TESTU MISTOA 

MOTA/TIPO JARRAIBIDEA + FORMULARIOA 
ERABILERA/USO PRIBATUA 

ESTRATEGIAK/ESTRATEGIAS DE LECTURA 

IRAKURRI BAINO LEHEN/ANTES DE LA LECTURA 

IRAKURKETAREN HELBURUA 
- Posta kontua egiteko jarraipideak ezagutu. 
- Ikasle bakoitzak bere posta kontua sortzea. 
ESTRATEGIA METODOLOGIKOAK 
- Berariazko lexikoa lantzea: Erabiltzaile-izena, karaktere alfanumeriko, 

pasahitza, spam eta abar. 
-  Hipotesia osatzea: orrialdearen aurrean, irakurri gabe, izenburua (lehen 
euskal e-posta zerbitzua) eta formularioak ikusita. 
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IRAKURRI BITARTEAN/DURANTE LA LECTURA 

LABURBILTZE PARTZIALAK EGIN. 
- 1. puntua irakurri ondoren laburpena egin: Zer hizkia ezin da erabili? 

Zenbat karaktere kopuru jar daiteke? 
- 2. puntua irakurri ondoren laburpena egin: Zertarako bete behar da 

galdera atala? 
- 3. puntua irakurri ondoren laburpena egin. 

IRAKURRI ONDOREN/DESPUÉS DE LA LECTURA 

- Formularioak eskatzen duen informazio guztia paperean ondo bete. 
- Irakaslearen oniritzia jaso ondoren (hau da informazio guztia ongi 

dagoela konprobatu ondoren) ordenadorera pasa posta kontua sortzeko. 
 

JARDUERAK/PROCESOS LECTORES 

1. Zer hizkia ezin da erabili erabiltzaile-izenean? 

Erantzuna/Respuesta ñ 

2. 

Zenbat zifra ditu egiaztapen kodeak? 
a) 5 
b) 4 
c) 6 
d) 15 

Informazioa bilatzea edo eskuratzea RECUPERAR 
- OBTENER 

INFORMACIÓN 

Erantzuna Respuesta a) 5 

1. 

Zein da testuko hiru pausoen orden egokia? 
a) Zure datuak eman, pasahitza berreskuratu eta erabiltzaile-

izena jarri. 
b) Erabiltzaile-izena jarri, zure datuak eman eta pasahitza 

berreskuratu.  
c) Erabiltzaile-izena jarri, pasahitza berreskuratu eta zure 

datuak eman.  
d) Erabiltzaile-izena jarri, zure datuak eman, eta pasahitza 

berreskuratu. 

Ulermen orokorra COMPRENSIÓN GLOBAL 

Erantzuna Respuesta 
c) Erabiltzaile-izena jarri, pasahitza berreskuratu eta zure 

datuak eman.  
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2. 
Zer da lortuko duguna, datu guztiak bete ondoren, erregistratzen 
garenean? 

Erantzuna Respuesta Gure posta kontu pertsonala izatea. 

1. 
Ezinbestekoa da GALDERA atala betetzea kontu bat irekitzeko? 
Erantzuna arrazoitu. 

Erantzuna Respuesta 
Ez, ez da ezinbestekoa. Baina  garrantzizkoa da pasahitza 

berreskuratu ahal izateko. 

2. Zertarako idatzi behar da bi aldiz PASAHITZA? 

Interpretazioa INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

Erantzuna Respuesta Segurtatzeko ongi idatzi dela. 

1. 

Zure ustez zergatik ezin da ñ hitza erabili ERABILTZAILE-
IZENean? 

a) Euskaraz ez delako erabiltzen. 
b) Gaztelaniaz ez delako erabiltzen 
c) Ingelesaz ez delako erabiltzen 
d) Txineraz ez delako erabiltzen 

Erantzuna Respuesta c) Ingelesaz ez delako erabiltzen. 

2. 
Zer gertatuko da zuk idatzitako ERABILTZAILE-IZENA jada 
erregistratuta badago? 

Edukiaren gaineko hausnarketa VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

 

Erantzuna Respuesta Programak ez dizula utziko izen hori aukeratzen. 

1. Zergatik 2. paragrafoko oharra negritaz dago? 

Erantzuna Respuesta Garrantzia emateko idatzitakoari. 

2. 
Zergatik jarri dute JAIOTZE DATAko hilabete atalean menu 
zabalgarri bat?  

Formaren gaineko hausnarketa VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 

FORMA 

Erantzuna Respuesta 
Hilabetea ongi idazteko zeren soilik aukeratu daiteke menuko 

aukera bat edo idatzi gabe erantzuna izateko.  

PRAKTIKAN JARRI/PUESTA EN PRÁCTICA - OHARRAKOBSERVACIONES 

Oso aktibitate polita izan da eta nahiko azkar egin dute (ordu erdi batean). 
Arestian aipatutako estrategiak jarraitu egin dira.  
Erantzun zuzenen kopurua altua izan da eta lantzeko maila D.B.H. 2 aukeratzea egokitzat jotzen dugu emaitzak ikusita. 
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