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Ikasgaiaren izena
Kodea. Idatzizko komunikazioa
Ikasketa planean duen kokapena eta iraupena
LEHEN MAILA – SEI HILEKOA

ECTS kredituak
6 ECTS
Oinarrizko prestakuntza

Modalitatea
Presentziala

Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen konpetentziak
- Oinarrizko konpetentziak
(Kodea)- Komunikazioaren historia ezagutzea, paradigma berriak ikastea eta unean uneko
komunikazio egiturak identifikatzea, komunikazio mezuak balioesteko eta dagokien testuinguruan
kokatzeko
(Kodea)- Lanak eta proiektuak modu akademikoan aurkeztea eta azaltzea, zenbait ikasle eta
irakasleren aurrean, dagozkien komunikazio baliabideak behar bezala eta eraginkortasunez erabiliz
- Zeharkako konpetentziak
(Kodea)- Talde lana
(Kodea)- Ikasten ikastea
(Kodea)- Espiritu kritikoa eta konpromiso etikoa
- Konpetentzia espezifikoak
(Kodea)- Eskuratutako informazioa egokiro eta eraginkortasunez interpretatzea eta adieraztea, ahoz
zein idatziz, bai euskaraz, bai gaztelaniaz, bai ingelesez, eta komunikabide bakoitzaren
ezaugarrietara egokituta

Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen ikaskuntza emaitzak
Komunikazio mezuak ikuspuntu kritikotik aztertzea
Lan akademikoen egitura eta ezaugarriak ezagutzea eta erabiltzea
Adierazpenaren eta komunikazioaren oinarriak ezagutzea eta publiko espezializatuaren nahiz ezespezializatuaren aurrean lanak aurkezteko erabiltzea
Albisteak idaztea, egituratzea eta hedatzea, hizkuntzaren arauak eta kazetaritzako idazkera nahiz
adierazpidea aintzat hartuta
Eskuratutako informazioa aztertzea, interpretatzea, berregituratzea eta adieraztea, hizkuntzaren
egokitasuna eta zuzentasuna bermatuz hiru hizkuntzetan (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez),
hizkuntzalaritza testual eta diskurtsiboaren irizpide orokorren araberako komunikazio egoera aintzat
harturik
Euskarri digitalen beharretara egokitutako informazio produktuak prestatzea
Ikasgaiak profil profesionalari egiten dion ekarpena
Ikasgai honek Ikus-entzunezko komunikatzailea eta Gidogilea profiletarako beharrezko ezagutzak eta
gaitasunak ematen dizkie ikasleei.
Irakaskuntza-ikaskuntza metodologia, eta ikasleak bereganatu beharreko konpetentziekin
duen harremana
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MT1. Eskola magistralak
MT2. Kasuak aztertzea
MT3. Problemak ebaztea
Prestakuntza jarduerak
Jarduera presentzialak
JP2. Eskola magistralak/Hitzaldiak
JP3. Eskola praktikoak
JP5. Tailerrak
JP6. Jarraipenerako tutoretzak
JP7. Mintegiak
JP9. Aurkezpenak
JP10. Simulazioak/Rol jokoak
Ez-presentzialak
JEP1. Ikasketa eta lan autonomoa
JEP2. Taldekako ikasketa eta lana
Ikasleak bereganatutako konpetentziak ebaluatzeko sistema
EB1.
EB2.
EB3.
EB4.
EB5.
EB6.

Talde lanak
Banakako lanak
Azalpenak eta aurkezpenak
Banakako proba presentzialak
Prestakuntza jardueretara joatea eta horietan modu aktiboan parte hartzea
Ikaslearen auto-ebaluazioa eta baterako ebaluazioa

Edukien laburpena









Euskara
- Adituari elkarrizketa
- Laburpena, sintesia, eskema (ikasteko generoak)
- Testuak orrazteko eta ebaluatzeko teknikak
- Talde zuzenketak egiteko tekniken praktika
- Gaztelaniaz landutako testuen praktika
- Testuak "birziklatzea", "berriz paketatzea"
- Euskararen normatibizazioa: Euskaltzaindia (ortografia, ohiko akatsak)
Gaztelania
- Azalpenezko testua
- Iritzi testua
- Talde zuzenketak egiteko tekniken praktika
- Testuak orrazteko eta ebaluatzeko tekniken praktika
- Euskaraz landutako testuen praktika
- Testuak "birziklatzea", "berriz paketatzea"
- Gaztelaniaren gramatika eta ortografia: arauak eta erabilera
Ingelesa
-Laburpena, sintesia, eskema (ikasteko generoak)
- Talde zuzenketak egiteko tekniken praktika
- Testuak orrazteko eta ebaluatzeko tekniken praktika
- Euskaraz eta gaztelaniaz landutako testuen praktika
- Testuak "birziklatzea", "berriz paketatzea"
- Atzerriko hizkuntzaren arauak eta erabilerak
ON-LINE tresnak
Hiztegiak, testu zuzentzaileak, bestelakoak
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