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1. Sarrera Txosten honetan gai hauek aztertuko ditugu: 

1 Hasteko, galdera bati erantzungo diogu: beste metodologiarik erabili 
behar al da Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan? 

2 Ondoren, hizkuntz ikasketarako oinarri nagusiak aipatuko ditugu eta 
zenbait teknika aurkeztuko hizkuntz irakaskuntza guztietarako eta, 
ondorioz, Xede Berezitarako Hizkuntzarako ere, espezialitate h01Ten 
testuinguruko adibide praktikoak argi bila erabiliz. 

3 Segidan, trebetasunen integrazioarekin burututako jardueren garran- 
tzia azpimarratuko dugu. 

4 Azkenik, atal bat aurkeztuko dugu, enpresen alorrari ongien egokitzen 
zaizkion jarduerak, ikusmoldeak eta ataza bidezko lana aztertzeko. 

2. Oinarri 
metodologikoak 

2.1. Xede 
berezitarako 

hizkuntzarako 
metodologia 
espezifikoa? 

2.2. Hizkuntz 
ikasketaren oinarri 

nagusiak 
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Xede berezitarako hizkuntz irakasle guztiek egiten duten galdera da: 
Metodologia berezi bat, desberdina, erabili behar al da Xede Berezitara 
ko Hizkunt; irakaskuntzan? Erantzuna ezezkoa da eta gai horretan teoria 
guztiak bat datoz. 

Bide metodologikoak ezartzerakoan, Xede Berezitarako Hizkuntz irakas- 
kuntzak ez du zertan izanik helburu zabalagoetarako hizkuntz irakaskun- 
tza ez bezalakoa. Ez dago arazorik, oro har, metodologia komunikatiboa, 
Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan erabiltzeko. 

Egia da, orain dela hamar bat urte arte, entzumena eta, neurri batean min- 
tzamena, ez zituztela ia inoiz kontuan hartzen, profesionalei eta, batez 
ere, negozioen alorretan aritzen direnei gaztelania irakasteko material 
didaktikoen egileek. 

Argitalpenik gehienek ezagutza gramatikalak sendotzea zuten helburu, 
eta irakurketa, idazketa eta itzulpena lantzea, beti beste alorretan gaindi- 
tuta zeuden metodo tradizionalen arabera. 

Hala ere, eta salbuespenak aparte, harreman profesionaletako hizkuntza 
ikasten duen edonork komunikaziorako ikasi behar du erabiltzen, bai 
idatzizkorako bai ahozkorako; hau da, hitz egiten, idazten, ahozko tes- 
tuak eta idatzizkoak ulertzen jakin behar du. 

J akina, materialen edukia eta ikasgelako jarduerek, bai ahoz bai idatziz, ikas- 
leen lanbidearekin lotuta egon behar lukete, argi baitago ariketen edukiak 
gertukoak eta egiantzekoak gertatzen baldin bazaizkie, adoretuago sentituko 
dutela beren burua parte hartzeko eta lanari etekin ho bea ateratzeko. 

Ikas-jardunbidean ardaztutako metodologia erabiltzeko, oinarri batzuk 
azpimarratu behar dira, gure hizkuntz ikasketaren bilbapenean parte har- 
tuko beharko luketen oinarri batzuk. Garrantzizkoenak ikusiko ditugu. 

Hizkuntza baten ikastea era honetara ulertu behar da: 

a Jardunbide aktiboa. Horrek, berez, esan nahi du, "jarduera" ez dela 
ulertu behar ikaslearen irakurmen edo mintzamen-gaitasunaren maila- 
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ri begira bakarrik, ezagutza erabiltzeko formari eta haren bizi-ingu- 
ruari ere begiratu behar zaiola, jasotzen dituen informazio berriak sare 
zabalago batean zentzua izan dezan. 

b Erabakiak kontuan hartzen dituen jardunbidea= Irakaskuntza tradi- 
zionalean irakaslearen erabakiak bakarrik ziren baliozkoak eta horiek 
soilik hartzen ziren kontuan. Hizkuntz ikasketan oinarritutako meto- 
dologian eta, areago Xede Berezitarako Hizkuntzaren alorrean, berr:iz, 
ikaslearen erabakiak eta ekarpenak funtsezkoak dira. 

c Hizkunizaren mugatik at dagoen gai bat. Ama-hizkuntza ikasten 
denean, munduaren ezagutza eta. hizkuntza bera pare-parean joaten 
dira. Bigarren hizkuntza bat ikasten denean eta, areago He1buru Bere- 
zitarako ikasten denean, izugarrizko desfasea dago bi elementu horien 
artean, izan ere ikasleak izan dezake bere espezialitatean maila handi- 
ko ezagutza, eta haren hizkuntza-maila, aldiz, hutsa izan. Ezaugarri 
horiek dituen norbaiti irakasteak ikaslearen bi alderdi horiek berdin- 
-berdin errespetatzea esan nahi du. 

d Emoziorko esperientzia= Emoziozko esperientzia da eta ez da sistema 
baten arraziona1izatze hutsa. Horregatik, gelan emozio-jarrera positi- 
boa garatu beharko litzateke, adibidez, lanak binaka eginez, taldearen 
barne-harremanak eraginez, edo ikasgelako ekintza eragingarriak, 
interesgarriak, anitzak eta dibertigarriak burutuz. 

e Ekinira zenbaitetan halabeharrezkoa= Hau da, hizkuntza bat ikasteko ez 
da ezinbestekoa, hizkuntz alderdiak soilik lantzea. Adibidez, Xede Berezi- 
tarako Hizkuntzaren kasuan, landu daiteke hizkuntza bera ez den zerbait, 
enpresako arazoren batedo mediku-kontsultari buruzko gairen bat. Garran- 
tzizkoena da, ikasleak senti dezala,jornuga-hizkuntza erabili beharra. 

f Ikastea ez da ezinbestean sistematikoa» Informazioa sistematizatuz 
ikasten dugula egia da, baina jardunbidea ez da sistematikoa. Beste1a 
esanda, inforrnazioa erabat sistematizatuta azaltzeak ez du nahitaez 
ikastea bermatzen, ikasleak here bame-sistema propioa baitu. 

Oinarri metodologiko desberdinak: 

Xehetasun horiek azaldu ondoren, hizkuntz irakaskuntzaren ikusmo1de 
komunikatiboa zehaztuko luketen zenbait oinarri rnetodologiko, Hut- 
chinson & Waters-i jarraikiz, aipatuko ditut, eta ez Xede Berezitarako 
Hizkuntzarenak soilik. 

1 Hutsuneak 
2 Aniztasuna 
3 Iragarpena 
4 Gustura egotea 
5 Metodologia integratua 
6 Koherentzia 
7 Prestaketa 
8 Ikaslea giroan sarrarazteko gaitasuna 
9 Sormena 

10 Talde-dinarnika eta giro ona 
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23. Oinerti horiek 
gauzatzeko teknikak 
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1 Hutsuneak.: Ikasteko, pentsatu egin behar da. Den-dena egiazko eta 
ziur aurkeztuko balitzaigu, ez genuke gauzak pentsatzeko behar han- 
dirik izango. Hutsuneek sortzen dute arrazoitu beharra. Eta badira 
hainbat eta hainbat hutsune-mota: 

a Informazlohutsuneak:: Ikasle batek badu beste batek ez duen eta 
lortu beharko lukeen infonnazioa. 

b Transferentriahutsuneak:: Informazioa era batera lortzen da, eta hori 
beste bati pasa behar zaio. Adibidez, telefono-komunikazioren bat, 
oharrak. j asotzea, ohar bat norbaiti pasatzea horren berri izan dezan ... 

c Arrazonamenduhutsunealc.: Zantzuak eta informazio-zatiak ema- 
ten <lira eta horiekin erantzuna asmatu behar da. 

d Oroimenhutsuneak:» Jardueraren uneren batean informazioa jaso 
dute eta beste batean oroimena erabili behar dute inforrnazioa 
berreraikitzeko. 

e "Buruhausgarri" hutsuneak= Informazioaren berrantolaketa da, 
Informazio osoaren zati guztiak ematen <lira eta, osorik ateratzeko, 
zatiak antolatu egin behar dira. 

f Iritzihutsuneak.: Zer den garrantzizkoa eta zer ez den erabaki 
behar da, zerk duen erlazioa nahi denarekin eta zer den Iortu nahi ez 
dena. 

g Ziurtasunhutsuneak:: Zer da norbaitek ziur dakiena? Zer da aldez 
aurretik ziurtzat jo daitekeena? Zer asma daitekeena? Zein da lortu 
ezinezko informazioa? 

2 Aniztasuna.: Arretari eusteko eta ikaskuntz errepikapenaren asperdu- 
ra saihesteko, denetarik egin behar da irak.askuntzako unitate guztie- 
tan. Bitarteko anitz erabil daitezke: 

- Baliabideei dagokienez: testu idatzia, audioa, bideoa, azalpena, 
ahozko jarduna. 

- Eskola-antolamenduan: gelakide guztiei parte harrarazi, binaka Ian 
egin, banaka. 

- Ikaslearen egitekoari dagokionez: aurkezle, ebaluatzaile, hartzaile, 
arrazoitzaile, negoziatzaile ... 

- Ariketak., jarduerak, atazak. 
- Trebetasunak: makrotrebetasunak eta lanbide-trebetasunak. 
- Sail tematikoak. 
- Ikusmolde-motak.: zuzenketa morfologikoa edo sintaktikoa, jariota- 

suna, diskurtsoaren egitura, ahoskera ... 

3 Iragarpena» Zerbait iragartzeko, sistema bati buruzko aurre-ezagutza 
eduki behar da, egoera berri batean aurkitzea logikoa izango dena 
aurrez esateko. Oinarrizko teknika bat da, hizkuntz erabilerari eta hiz- · 
kuntz ikasketari aldi berean eragiten baitie, 

Baditu beste alderdi pedagogiko onak ere, ikaslearen berekiko kon- 
fiantza areagotu egiten baitu, bere ezagutzen kontzientzia indartzean. 
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Teknika horrek lagundu egiten dio irakasleari ikasleen hutsuneak aur- 
kitzen, ikaslearen adimena suspertu eta prestatu egiten du ikasteko, 
eta, azkenik, ikasleari bere egoa jardueran sarrerazten dio. Izan ere, 
norbaitek zerbait iragartzen duenean, arriskatu egiten da erabakiak 
hautatzean eta hartzean, eta, lana egin ondoren, zuzen ala oker zegoen 
jakin nahiko du. Bestela esanda, aurresanak eta iragarpenak motibazio 
handia sortzen <lute. 

4 Gustura egotea. Hizkuntz eskolan ongi pasatzea ez da hutsaren 
hurrengoa. Funtsezko modu bat <la atentzioari eusteko. Gauza arrunta 
da hori haurren irakaskuntzan, baina ahaztu egiten zaigu helduekin ari 
garenean eta, areago, Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan. 
Hala ere, gai Iehorrenetan ere, izaten da parada elementu pizgarri 
batzuk aurkitzeko edo gehitzeko, ikaslea asper ez dadin eta arretari 
euts diezaion, hau da, ikaslea informazioak jasotzekoan erne egon 
dadin ikas-jardunbidean. 

5 Metodologia integratua» Eskolako jarduerak hizkuntzaren errealita- 
tea islatu beharko luke,jakina. Eta errealitatean trebetasunak bata bes- 
teari lotuta agertzen dira eta elkar osatuak. 

Kontuan hartzen badugu trebetasun baten garapenak jeneralean beste 
trebetasunen garapenari laguntzen diola, garrantzizkoa da hizkuntz 
ikaslea lotura horren jakinaren gainean egotea, eta trebetasun bakoitza 
isolatua eta aparteko zerbait bezala ez ikustea. 

Hizkuntza eta trebetasun-elementuen aurkezpen osatuari laguntzen 
dioten jarduera batzuk izango lirateke: arazoak irtenbideratzekoak, 
simulazioak, rol-jokoak eta agertokiak. Ataza-mota horrek, oro har, 
ikasleak bere bizitzan burutzen dituen edo burutu beharko dituen jar- 
duera horiek berregingo lituzke. 

6 Kohereniziar Ikasleak argi ikusi beharko du zer eta zergatik egingo 
den, eta eta.pa bakoitza xede-helburuaren zati bat dela ohartuz. Uste 
dut gai hori munta handikoa dela EFEn irakaskuntzan, ikasleek bai 
baitakite hizkuntza zergatik eta zertarako behar duten. 

7 Prestaketa» Garrantzitsua da bai irakasleak eskola eman baino lehen 
egin behar duen aurre-prestaketa, baita ikasleak burutu beharko due- 
narena ere. Erne egon behar, erabiliko dituen materialen testuinguruko 
ezagutza eraikitzeko, horrela errazago sartuko da ikaslea ikasteko 
giroan. 

8 Ikaslea giroan sarrarazteko gaitasuna= Ikasleek giroan sartuta egon 
behar <lute, arlo kognitiboan eta afektuenean ere bai, bietan batera. 
Baliabiderik xumeena eta eraginkorrenetakoa, lehen aipatutakoez 
aparte, galderak egitea litzateke, kontuan izanik galderak ez daitezela 
erantzuteko zailegiak izan, eta, batez ere, ikasleek behar den denbora 
izan dezatela, erantzuna lortzeko. Ikasleak hitzak eta lanbideko trebe- 
tasunak uztartu behar ditu, berehala konturatzeko modua izan dezan 
eta era naturalean osatu, bere ama-hizkuntzan egiten duen bezala, 
orain ikasten ari den hizkuntzan ere ari dadin. 
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2.4. Hiru elementu 
gehigarri 

2.5. Aza/dutako zenbait 
teknikaren aplikazioa 

argitzeko bideak 

1. lagina 
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9 Sormena» Hizkuntz eskolako jarduerek beste zerbait islatu beharko 
lukete, hizkuntza dinamikoa dela, eta, beraz, leku egin behar diela 
erantzun desberdinei edo erantzun-maila desberdinei. 

10 Taldedinamika eta giro ona. Irakaskuntzan gaiak aztertzen eta sis- 
tematizatzen saiatzen bagara ere, argi dago badaudela eragile ukitu 
ezinezkoak ikasketa baldintzatzen dutenak; bat aipatzeko, ikasle-ira- 
kaslearen arteko harremanak, Lankidetza-giroa sortzen saiatzea eta 
eskolan elkarrekin ondo mo]datzea oso gora handikoa da eta, areago 
LFEko eskoletan, irakasleak sarritan lantzen ari diren gaian bere 
burua duda-rnudan ikusten baitu eta gerta daitekeelako ikasleari ez 
gustatzea laneko betebehar gisa ordu batzuk iragan behar izatea, gaz- 
telania ikasten, esate baterako. 

Kontuan hartu behar dira beste elementu hauek ere: 

1. Komunikariorako ikasten den hizkuntzaren erabilera 

Eskolan parte hartzaile guztiei aukera asko eman zaie elkarrekin berez 
eta benetan komunikatzeko. 

Horrek esan nahi du, jarduera didaktiko gutxi-asko komunikatiboez 
aparte, aukera guztiak baliatu behar direla ikasleek hizkuntza egoera 
errealetan erabil dezaten, e1karrekin edo irakaslearekin informazioa nu- 
katzeko eta esanahiak negoziatzeko. 

2. Autonomiaren garapena 

Gaur egun joera bat dago atzerriko hizkuntzak ikastean, Xede Berezita- 
rako Hizkuntz irakaskuntzan ere egon dagoena, ikasleen autonomia 
garatzekoa. Azken batean, nahi izaten da ikasleak beren kasa ikasteko 
gai izatea, ikastea eraginkorragoa izan dadin eskolan eta eskolaz kanpo 
ere, irakaslearen etengabeko laguntzarik gabe. Horrek esan nahi du, ira- 
kasleak ez duela gaiari buruzko ezagutzak azaltzera mugatu behar, eta 
denbora gehiago eman behar duela ikasleei ardura handiagoa hartzeko 
lagnntzen. Laguntza horretan sartzen dira prestaketa psikologikoa, hiz- 
kuntza ikasteko gogoa bizkortzea eta estrategien erabileran prestatzea. 

· 3. Parte hartzaileen arteko elkarreragina 

Eskolan ikasleek eta irakasleek hartzen dute parte. Ikasten ari dena ez da 
egonean dagoen norbait. J ardunean hartu behar du parte eskolaren gara- 
penean, ez erantzunak emanez bakarrik, ekimenez baizik: argibideak 
eskatuz, oztopoak azalduz ... 

Ikus dezagun segidan azaldutako zenbait teknikaren aplik.azioa hainbat 
ikasmaterial oinarri hartuz. 

Imagen de la marca. M. Fajardo y S. Gonzalez. Santillana. Universidad 
de Salamanca 1995. Marketing: La Publicidad (63 or.). 
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.1: 1. lagina Harkecfo : la ubli(ida4 

7. Complete el siguiente cuadro, en el que se recogen distintos medios publicitarios, 
buscando las palabras que necesita en el artfculo «Un carnpafion para un llder», 

lwm·U·f 

PRENSA 

1�,o 
TELEV!Sl6N 

DIRECTO 

OTROS 

SO PORTES 

- prensa gracuita 

- ernisoras 

-folletos 

- catalogos 

- regalos 

FORM AS 

- encartes 

-anuncios clasflcados (par palabras) 

-programas 

-programas 

- publl-reportajes 

- dirigida al domicilto 

- dirlgida al lugar de traba]o 

- la publicidad se limlta al nombre de 
la rnarca o de la empresa 

- J arduera honetan hutsuneak betetzeko teknika erabiltzen da. 

- Transferentzia bidez hutsuneak betetzeko moldeari dagokio. Hau da, 
lan hori burutzeko, ikasleak aurrez informazio zehatz bat lortu behar 
du. Informazio hori artikulu honetan aurkituko du: "Un campafion para 
un lfder" eta, ezertan hasi aurretik, irakurri eta ulertu beharko du. Gero, 
lehen prestatutako gida baten arabera informazioa sailkatu egin behar- 
ko du. 

- Horrela lortuko da, eskuratutako eta leku egokian kokatuta dagoen 
inforrnazioaren bidez, ikasleek hitz-sorta bat izatea, publizitatearen 
alorrean arruntak diren baliabide, euskarri eta formekin, 

- Informazio-hutsuneak dituen jarduera horrek balioko du hiztegi espe- 
zifikoa sartzeko, eta, aldi berean, sailkatzeko. Proba txiki bat da, unita- 
te bakoitzean hasierako edo amaierako hiztegira behin eta berriz jo 
beharrik izan gabe, hiztegia apurka-apurka lantzeko. 
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.2: 2. lagina 

5. t. Mire este dibujo y diga que cree que se anuncia en el. 

5.2. Estearticulo infonna sobre una campaiia publicitaria, Lealo y responda a 
las siguientes pregumas: 

a. <En que tipo de soporte aparecieron los anuncios Carelman? 
b. ( Par que resultaban enigrrciticos? 
c. cQue producto se anunciaba y con que objetivo? ,Quien era el anun- 

ciante! 
d, Haga una lista de rodes los objetos irnposibles creados por Carelman. 

rnencionados en el rexro, Despues piense c6rno podria definir el concepto 
de -objeto imposible-. 

Mada Lluisa Sabater 



El anuncio que vende imaginacion 
Unas vallas crean expectaci6n al paseante de Madrid 

ROGER SALAS 
Comenzaron a aparecer hace po- 
co mas de un afio, El foco de 
arencion principal fue la plaza 
de Cibeles. Se veian desde todos 
Jos lados: .a pie, en coche, en 
autobus, Eran basicamente iden- 
ticas de d isefio: un gran letrero 
donde solo variaba el curioso 
objeto imposible del dibujo. 

Tampoco tenian unas sei'ias 
en d6nde adquirirlos, o al menos 
una pauta del fabricante. Solo, 
en letra pequefia, el nombre de 
Jacques Carelman, su creador. 

El enigma crecio en los meses 
siguientes, cuando el nurnero de 

pillo de dientes capaz de atender 
los dos !ados de la boca a la 
vez. Eran el regalo ideal, la bro- 
rna'por excelencia. 

El objetivo del anunciante, en 
este caso un profesional del ra- 
mo publicitario, estaba conse- 
guido: que no pasara indiferente 
este espacio de! mobiliario ur- 
bano destinado a vender y pro- 
mocionar. 

La revista semanal Epoca le 
dedic6 a este creador un amplio 
reportaje, que recogia una nume- 
rosa muestra de la colecci6n (en 
las vallas solo llegaron a apare- 
cer cinco de sus creaciones, inte- 
ligernernente escogidas entre ob- 
jetos muy reconocibles, de Iacil 
visualizacion y uso cotidiano). 

En las vallas nunca aparecio 
su preservative de Iino encaje 
(Carelrnan ha expuesto su obra 
irnposible en Alencon, ciudad 
francesa famosa por sus enca- 
jes), sin suponer el artista en 
cuesti6n que la picaresca espafio- 
la. mucho antes y de manos do- 

objetos imposibles y de vallas 
repartidas por las principales pla- 
zas de la ciudad se hicieron mas 
numerosos. 

Preservativo de encaje 

Los objetos imposibles de Jacques 
Carelman llamaron la atencion 
de rnucha gente. Incluso hubo 
ingenuos que llegaron a Jos gran- 
des alrnacenes y a tiendas de re- 
galos a ver si por casualidad te- 
nian la cafetera para rnasoquis- 
tas, el rnartillo para clavos 
inaccesibles o el rapido, un ce- 

mesticas, habia inventado el ad- 
miniculo contraconceptivo de 
ganehillo, aunque con nulos resul- 
tados, Tarnpoco han llegado a 
las masas callejeras la baiiera 
con puerta de acceso o la mesa 
de pimp6n ondulada. 

La empresa que coloc6 las va- 
llas en Madrid reconoce hoy, 
cuando la campaiia esta a punto 
de tenninar, que el experimenw 
ha sido rotundamente positivo: 
todos los espacios que ocuparon 
los objetos imposibles hoy estan 
ocupados por cosas mas o me- 
nos reales y posibles de encon- 
trar en el mercado. La lista de 
objetos imposibles realizados, o 
al menos ideados, por Carelman 
llega, entre otros. a una pecera 
con jaula incorporada para pe- 
ces voladorcs, un reloj de arena 
antivejez con gruesas piedras en 
vez de polvo, una pip a de doble 
cazoleta para viciosos del humo 
y una cacerola con grif o para 
drenar la sopa. Carelman ha pen- 
sado en las paridas de todos. 

5.3. En pequefios grupos traten de disefiar al.gun otro objeto imposible y 
describanselo al resto de la clase. 
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2. /agina 

3. Gramatikaren 
sarrera Xede 
Berezitarako 

Hizkuntz 
irakaskuntzan 

3.1. Aztertu 
beharreko a/derdiak 

3.2. Aplikazioa 

.3: 
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Publizitateari burnzko artikulua. Hablemos de negocios. M. LL Sabater, 
E. Martin, M. Bosch 

Alhambra Longman. Madrid 1992. Publicidad. 

Jarduera honetan, publizitateari buruzko artikulu bat irakurtzea proposa- 
tzen zaio ikasleari, sormen edo irudimenezko ariketekin. 

- Marrazkian informazio-hutsune bat aurkituko du (zeren berri ematen 
da? Ez da markarik aipatzen, ezta non lor daitekeen ere esaten) eta ira- 
garpen-ariketa bat (zertaz izan Iiteke iragarpen hori?). 

- Irakurketak badu lehen aipatutako osagai garrantzitsu bat: gustura ego- 
tea, ongi pasatzea, hori dibertigarria gertatzen baita. 

- Ikaslea jardunbide horretan sartu egiten da, asmatu egin behar baitu eta 
gero bere hipotesia zuzena ala okerra zen ikusi. 

- 5.2. ariketan sustatu egiten da ikaslea sormena lantzera, ezinezko 
objektu bat diseinatu behar baitu. 

- Talde-dinamika sortzen du, talde bakoitzak gauza dibertigarriaren ber- 
tsio desberdina egingo baitu, objektu ezinezkoarena alegia. 

Gai sahestezina da, ikaslearen hizkuntz gaitasuna hobetzeko gramatika- 
ko alderdi batzuk sartu behar izatea. 

Orain arte esan dugunaren arabera, argi dago gramatika-jarduera batek 
egon behar duela: 

• Testuinguru batekin estu lotuta. 
• Lantzen ari garen gaiarekin erabat bat etorriz. 

Ezin da, besterik gabe, inongo Ioturarik gabe, gramatikako puntu bat 
azaldu, baizik eta gai jakin baten inguruko jarduera izan behar duela, eta 
horren agerpena garrantzizkoa izan behar du. 

Gauza garbia da, hori egiteko era desberdin eta anitzak daudela. Horieta- 
ko bat azalduko dugu (.3 irudian): 

1.2.b. Estas pueden ser algunas de las causas de descenso o aumento en el volurnen 
de contrataci6n de la bolsa, iPuede aiiadir otras? 

• Subida/baj ada de] precio de! crude. 
• Aceleraci6n de la inflacien, 
• Subidalbajada de tipos de interes, 
• Situaci6n de la peseta. 
• Aumento/descenso de la tasa de crecirniento. 
• Reajuste de paridades en el SME. 
• Deterioro de los beneficios ernpresariales, 

1.2.c. Trabaje con su compafiero/a, Practiquen expresando la causa de las varia- 
ciones en la actividad bursaril. Pueden utilizar este rnodelo: 

Modelo: El descenso del volumen de contratacion fue debido a ... 
ascenso fue consecuencia de ... 

se debi6 a ... 

Hablemos de negocios, M. LI. Sabater, E. Martin, M. Boch. Alhambra Lo11g111a11. Madrid 
1992. U11idad 8. Bancos y Finanzas. (99 or.). 

Marfa Llutsa Sabater 



4. Jarduera 
integratuak 

4. 1. Justifikazio 
metodo/ogikoa 

4.2. lkasleen 
ezagutzazko 
justifikazioa 

4.3. Jarduera 
integratu baten 

aurkezpena 

Jarduera oso erraza da, Burtsaren inguruko ekintza-sorta baten osagai 
dena. Aurreko jardueran ikaslea Burtsako hiztegira jarri da. 1.2.b. atalean 
burtsaren gorabeherak sorrarazten dituzten eragileen adibideak ikasleari 
eman eta gaiari buruz dakiena ibilian jartzen du, burtsaren aldaketa-era- 
gile gehiago azter ditzala esanez. Segidan, hizkuntz eredu batzuk ematen 
zaizkio gauzen zergatikoa adierazteko gain izan dadin, eta aurreko jar- 
duerako elementuak, eman zaizkionak nahiz bere kasa aurkitu dituenak, 
join ditzala esaten zaio. 

Bi ariketa horietan, gramatika lantzen da kausa eta ondorioei buruzko 
azalpenekin, hizkuntz testuinguruan sartzen saiatuz, ikasleari erakusteko 
nolako etekina aterako dion bere esparru profesionalean. 

Leben aipatutako oinarri metodologikoetan bada bat, trebetasunen inte- 
grazioa aipatzen duena. Leben esana dut, eskolako jarduerak hizkuntza- 
ren errealitatea islatu beharko lukeela, eta errealitatea da trebetasunak 
elkarrekin lotuta daudela eta osotasun batean sartuak. Kontuan hartzen 
badugu, trebetasun baten garapenak normalean beste trebetasunak lan- 
tzen laguntzen duela, garrantzizkoa da hizkuntz ikaslea jakinaren gaine- 
an egotea lotura horretaz, eta trebetasun bakoitza bere soilean ez ikustea. 
Beraz, zentzuzkoa da jarduera pedagogikoek oinarri hori islatzea. 

Orobat esana dut, askotan negozio-alorreko gaztelania-ikasleekin aritzen 
garela, eta badituztela ezagutza pasiboak, prentsa espezializatua irakur- 
tzeko adinakoak, baina zailtasun handiagoa dutela enpresa batean dau- 
den zenbait komunikazio-mota idatzizkotan. Batez ere kezkatzen ditu: 
bilera batean parte hartu behar izatea, gaiak ulertzen baditu ere, berezko 
parte-hartze aktiborik ezin burntu ahal izatea, mintzamena urria eta 
mugatua baita. 

Askotan ez da ezagutza-mailaren kontua izaten, trebetasun desberdineta- 
ko oreka-falta baizik, Irakurketari eta idazketari lehentasun ematen zio- 
ten sistema batean hezi ziren, ulermena eta mintzamena aide batera 
utzita. 

Hori saihesteko, gero eta gehiago baztertzen <lira trebetasun bat bakarra 
lantzen duten jarduerak, eta gehiago saiatzen dira horietako batzuk ataza 
desberdinetan edo urratsetan sartzen. 

Jarduera integratuak, batzuetan, atazen segida luze bezala hartzen dira. 
Negozioen alorrean, zorionez, oso egoera egokiei erantzun diete, mundu 
profesionalean gertatzen denarekin erraz identifikatzeko eran. Kasu kla- 
sikoa bat da gutun bat aurkeztu eta ondorengo telefono-hizketa egitea. 
Ikasleak ahozko laburpena egin behar dio Iankide edo arduradunen bati, 
eta, ondoren, gutun edo fax bat idatzi. 

Hala ere, askoz ere mugatuagoak izan daitezke, orain aurkeztuko dudan 
bezala. 
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5. Bisita bat 
enpresa-alorrean 

5. 1. Negozioen 
esparrurako gaztelania 

ikastaro batean ase 
beharreko premiak 

5.1.1. Hizkuntz 
gaitasunmailaren 

hobekuntza, orokorrean 

5. 1.2. Sail /exikal 
berezien gaitasuna 
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2.1. EIBARSAk arduradun bat behar du Esportazio Sail berrirako. Entzun ezazu 
Marketing-arduradunaren eta Pertsonalarenaren artekoa eta: 

a Idatz itzazu hautagaiak beharko lituzkecn trebetasunak. 
b Idatz ezazu prcntsarako oharra. 

Hablemos de negocios. M. LI. Sabater, E. Martin, M. Boen.Alhambra Longman. Madrid. 
1992. Unidad 2: Puestos de trabajo (p.25). 

a Zein helburu du jarduera horrek? Ikasleek prentsarako lan-eskaintza- 
ren iragarki bat idaztea, aurreko moduluko adibideetan oinarrituta, 
Marketing-en arduradunaren eta enpresa bateko Pertsonalarenaren 
arteko elkarrizketaren informaziotik hasita. 

b Bizitza profesionaleko egoeraren bati erantzuten al dio? Oso egoera 
arrunta da, bizitza profesionalean askotan gertatzen dena. 

c ldazketaariketa soila al da? Ez da idaztea bakarrik, beste trebetasu- 
nak ere hartzen ditu kontuan. Kasu honetan, ikasleak elkarrizketa bat 
ulertu behar du, informazio jakin bat atera, oharrak jaso, eta testu bat 
idatzi, hori guztia aurrez eman zaion ereduari jarraikiz. 

Trebetasun integratuen adibide bat da, testu idatzi baten emaitzarekin, 
enpresa batean benetako egoera komunikatiboan gerta daitekeena. 

Aipatu eta komentatu egingo ditut behar horiek, lau sailetan banatuta. 

Lehen ere esana dut Xede Berezitarako Hizkuntzak baduela, guztiaren 
gainetik, hizkuntza orokorraren gorputz bat, irakaskuntzan baztertu ezin 
dena. Argi dago mota horretako ikastaro batean elementu berriak sartu 
egin beharko direla, edo puntu ahul batzuk edo hizkuntza orokorreko 
alderdi korapilatsuak sendotu, baina beti erabilera profesionalaren ikus- 
puntutik begiratuta, hau da, testuingurnko ja.rdueretan guztiz oinarritua, 

Leben esandako zerbait aipatuko dut berriro: hiztegi espezializatua, 
Aipatu dut eragile horri eman izan zaion gehiegizko garrantzia. 

Ukaezina da beharrezkoa dela hitz berezien saila lantzea. Hala ere, uste 
dut hiztegia hizkuntz mota horretako alderdi bat besterik ez dela eta 
materialek ez dutela hiztegian soilik oinarritu behar. Nire eskarmentuak 
erakutsi dit, alor jakin bateko aditu batek lehendik ezagutzen dituela 
hitzak edo oso erraza egiten zaiola horiek ikastea baldin eta irakasleak 
dokumentu egokiak hautatzen badaki. 

Garrantzizkoa da, ikasleak hiztegia erabiltzen ikastea, here lanbide pro- 
fesionalerako garrantzitsua den diskurtso baten barman. 

Marfa Lluisa Sabater 



5. 1.3. Hizkuntza 
profesionalaren 

erabilerarekin 
zerikusirik duten 

trebetasun 
komunikatiboen 

gaitasuna 

Orain arte, material didaktikoen sortzaileek ez diote gai horri behar adi- 
nako garrantzirik eman. Trebetasunez ari naizenean, ez ditut aipatu nahi 
lau trebetasun klasikoak: irakurmena, idazmena, ahozko ulermena eta 
idatzizkoa, edozein profesionalek lanean behar dituen trebetasun integra- 
tuez ari naiz. Horiei eman behar zaie arreta berezia negozioetarako gaz- 
telania-ikastaroaren diseinuan. 

Oso modu fidagarrian sailka daitezkeelako, ez ditut zerrendak emango. 
Ezagunak dira, gainera. Batzuk aipatuko ditut, profesional askok ahozko 
trebetasunean jorratu beharrekoak: 

1. Ohiko telefonokomunikazioak izatea: 

- Letreiatzea. 
- Zenbakiak/zifrak/datak ematea. 
- Telefono-hizketako formula adierazgarriak erabiltzea. 
- Elkarrizketak eta hitzorduak taxutzea eta ziurtatzea. 

Informazioak, aginduak ematea. 

2. Barnebileretan edo gaztelaniadun kidelbezeroekin parte hartzea: 

- Bilera batean burn izatea eta zuzentzea. 
- Azalpenak egitea. 
- Arrazoitzea. 
- Proposamenak egitea. 

Informatzea. 

3. Ahozko aginduak ematea: 

- Lan-tresneriaren erabileraz. 
- Zereginen bat burntzeko. 
- Pertsonak/zerbitzuak/bulegoak lekutzeko enpresa edo lantegiren 

batean. 
4. Enpresantlantokian ohiko Janak nola burutu behar diren azalpenak 

ematea. 

5. Azalpenak egitealgai haueta: galdetzea: 

Produktu/zerbitzu bateko hutsegiteren baten arrazoia, 
- Enpresa/lantokiren bateko zerbitzu eta bulegoak lekutzea. 
- Enpresa/lantokiren bat antolatzea. 

6. Informazioak ematealgalderak egitealerantzutea galdera hauei: 

- Enpresa/lantoki bateko leku desberdinei buruzko informazioa ema- 
tea/galderak egitea. 
sail/zerbitzu/planta/makina baten funtzionarnendua. 

7. Enpresallantegi baten leku desberdinei buruz informarioak 
ematealgalderak egitea. 

8. Jendearen harreran ahoz aritzea: 

- Informazioa emanez. 
- galderei erantzunez. 
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5. 1.4. Alderdi 
kulturalen, 

historikoen, 
soziologikoen eta 

politikoen integrazioa 

5.2. Kasu 
simulazioak: 

enpresako hizkuntza 
irakaskuntzan 
baliozkoa den 

jardueramota bat. 
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- Arazoaren bat konponduz. 
- Kexuren bat dela eta barkamena eskatuz. 

Aholkuak emanez. 

9. Elkarrizketa profesional bate an parte ha rtzea. 

ltl.Produktutzerbitzu bat aurkeztea. 

11. Diagramak/grafikoak!piktogramak aho: interpretatzea. 

12.Giza harremanetan eguneroko gai arruntei buruzko elkarrizketa 
informaletan esku hartzea. 

13 .Bidaiaren batean, lanbidearekin zerikusirik ez duten egoera komuni 
katiboetan parte hartzea. 

Berdin egin behar da gainerako trebetasunekin ere: idazmena, ahozko eta 
idatzizko ulermena, inguru profesionalean trebetasun bakoitza isolatmik 
erabiltzea oso gutxitan gertatzen bada ere. 

Alderdi hau funtsezkoa da, berea ez den beste herrialde batean negozio- 
ren bat egin nahi duenarentzat. Eta gai hori oso gutxi ukitu da Xede 
Berezitarako Gaztelaniazko eskuliburuetan. Baina argi dago ikastaro- 
-mota hauetako ikasleak jabetuta egon beharko Iukeela lana egin behar 
duen herrialdeko gai soziokulturalekin. 

Ahal den neurrian, gai izan beharko genuke ikasleari bizitza profesiona- 
Iean aurkituko dituen zenbait alderdiri buruzko ohar eta argibideak ema- 
teko, geroan eroso ibil dadin. 

Hala ere, ez dut uste gai hori zuentzat hain baliozkoa izango denik, zeuen 
herrialdeko enpresaren batean ariko baitzarete. 

Ataza-mota hori oso baliagarria izan daiteke Xede Berezitarako Hiz- 
kuntz irakaskuntzan. Eta ariketa honetan hainbesteko interesa egotearen 
arrazoia, elementu linguistikoen eta trebetasunen aurkezpena egiteko 
balio handikoa izatea da. 

Ataza-rnota hauek, oro har, ikasleak bizitzan burutzen edo burutuko 
dituen jarduera profesionalak irudikatu Iituzkete, nahiz eta ikasgelan 
horiek beste elementu pedagogikoagoekin osatzen diren, 

Mota profesionaleko arazo bat dago ariketa horretan, gaian sartuta dau- 
denen arteko eztabaidan, bakoitzak eginkizun jakin bat bere gain hartzen 
duenean, zaindu beharrekoa, 

Ariketa horietan prestaketa-fase bat dago, helburu eta beharren arabera 
laburragoa edo luzeagoa izan daitekeena. Gaia aztertu badugu, eta azken 
ahozko ariketa burutzeko izan behar dituzten osagai semantikoak eta Iin- 
guistikoak badauzkatela ziur baldin bagaude, hau bakarrik egingo dute: 

 Kasuarenprestaketa estrategikoa (erabiliko dituzten argudioak). 
 Prestaketa psikologikoa (azken eztabaidan azalduko duten jarrera era- 

bakitzea). 

Marfa Lluisa Sabater 



6. Ataza bidezko 
jarduera 

6 1. Ataza bidezko 
ikusmoldearen 

egokitzapena Xede 
berezitarako hizkuntz 

irakaskuntzan 

Kasu-simulazio batek funtzionatuko badu, ikasleei eskuraerraza izan 
behar zaie, hau da, jomuga-taldea ikusita, ez dira arazo teknikoegiak 
planteatu behar, bestela hizkuntz eskolako benetako helburuari eta 
komunikazioari oztopoak jartzea izango litzateke. 

Kasu-simulazio teknikoegiak ez du hizkuntz eskolarako balio, helburuak 
ez baitira berdinak. Izan ere, ariketan arazo bati irtenbidea aurkitzea 
bigarren mailako zerbait da, eta bat baino gehiago izan daitezke gainera, 
eta ona da hori gertatzea. Ikasleak ez du here burua gehiegi estutu behar 
irtenbide zuzena aurkitzen; bilatu behar duena zera da, bere jarreraren 
aldeko ideiak eta arrazoiak xede-hizkuntzan egoki azaltzea. 

Azken helburua kontuan hartuta, pausoz pauso, mota guztietako ariketak 
egiten <lira, azken eztabaidara, arazoaren irtenbidea eman beharrekora, 
eramaten direnak. Simulazioa ondo eraikia baldin badago, alor tematiko 
jakin bat azter daiteke (marketinga, publizitatea, laneko harremanak ... ) 
eta balio dezake modulu edo ikastaro jakin batzuk diseinatzeko, progra- 
ma edo metodo jakin bat burutzeko behar hainbat ordu ez dugunean. 

Gaur egun, Xede Berezitarako Hizkuntzak irakasteko metodo berrietan 
gero eta gehiago hartzen da aintzat ataza bidezko ikusmoldea. 

Hizkuntz eskoletako jarduerarik gehienak gaur egun ataza bidez egiten 
direla esatea normala da, eta nire asmoa ez da horien baliagarritasuna 
zuritzea. Baina, uste dut, alor profesionalera zuzenduta burutzen diren 
eskoletan komeni dela horien balioa azpimarratzea, horiek baitira asko- 
tan ikasleen beharretara ondoen egokitzen direnak. 

Azpimarratu beharra dago ataza bidezko ikusmoldearen garrantzia xede 
berezitarako gaztelania-irakaskuntzaren alorrean. Gehienbat Erabilera 
Profesionaleko hizkuntzaren alorra da, hain zuzen ere, ikasleek mendera- 
tu behar dutena. 

6.2. Atazaren Ez da nire asmoa atazaren kontzeptuaz eman diren definizio desberdine- 
definizioa tan sartzea, horregatik, osoena iruditzen zaidana aurkeztuko dut eta Xede 

Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan ataza bidezko ikusmoldea ulertzen 
gehien lagunduko duena. Eta hori da Zan6n-ek eman duen definizioa. 
Zan6n-ek (1990) ataza definitzen du, esanez jarduera bat dela: 

- Bizitza errealeko komunikazio-prozesuak irudikatzen dituena. 
- Ikasgelan jarduera-unitate bezala identifikagarria. 
- Propio hizkuntz ikasketara zuzendua. 
- Helburu, egitura eta lan-sekuentzia bat bezala diseinatua. 

Atazaren kontzeptua jarduera gisa gisa ikusten da, hizkuntz ikasketa on 
bati zuzendua, komunikazio-praktikaren bitartez. 

Ataza-mota asko daude, Ernesto Martfn-ek dioen bezala, bilatu nahi 
denar.en arabera formulatuak: 
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6.3. EUPen a/orreko 
hizkuntz 

irakaskuntzarako 
testuinguruko atazak 

baliatzen 
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a Nahi den helburua izan daiteke: 
- Komunikazio linguistikoa. 
- Forma linguistikoa. 
- Eduki kulturalak edo soziokulturalak. 
- Hizkuntz ikasketa. 

b Estruktura eta hedapena izan daitezke: 
- Ataza sinpleak, bat bakarra burutzen denean. 
- Ataza konplexuak, zenbait azpi-ataza dituztenak edo ataza sinpleak. 

c Beste jarduerekiko autonomiari begira, izango di.ra: 
- Azken jarduerak, sekuentzia laburrago edo luzeago baten amaiera 

adierazten dutenean. 
- Jarduera trebatzaileak, azken ataza aurreko urratsetan edo etapatan 

egiten direnean. 

Azken ataza komunikatiboak burutzeko, ikasleek jarduera batzuk bum- 
tzen dituzte, amaierako ataza egiteko aurrez egiten diren urrats edo fase- 
ak osatzen dutenak. 

Bukatu aurretik egiten diren atazek izaera propioa lortzen <lute eta azken 
atazarekiko nolabaiteko autonomia <lute, nahiz eta ez galdu harekin 
duten lotura, ataza horiek zentzua ematen diote azken atazari, Badira, 
gainera, ataza horietan eragile batzuk azken atazan ere eragin berbera 
izango dutenak. Horien artean garrantzizkoak <lira bereziki ikasleen 
elkarreragina, lankidetza-ikasketa eta produktu edo emaitza bat lortzea. 

Ernesto Martfn-ek dioenez "Ataza ikasgelako lan-unitate bat da, eta, aldi 
berean, azpiatal-bilbea, elkarrekin eta azken atazarekin koherentziaz 
lotuak". 

Atazaren definizioan luzatu egin naiz, Erabilera Profesionaleko hizkun- 
tzaren esparruan ataza bidezko ikusmoldea hobeto ulertzeko eta alor 
horretan ikusmolde horrek dakarren onura bistaratzeko. 

Ataza bidezko ikusmoldea benetan egokia da laneko testuinguruan ari- 
tzen den norbaiten behar bereziei erantzuteko, proposatzen diren atazek 
bizitza errealeko komunikazioa irudikatzen baitute eta publikoaren beha- 
rrei erantzuten. 

Horretarako, eta teoriatik praktikara pasatzeko, 5 .1.ra joko dut, negozio- 
etako hizkuntz ikastaro espezializatu batean ase behar diren ahozko adie- 
razpen-beharrei erantzutera. Benetan alor horretan profesional batek 
menderatu behar dituen trebetasunak aztertzen baditugu, berehala, gai- 
-zerrenda bat aurkituko dugu, ataza bidez ikastaroan lantzeko. 

Profesional batek negozioen munduan menderatu behar dituen trebetasu- 
nen eskema hau da: 

- Ohiko telefono-komunikazioak izatea. 
- Bame-bileretan edo gaztelaniadun kide edo bezeroekin parte hartzea, 
- Ahozko aginduak ematea. 
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6.3. 1. EUPen 
testuinguruko ataza 

adibideak 

6.3.2. lkasgelan 
ataza burutzeko 

baldintzak 

- Enpresan/lantokian ohiko lanak nola burutu behar diren azaltzea. 
- Sail/zerbitzu/planta/makinaren funtzionamenduari buruz informazioa 

ematea/galderak egitea/erantzutea. 
- Enpresa/lantokiko sail desberdinei buruz informazioa ematea/galderak 

egitea. 
- Publikoaren harreran ahoz aritzea. 
- Elkarrizketa profesional batean parte hartzea. 
- Produktu/zerbitzu baten aurkezpena egitea. 
- Diagramak/grafikoak/piktogramak ahoz interpretatzea. 
- Eguneroko harremanetako elkarrizketa informaletan parte hartzea. 
- Bidaiaren batean, lanbidearekin zerikusirik ez duten egoera desberdi- 

netan esku hartzea. 

Horietako batzuk zerrendan dauden-daudenean erabil daitezke: elkarriz- 
keta profesionalean parte hartzea, produktu edo zerbitzu baten aurkezpe- 
na egitea. Grafikoak, diagramak, piktogramak ahoz interpretatzea ... 

Eta, zehazki nola gauzatu daiteke trebetasun hauetako baten Jana ataza 
bidez ikasgelan? 

Horri erantzuna eman aurretik, probetxuzkoa litzateke ikasleei proposa- 
tzen zaizkien ataza desberdinen adibide batzuk ikustea. Erabilera Profe- 
sionalerako gaztelania-metodoan, SOCIOSen aurkitzen ahal <lira. 

Azpimarra ditzagun ondorengo hauek: 

- Irudipenezko enpresa bat sortzea, sozioak bilatzea, iragarpen bat pres- 
tatzea etajendaurrean aurkezpena egitea. 

- Proiektu bat baloratzea. Enpresa bat eraiki nahi duenei aholkuak ema- 
tea: zein negozio-mota, prezioa, kokapena ... 

- Enpresako bazkari bat egiteko lekua eta eguna aukeratzea. 
- Produktu berri bat garatzea eta jendaurrean aurkeztea, 
- Enpresa bateko organigrama aurkeztea eta lana zein sailetan egin nahi 

den justifikatzea. 
- Mailegu bat eskatzeko banku bat aukeratzea. 
- Feria batean parte hartu ondoren txosten bat idaztea. 
- Bezeroaren eta hornitzailearen artean eskari bat negoziatzea eta akor- 

dioa idatziz gauzatzea. 
- Agur egiteko diskurtso bat egitea. 

Egiantzeko atazak <lira eta baliagarriak enpresaren alorrean ari denaren- 
tzat, beraz, ikasleak motibatzeko egokiak, laneko zenbait gauza horietan 
islatuta aurki baititzake, 

Ikasgelan ataza bat, Zan6n-en eta Ernesto Martin-en definizioen arabera, 
burutzeko, ezinbesteko baldintza da aurreko jarduerak azpi-atazatan 
hurrenkeratzea, gero azken atazari ekin ahal izateko. 

Ikaslea kontu handiz prestatu behar da, era sekuentziatuan eta logikoan, 
jardueretan barrena, ikasleak eduki guztiak esku artean izan ditzan dena 
burutzeko. Jarduera hauek hiru pausori dagozkie: 
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6.4. EUPen 
testuinguruko ataza 

baten azterketa 

.5: 

1 Ulermen-jarduerak, hizkuntzak nola funtzionatzen duen ulertzeko. 
2 Ekoizpen-jarduerak, ikasleari azken ataza burutzeko babesa emanez. 
3 Ekoizpen-jarduera, babesik gabekoa, edo produktu bihurtzen den 

azken ataza eta unitate bateko eduki guztiak elkarrekin uztartzen 
dituena. 

Ataza-lagin bat aztertuko dugu. eta horren zati bateko bi jarduerak ema- 
ten dituen aukerak ikusiko ditugu Lehenxeago aipatutako lehen bi faseei 
dagozkie. 

2, TJPOS DE EMPRESA, TIPOS DE ESCUEL.A 
A Subraya fas palabras eue entlences, El tlibujo Le pm:dc avncar; 

1.Jl13l'!lmpaiiiaaf1ea 
,A, una ,mp,w (p,to,�,;mk, 

� 1macmpr� clt>c1lfm�nt;;ci611 

• 
CREA TU EMPRESA 
A+ lY \(11 lOui: tipo de: empresa quferes: crear en Espaiia?- 

+Yo 'tll!lllilri. 
o ro, nQ, 

B. vosotros deci�l.s. Coropletad esta tabla con la inform:;1.1:-iOn de: vuestea empresa. 

tDOndeesU.? lCiJimtos/a� ·�· tiene? lCOmo se Hamai' 
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C. Ahorn pre:parad un �nut1cio y un 11'.lgotipo atr;;ctivo en Un p2pe! para cccocerlc 
erilai:iase.mdst:10:Jwestroprofesor. 

D. iPor q(IC nc preparfo !a presentaclcn de wcstra empre;:a? luegc:i la pod(is 
hacer en dese. V-Lle..s.tros ccmpaaercs van a de:s<:ubrir cu;il es wtltm anusdo, 

SOC/OS 1. M. Gonzalez; F. Martin, C. Rodrigo, E. Verdia. Unidad 3: El mundo de la 
empresa. Ed. DIFUSION, S.L. Barcelona, 1999 
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"SOCIOS 1. eko 3. Unitatetik", hasiera-rnailako ikasleei zuzenduta dagoen 
argitalpen horretatik, ataza hau hartu dugu: "Irudipenerko enpresa bat eraiki 
tzea, sozioak bilatrea, iragarpen bat prestatzea eta jendeaurrean aurkeziea" 

Azken emaitza apala dirudi, baina kontuan hartu behar da: 

- Ikasle hasi berriak direla, eta 3. Unitatea hasiberrientzako liburuaren 
zati bat dela. 

- Hamaika ariketa dituen unitate bateko azken jarduera dela, azken ataza 
burutzeko antolatuta. 

2. jarduera, "Tipos de empresa, tipos de escuela" (ikus .5) hizkuntz ulerme- 
nerako lehenfaseari dagokio, gero ekoizpen-fasean beniro landuko dena. 
Ariketa horrek ikasleari lagundu egingo dio zein enpresa-mota eraiki nahi 
duen azaltzen. Une horretan ulertzea soilik eskatzen zaio eta erlazionatzea: 
aurrerago beste praktika kontrolatutako beste j arduera bat burutu beharko du. 

11. ariketa, "Anuncios de empresa" (ikus .6), 2. fasearen adierazgarria 
da, hau da, ekoizpen gidatuarena. Hori gauzatzeko, aurreko beste eredu 
bat eduki du, l.fasean, ulermenezkoa soilik aurkeztua. Eta 11. ariketa 
horrek lagunduko dio ia B zati osoa burutzen . 

. 6: 

11.ANUNCIOS DE EMPRESA 
Aqui tlcnes tres ammcios. LCdos y se:i'iala a que empresa corresponde cada 
Lustrachm de. abslo, nespues compara con tu cnmpafiem . 

E�lamarcap,:o,M,aoela 
• IOO�t.iia ;;wtamov\Jistlca e�� 

oo!ayllf'I Meo rn\lndial en.el" 
seclorcli!J�l.fabtica 

,�t..'cu�sd"esde1945.lrn'it'r1e 
constenteeeme e11 tKM!oi,la 
.rvaru:ad..i. Oi�eliaooches5egu, 
105 • .rtratUl"Osycltv.31'1iuatdla. I 

Esl5 en mli� de 140 persee, 
cotd�bi'kas en earce!Ma, tes j 

Ange�es, Otltroit y To:.Jo. j 

@) 
�CUANTOS(AS ... TlENE? 

• Bl NAT R 
fin \llbrd�I lh-DSO �f'\COD"--i lf:l· 

h�J�n l.11d�rn cen arner; �t11i:> ts 

na1..-r:iLf.,.L1IDNARrll(IUlSll.• 

mm ·�ue lo ;inmuu ts; I.B11L1d 
Vt11dtJI\C1Sl):rod11closlOll"'tfU'lu. 

r;,1.-,.:,100%-!.Si,c� 
C11i.S1m(l!;la ru\,m,lu.a.. 

ANCLA 
C!WjCLA es una G!deoa de 50 tif:ndas 
� vetrle moda en toda Espanl. 
MAs de 300 tmp'c:.dos q.,e a)'\JdMi a1 

• cfEnte a ekgT lo rne}o( 'tx' ta moda. 

Ef1 SUS tres f,.\b,,icas dsefu) Y �!eo- i ,:;l,orolai'itirmmodapari3e:,.p()rtafai 

y lodafuropa. 

' 

) 
{ 

CHMiCL'I. tus ueedas de moda ropa y compternentos 
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Funtsezko elementu guztiak atazan daude eta ikasleak esanahi handiko 
emaitza ikusiko du unitatearen barruan lehen egin duen lanarekin. 

Atazaren definizioa berriro aztertzen badugu, atazaren definizioan 
Zanon-ek aurkeztutako helburuak bertan ageri direla ikusiko dugu: 

- Bizitza errealeko komunikazio-prozesuen adierazgarria dela, oso iden- 
tifigarria baita profesional batek erabiltzen duen hizkuntzarekin ere. 

- Identifigarria da ikasgelako jarduera-unitate bezala, ( ezin ditugu aurre- 
ko pauso guztiak leku eta denbora-faltagatik ikusi, baina ziurta dezaket 
multzo koherente eta adierazgarria osatzen dutela, ikasleen partaidetza 
aktiboarekin ikasgelan lantzeko. 

- Hizkuntz ikasketara zuzenduta dagoela (kasu honetan hori da helburu- 
rik nagusienetakoa, hizkuntz mai1a apalez ari baikara). 

- Helburu, egitura eta Ian-sekuentzia batekin dago diseinatuta. Baiezta- 
pen hori egiaztatzeko, unitate osoa aurkeztu beharko nukeen. Eta 
orduan ikusiko zenuketen aurrez zorrotz ezarritako sekuentziari jarrai- 
tzen diola. 

Hizkuntz aurkezpen-jarduerak++ ikaslearen ekoizpen-jarduerak babesa- 
rekin -» ekoizpen-jarduerak babesik gabe, edo azken ataza. 

Hizkuntz eskola bateko ataza osatzen duten elementuak arreta handiz 
daude elkarrekin bilduta. Horrela, ikasleak bere burua giroan sartuta eta 
adorea duela sentituko du, bere lan-alorreko hizkuntz gaitasuna garatze- 
ko balio diola ikustean. 

7 Ondorioa Txosten honetan saiatu naiz unitate didaktikoak burutzerakoan baliaga- 
rriak izan daitezkeen elementu batzuk aurkezten. Hizkuntz irakaskuntza- 
ren oinarri metodologikoen analisia eginez hasi naiz, gaur egungo ataza 
bidezko ikusmoldera heltzeraino. Tartean EFEko eskolan alderdi grama- 
tikalak nola sar daitezkeen aztertu dut, eta aditzera eman metodologia 
integratua erabiltzearen etekina. Gero, enpresetako munduan sartu naiz, 
behar jakinak aipatuz eta jarduera-mota bat azalduz, ia ezezaguna, baina 
oso probetxuzkoa. Azken batean, tresna batzuk eman nahi izan ditut, lan- 
-oinarri bezala, irakasleek errazago aritzeko aukera izan dezaten Xede 
Berezitarako Hizkuntzaren alorrean. 

Itzuitzailea: Iiiaki Ugalde 
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