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JARRAIBIDEAK, Hezkuntzako sailburuordearenak, 2021-2022 ikasturterako EAEko Oinarrizko 

Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko.  

EAEko hezkuntza-sistema eraldatzeko prozesuan gaude; asmo handiko prozesua da, eta 

zaharberritutako lege-ordenamendua eskatzen du, biztanle guztien hezkuntza- eta prestakuntza-

aukerak zabaltzeko, ikasleen hezkuntza-arloko emaitzak hobetzen laguntzeko eta guztiok 

kalitateko hezkuntza izateko eskaerari erantzuna emateko. 

Berritze horren esparruan, oinarrizko araudi berriak aldaketak ekarriko ditu fase batzuetan. 

2021-2022 ikasturte honen hasieran ezarriko dira ebaluazioan eta hezkuntza-etapetako 

igarotze-baldintzetan txertatutako aldaketak baita Oinarrizko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko titulua eskuratzeko baldintzetan txertatutakoak ere; alabaina, mailaz maila 

txertatuko dira etapa bakoitzeko curriculumean, antolakuntzan eta helburuetan egindako 

aldaketak, eta datorren ikasturtera atzeratuko dira; hau da, 2022-2023 ikasturtean ezarriko dira. 

Derrigorrezko Hezkuntza eta Batxilergoa osatzen duten etapetako lege-ordenamendu berriak 

aldatu egiten du ebaluazio, igarotze eta titulazioaren erregulazioa, eta, bi ardatz hartzen ditu: 

helburuak lortzea eta oinarrizko konpetentziak eskuratzea. Esparru horrekin bat etorrita, 

bereziki garrantzitsua da irakaskuntza-taldearen elkargo-jarduketa, hark baitu ikasleak 

hurrengo mailara igarotzeari eta titulua lortzeari buruzko erabakiaren erantzukizuna. 

Alderdi nabarmenen artean, azpimarratu behar da Oinarrizko Hezkuntzan eskola-maila 

berean geratzea salbuespenezko neurritzat hartu behar dela, eta soilik behin hartu ahal izango 

da erabaki hori Lehen Hezkuntzan eta gehienez birritan derrigorrezko irakaskuntzan barrena. 

Erabaki horrekin batera, plan espezifiko eta pertsonalizatu bat egin beharko da, lortu ez diren 

konpetentziak eskuratzen laguntzeko. 

Planteamendu horri jarraikiz, aurreikusten da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitutakoan 

etapako konpetentziak eta helburuak lortu dituzten ikasleek Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako graduatu-titulua eskuratuko dutela, irakasleek taldean hartutako erabakiekin 

bat.  

Batxilergoan, jakintzagai bakoitzeko irakasleek erabakiko dute, ikasturtea amaitzean, ikasleak 

helburuak lortu ote dituen eta kasuan kasuko konpetentzien eskuratze-maila egokira iritsi den 

ala ez. Ikasitako jakintzagaiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi jakintzagaitan 

ebaluazio negatiboa dutenean igaroko dira ikasleak Batxilergoko lehen mailatik bigarrenera. 

Titulua lortzeko, ebaluazio positiboa lortu beharko da Batxilergoaren bi mailetako jakintzagai 

guztietan. Nolanahi ere, salbuespenez, irakasle taldeak aukera izango du erabakitzeko ikasleak 

Batxilergoko titulua eskuratuko duela, baldin eta jakintzagai guztiak gainditu baditu bat izan 

ezik, eta irizten bazaio titulu horri dagozkion helburu eta konpetentziak eskuratu dituela, 

unibertsitateko irakaskuntzan dauden konpentsazio-prozeduren antzeko moduan. 
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Jarraibide hauetan jasotakora egokitu beharko dira, bai gaur egun indarrean dagoen 

curriculuma ezartzeari eta abian jartzeari buruzko dekretuak 1, bai ikasleak ebaluatzeko 

indarrean dauden aginduen alderdiek 2 ezartzen dituzten manuak; izan ere, jarraibideon 

helburua da ebaluazioaren objektibotasuna bermatzea, ikasleek eginiko ahaleginak aitortzea eta 

era bidezko eta zorrotzean aitortzea konpetentzietan lortutako aurrerapenak eta lorpen 

akademikoak —kontuan izanda, nolanahi ere, zer-nolako salbuespenezko testuinguruan ari den 

garatzen ikasturte honetan irakaskuntza-ikaskuntzako prozesua—.  

Hori guztia inklusibitate, ekitate eta aukera-berdintasun, efikazia, proportzionaltasun, 

segurtasun juridiko, gardentasun, efizientzia eta beharrizanaren printzipioen babesean. 

Lehenengoa. Xedea eta aplikazio-eremua 

Jarraibide hauen xedea da 2021-2022 ikasturterako EAEko ikastetxe guztietako Oinarrizko 

Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa lortzeko prozesuak 

egokitzea. 

Bigarrena. Ebaluazioaren erreferenteak 

Jarraibide hauetan jasotako xedapenen aurka ez doan guztian eta horiek indarrean dauden 

bitartean, honako dekretu hauen edukia hartuko da oinarri, 2021-2022 ikasturteko ebaluazio-

prozesuan: 

o    236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma 

zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 

o     127/2016 DEKRETUA, irailaren 6koa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta 

Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 

Edonola ere, hezkuntza-etapa bakoitzaren irteera-profilean zehaztutako oinarrizko 

konpetentzien garapen-maila izango da ikasleen ikaskuntza ebaluatzeko prozesuaren ardatz. 

Oinarrizko konpetentzien garapen-maila hori curriculumean ezarritako eta ICPn zehaztutako 

arlo eta jakintzagaien helburuen lorpen-mailen bitartez eta maila bakoitzerako programazio 

didaktikoetan zehaztu eta ebaluatuko da, eta dagozkion ebaluazio-irizpideen bidez behatu 

beharko da. 

Gainera, ikasleek eskubidea dute beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua 

objektibotasunez aintzat hartu eta balioets diezaieten, abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren 

(Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta 

betebeharrei buruzkoa) 9. artikuluan jasota dagoen moduan. 

 

Hirugarrena. 2021-2022 ikasturterako programazio didaktikoak doitzea 

                                                           
1 236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen 

duena, eta 127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa. 
2 2008ko uztailaren 7ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa 

arautzen duena, eta 2010eko uztailaren 26ko Agindua, uztailaren 26koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, 
Batxilergoaren antolamendua eta ebaluazio-prozesua arautzen dituena. 

https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/heziberri/oinarrizkoa/236_2015_dekretua_hasiera.html
https://www.berrigasteiz.com/monografikoak/heziberri/batxilergoa/127_2016_dekretua_hasiera.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2008/07/0804531a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2010/09/1004142a.pdf
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Programazio didaktikoari esker, ikastetxearen curriculum-proiektua zehaztu eta testuinguruan 

jar daiteke arlo edo jakintzagai bakoitzean. 

Pandemiak ikastetxe bakoitzean izandako eraginak irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuko 

elementuak baldintzatu ahal izan ditu (metodologia, baliabide didaktikoak, ebaluazio-

prozedurak eta oinarrizko curriculum-alderdien aukeraketa), eta hori kontuan izan behar da 

erabakiak hartzeko orduan, ebaluazioa, kalifikazioa, igarotzea eta titulazioa direla eta. 

Hori horrela, ikastetxe bakoitzak, bere autonomia pedagogikoa garatu ahala eta etapak 

arautzen dituzten dekretuetan ezarritakoarekin bat etorrita, oinarrizko curriculum-

elementuetan lortu beharreko gutxieneko mailak identifikatu behar ditu kasu bakoitzerako, 

nahikoa konpetentzia-maila eskuratu dela bermatzeko. Maila hori funtsezko erreferentzia 

izango da ebaluazioari eta hurrengo mailara igarotzeari buruzko erabakiak hartzeko. 

Laugarrena. Ebaluazioari buruzko jarraibide orokorrak 

Ikastetxeek eta irakasleek askotariko ebaluazio-prozedurak erabiliko dituzte, eta erabilitako 

hezkuntza-metodologiarekin koherenteak eta etapa bakoitzerako eta 

arlo/jakintzagai/eremu/modulu bakoitzerako egokiak izango dira. Halaber, egokiak izango dira 

ikasleen gaitasun eta ezaugarrietarako, eta, nolanahi ere, etengabeko ebaluazioaren parte 

izango dira. 

Horrela, ikasleen ikaskuntzen azken ebaluazioak ikasturtean garatutako etengabeko eta 

prestakuntzako ebaluazio-prozesuan bildutako informazio guztia hartuko du kontuan, eta 

bereziki baloratuko du lortutako konpetentzien garapen-maila eta ikaskuntza-helburuen 

lorpen-maila.   

Ikastetxeek eta irakasleek ikasturtean eginiko lanaren balorazioa jasoko dute ikasleen 

ebaluazio-txostenetan. Txosten horiek informatzeko eta orientatzeko izango dira, eta, hala 

badagokio, eskuratu ez diren ezinbesteko ikaskuntzak eta hori eragin duten inguruabarrak 

zehaztuko dituzte; baldin eta informazio hori garrantzitsua bada 2022-2023 ikasturterako 

errefortzu- edo errekuperazio-programen plangintzan. 

Ikasturtea errepikatzea salbuespenezko neurria izango da, eta funtsez arrazoituta egon 

beharko du. Gainera, horrekin batera, plan espezifiko eta pertsonalizatu bat ere egingo da, 

ikasleari lortu ez dituen konpetentziak eskuratzen laguntzeko. 

Bosgarrena. Hezkuntza-etapa bakoitzeko ebaluazioari, igarotzeari eta titulazioari buruzko 

jarraibide espezifikoak 

Jarraibideon eranskinetan (I. eranskina_Lehen Hezkuntza; II. eranskina_Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza; III. eranskina_Batxilergoa, eta IV. eranskina_Helduen hezkuntza) jasotzen dira 

lehenengo aginduan aipatutako hezkuntza-etapa bakoitzerako jarraibide eta azalpen 

espezifikoak. 

Seigarrena. Hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen ebaluazioa 
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Eskola inklusiboaren esparruan, ebaluazio-prozesuek erreferentziatzat izan behar dituzte ikasle 

bakoitzaren ezaugarriak eta trebetasunak, eta horietara egokitu behar dira. 

Hezkuntza-laguntzako behar espezifikoak dituzten ikasleak inklusio-printzipioei jarraikiz 

ebaluatuko dira, eta berariaz bermatuko zaie diskriminaziorik ez jasateko eskubidea eta 

hezkuntza-sisteman sartzeko eta irauteko berdintasun eraginkorra. 

Arreta pertsonalizatuko planetan ezartzen diren ebaluaziorako eta hurrengo mailara 

igarotzeko irizpideak funtsezko erreferentzia izango dira ebaluazio-prozesuan.  

Lan-plan pertsonalizatuak curriculum-egokitzapen esanguratsuak ezartzen baditu, 

ebaluaziorako eta hurrengo mailara igarotzeko irizpideak egokitzapen horietarako 

onartutakoak izango dira.  

Irakasle taldeak ezarriko ditu ebaluazio-neurri eta -tresna egokienak, ebaluazio hori hezkuntza-

laguntzako premia bereziak dituzten ikasleen premietara egokitu dadin. 

Zazpigarrena. Ebaluazioa, norberaren edo bizikideen osasun-arrisku handiaren edo antzeko 

inguruabarren ondorioz presentzialtasunik ez dagoenean 

Ikasle batzuek, COVID-19aren aurrean duten osasun-zaurgarritasun bereziaren ondorioz 

(gaixotasun jakin batzuk dituztelako edo gaixotasun horiek dituzten pertsonen bizikide 

direlako), beren irakaskuntza-ikaskuntzako prozesua aurrez aurrekoa ez den moduan jarraitu 

behar izan badute osorik, ikastetxeek aurrez aurrekoak ez diren ebaluazio-prozedurak erabili 

ahal izango dituzte, aurreko ikasturtean bezala. 

Dokumentu honen VI. eranskinaren edukian, interesgarriak izan daitezkeen zenbait ohar eta 

proposamen jasotzen dira. 

Zortzigarrena. Ebaluazio-dokumentuak 

Ebaluazio-dokumentu ofizialak hauek dira: ikaslearen ikasketa espedientea, ikasketen 

historiala, ebaluazio-aktak, lekualdaketagatiko txosten pertsonala, azken ebaluazioan lortutako 

mailaren berri ematen duen txostena eta orientazio-aholkua. 

Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu, etapetako dokumentazio akademikoa 

betetzeko ikasturte hau amaitu baino lehen. 

Bederatzigarrena. Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedura 

Ikasleen ebaluazio objektiborako eskubidea bermatuko bada, ikastetxeek kalifikazioen 

berrikuspen- eta erreklamazio- prozedura jakinaraziko dute. 

V. eranskinean jasotzen da berrikuspenerako eta erreklamaziorako barne- eta kanpo-

prozedura. 

 

Hamargarrena. Irakaskuntza-prozesuak ebaluatzea 
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Irakasleek ikasleen ikaskuntza-prozesua ebaluatuko dute, bai eta irakaskuntza-prozesua eta 

beren irakasle-lana bera ere. Horretarako, lorpen-adierazleak ezarriko dituzte programazio 

didaktikoetan.  

Aldian-aldian, irakasle taldeak ikasleen ebaluazioaren eta irakaskuntza- eta ikaskuntza-

prozesuaren emaitzak aztertuko ditu, dagozkion aldaketak proposatuko ditu eta prozesua 

hobetzea sustatzeko erabaki egokiak hartuko ditu. Hori hobekuntza-helburuetan zehaztuko da, 

eta familiekin eta hezkuntza-laguntzako zerbitzuekin lankidetzan, ikasleek ikaskuntzarekiko 

duten motibazioa sustatzeko eta antzemandako zailtasunak konpontzeko aukera emango 

dute. Helburuok eta ezartzen diren ohiko edo ezohiko neurriak ikastetxearen urteko memorian 

edo dokumentu baliokidean jasoko dira. 

Hamaikagarrena. Hezkuntzako Ikuskaritzaren gainbegiratzea 

Hezkuntzako Ikuskaritzari dagokio ebaluazio-prozesuaren garapenean aholku ematea eta 

prozesua gainbegiratzea, bai eta hori hobetzeko neurriak hartzea ere. Halaber, aplikazio 

informatikoak behar bezala betetzen direla eta Ziurtagiri digitalak-Historia Akademikoak egiten 

direla gainbegiratuko du. 

Ikastetxeetara eginiko bisitetan, ikuskariak zuzendaritza-taldearekin, irakasleekin eta 

ebaluazioaren gainerako arduradunekin bilduko dira, eta arreta berezia jarriko dute ikasleen 

ebaluazioaren emaitzak baloratu eta aztertzeko prozesuetan. 

 

   Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 19a. 
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I. ERANSKINA. LEHEN HEZKUNTZA 
 

 
 
2021-2022 ikasturteko curriculum-antolakuntza 

Lehen Hezkuntzako curriculum-antolakuntza abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren 14. 

artikuluan jasotzen da (Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia 

Erkidegoan ezartzen duen du Dekretuak). 

 
Ebaluazioaren izaera 
 
Lehen Hezkuntzan, gaitasunen ebaluazioa banakakoa, jarraitua eta globala izango da, eta 
ikasleak curriculumeko arlo guztietan egindako aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko 
konpetentziak kontuan hartuta. 
Etengabeko ebaluazioaren prozesuaren testuinguruan, ikasleren baten aurrerapena ez bada 
behar bezalakoa, hezkuntza indartzeko neurriak ezarriko dira. Neurriok zailtasunak hauteman 
bezain laster hartu beharko dira, eta jarraipen berezia egingo zaio hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleen egoerari. Hezkuntza-prozesuarekin jarraitu ahal izateko ezinbesteko 
ikaskuntzak eskuratzea bermatzeko hartuko dira neurria , bakoitzak behar dituen laguntzekin.  
 
 
Ebaluazio-tresnak eta -prozedurak. 
 
Etengabeko ebaluazioaren esparruan, ikasturtean ikaslearen prestakuntza-aurrerapenen mailari 
buruz jasotako informazioa funtsezko elementua izango da azken ebaluazioari eta hurrengo 
mailara igarotzeari buruzko erabakiak hartzeko.   
 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa. 
 
Ikasturtearen hasieran, hasierako ebaluazio bat egingo da. Horri esker, ikasle bakoitzaren 
abiapuntuko egoera zein den ezagutuko da, baita taldearen egoera orokorra ere; hala, 
programazio didaktikoetan dagozkion doikuntzak egingo dira. 
 
Ikasturtean barrena, irakasle taldeek informazioa jasoko dute ikasle bakoitzak arlo bakoitzean 
ezarritako konpetentzien garapen-maila eskuratzeko eta helburuak lortzeko egin duen 
aurrerapenari buruz. Irakasleek eta ikasturtean egindako ebaluazio-saioen arteko 
koordinazioaren bitartez egin zaio jarraipena aurrerapen horri, eta ebaluazio-aktetan jasota 
geratu da. 
 
Lehen Hezkuntzako ikasturte bakoitzaren amaieran, ikasleek lortutako emaitzen amaierako 

ebaluazioa egingo dute talde bakoitzeko irakasleek. Emaitzen balorazioa jasota geratuko da 

ebaluazio-dokumentuetan, arloan arloko kalifikazioak adierazita. 
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Irakasleek ebaluatu egingo dituzte bai ikasleen ikaskuntzak, bai irakasteko prozesuak, bai 

norberaren irakaskuntza-praktika. 

 

Ebaluazioaren emaitza era honetan adieraziko da:  

Kalifikazio negatiboak Gutxiegi (GU), eta gainerakoak Nahikoa (NA), Ongi (O), Oso Ongi (OO) 

eta Bikain (BI).  

Horien ondoan joango da zenbakizko kalifikazioa ere, dezimalik gabe, batetik hamarrera. Hain 

zuzen ere: 

Gutxiegi: 1, 2, 3 edo 4. 
Nahikoa: 5 
Ongi: 6 
Oso Ongi: 7 edo 8. 
Bikain: 9 edo 10. 
 
Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetan, ikasle bat euskal hizkuntza eta literaturako ebaluaziotik 

salbuetsita badago, Salbuetsita kalifikazioa emango zaio (SA). 

Ikasturte bakoitzaren amaieran, saio bat egingo da aurreko ikasturteetako jakintzagaiak 

gainditzeke dituzten ikasleak ebaluatzeko. Saio horretan jasoko eta kalifikatuko dira, mailen (1., 

2., 3., 4. eta 5. mailak) “akta osagarri” deiturikoetan, maila jakin batean jakintzagairen bat 

gainditzeke duten ikasleak. 

Ez dira jasoko CNE bidez egin diren jakintzagaiak.  

                                                              

Hurrengo mailara igarotzea. 

Ikaslea hurrengo ziklora edo etapara igaroko da, baldin eta oinarrizko konpetentziak 

eskuratutzat jotzen badira. Halaber, hurrengo mailara edo etapara igaroko da, baldin eta 

jasotako ikaskuntzei esker maila edo etapa berria aprobetxamenduz jarraitu badezake ikasleak. 

Nolanahi ere, ikasleek, behar izanez gero, ikasketak ondo garatzeko errefortzu-neurriak eta 

laguntza jaso ahal izango dituzte, aurreko mailan barneratu gabeko ikaskuntzak lortzeko. 

Bigarren, laugarren eta seigarren mailak amaitutakoan aurreko atalean adierazitako baldintzak 

betetzen ez badira, irakasle taldeak, taldean eta tutorearen informazioa eta irizpidea bereziki 

kontuan hartuta, hausnartuko du ea ikaslearen garapenari laguntzeko neurri egokiena den maila 

berean beste urtebetez egotea. Neurri hori behin bakarrik hartu ahal izango da Lehen 

Hezkuntzan, eta, horrekin batera, errefortzu- edo errekuperazio-plan espezifiko bat egin 

beharko da, mailaz igarotzeko oztopo izan diren zailtasunak gainditzen laguntzeko eta, ikasturte 

horretan, dagozkion konpetentzien eskuratze-maila lortu ahal izateko.  

Lehen Hezkuntzako gainerako mailetan, automatikoki igaroko da hurrengo mailara. 
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Ez igarotzeko erabakia salbuespeneko neurria da, eta ikaslearen ikaskuntza-zailtasunak 

gainditzeko errefortzu- eta laguntza-neurri arrunt guztiak agortu ondoren hartuko da. 

Edonola ere, hurrengo mailara ez igarotzeko erabakia hartu aurretik, tutorea ikaslearen 

gurasoekin edo legezko ordezkariekin bilduko da, eta ikasleak zer-nolako zailtasunak dituen 

azalduko die, bai eta zailtasun horiek gainditzeko zer neurri osagarri proposatzen diren ere.  

Ebaluazioaren emaitzak espediente akademikoan eta historia akademikoan islatuko dira, 

Hezkuntza Sailaren aplikazioen bitartez (ziurtagiri digitala). 

Aurreko ikasturteetan gainditu gabeko arloak gainditzen direnean akta osagarrietan jasoko da 

informazio hori. 

 

Ikasleak Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara igarotzea 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara igaroko da ikaslea, lortutzat jotzen badira Lehen 

Hezkuntzako etapako eskuratu beharreko oinarrizko konpetentziak eta arloetako helburu 

orokorrak. Halaber, mailaz igoko da lortu gabeko ikaskuntzek ez badute eragozten etapa berria 

aprobetxatzen jarraitzea edo Lehen Hezkuntzako etapan aurretiaz hartu bada maila berean 

beste urtebetez egoteko neurria.   

Kasu horretan, Lehen Hezkuntzako banakako txostenean adieraziko da ea beharrezkoa den 

hezkuntza-laguntza edo -errefortzua eta komenigarria ote den hezkuntzako sendotze-programa 

espezifiko batean sartzea ikaslea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. 

Ikasleek Lehen Hezkuntzan eskolatuta egon ziren ikastetxeak ez beste ikastetxe batzuetan 

ikasten badute Bigarren Hezkuntza, koordinazio-mekanismoak ezarriko dira ikastetxe 

hartzaileen eta jatorrizkoen artean, etapen arteko trantsizio-prozesua errazte aldera.  

Ikasturteko azken hiruhilekoan gutxienez, ikastetxe hartzaileko zuzendaritza-taldeak, 

orientatzailearekin lankidetzan arituta, bilerak sustatuko ditu ikasleen jatorrizko ikastetxeekin.  

Matrikula-prozesua amaitutakoan, ikasle bakoitzaren azken ebaluazio-txostena eskatuko die 

jatorrizko ikastetxeei, lortutako ikaskuntza-mailari eta ikasleen hezkuntza-premiei buruzko 

informazio garrantzitsua izateko. 

 

 

Ebaluazio-agiri ofizialak. 

Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu, etapetako dokumentazio akademikoa 
betetzen laguntzeko ikasturte hau amaitu baino lehen  
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Ikasleei eta gurasoei edo legezko tutoreei informazioa ematea. 

Ikastetxeak, ikasturte bakoitzaren hasieran, ezarri duen prozeduraren arabera, ikasleei eta haien 

gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi behar dizkie arlo bakoitzaren helburuak, maila edo 

etapa ebaluatzeko eta hurrengo mailara igarotzeko irizpideak eta aplikatuko diren ebaluazio- 

eta kalifikazio-prozedurak. 

Era berean, tutoreek, gutxienez hiru hilean behin, ikasleen hezkuntza-prozesuaren berri 

emango dute.  

Ikasturte bakoitzaren amaieran, tutoreak, taldeko irakasle taldearen aholkularitzarekin, 

banakako txostena egingo du azken ebaluazioaren ondoren; bertan, ikaslearen ikaskuntza-

prozesuaren emaitza jasoko du. Txosten horretan, arlo bakoitzean eskuratutako kalifikazioak 

jasoko dira, baita bestelako informazioa ere —eskola-errendimenduari buruz, gizarte- eta 

hezkuntza-integrazioari buruz eta, hala dagokionean, aurreikusitako laguntza- eta errefortzu-

neurri orokorrei eta oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruz—; era berean, hurrengo 

mailara edo etapara igarotzeko erabakia ere jasoko da, hala badagokio. Txosten horretan jasoko 

dira, halaber, hala badagokio, hurrengo zikloan aurreikusi beharreko errefortzu-neurriak ere. 

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, etapa-amaierako banakako txostenak, 

aurreko paragrafoan aipatutako atalez gain, egokitzapenak eta neurriak jaso beharko ditu, eta, 

hala badagokio, hurrengo eskola-etaparako aurreikusitako premiak ere bai.  Banakako txosten 

horren kopia bana emango zaie ikaslearen gurasoei edo legezko tutoreei.    

Jarraibide hauen VII. eranskinean banakako txostenen eredu orientagarrietara sartzeko 
estekak agertzen dira, nahiz eta gaur egun Hezkuntza Saila lanean ari den banakako txostenak 
Sailaren aplikazioen bidez egin ahal izateko. 
 

Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko 

unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa berau), 

ikasleak adingabekoak direnean, gurasoek eta ikasleen legezko tutoreek eskuratu ahalko 

dituzte bai ebaluazio-dokumentu ofizialak, baita haien seme-alabei egiten zaizkien ebaluazio-

dokumentu ofizial guztiak eta ebaluazioei buruzko ebidentzia guztiak ere, ikastetxeko 

antolakuntza- eta funtzionamendu-arauek ezarritakoaren arabera. Orobat, azalpenak eskatu 

ahal dizkiete maisu-maistrei eta irakasleei etengabeko ebaluazioaren emaitzei buruz, arlo 

bakoitzaren ebaluazioari buruz eta hurrengo mailara igarotzeko edo ez igarotzeko erabakiei 

buruz.  
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II. ERANSKINA 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

 

2021-2022 ikasturteko curriculum-antolakuntza 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum-antolakuntza abenduaren 22ko 236/2015 

Dekretuaren 15. artikuluan jasota dago (236/2015 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan 

Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma sortu eta ezartzekoa). 

 

Ebaluazioaren izaera 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ebaluazioa banan-banakoa, etengabea eta 

integratzailea izango da, eta curriculumeko arlo eta jakintzagaien arabera bereizita egongo 

da. Abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuan ezarritako konpetentziak izango ditu 

erreferentziatzat.  

Ikasleen ikaskuntzen ebaluazioa hezitzailea izango da, eguneroko lanaren behaketan eta 

jarraipenean oinarritua, eta irakaskuntza- nahiz ikaskuntza-prozesuak hobetzeko tresna 

izango da. 

 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa 

Ikasturtearen hasieran, hasierako ebaluazio bat egin behar da. Horren xedea izango da 
ikasle bakoitzaren abiapuntuko egoera zein den ezagutzea, baita taldearen egoera orokorra 
ere; hala, programazio didaktikoetan dagozkion doikuntzak egingo dira. 

 
Ikasturtean, irakasle taldeek, koordinatuta, informazioa jasoko dute, zehazteko zer-nolako 
aurrerapena egin duen ikasle bakoitzak arlo bakoitzean ezarritako helburuak lortzeko eta 
oinarrizko konpetentzien garapen-maila eskuratzeko.  
 
Ebaluazio-aktetan jasota geratuko dira ikasturtean barrena eginiko ebaluazio-saioetan 
jasotako ondorioak eta proposamenak. 

 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte bakoitzaren amaieran, irakasleek beren 

jakintzagaietan ikasleek lortutako emaitzen amaierako ebaluazioa egingo dute talde 

bakoitzeko. Jakintzagai bakoitzaren kalifikazioa egiteko, kontuan hartuko da oinarrizko 

konpetentzia guztietan lortutako garapen-maila. 

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan matrikulatutako ikasle guztiak matrikulatuta dauden 

jakintzagai guztietan kalifikatu behar dituzte beren irakasleek. 

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako jakintzagai bakoitzaren kalifikazioak honela adieraziko 
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dira: kalifikazio negatiboak Gutxiegi (GU), eta gainerakoak Nahikoa (NA), Ongi (O), Oso Ongi 

(OO) eta Bikain (BI). Horien ondoan joango da zenbakizko kalifikazioa ere, dezimalik gabe, 

batetik hamarrera. Hain zuzen ere: 

Gutxiegi: 1, 2, 3 edo 4. 
Nahikoa: 5 
Ongi: 6 
Oso Ongi: 7 edo 8. 
Bikain: 9 edo 10. 

 

“Salbuetsita” (SA) terminoa erabiliko da kasu hauetan: 

 DBHko ikasleak “Euskal hizkuntza eta literatura” jakintzagaiko ebaluaziotik salbuesteko 

eskaera egin badu eta Hezkuntzako lurralde-ordezkariak eskaera onartu badu.   

 DBHko ikasleak “Heziketa fisikoa” jakintzagaiko ebaluaziotik salbuesteko eskaera egin 

badio ikastetxeko zuzendariari, errendimendu altuko kirolaria izatearen ziurtagiria 

aurkezten badu, edo dantzako irakaskuntza profesionaletako ikaslea bada, eta eskaera 

hori onartu bazaio. 

 

Aurreko ikasturteetako jakintzagaiak gainditzeke dituzten ikasleen kasuan, saioak egingo dira 

jakintzagai horiek gainditu diren baloratzeko. Saio horiek “akta osagarri” deiturikoetan jasoko 

dira, eta maila bakoitzerako egingo dira: 1., 2. eta 3.  

 

Ikasturtea amaitutakoan, irakasle taldeak, taldean, ikasleen ebaluazioa gauzatuko du saio 

bakar batean. Saio horretan: 

 igarotzeari eta/titulua lortzeari buruzko erabakiak hartuko dira eta, dagokionean, 

ikasleak ikaskuntza-prozesuan arrakastaz aurrera jarraitzeko beharrezko errefortzu-

neurriak adieraziko dira.  

 ikasleak eskuratu duen oinarrizko konpetentzien lorpen-maila adieraziko da: 

hasierakoa, erdi-mailako edo aurreratua. 

 bigarren maila amaitzean eta etapa amaitzean, edo eskolatzea bukatzean, 

orientazio-aholkua egingo da. 

 

Irakasle taldean adostasunik ez badago hurrengo mailara igarotzeko eta/edo titulua lortzeko 

erabakiei buruz, ikaslearen ikaskuntza-prozesuan parte hartzen duten irakasleen gutxienez bi 

herenen adostasuna beharko da erabakia hartzeko. 

 

Erabaki nagusiak, igarotzeari buruzkoak barne, ikasturte-amaierako ebaluazioaren saioko 

aktan jasoko dira.  

Ikasleek maila igarotzea 

Irakasle taldeak, irakasle tutoreak koordinatuta, taldean erabakiko du ikasle bakoitza 
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hurrengo mailara igaroko den, kontuan hartuta etapako helburuen lorpen-maila, lortutako 

oinarrizko konpetentzien garapen-maila eta ikaslearen aurrerapenari laguntzen dioten 

neurrien balorazioa. 

Hurrengo mailara igaroko dira ikasitako jakintzagaiak edo arloak gainditu dituzten edo 

jakintzagai batean edo bitan ebaluazio negatiboa duten ikasleak; azken kasu horretan, 

banakako errefortzu-planak ezarriko dira.  

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila desberdinetan izen bera duten jakintzagaiak 

jakintzagai desberdintzat hartuko dira gainditu gabe dauden jakintzagaiak zenbatzeko. 

Ikastetxe bakoitzeko berezko irakasgaiak ez dira zenbatuko, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzan maila igarotzeari dagokionez.  

 

Maila berean geratzea salbuespeneko neurria da, eta ikaslearen ikaskuntza-zailtasunak 

konpontzeko errefortzu- eta laguntza-neurri arruntak agortu ondoren hartuko da. 

Nolanahi ere, ikasleak behin bakarrik geratu ahal izango du maila berean, eta gehienez 

bitan derrigorrezko irakaskuntzan. 

Salbuespenez, DBHko laugarren mailan beste urtebete eman ahal izango da, nahiz eta 

gehieneko aldia agortuta izan, baldin eta irakasle taldeak erabakitzen badu neurri hori 

lagungarria izango dela etaparako ezarritako helburuak eta konpetentzien garapen-maila 

lortzeko. Kasu horretan, urtebetez luzatu ahal izango da ezarritako adin-muga. 

Maila berean jarraitzeko, curriculum-baldintzak ikasleen premietara egokitzeko moduan 

planifikatuko dira, baita antzemandako zailtasunak gainditzeko eta dagoeneko eskuratu 

diren ikaskuntzetan aurrera egiteko eta sakontzeko moduan ere. Banakako plan espezifiko 

batean jasoko dira baldintzok.  

Jakintzagai guztiak gainditu gabe hurrengo mailara igarotzen direnek gainditu gabeko 

jakintzagaietan egin beharko dute matrikula, eta irakasle taldeak ezarritako indartze-

programak bete beharko dituzte, eta programa horiei dagozkien ebaluazioak gainditu. 

Maila errepikatu ondoren, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak ez baditu betetzen 

hurrengo mailara igotzeko baldintzak, orientazio-taldearen aholkuz eta familiari 

informazioa eman ondoren, pertsona horrek ikasten jarraitzeko zer aukera dituen azalduko 

du irakasle taldeak, orientazio-aholku baten bidez, ikaslearen premiei eta interesei 

erreparatuta. 

Orientazio-aholkua 

Tutoreak orientazio-aholku bat egingo du bigarren maila amaitzean eta etapa amaitzean, 

edo, hala badagokio, eskolatzea amaitzean. 

Orientazio-aholkuak ikasle bakoitzak lortutako oinarrizko konpetentzien garapen-maila 

jasoko du, bai eta prestakuntzarekin jarraitzeko egokien jotzen diren aukera akademiko, 

hezigarri edo profesionalei buruzko proposamena ere. Proposamen horretan, curriculum-
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aniztasuneko programa batean edo oinarrizko heziketa-ziklo batean sartzeko aukera ere 

jaso ahal izango da. 

 

Ikasle bakoitzaren gurasoei edo legezko tutoreei emango zaie orientazio-aholkua. 

Ebaluazio-agiri ofizialak 

Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu, etapetako dokumentazio 

akademikoa betetzeko ikasturte hau amaitu baino lehen. 

Ikasleei eta gurasoei edo legezko tutoreei informazioa ematea 

Gurasoek edo legezko ordezkariek beren seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntza-

prozesuan parte hartu behar dute; jakin behar dute zer erabaki den ebaluazioaren eta 

hurrengo mailara igarotzearen inguruan, eta lagundu egin behar dute laguntza- edo 

indartze-neurriak bete ahal izateko. 

Ikasleen eskola-errendimendua objektibotasun osoz baloratzeko eskubidea bermatzeko 

asmoz, ikasturtearen hasieran, ikastetxeak ezarritako prozeduraren arabera, sail didaktikoek 

eta irakasle taldeek informazioa eman behar izan diete ikasleei eta haien gurasoei edo 

legezko ordezkariei, ikasleak  

adingabeak direnean, jakintzagai bakoitzaren helburuei buruz eta ebaluatzeko, 

kalifikatzeko, maila igarotzeko eta titulua lortzeko irizpideei buruz. 

Gainera, ikasturtean zehar, tutoreek eta, hala badagokio, jakintzagai bakoitzeko irakasleek 

seme-alaben hezkuntza-prozesuari buruzko informazioa emango dute. 

Ikasturte bakoitzaren amaieran, tutoreak, taldeko irakasle taldearen aholkularitzarekin, 

txostena egingo du azken ebaluazioaren ondoren; bertan, ikaslearen ikaskuntza-

prozesuaren emaitza jasoko du. Txosten horretan, arlo bakoitzean eskuratutako kalifikazioak 

jasoko dira, baita eskola-errendimenduari, gizarte- eta hezkuntza-integrazioari eta, hala 

badagokio, aurreikusitako laguntza- eta errefortzu-neurri orokorrei eta oinarrizko 

konpetentzien eskuratze-mailari buruzko informazioa ere, eta maila igarotzeko, eta, hala 

badagokio, titulua lortzeko erabakia ere bai. Hala badagokio, orientazio-aholkua ere jasoko 

da txosten horretan.  

Banakako txosten horren kopia bana emango zaie ikaslearen gurasoei edo legezko tutoreei. 

Jarraibide hauen VII. eranskinean banakako txostenen eredu orientagarrietara sartzeko 

estekak agertzen dira. 

Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedurak 

Ikusi jarraibideon V. ERANSKINA. 
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua 

Irakasle taldearen iritziz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean etaparen helburuak 

lortu eta dagokion konpetentzia-maila eskuratu duten ikasleek lortuko dute Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua. 

Halaber, titulua lortu ahal izango dute ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa 

bat curriculum-aniztasunaren modalitatean egin ondoren irakasle taldearen iritziz 

etaparen helburuak lortu eta konpetentzien garapen-maila egokia eskuratu dutenek. 

 

Ikaslearen irakasleek taldean hartuko dituzte titulua lortzeari buruzko erabakiak. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua bakarra izango da eta kalifikaziorik 

gabe emango da. 

Nolanahi ere, ikasle guztiek ziurtagiri ofizial bat jasoko dute Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako eskolatzea amaitzean. Ziurtagiri horretan jasoko da hezkuntza-maila horretan 

eginiko urte kopurua eta eskuratutako konpetentzien garapen-maila.   

 

Titulua lortu ez dutenek gainditu ez dituzten jakintzagaien ezohiko proba bat egin ahal 

izango dute hurrengo bi ikasturteetan. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluak batxilergora, erdi-mailako lanbide-

heziketara, arte plastikoetako eta diseinuko erdi-mailako irakaskuntza profesionaletara eta 

erdi-mailako kirol-irakaskuntzetara joateko aukera ematen du, irakaskuntza horietako 

bakoitzaren betekizunen arabera. 

 

Eginiko ikasketen ziurtagiria 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan etapako oinarrizko konpetentziak eta jakintzagaien 

helburuak eskuratu ez dituztelako titulua lortu ez duten ikasleek ziurtagiri ofizial bat jasoko 

dute; ziurtagiriak estatu-mailako balioa izango du.  

Era berean, egokitutako jakintzagaiak edo arloak ikasi dituztenek ere ziurtagiri bat 

eskuratuko dute, baldin eta ikasleek kalifikazio positibo bat lortzen badute zeinetan 

adierazten baita egokitzapenean jasotako ebaluazio-irizpideak gainditu dituztela —ez 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua lortzeko eskatzen diren oinarrizko 

konpetentziak eta etapako helburuak—. Azken ikasturtean matrikulatuta egondako 

ikastetxeak jaulkiko du ziurtagiri hori. 
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Ikasle batek oinarrizko lanbide heziketako ziklo batean hasteko asmoa duenean, egindako 

ikasketen ziurtagiri bat jasoko du, azken ikasturtean matrikulatuta egondako ikastetxeak 

jaulkitakoa. 

 

Eskolako azken egunetik ekainaren 30era bitartean egingo dira ikasturte amaierako berezko 

zereginak, eta, bereziki, ikasleen ebaluazioari eta mailaz igotzeari buruz hartutako 

erabakietatik eratorritakoak. 
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III. ERANSKINA 

BATXILERGOA 

 

2021-2022 ikasturteko curriculum-antolakuntza 

Ikasturte honetako Batxilergoko curriculum-antolakuntza irailaren 6ko 127/2016 Dekretuak 14., 

15. eta 16. artikuluetan ezarritako hori da —Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzen baitu dekretu horrek—. 

 

Ebaluazioaren izaera 

Ikasleen ikaskuntza-prozesuaren ebaluazioa etengabea izango da, eta jakintzagaien arabera 

bereizia. Jakintzagai bakoitzeko irakasleek erabakiko dute, ikasturtea amaitzean, ikasleak 

helburuak lortu ote dituen eta kasuan kasuko konpetentzia-maila egokira iritsi den. Horretarako, 

irakasle taldeak, ikasle bakoitzaren irakasleek eratuta eta tutoreak koordinatuta, kontuan 

hartuko ditu curriculumaren hainbat elementu, ikasle bakoitzak jakintzagai guztietako 

ikaskuntza prozesuan izandako bilakaera, ikaslearen heldutasuna eta ikasturtean lortutako 

errendimendu akademikoa, Batxilergoko helburuei dagokienez.  

Neurririk egokienak ezarriko dira, ebaluazio horiek laguntza berezia behar duten ikasleen 

premietara egokitu daitezen. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako 

kalifikazioak gutxiagotzeko. Era berean, hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten 

ikasleentzako malgutze-neurriak eta alternatiba metodologikoak ezarriko dira atzerriko 

hizkuntzaren irakaskuntzan eta ebaluazioan. 

Nolanahi ere, ikasleei ebaluazio-prozesu etengabea egiteko, ikasleek etenik gabe joan beharko 

dute eskoletara, eta jakintzagaietarako programatutako jarduerak egin beharko dituzte. 

Ikastetxeek beren Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudian edo Barne Araudian ezarriko 

dute maila eta jakintzagai bakoitzeko gehieneko hutsegite kopurua, 201/2008 Dekretuan 

ezarritakoaren arabera. Kopuru horretatik aurrera, etengabeko ebaluaziorako eskubidea 

galduko dute; hala ere, matrikulatutako ikasle guztiek ezohiko deialdian parte hartu ahal izango 

dute. Justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai bakoitzaren guztizko ordu 

kopuruaren % 20 baino gehiago.  

 

Ebaluazio-tresnak eta -prozedurak 

Etengabeko ebaluazioak ikasleen hezkuntza-errendimenduaren ebaluazio objektiboa egiten 

laguntzen du. Horretarako lagungarri dira, batik bat, taldeko irakasle guztien parte-hartzea eta, 

beharrezkoa denean, orientazio-sailaren lankidetza. 
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Etengabeko ebaluazioaren esparruan, ikasturtean ikaslearen prestakuntza-aurrerapenen mailari 

buruz jasotako informazioa funtsezko elementua izango da azken ebaluazioari eta hurrengo 

mailara igarotzeari buruzko erabakiak hartzeko.  

Ebaluazio-tresna ugari, askotarikoak eta ikaskuntza-egoera desberdinetara egokitutakoak 

erabiltzea bultzatuko da, ikasle guztien balorazio objektiboa egin ahal izateko, eta, aldi berean, 

bermatuko da ebaluazioarekin lotutako prozesuak egiteko baldintzak hezkuntza-laguntzako 

premia bereziak dituzten ikasleen beharretara egokituko direla. 

 

Aurreko mailatik gainditzeke dauden jakintzagaien ebaluazioa 

Ezin da 2. mailako irakasgai bat kalifikatu 1. mailako homonimoa gaindituta izan gabe, ezta 

aurretik 1. mailako irakasgai jakin bat gaindituta izatea baldintzatzat duen bigarren mailako bat 

ere, 127/2016 Dekretuaren III. eranskinean zehazten den moduan, han jasotako salbuespenekin. 

Hala ere, ikasleak bigarren mailako jakintzagaian matrikulatu ahal izango dira lehenengo mailako 

dagokion jakintzagaia gainditu gabe, jakintzagai hori ematen duen irakasleak iritziz gero bigarren 

mailako jakintzagaia ongi jarraitzeko beharrezko baldintzak betetzen dituztela. Bestela, 

lehenengo mailako jakintzagaia ikasi beharko dute, eta gainditu gabeko jakintzagaitzat joko da; 

hala ere, jakintzagai hori ez da kontuan hartuko, bigarren mailara igarotzeko baldintzak 

aldatzeari dagokionez. 

Bigarren maila amaitzean jakintzagai batzuetan ebaluazio negatiboa duten ikasleek jakintzagai 

horietan matrikula daitezke, gainditutako jakintzagaiak berriro egiteko premiarik gabe, edo, era 

berean, maila osoa errepikatzea aukera dezakete.  

Sail didaktikoek errefortzu-programa bat antolatuko dute bigarren mailara gainditu gabeko 

jakintzagaiekin igaroko diren ikasleentzat; horren xedea izango da kalifikazio negatiboa eragin 

zuten zailtasunak eta konpetentzia-gabeziak gainditzea. Errefortzu-programa egingo da behar 

duen ikasle bakoitzarentzat, eta eskatzen diren gutxieneko edukiak, gomendatutako jarduerak 

eta plan hori ebaluatzeko programatutako prozedurak eta uneak jasoko dira bertan. 

Halaber, proba partzialak programatuko dira, kalifikazio negatiboa eragin zuten orduko 

zailtasunak gainditu direla egiaztatzeko. 

 

Ebaluazio-prozesua. Ebaluazio-txostenak 

Ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eskolatuta egon ziren ikastetxeak ez beste ikastetxe 

batzuetan ikasten badute Batxilergoa, ikastetxe hartzaileek koordinazio-mekanismoak ezarriko 

dituzte jatorrizko ikastetxeekin, eskuratutako ikaskuntza-maila eta hezkuntza-premia 

garrantzitsuenak zein diren hobeto ezagutu ahal izateko. Bereziki, ikasturteko azken 

hiruhilekoan gutxienez, zuzendaritza-taldeak bilerak sustatuko ditu ikasleen jatorrizko 
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ikastetxeekin, eta orientatzaileak ere parte hartuko du bilera horietan. Matrikula-prozesua 

amaitutakoan, ikasle bakoitzaren azken ebaluazio-txostena eskatuko die jatorrizko ikastetxeei. 

Batxilergoko lehenengo mailako irakasle tutoreak bere taldeko ikasleen Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako azken mailako azken ebaluazio-txostena aztertuko du; hori esker, hobeto 

ezagutuko ditu ikasle bakoitzaren bilakaera eta haien inguruabar pertsonalak eta 

testuingurukoak. Jakintzagaietako irakasleei jakinaraziko dizkie ikasle bakoitzaren ibilbide 

akademikoari buruzko alderdi garrantzitsuenak. 

Lehen eskolatze-hilabetea amaitu baino lehen, taldeko tutoreak ebaluazio-saio batera deituko 

du, hasiera horretan ikasleak nola dabiltzan jakiteko eta aztertzeko; alegia, jakintzagai 

bakoitzean hezkuntza-konpetentziak noraino barneraturik dauzkaten jakiteko. 

Hasierako ebaluazioa izango da irakasle taldearen erreferentzia-puntua curriculumaren 

garapenari buruzko erabakiak hartzeko eta ikasleen ezaugarrietara eta ezagutzetara egokitzeko. 

Irakasle taldeak, hasierako ebaluazioaren emaitzaren ondorioz, dagozkion neurriak hartuko ditu, 

besteak beste hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleentzako curriculum-

egokitzapenak. 

Ikasturte bakoitzean, ohiko eskolaldiaren barruan, gutxienez hiru ebaluazio-saio egingo zaizkio 

ikasle talde bakoitzari, hasierako ebaluazio-saioaz gain —ikastetxeek, gainera, ebaluaziorako 

beste saio batzuk ere jaso ahal izango dituzte beren hezkuntza-proiektuetan—. 

Ikasturte bakoitzeko ebaluazio-saio bakoitzaren ondoren edo hala komeni denean, tutoreak 

ikaslearen ikaskuntza-prozesuaren txostena egin, eta haren gurasoei edo legezko tutoreei 

emango zaie, ikaslea adingabea bada. Txosten horretan jasoko dira bai jakintzagai bakoitzeko 

kalifikazioak, bai, halaber, bestelako informazioa ere: eskola-errendimendua, gizarte- eta 

hezkuntza-integrazioa eta, hala dagokionean, aurreikusitako laguntza- eta errefortzu-neurri 

orokorrak. 

Ikasleak bere ebaluazioari eta maila igarotzeari buruzko erabakiak ezagutzeko eskubidea izango 

du, baita dokumentu ofizialak eta ebaluazio-prozesuan sortutako probak eta dokumentuak 

eskuratzeko eskubidea ere. Ikasle adingabeen kasuan, gurasoek edo legezko tutoreek izango 

dute eskubide hori seme-alabei edo tutoretzapekoei dagokienez. Hala ere, kontuan har daitezke 

abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (Datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak 

bermatzekoa) eta datu pertsonalak babesteari buruz aplikatu beharreko gainerako araudian 

ezarritako bermeak. 

Ikasturte bakoitzaren amaieran, azken ebaluazioaren ondorengo txostenak, arestian 

aipatutakoaz gain, honako informazio hau jasoko du: ikasleak zer neurritan lortu dituen 

dagozkion helburuak, oinarrizko konpetentzietan zenbateraino eskuratu diren aurreikusitako 

mailak eta, 1.an egonez gero, zer erabaki hartzen den hurrengo mailara igotzeari buruz. 

 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa 
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Hirugarren hiruhilekoko azken ebaluazio-saioa eta ohiko azken ebaluazioa saio berean egin ahal 

izango dira. 

Lehenengo maila amaitutakoan, azken ebaluazio-saioan, mailako jakintzagaien azken 

kalifikazioa egingo da. 

Bigarren mailaren ebaluazioan, azken kalifikazioa egitean, ikasleek goi-mailako ikasketak egiten 

jarraitzeko dituzten aukerak hartu beharko dituzte kontuan irakasleek. 

Ebaluazio negatiboa duten ikasleak beren borondatez aurkeztu ahal izango dira gainditu gabeko 

jakintzagaien ezohiko deialdira. 

Ohiko azken ebaluazioak etengabeko ebaluazioa amaitzen du. 

Aurreko ikasturteetan gainditu gabeko jakintzagaiak dituzten ikasleak ebaluatzeko, ikasturte 

bakoitzaren amaieran, 2. mailako ohiko eta ezohiko ebaluazio-saioak egin aurretik, ohiko eta 

ezohiko azken ebaluazio-saioak egingo dira. 

  

Modalitatea aldatzea 

Modalitate bateko titulua eskuratzeko, gutxienez eskatzen diren jakintzagai guztiak gainditu 

beharko dira. Hezkuntzako Ikuskaritzak argitaratuko duen dokumentu akademikoari buruzko 

jarraibideen berariazko atal batean zehaztuko da zer egoeratan aldatu daitekeen modalitatea. 

 

Ikasleek maila igarotzea 

Lehengo mailan ikasitako jakintzagai guztiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi 

jakintzagaitan ebaluazio negatiboa dutenean igaroko dira ikasleak Batxilergoko lehenengo 

mailatik bigarrenera. Nolanahi ere, lehenengo mailan gainditu gabeko jakintzagaietan 

matrikulatu beharko dira bigarren mailan, edo, hala badagokio, ikasitako eta gainditu gabeko 

jakintzagaiak ordezkatzen dituzten lehenengo mailako beste jakintzagai batzuetan. Ikastetxeek 

errekuperazio-jarduerak antolatu beharko dituzte, bai eta gainditu gabeko jakintzagaien 

ebaluazioa ere. 

Atal honetako ondorioetarako, kontuan hartuko dira soilik ikasleak gutxienez hautatu behar 

dituen jakintzagaiak. 

Batxilergoa egiteko lau ikasturteko gehieneko epea gainditu gabe, ikasleek Batxilergoko maila 

bakoitza behin errepikatu ahal izango dute, gehienez. Hala ere, salbuespen gisa, haietako bat 

bigarren aldiz errepikatu ahal izango da, irakasle taldeak aldeko txostena egin ostean. 

 

Ebaluazio-agiri ofizialak 
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Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu etapa bakoitzeko dokumentazio 

akademikoa betetzeko, ikasturte hau amaitu baino lehen. Halaber, batezbesteko notaren 

kalkuluari eta ohorezko matrikulari (ohorezko aipamena) buruzko informazioa argitaratuko du. 

 

Batxilergo-titulua 

Batxilergo-tituluak egiaztatzen du etaparako ezarritako helburuak lortu direla eta dagozkion 

konpetentziak eskuratu direla.  

Batxilergo-titulua bakarra izango da, eta egindako modalitatea eta lortutako batezbesteko nota 

adieraziko dira bertan. Batezbesteko nota kalkulatzeko, ikasitako jakintzagai guztien 

kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa egingo da, ehunenean biribilduta. 

 

Batxilergo-titulua lortzeko Batxilergoko bi mailetako jakintzagai guztien ebaluazio positiboa jaso 

beharko da. 

Salbuespenez, irakasle taldeak erabaki dezake ikasle batek batxilergo-titulua lortzea jakintzagai 

guztiak gainditu baditu bat izan ezik, betiere honako baldintza hauek guztiak betetzen badira 

gainera: 

a) Irakasle taldeak iriztea ikasleak lortu dituela titulu horri dagozkion helburuak eta 

konpetentziak. 

b) Ikasleak jakintzagai horretan ez izatea etengabeko eta justifikatu gabeko hutsegiterik. 

Justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai bakoitzaren guztizko ordu kopuruaren 

% 20 baino gehiago. 

c) Ikaslea probetara aurkeztu izana eta ebaluatzeko beharrezkoak ziren jarduerak egin izana, 

baita ezohiko deialdietakoak ere.  

d) Etapako jakintzagai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo bost 

baino handiagoa izatea.  

Kasu horretan, etapako azken kalifikazioa kalkulatzeko gainditu gabeko jakintzagaian lortutako 

zenbakizko nota hartuko da kontuan. 

Irakasle taldean adostasunik ez badago titulua lortzeari buruzko erabakietan, ikasleak titulua 

lortzeari buruzko erabakia ikaslearen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan parte hartzen 

duten irakasleen bi herenen aldeko iritziarekin hartuko da, gutxienez. 

 

Ikasle batek irakasgai bat gainditu gabe lortzen badu Batxilergoko titulua, horrekin batera, B2 

euskara-egiaztapenetik salbuesteko ziurtagiria eskuratuko du, baldin eta gainditu gabeko 

irakasgaia “Euskara eta literatura” ez bada. Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren (Euskaraz 

egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta DBHko tituluari lotuta euskara-maila hizkuntza-
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tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena) 4. artikuluak ezartzen duenaren 

arabera, “Euskara eta literatura” irakasgaia gainditzen ez bada, ez du euskara egiaztatzetik 

salbuesteko B2 ziurtagiria lortuko. 

Lanbide Heziketako teknikari-titulua edo goi-mailako teknikari-titulua edo Musikako edo 

Dantzako irakaskuntza profesionalen teknikari-titulua duten ikasleek Batxilergo-titulua eskuratu 

ahal izango dute, ikasleek hautatzen duten Batxilergo-modalitateko enborreko irakasgaien 

blokeko jakintzagai orokorrak egin eta gaindituta.  

 

Helduentzako Batxilergoa 

Helduentzako Batxilergoa ebaluatzeari dagokionez, kontuan hartuko da Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak helduen Batxilergoko irakaskuntza arautzeko 2010eko 

uztailaren 26an emandako Aginduan ezarritakoa (2010/09/10eko EHAA), betiere bat baldin 

badator 127/2016 Dekretuarekin eta ondoren indarrean jarritako beste jarraibideekin. 

Helduentzat ezarritako berariazko eskaintzaren esparruan Batxilergoa egiten duten ikasleek 

titulua lortuko dute, baldin eta Batxilergoko bi mailetako jakintzagai guztietan ebaluazio 

positiboa lortu badute, edo jakintzagai guztietan, batean izan ezik. Azken kasu horretan, 

baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Irakasle taldeak iriztea ikasleak lortu dituela titulu horri dagozkion helburuak eta 

konpetentziak.  

b) Ikasleak jakintzagaia bertan behera utzi ez, ikastetxeek ezarritako irizpideen arabera, 

hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren esparruan. 

Aurrez aurreko irakaskuntza bada, justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai 

bakoitzaren guztizko ordu kopuruaren % 20 baino gehiago. 

2010eko uztailaren 26ko Aginduaren 3.4 artikuluan aipatutako urruneko irakaskuntzaren 

barruko ikasleei ez zaie hutsegite kopuru hori aplikatuko.  

c) Ikaslea proba guztietara aurkeztu izana eta ebaluatzeko beharrezkoak ziren jarduera guztiak 

egin izan, baita ezohiko deialdietakoak ere. 

d) Etapako jakintzagai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo bost 

baino handiagoa izatea. 

Halaber, Lanbide Heziketako teknikari-titulua edo goi-mailako teknikari-titulua edo Musikako 

edo Dantzako irakaskuntza profesionalen teknikari-titulua duten ikasleek, epealdi horretan, 

Batxilergoko titulua eskuratu ahal izango dute helduentzako modalitatean. Horretarako, 

ikasleek hautatzen duten batxilergo-modalitateko enborreko irakasgaien blokeko jakintzagai 

orokorrak egin eta gainditu behar dituzte.  
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Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedurak 

Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedurak jarraibide hauetako V. eranskinean daude jasota. 
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IV. ERANSKINA 

HELDUEN HEZKUNTZA 

 

 
2021-2022 IKASTURTEKO CURRICULUM-ANTOLAKUNTZA 

 
Helduen Hezkuntzaren curriculum-antolakuntza abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuaren 

(Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen 

duena) laugarren xedapen gehigarrian eta Hezkuntzako sailburuaren 2021eko maiatzaren 

20ko Aginduan (Helduen Oinarrizko Hezkuntzaren berariazko curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzen duena) dago jasota. 

 

EBALUAZIOAREN IZAERA 

Helduen Hezkuntzan ebaluazioa banan-banakoa, etengabea, hezigarria eta integratzailea 
izango da; gainera, Hasierako Irakaskuntzak II eta Bigarren Hezkuntzaren kasuan, arloen 
arabera bereiziko da. 

 Ikasleren baten aurrerapena ez bada behar bezalakoa, hezkuntza indartzeko neurriak 

ezarriko dira zailtasunak hauteman bezain laster. 

 Ebaluazioa eguneroko lanaren behaketan eta jarraipenean oinarrituko da, eta 

irakaskuntza- nahiz ikaskuntza-prozesuak hobetzeko tresna izango da. 

 Irakasleak bereizita egingo du arlo bakoitzaren ebaluazioa, arlo bakoitzaren ebaluazio-

irizpideak kontuan izanik. 

Aurrez aurreko modalitatean, ikasleen etengabeko ebaluazioa egin ahal izateko, ikasleek 

modu erregularrean joan behar dute ikasketa-plana osatzen duten arloetarako 

programatutako eskoletara eta jardueretara eta irakaskuntzetarako programatutako 

jarduera osagarrietara; hala, ezingo dira etengabeko ebaluazioaren bidez kalifikatu % 20tik 

gorako absentismoa duten ikasleak. 

Urruneko modalitateko irakaskuntzan, etengabeko ebaluazioari buruzko erreferentziak ere 

aplikatuko dira, eta, horretarako, aplikazio, plataforma eta programa informatiko 

espezifikoak erabiliko dira, etengabe dihardutela edo irakaskuntzarekin etengabeko lotura 

dutela frogatzeko.  

 

 

MODULU-AMAIERAKO EBALUAZIOA 

Modulu bakoitzaren hasieran, hasierako balorazio bat egingo da. Horri esker, ikasle 
bakoitzaren abiapuntuko egoera zein den ezagutuko da, baita taldearen egoera orokorra 
ere; hala, programazio didaktikoetan dagozkion doikuntzak egingo dira. 
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Moduluan barrena, irakasle taldeek informazioa jaso eta jarraipena egingo dute, zehazteko 

zer-nolako aurrerapena egin duen ikasle bakoitzak arlo bakoitzean ezarritako konpetentzien 

garapen-maila eskuratzeko eta helburuak lortzeko.  

Modulu bakoitzaren amaieran, ikasleek lortutako emaitzen amaierako ebaluazioa egingo dute 

talde bakoitzeko irakasleek. Arlo bakoitzaren kalifikazioa egiteko, kontuan hartuko da 

oinarrizko konpetentzia guztien lorpen-maila. 

Etengabeko ebaluazio-prozesuan parte hartu ez duten edo etengabeko ebaluazio hori egiteko 

eskubidea galdu duten ikasleek aurrez aurreko eta idatzizko proba bat egin beharko dute 

modulu bakoitzeko arlo bakoitzean, eta ikasitako arlo osoa hartuko du. Ikasketa horiek 

emateko baimendutako zentro bakoitzeko irakasle taldea izango da proba horien arduradun. 

Proba horietara aurkezteko, ez da nahitaezkoa izango aurrez aurreko eskoletara joatea. 

Helduen Hezkuntzan matrikulatutako ikasle guztiak matrikulatuta dauden arlo guztietan 

kalifikatu behar dituzte beren irakasleek. 

Hasierako irakaskuntzen I. graduan, modulu bakoitzeko ebaluazioaren emaitzak honela 

adieraziko dira: GAI (G) edo EZ GAI (EG); negatibotzat jotzen da EG kalifikazioa, eta 

positibotzat, aldiz, G kalifikazioa. 

Hasierako irakaskuntzen II. graduan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua 

lortzekoetan, irakaskuntzen ebaluazioaren emaitzak honela kalifikatuko dira: kalifikazio 

negatiboak Gutxiegi (GU), eta gainerakoak Nahikoa (NA), Ongi (O), Oso Ongi (OO) eta Bikain 

(BI). Horien ondoan joango da zenbakizko kalifikazioa ere, dezimalik gabe, batetik hamarrera. 

Hain zuzen ere: 

Gutxiegi: 1, 2, 3 edo 4. 

Nahikoa: 5 

Ongi: 6 

Oso Ongi: 7 edo 8. 

Bikain: 9 edo 10. 

Etengabeko ebaluaziorako eskubidea galdu duen ikasle bat ez bada aurkezten matrikulatuta 

dagoen arloetako azken ebaluaziora, ebaluazio-dokumentuetan honela erregistratuko da: “Ez 

aurkeztua” (EA). 

Ikasle bat ez bada aurkezten etengabeko ebaluazioan Gutxiegi kalifikazioa duen arloetako 

baten bati dagokion amaierako ebaluaziora, ebaluazio-dokumentuetan “Ez aurkeztua (EA)” 

gisa erregistratuko da. 

Ikasleek aurreko moduluari dagozkion arloak gainditu beharko dituzte, irakasleek hurrengo 

moduluko arlo homonimoetan kalifikatu ahal izateko. Modulu bateko arlo bat ezin bada 

kalifikatu ikasleak ez duelako aurreko moduluko alor homonimoetako baten bat gainditu, 
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orduan dagokion aplikazio informatikoan “Ez ebaluatua” laukitxoa hautatuko da dagokion 

laukian. 

Ikasle batek modulua errepikatzen badu eta moduluko zenbait arlo gaindituta baditu aurreko 

deialdietan, ez da matrikulatuko ezta kalifikatuko ere gainditutako arloetan. Inolaz ere ezingo 

dira errepikatu gainditutako arloak.  

Arlo bat ezin bada kalifikatu ikaslea ez dagoelako arlo horretan matrikulatuta eta aurreko 

puntuak ezin bazaizkio aplikatu, noten aplikazio informatikoan dagokion laukitxoa bete gabe 

utziko da (ebaluazio-akta inprimatutakoan, (--) ikusiko da dagokion laukitxoan). 

Baldin eta Helduen Oinarrizko Hezkuntzaren berariazko curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzeko Hezkuntzako sailburuak 2021eko maiatzaren 20an emandako 

Aginduaren III. eranskineko taula oinarritzat hartuta arloren bat baliozkotutzat edo 

baliokidetzat jotzen bada, ikaslea ez da ez matrikulatuko ez kalifikatuko arlo edo irakasgai 

horretan. Inguruabar hori adieraziko da Onarpena eta matrikula aplikazioan. 

Ikasturtean egindako jarraipena kontuan hartu gabe, irakasle taldeak ikasleen ebaluazioa 

egingo du taldean, ikasturtea amaitzean egingo den saio bakarrean. Saio horretan: 

• Maila igarotzeari eta/edo titulua lortzeari buruzko erabakiak hartuko dira, eta, 

hala badagokio, ikasleak ikaskuntza-prozesuan aurrera jarraitzeko zer errefortzu-neurri 

behar dituen adieraziko da. 

• Ikasleak oinarrizko konpetentzietan zer maila lortu duen adieraziko da: 

hasierakoa, erdi-mailako edo aurreratua. 

 

Irakasle taldean adostasunik ez badago, erabakiak ikaslearen ikaskuntza-prozesuan parte 

hartzen duten irakasleen bi herenen aldeko iritziarekin hartuko dira, gutxienez. 

Erabaki nagusiak, maila igarotzeari buruzkoak barne, ikasturte-amaierako ebaluazioaren saioko 

aktan jasoko dira.  

 

 

IKASLEEK MAILA IGAROTZEA 

Irakasle taldeak, talde horretako irakasle tutoreak koordinatuta, taldean erabakiko du ikasle 

bakoitza hurrengo modulura igaroko den, kontuan hartuta helburuen lorpena, ezarritako 

konpetentzien eskuratze-maila eta ikaslearen aurrerapenari laguntzen dioten neurrien 

balorazioa.  

Hasierako Irakaskuntzen I. graduan ikasleek GAI kalifikazioa lortu badute, hurrengo gradura 

igaroko dira. 



 
 
 
 
 

 

4 
 

HEZKUNTZA SAILA 

Hezkuntza Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Viceconsejería de Educación 

Hasierako Irakaskuntzen II. graduan eta Helduen Bigarren Hezkuntzan ikasleak modulu batetik 

hurrengora igaroko dira, arlo guztiak gainditzen dituztenean edo arlo bakarra dutenean 

gainditzeke. Kasu horretan, errefortzu-planak ezarriko dira. Gainditzeke dauden arloak 

zenbatzeari dagokionez, izen bera duten modulu desberdinetako arloak arlo desberdintzat 

joko dira. 

Salbuespen gisa, irakasle taldeak bi arlotan ebaluazio negatiboa duen ikaslea hurrengo 

modulura igarotzea erabaki ahal izango du; betiere, horietan lortutako kalifikazioa lau bada, 

gutxienez, eta irizten bazaio errekuperatzeko aldeko aukerak dituela eta hurrengo modulura 

igarotzeak ikaslearen eboluzio akademikoari mesede egingo diola. Erabaki hori behar bezala 

dokumentatu,eta ikaslearen espedientean jasoko da. 

Aurrez aurreko modalitatean, ikasleek gehienez lau deialdi izango dituzte, modulu bakoitzeko 

jakintza-arlo bakoitza gainditzeko. Kontaketa horretan, modulu bakoitzeko etengabeko 

ebaluazioaren prozesuak eta azken ebaluazioak deialdi bakar bat kontatuko dute. Deialdiak ez 

agortzeko, ikasleek uko egiteko eskatu ahal izango dute, dokumentazioz justifikatuta, 

Hezkuntzako sailburuaren 2021eko maiatzaren 20ko Aginduko (Helduen Oinarrizko 

Hezkuntzaren berariazko curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen 

duena) 15. artikuluan azaldutako baldintzetan. 

EBALUAZIO-AGIRI OFIZIALAK 

Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu, etapetako dokumentazio akademikoa 
betetzeko ikasturte hau amaitu baino lehen.  
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IKASLEEI ETA, HALA BADAGOKIO, GURASOEI EDO LEGEZKO TUTOREEI INFORMAZIOA 

EMATEA 

Ikasleen eskola-errendimendua objektibotasun osoz baloratzeko eskubidea bermatzeko 

asmoz, ikasturtearen hasieran, ikastetxeak ezarritako prozeduraren arabera, sail didaktikoek 

eta irakasle taldeek informazioa eman diete ikasleei eta haien gurasoei edo legezko 

ordezkariei, ikasleak adingabeak direnean, arlo bakoitzaren helburuei buruz eta ebaluatzeko, 

kalifikatzeko, hurrengo mailara igarotzeko eta titulua lortzeko irizpideei buruz. 

Gainera, ebaluazio partzialen ondoren, tutoreek eta, hala badagokio, arlo bakoitzeko 

irakasleek ikasle bakoitzaren hezkuntza-prozesuari buruzko informazioa emango dute. 

Modulu bakoitzaren amaieran, tutoreak, taldeko irakasle taldearen aholkularitzarekin, 

banakako txostena egingo du amaierako ebaluazioaren ondoren; ikaslearen ikaskuntza-

prozesuaren emaitza jasoko du txostenean. Txosten horretan, arlo bakoitzean eskuratutako 

kalifikazioak jasoko dira, baita bestelako informazioa ere —eskola-errendimenduari buruz eta, 

hala dagokionean, jasotako eta etorkizunerako proposatutako laguntza- eta errefortzu-neurri 

orokorrei eta oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruz—; era berean, txostenean 

jasoko dira maila igarotzeko erabakia, eta, hala badagokio, lortutako titulua.  

Banakako txosten horren kopia bana emango zaie ikasleari edo, hala badagokio, ikaslearen 

gurasoei edo legezko tutoreei. 

Jarraibide hauen VII. eranskinean, banakako txostenen eredu orientagarrietara sartzeko 

estekak agertzen dira. 

 

BERRIKUSPEN- ETA ERREKLAMAZIO-PROZEDURAK 

Ikusi jarraibideon V. ERANSKINA. 

 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO GRADUATU-TITULUA 

Helduen Bigarren Hezkuntzako 4. moduluan matrikulatutako ikasleek arlo guztiak gainditzen 

dituztenean, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua emateko proposamena 

egingo da. 
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Salbuespenez, titulua lortzeko proposatuko dira, arlo bat gainditu gabe izanik, irakasle 

taldearen iritziz, etaparen helburuak lortu eta ezarritako konpetentzia-maila eskuratu duten 

ikasleak, baldin eta aldi berean baldintza hauek guztiak betetzen badira: 

a) Irakasle taldeak iriztea ikasleak lortu dituela titulu horri dagozkion helburuak eta 

konpetentziak. 

b) Ikasleak ez galdu izana arloan etengabeko ebaluaziorako eskubidea; hau da, 

hutsegiteen kopurua ez izatea % 20 baino handiagoa. 

c) Ikaslea probetara aurkeztu izana eta ebaluatzeko beharrezkoak ziren jarduerak egin 

izana. 

d) Gainditu gabeko arloaren kalifikazioa gutxienez lau izatea. 

e) Ikasitako arlo guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo 

bost baino handiagoa izatea.  

Ikaslearen irakasleek taldean hartuko dituzte titulua lortzeari buruzko erabakiak. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua bakarra izango da eta kalifikaziorik 

gabe emango da. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-tituluak batxilergora, erdi-mailako lanbide-

heziketara, arte plastikoetako eta diseinuko erdi-mailako irakaskuntza profesionaletara eta 

erdi-mailako kirol-irakaskuntzetara joateko aukera ematen du, irakaskuntza horietako 

bakoitzaren betekizunen arabera. 
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V. ERANSKINA 
 

PROBA EBALUAGARRIEN BERRIKUSPEN-PROZESUA (IKASTURTEAN BARRENA ETA 
IKASTURTE-AMAIERAN EGITEKOAK) ETA AZKEN KALIFIKAZIOEN ETA HURRENGO 
MAILARA IGAROTZEARI ETA/EDO TITULUA LORTZEARI BURUZKO ERABAKIEN 
AURKAKO ERREKLAMAZIO-PROZESUA (BARNEKOA ETA KANPOKOA) 

 

Aplikazio-eremua 
 

Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak ematen dituzten Euskal Autonomia 
Erkidegoko ikastetxeetan aplikatuko dira jarraibide hauek. 

 

Ikasleek ebaluazio objektibo izateko duten eskubidea 
 

Abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuan ezarritakoaren arabera (Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta 
betebeharrei buruzkoa berau), ikasleak adingabekoak direnean, gurasoek eta ikasleen 
legezko tutoreek eskuratu ahalko dituzte bai ebaluazio-dokumentu ofizialak, baita haien 
seme-alabei egiten zaizkien ebaluazio-dokumentu ofizial guztiak eta ebaluazioei buruzko 
ebidentzia guztiak ere, ikastetxeko antolakuntza- eta funtzionamendu-arauek 
ezarritakoaren arabera. Orobat, azalpenak eskatu ahal dizkiete maisu-maistrei eta 
irakasleei etengabeko ebaluazioaren emaitzei buruz, arloren baten ikasturte-amaierako 
ebaluazioari buruz eta hurrengo mailara igarotzeko edo ez igarotzeko erabakiei buruz. 

Ikastetxeek modu publikoan jakinarazi beharko dute zer prozeduraren bidez eska 
diezaieketen ikasleek, gurasoek edo legezko tutoreek ikaste-prozesuaren inguruan jaso 
duten informazioa argitzeko irakasleei edo tutoreei. Era berean, modu publikoan 
jakinaraziko dute zer bide erabili behar den kalifikazioen inguruko erreklamazioak 
egiteko, egoki jotzen badute. 

Irakasle taldeak ikasleen ebaluazio-prozesua eta kalifikazioak zehazten dituzten 
ebidentziak erregistratu beharko ditu. 

Gurasoek edo legezko ordezkariek eta ikasleek eskuratu ahal izango dituzte 
errendimenduaren ebaluazioan eragina izan duten ebidentzia eta agiri guztiak, bai eta 
horiek zuzendu ondoko kopia bat ere, hala eskatzen badute. 

Era berean, alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte, eta ebaluazioaren emaitza 
berrikusteko eskatu ahal izango dute. Ikastetxeek ezarriko dute zer prozedura jarraitu 
behar den berrikuspena eskatzeko, horretarako epeak eta baldintzak zehaztuz. 
Berrikuspen hori egiterakoan kontuan izango da irakasle guztientzako lotesleak direla 
curriculum ofiziala, ikastetxeko curriculum-proiektua, ikasgelako programazioak eta 
ikasturte-hasieran publiko egindako ebaluazio- eta kalifikazio-irizpideak eta hurrengo 
mailara igarotzeari buruzkoak. 

mailto:huisvedu@euskadi.eus


HEZKUNTZA SAILA 

Hezkuntza Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Viceconsejería de Educación 

Donostia kalea, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tel.: 945 01 81 83 - Faxa: 945 01 83 36 - Helbide elektronikoa: 

huisvedu@euskadi.eus 

 

 

 
 

Ebaluazio-proben zaintza eta sarbidea 
 

1. Ikasleek eta, ikasleak adingabekoak direnean, gurasoek edo ikasleen legezko 
tutoreek aukera izango dute azken ebaluazioan eragina izango duten proba eta 
ariketa guztiak ikusteko, horiek zuzendu ostean. 

 

2. Ikasturtean edozein unetan eskuratu ahal izango dira ebaluazio-prozesuaren 
ebidentzia dokumentalak. Antolakuntza eta Jarduera Araudiak edo Barne Araudiak 
jasoko du dokumentu horiek eskuratzeko prozedura. 

 
3. Ebaluazio-prozesuaren ebidentzia dokumentalak ikastetxean gordeko dira 

ikasturtea amaitu arte. Epe hori amaituta, suntsitu ahal izango dituzte, edo ikasleei 
entregatu, betiere aurkeztu den erreklamazio bat ebazteko erabili ez badira. 

 
4.  Erreklamazio bat ebazteko kontuan izan beharreko ebidentzia dokumentalak gorde 

egin beharko dira horien inguruan administrazioaren ebazpen bat edo ekintza 
judizial bat egitea posible den bitartean. Kasu horretan, irmoki ebatzi arte gordeko 
dira. 

 
 

Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedura 
 

1.- Proba ebaluagarrien BERRIKUSPEN-prozedura 
 

1.A.- Ikasturtean (ebaluazio ofizialak, kalifikazio partzialak) 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen 
eskubideei eta betebeharrei buruzko abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuaren 9.2 
artikuluak hau ezartzen du: ikastetxeek “azken kalifikazioaren gain eragina izango 
duten lanak, ariketak eta probak zuzendu ondotik ikusteko aukera bermatuko 
dute” . 

 

Hori dela eta, ikastetxeek beren Antolakuntza eta Jarduera Araudian edo Barne 
Araudian, prozedura bat izan beharko dute arautzeko ikastetxearen barruan zer 
prozedura jarraituko den ikasturte osoan ikasleen ikaskuntza-prozesuari buruz 
egiten diren lan, ariketa eta proba ebaluagarrien berrikuspena errazteko. 
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Ikastetxeek berrikuspen hori egiteko prozedurari buruz beharrezkoa den 
informazioa eman eta zabalduko dute. 

 

Lanak, ariketak eta proba ebaluagarriak ebaluazioa eta kalifikazioa egin duten 
pertsonek edo horien legezko ordezkariek berrikusiko dituzte. Lan, ariketa eta 
proba ebaluagarriak eta kalifikazio partzialak (ebaluazio ez-ofizialak) berrikus 
daitezke, baina ezin da horiei buruzko erreklamaziorik aurkeztu. Akta ofizialetan 
agertzen diren azken kalifikazioak eta maila igarotzeko eta/edo titulua lortzeko 
erabakiak soilik erreklama daitezke. 

 

1.B.- Ikasturte-amaieran (ebaluazio ofizialak, azken kalifikazioak) 

Ikastetxeek azken kalifikazioak berrikusteko (irakaslearen aurrean) eta horien 
aurkako barne-erreklamazioak aurkezteko (ikastetxeko zuzendariaren aurrean) 
eskubidea bermatuko dute, eta beharrezkoa izango da hori egitea kanpo-
erreklamaziora jo aurretik (Hezkuntzako dagokion Lurralde Ordezkaritzan). 

Ikasleek edo haien legezko ordezkariek bi lanegun izango dituzte azken kalifikazioen 
berrikuspena eta haien aurkako barne-erreklamazioa egiteko. 

Berrikuspena errazago egiteko, ikastetxeek azken kalifikazioekin (ohikoak eta, hala 
badagokio, ezohikoak) batera jakinaraziko dute irakasleak zer lekutan eta ordutan 
egongo diren ikasleen eskura. Ordutegiak bat etorri beharko du, gutxienez, 
irakasleen ohiko egonaldi-ordutegiarekin, azken kalifikazioak eman eta/edo 
jakinarazi eta ondoren berrikuspenak eta erreklamazioak aurkezteko bi egunetan. 

 

Berrikuspena ebaluazioa eta kalifikazioa egin duten pertsonen edo horien legezko 
ordezkarien aurrean egingo da. Berrikuspena ezin da izan kalifikazio kuantitatibo 
edo kualitatiboa jartzea bakarrik; aitzitik, ikasleak egindako huts edo okerrak 
adierazi ere egin behar dira, edo kalifikazioa arrazoitu. Eta amaitzeko, kalifikazioa 
mantentzeari edo aldatzeari buruzko erabaki arrazoitua eman beharko da. 

 

Berrikuspena egiteko eskaera arlo edo jakintzagaia ez gainditzeari buruzko 
erabakiarekin lotuta badago eta, bereziki, mailaz ez igotzeari edo titulua ez 
lortzeari buruzko erabakiarekin, zehatz-mehatz adierazi behar da zein diren lortu 
gabeko konpetentzia-mailaren edo etaparen helburuak edo gutxieneko garapen-
maila. Orobat, hala badagokio, zehatz-mehatz adierazi beharko da zer oztopo dituen 
ikasleak prestakuntza-aurrerapen egokia lortzeko, ikaslea hurrengo mailara igaro 
bada zailtasun horiek izanik ere. 
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OHARRA: 

IDATZIZKO PROBAK EZ DIREN BESTE TRESNA BATZUEN BIDEZKO EBALUAZIOA 

Ebaluazio-prozesua idatzizko probak (azterketak, ariketak) ez diren beste tresna 
batzuen bidez egin bada, era xehatuan azaldu beharko dira idatziz zer ebidentziaren 
arabera erabaki den ez dela gutxieneko ikaskuntza lortu arlo edo jakintzagai jakin 
bat gainditzeko, hurrengo mailara igarotzeko eta/edo titulua lortzeko. 

 
 

2.- Azken kalifikazioen (ebaluazio ofizialak) aurkako ERREKLAMAZIO-prozedura 
 

2.A.- Barnekoa, ikastetxeko zuzendariaren aurrean 

Azken kalifikazioaren xede diren ariketak berrikusi zein ez, ikasleek edo haien 
legezko arduradunek aukera izango dute jakintzagai baten edo batzuen azken 
kalifikazioaren aurkako erreklamazioa aurkezteko, baita, hala badagokio, igarotzeari 
eta/edo titulazioari buruzko erabakiaren aurkako erreklamazioa aurkezteko ere. 
Horretarako, bi eskola-eguneko epea izango dute, eta idatzi arrazoitu bat aurkeztu 
beharko diote ikastetxeko zuzendariari. Kalifikazioak jakinarazi eta ondorengo bi 
eskola-eguneko epetik kanpo aurkeztutako erreklamazioak automatikoki ezetsiko 
dira. 

Jakintzagai baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa eginez gero, 
ikastetxeko zuzendariak erreklamazioaren xede den jakintzagaiaz arduratzen den 
saileko buruari helaraziko dio erreklamazioa. Saileko buruak sailaren ezohiko bilera 
deituko du, eta bilera horren akta egingo da. Bilera horretan, saileko kideek 
eztabaidatuko dute ebaluazioa eta kalifikazioa aurreikusitakoaren arabera egin 
diren eta ezarritako ebaluazio-irizpideak zuzen aplikatu diren. Saileko buruak 
txosten arrazoitu bat igorri beharko dio zuzendariari, ebazpen-proposamen 
batekin, erreklamazioak aurkezteko aldia amaitu eta 24 orduko epean. Kide 
bakarreko sailen kasuan, bilera jakintzagaiaren irakaslearen eta ikasketaburuaren 
artean egingo da. 

 

Igarotzeari eta/edo titulazioari buruzko erabakiaren aurkako erreklamazioa eginez 
gero, ikastetxeko zuzendariak ikaslearen talde ofizialeko tutoreari helaraziko dio 
erreklamazioa. Tutoreak irakasle taldearen ezohiko bilera egiteko deialdia egingo 
du, eta bilera horren akta egingo da. Tutoreak txosten arrazoitu bat igorri beharko 
dio ikastetxeko zuzendaritzari, ebazpen-proposamen batekin, erreklamazioak 
aurkezteko aldia amaitu eta 24 orduko epean. 
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Jakintzagai baten azken kalifikazioaren aurkako erreklamazioa baietsiz gero eta, 
ondorioz, igarotzeari eta/edo titulazioari buruzko erabakia aldatu badaiteke edo 
aldatu behar bada, ikastetxeko zuzendariak ikaslearen talde ofizialeko tutoreari 
helaraziko dio ebazpena. Tutoreak irakasle taldearen ezohiko bilera egiteko deialdia 
egingo du, eta bilera horren akta egingo da. Tutoreak txosten arrazoitu bat igorri 
beharko dio ikastetxeko zuzendaritzari, ebazpen-proposamen batekin, 
erreklamazioak aurkezteko aldia amaitu eta 24 orduko epean. 

 

Barne-erreklamazioa zuzendariak ebatziko du, era arrazoituan, eta Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean ezarritako moduan 
jakinaraziko zaio erreklamatzaileari. Erreklamazioa baietsiz gero, zuzendariak 
dagozkion aktak aldatzeko agindua emango du. 

 

Ikastetxeko zuzendaritzak eginiko barne-erreklamazioaren ebazpenari kanpo-
erreklamazio bat aurkeztu ahal izango zaio dagokion lurralde-ordezkaritzako 
titularraren aurrean. 

 

2.B.- Kanpokoa, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzaren aurrean 
 

Barne-erreklamazioaren ebazpenarekin ados egon ezean, ikasleek edo haien 
legezko ordezkariek ikastetxeko zuzendariaren ebazpenaren aurkako erreklamazioa 
aurkeztu ahal izango dute, ebazpena jakinarazi eta bi laneguneko epean. 
Horretarako, idatzi arrazoitu bat aurkeztu beharko dute ikastetxeko 
zuzendaritzaren aurrean, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzari igortzeko. 

 

Ikastetxeko zuzendariak gehienez ere hiru eguneko epean igorriko dio 
erreklamazioaren idatzia Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako titularrari. Horrekin 
batera, erreklamatzaileak aurkeztutako dokumentazioa igorriko dio, baita 
erreklamazioaren xede den kalifikazioaren oinarri diren ebidentzia guztiak ere. 

Horien artean izango dira, besteak beste, ikastetxearen jarraipenaren bitartez 
barne-erreklamazioan sortutako dokumentazioa, erreklamazioan sortutako beste 
edozein gorabehera, erreklamazioaren xede diren jatorrizko ariketak, programazioa 
jasotzen duen sailaren dokumentazioa, eskatutako gutxieneko konpetentzia-maila, 
ebaluazio-irizpideak, eta abar. 

Lurralde-ordezkaritzako titularrak ebatziko du erreklamazioa, Hezkuntzako 
Ikuskaritzak aldez aurretik txosten arrazoitua egin ondoren. Txosten hori hamar 
egun naturaleko epean egin beharko da gehienez ere. 
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Txosten hori egiteko, Hezkuntzako Ikuskaritzak kontuan izango ditu jarraibide 
hauek, ikastetxeko curriculum-proiektua, dena delako arlo edo jakintzagaiaren 
programazio didaktikoa, ebaluazio-irizpideak, eska daitezkeen gutxieneko 
konpetentzien garapen-mailak, jendaurrean jarritako kalifikazio-irizpideak, 
kalifikazioaren oinarri diren ebidentziak, ebaluazio-prozesuan erabilitako tresnak 
eta prozedurak eta ikaslearen ariketa, lan, proba eta azterketak —eta, hala 
badagokio, baita beste ikasle batzuenak ere, konparazio bat egin eta ikasle 
erreklamatzailearen kalifikazioak modu objektiboan balioztatu ahal izateko—. 

 

Txosten horretan, Hezkuntzako Ikuskaritzak proposamen arrazoitua egingo du 
hauei buruz: erreklamazioa osorik edo partzialki baiestea, ezestea, prozeduraren 
atzeraeragina proba eta/edo ebaluazio-ariketa berriak egiteko, edo ikastetxeak 
jendaurrean jarritako kalifikazio-irizpideetan aurreikusitakoarekin bat ez datozen 
kalifikazioak aldatzea. 

 

Lurralde Ordezkaritzako titularrak erreklamazioa era arrazoituan ebatziko du, 
gehienez ere hiru eguneko epean, Ikuskaritzaren txostena jasotzen duenetik, eta 
ebazpena jakinaraziko die, ikastetxeko zuzendaritzaren bidez, bai ikasleari, bai 
kalifikazioa eskatzen zaion arloko irakasleari, bai taldeko irakasle taldeari. 

 

OHARRA: 

IDATZIZKO PROBAK EZ DIREN BESTE TRESNA BATZUEN BIDEZKO EBALUAZIOA 

Ebaluazio-prozesua idatzizko probak (azterketak, ariketak) ez diren beste tresna 
batzuen bidez egin bada, era xehatuan azaldu beharko dira idatziz zer ebidentziaren 
arabera erabaki den ez dela gutxieneko ikaskuntza lortu arlo edo jakintzagai jakin 
bat gainditzeko, hurrengo mailara igarotzeko eta/edo titulua lortzeko. 

 
 
 

2.C.- Gora jotzeko errekurtsoa, Hezkuntzako sailburuordearen aurrean 
 

Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzako titularraren ebazpenaren aurka, gora jotzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Hezkuntzako sailburuordearen aurrean, 
hilabeteko epean. 
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VI. eranskina 

IRAKASKUNTZA EZ-PRESENTZIALA 
EBALUAZIORAKO TRESNAK ETA PROZEDURAK 

 

A) Irakaskuntza-ikaskuntza ez-presentziala Tresnak eta prozedurak 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa eta horren ondoriozko kalifikazioa egin ahal izateko, eta 

etengabeko ebaluazioa dela kontuan izanik, irakasleek sistematikoki bildu behar dituzte beren 

ikasleek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan izandako aurrerapenaren ebidentziak. 

Horretarako, ezinbestekoa da ikaskuntza-ebidentziak bildu eta erregistratzea. Gainera, 

ebidentzia horiek nahitaez izan behar dute erreferentziatzat ikasleek konpetentzien garapenean 

eskuratu beharreko mailen gutxieneko lorpen-adierazleak eta zehaztapena, ikastetxe 

bakoitzeko curriculum-proiektuan eta urteko programazioetan ezarritakoaren arabera. 

Ikastetxe bakoitzeko irakasle taldeak lorpen-adierazle horiek eta gutxieneko mailen zehaztapen 

hori lehenetsi eta/edo egokitu behar ditu inguruabar zehatzetara eta oinarrizko edukietara. 

Inguruabar jakin batzuetan, hala nola irakatsi eta ikasteko prozesua modu ez-presentzialean 

garatzen denean, kontuan hartu beharko da ikaskuntza-ebidentzia horiek biltzeko ohiko tresnak 

agian ez direla nahikoa izango, eta komenigarria izan daitekeela beste batzuk ere erabiltzea. 

Halaber, ebaluazio-prozesua egitean, kontuan hartu behar da ikasle batzuek izan ditzaketen 

zailtasunak ezabatzeko edo gutxitzeko bide eta prozedura espezifikoak ezarri behar direla, 

bereziki hezkuntza-laguntzako premia bereziekin lotutako kasuetan. 

Ikaskuntzak ebaluatzerakoan, ikasleen estilo kognitiboen aniztasuna hartu behar da kontuan, 

baita ikaskuntza-prozesuak eurak arautzeko duten ahalmena ere, eskuratutako ikaskuntzen 

heldutasuna erakusten duten elementu diren heinean. 

Prestakuntza-aldi ez-presentzialean ikasleek egindako atazen analisia erabil daiteke ikaskuntza-

ebidentziak eta eskuratutako konpetentzien garapen-maila jasotzeko. Halaber, bestelako edukia 

ere baliatu daiteke: hala nola ikaskuntza-egunkariak, portfolioak, autoebaluazio-estrategiak eta 

online elkarrizketak.  

Funtsezkoa da agindutako atazak garatzean ikasleak izan duen bilakaerari buruzko erregistroak 

egitea. 

Irakasleen koordinazioa funtsezkoa da ikasle bakoitzaren ikaskuntza-prozesuaren jarraipen 

eraginkorra egiteko, baita arlo, esparru eta jakintzagai guztietarako komunak diren alderdiak 

batera ebaluatzeko ere. 

Era berean, familiek emandako informazioa ere kontuan har daiteke ebaluazio-sistemaren beste 

osagai bat izango balitz bezala, bereziki Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehen mailetan. 
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Ondoren, ebaluazio-tresna batzuk proposatzen dira, ikastetxeek beren testuingurura egokituz 

erabili ahal izateko: 

 - Irakaslearen koadernoa, non modu sistematikoan jasotzen den ikaslea nola ari den 

aurrera egiten zehaztutako ikaskuntza-adierazleei dagokienez.  

- Ikasleek egindako lanen berrikuspena eta analisia. Ikasleari esleitutako ataza bakoitzak 

helburu zehatzak ditu. Atazak arretaz berrikusteari esker, ikasleek proposatutako 

kontzeptuak ulertu dituzten eta horiek aplikatzeko eta beste ikaskuntza batzuekin 

integratzeko gai diren identifika daiteke.  

- Ikasleei pixkanaka zailtasun-maila handiagoa duten atazak planteatzeak aukera 

emango dio irakasleari ikusteko zein mailatan erantzun dezakeen ikasleak. Horrek 

erraztu egingo du ataza-proposamen berriaren abiapuntua identifikatzea, baita 

kalifikazioari buruzko erabakiak hartzea ere, ebaluazio sumatiboa edo azken ebaluazioa 

egitean. 

 - Ikasleekin banakako tutoretzak egitea, telefonoz edo Skipe bidez, bere lanean ikusten 

diren arrakastak eta zailtasunak azaltzeko eta ikasleari galdetzeko berak nola 

hautematen duen hori; elkarrizketa bat izatea ikasleari kontziente izaten eta sumatzen 

dituen zailtasunak irakasleari jakinarazten laguntzeko, eta, haren laguntzarekin, 

irtenbideak bilatzeko. Bilerok informazio garrantzitsua ematen diote irakasleari, eta 

aukera paregabea ematen diote ikaslea bere ikaskuntza-prozesuan orientatzeko. 

- Landutakoari eta ikasitakoari buruzko meta-analisiko eta autoebaluazioko prozesuak 

bultzatzea: Hauen antzeko galderak plantea daitezke: Zer ikasi duzu gaur? Zer da ulertu 

duzuna baina oraindik aplikatzea kostatzen zaizuna? Zer errepasatu beharko genuke 

bihar? Ikaskide bati azaltzeko gai izango zinateke? Ea, saiatu!  Egin ezazu galderaren bat 

zure ikaskideak ulertu duen edo egiteko gai den egiaztatzeko. Bururatzen al zaizu gaiari 

buruz landu ez dugun edo interesatzen zaizun galderarik?...  

 Galdera horiek egokitu egingo dira planteatutako ariketen bidez edo jorratutako gaiaren 

bidez ikasleak ikastea nahi den horren arabera. Galdera horiekin lortutako ikaskuntza-mailari 

buruzko informazio garrantzitsua lortzen da. 

 - Kontzeptu-eskemak eta -mapak egitea planteatzea, landutako edukia edo kontzeptua 

ulertu den egiaztatu ahal izateko.  Maila baxuagoetako ikasleen kasuan, hitzak falta zaizkien edo 

pistak ematen dituzten marrazkiak dituzten kontzeptu-mapak izan daitezke. Halaber, 

sailkapenak eta sekuentziak egin daitezke, zenbait irizpideren arabera...  

 Balio handiko tresna da batik bat ikasle nagusiekin, ikasleak kontzeptuen eta haien 

artean ezarri dituen harremanen ulermen-maila egiaztatzeko.   

 - Halaber, helburu berarekin, landutako gai bat edo edukiren bat laburtzea eta 

powerpointak egitea proposa daiteke. Egindako laburpena edo agertzen duen egiturak oso argi 

islatzen du lortutako ikaskuntza-maila     
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 - Talde osoaren aurrean ahozko aurkezpenak egitea, bideokonferentzia bidez.   

 - Galderak presta ditzakete ikaskideei egiteko (saio horietatik informazio asko lor 

daiteke, bai zeharkako konpetentzia-alderdiei buruz —adierazpena, sintesi-gaitasuna, jarduera 

antolatzea eta kudeatzea—, bai diziplina-konpetentziei buruz—). 

  - Posta elektronikoz, postaz, classroomez eta beste bide batzuetatik bidalitako proba 

objektiboak. Proba objektiboetan, 5 edo Nahikoa kalifikazioa oinarrizko alderdiei buruzko 

gaiekin lortzen dela zaindu behar da. Hortik aurrera, zailtasun handiagoko gaiak plantea 

daitezke, landutako kontzeptuak sakonago ezagutzea eskatzen dutenak (orduan, Ongi, Oso Ongi 

edo Nahikoa kalifikazioak lortu ahalko dira). Zuzenketa-prozesuan, gogoan izan behar da proba 

objektiboa beste tresna bat baino ez dela ikasleen ikaskuntzen aurrerapenari buruzko 

informazioa lortzeko. Une bakoitzean ikaskuntza-helburuak zein mailatan lortu diren 

identifikatzeko balio du; hain zuzen, mailarako erreferente gisa identifikatutako ikaskuntza-

adierazleen bidez neurtuko da.   

- Irakasle taldearen bilerak, bildutako informazioa partekatzeko eta ikasle bakoitzak 

izandako bilakaera eta lorpen-maila lantzeko. Funtsezkoa da irakasle guztiek neurtuko dituzten 

alderdiak identifikatzea (adib.: testuak ulertzen ditu, ideia nagusia identifikatzen du, kausa-

efektu harreman logikoak ezartzen ditu, landutako oinarrizko alderdiak 

ezagutzen/identifikatzen ditu, horiek labur azaltzeko gai da, beste batzuekin erlazionatzeko gai 

da...) eta arlo/jakintzagai bakoitzean jasotako behaketak eta ebidentziak partekatzea...  

 - Zehaztutako ikaskuntza-adierazle bakoitzari buruzko informazioa biltzeko hainbat 

ariketa eta estrategia mota baliatuko dira. Estilo kognitiboen aniztasuna kontuan hartu behar 

da. Guztiek izan behar dute aukera ikasi dutena eta egin dezaketena erakusteko. Horrez gainera, 

ebaluazioari, igarotzeari edo titulua lortzeari buruzko erabakiak hartzeko balio handiagoa edo 

txikiagoa izan dezaketen ikaskuntza-adierazleak identifikatu behar dituzte. 

  - Familiekin izandako elkarrizketek (ikasleek irakasleek bidalitako lanak egin dituzten 

moduari, horiek egiteko behar izan duten denborari, agertutako zailtasunei, eskolako lanak egin 

bitartean egindako iruzkinei eta abarri buruz) informazio garrantzitsua eman dezakete. 

B) Irakaskuntza-ikaskuntza ez-presentzialaren eta ikasle absentisten ebaluazioa 

Ikasturte hau osasun-krisi bete-betean ari da garatzen; hori dela eta, behar-beharrezkoa izan da 

jarraibide osagarriak eta jarraibide espezifikoak ematen jarraitzea, Oinarrizko Hezkuntzako 

ikasleen eskola-absentismoaren jarraipena egiteko. Horren harira, ikastetxeei jarraibide 

espezifikoak bidali zitzaizkien sortutako kasuistikak kudeatzeko, gure ikasle guztien 

hezkuntzarako eskubidea bermatze aldera. 

Absentismoaren jarraipena eta kontrola egiteko ohar horiek egin ondoren, beharrezkoa da 

jarraibideak ematea hezkuntza-prozesuaren oinarrizko osagaietako bati buruz, hau da, ikasle 

horien ikaskuntzaren ebaluazioari buruz, bai eta hori ebaluazio-dokumentuetan islatzeko 

moduari buruz ere. 
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Indarrean dagoen araudiak ezartzen du ikasleen ebaluazioa banakakoa, etengabea eta globala 

izango dela, eta ikasleak curriculumeko esparru/arlo/jakintzagai guztietan egindako 

aurrerapenari erreparatuko zaio, oinarrizko konpetentziak kontuan hartuta. 

COVID-19aren osasun-krisiak eragindako salbuespenezko egoeraren ondorioz, kasu jakin 

batzuetan jarri behar da arreta: 

i) Ikasleak ikastetxeko arreta ez-presentziala jasotzen ari direnean haien osasunerako edo 

bizikide baten osasunerako aparteko arriskua dela-eta, eta, horretarako, Ikuskaritzako lurralde-

buruzagitzak eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan ezarritako prozedura 

betetzen ari direnean.  

ii) Osasun-agintariek hala agindu dutelako, ikasleek aldi batez ikastetxera joateari utzi 

diotenean (aldi baterako konfinamendu-egoera).  

iii) Ikasleak, beldurra edo COVID-19aren egoerarekin lotutako beste arrazoi batzuk argudiatuta, 

ikastetxera joaten ez direnean eta arreta ez-presentziala eskatzeko ezarritako prozedurari 

jarraitu ez diotenean. 

iv) Ez dira ahaztu behar ikasleak ikastetxera joateari uzteko bestelako kasuak ere. 

 

Ezohiko egoera horren aurrean, eta ikasle horien ebaluazio-eskubideari erantzuteko asmoz, 

ikastetxeek honela joka dezaten gomendatzen da: 

 

1.) HAUR HEZKUNTZA 

Etapa hori derrigorrezkoa ez bada ere, ikastetxeek beharrezkoak diren neurriak egituratu 

beharko dituzte ikasle horien hezkuntza-prozesuari ahalik eta gutxien eragiteko. Ikasturte-

amaierako ebaluazioa egiterakoan eta etengabeko ebaluazioa dela kontuan izanik, irakasleek 

sistematikoki bildu behar dituzte beren ikasleek ikasturtean izandako aurrerapenaren 

ebidentziak. Horretarako, baliagarriak izan daitezke VI. eranskin honetako A) apartatuan 

proposatutako zenbait ebaluazio-tresna. Ikastetxe bakoitzak bere testuingurura egokitu ahal 

izango ditu tresna horiek, eta, horien artean, familiak lankidetzan aritzea eragiten dutenak 

nabarmentzen dira. 

Dagokion jarraipena egin ondoren, ezin izan bada egiaztatu ikasle horiek mailaren helburuak 

lortu dituztela, 2022-2023 ikasturtearen hasieran ikasle horien hasierako ebaluazioa egin 

beharko da, eskola-aurrerapenean beharrezkoenak diren ikaskuntzak indartzeko. 

 

2.) LEHEN HEZKUNTZA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta, eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioa 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar dela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietan 
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oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 

a) Osasun-agintaritzak aldi baterako konfinatutako ikasleen kasuan, edo Ikuskaritzako 

lurralde-buruzagitzek eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan jasotako 

baldintzak betetzen dituztela-eta arreta ez-presentziala jasotzen ari diren ikasleen kasuan, 

ikastetxeek ikasle horien jarraipena egingo dute, etengabeko ebaluaziorako eskubidea 

bermatuta. Horretarako, VI. eranskin honetako A) apartatuan ematen diren estrategiak eta 

tresnak edo haiek diseinatutako beste batzuk balia ditzakete.  

Estrategien eta horien eraginkortasunaren berri emango zaio Hezkuntza Ikuskaritzari. 

Ebaluazioaren emaitzak eta igarotze-datuak ebaluazio-dokumentuetan islatuko dira 

(ebaluazio-aktak, espedienteak, etab.), ohiko moduan eskoletara joaten diren ikasleekin 

egiten den antzera. 

 

b) Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru handia izan delako 

ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko ebaluaziorako metodoak eta 

irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar besteko informaziorik jakiteko ea 

ikasleak dagokion mailako konpetentzietan behar adinako garapen-maila lortu duen, 

inguruabar horren berri emango dio Hezkuntzako Ikuskaritzari. 

 

Nolanahi ere, ahal den heinean, eta ikastetxeko Koordinazio Pedagogikoko Batzordeak 

proposatuta, edo, itunpeko ikastetxeen kasuan, antolamendu- eta funtzionamendu-arauak 

edo barne-araudia ezartzen dituen organoak proposatuta, ikasle horiek ebaluatzen 

lagunduko duten ebaluazio-sistema alternatiboak diseinatu eta erabiliko dira. Horretarako, 

VI. eranskin honetako A) apartatuan emandako estrategiak eta tresnak har daitezke 

erreferentziatzat. Egindako ebaluazioaren emaitzak dagozkien ebaluazio-dokumentuetan 

jasoko dira.  

 

Ezin izan bada bildu behar adina informazio ikasleek gutxieneko konpetentzia-mailak 

eskuratu ote dituzten jakiteko, dokumentazio akademikoan jasota geratuko da egoera hori, 

dagozkion eginbideen bidez. 

 

Kasu horietan, gizarte-zerbitzuei horren berri eman behar zaien ala ez baloratuko da, 

babesgabetasun-egoerarik balego ere. 

 

 

3.) DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioak 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar duela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietan 

oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 
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a) Osasun-agintaritzak aldi baterako konfinatutako ikasleen kasuan edo Ikuskaritzako 

lurralde-buruzagitzek eskola-absentismoari buruz emandako jarraibideetan 

jasotako baldintzak betetzeagatik arreta ez-presentzialaren xede diren ikasleen 

kasuan, ikastetxeek ikasle horien jarraipena egingo dute, etengabeko ebaluaziorako 

eskubidea bermatuta. Horretarako, VI. eranskin honetako A) apartatuan ematen 

diren estrategiak eta tresnak edo haiek diseinatutako beste batzuk balia ditzakete. 

Estrategien eta horien eraginkortasunaren berri emango zaio Hezkuntza 

Ikuskaritzari. 

 

Ebaluazioaren emaitzak, igarotzea eta titulazioa dagozkien ebaluazio-

dokumentuetan jasoko dira (ebaluazio-aktak, espedienteak, etab.), ohiko moduan 

eskoletara joaten diren ikasleekin egiten den antzera. 

 

b) Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru handia 

izan delako ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko ebaluaziorako 

metodoak eta irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar besteko 

informaziorik jakiteko ea ikasleak dagokion mailako konpetentzietan behar adinako 

garapen-maila lortu duen, inguruabar horren berri emango dio Hezkuntzako 

Ikuskaritzari. 

 

Nolanahi ere, ahal den heinean, eta ikastetxeko Koordinazio Pedagogikoko 

Batzordeak proposatuta, edo, itunpeko ikastetxeen kasuan, antolamendu- eta 

funtzionamendu-arauak edo barne-araudia ezartzen dituen organoak proposatuta, 

ikasle horiek ebaluatzen lagunduko duten ebaluazio-sistema alternatiboak diseinatu 

eta erabiliko dira. Horretarako, VI. eranskin honetako a) apartatuan emandako 

estrategiak eta tresnak har daitezke erreferentziatzat. Egindako ebaluazioaren 

emaitzak dagozkien ebaluazio-dokumentuetan jasoko dira. Horren guztiaren berri 

emango zaio Hezkuntzako Ikuskaritzari. 

 

Ezin izan bada bildu behar adina informazio ikasleek gutxieneko konpetentzia-

mailak eskuratu ote dituzten jakiteko, dokumentazio akademikoan jasota geratuko 

da inguruabar hori, dagozkion eginbideen bidez. 

 

 Beste ikasketa batzuetan derrigor eskolatzeko adinean dauden ikasleen kasuan, hala 

nola Oinarrizko Lanbide Heziketan, dagozkien arauek eta jarraibideek ezarritakoa bete beharko 

da. 

 Gainera, ikasleak adingabeak izanez gero, gizarte-zerbitzuei horren berri emateko 

beharra baloratuko da, babesgabetasun-egoerarik balego ere. 
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4.) BATXILERGOA 

Ikasturte honetako kasuistikari erreparatuta eta kontuan hartuta ikasleen ebaluazioak 

banakakoa, etengabea eta globala izan behar duela eta ikasleak curriculumeko arlo guztietako 

oinarrizko konpetentzietan izandako aurrerapena aintzat izan behar dela, honako egoera hauei 

erantzun behar zaie: 

a)  Osasun-agintaritzaren erabakiz konfinatutako ikasleen kasuan, edo dagozkion 

baldintzak betetzeagatik arreta ez-presentziala jasotzeko baimena duten ikasleen 

kasuan, kontuan izanik ikasle horiek ez dutela galtzen etengabeko ebaluaziorako 

eskubidea, ikastetxeek VI. eranskin honetako A) apartatuan edo ikastetxeek 

diseinatutako beste batzuetan emandako estrategien eta tresnen arabera egingo dute 

ebaluazio hori, eta ebaluazio-dokumentuetan (ebaluazio-aktak, espedienteak...) jasoko 

dira ebaluazioaren emaitzak eta igarotze-datuak. 

 

b)  Justifikatu gabeko absentismoa duten ikasleen kasuan, hutsegite kopuru 

handia izan delako ezin badira aplikatu ikastetxeak onartutako etengabeko 

ebaluaziorako metodoak eta irizpideak eta, ondorioz, irakasle taldeak ez badu behar 

adinako informaziorik jakiteko ea ikasleak dagokion mailako gaitasunetan behar besteko 

garapen-maila lortu duen, etengabeko ebaluaziorako eskubidea galduko du ikasle 

horrek. 

Egoera hori bat dator abenduaren 2ko 201/2008 Dekretuarekin (Euskal Autonomia 

Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta 

betebeharrei buruzkoa berau); izan ere, dekretu horren 38. artikuluan aipatzen da 

ezingo dela etengabeko ebaluazioa egin hutsegiteak maizkoak direnean, eta, horrela, 1. 

puntuak ezartzen du ezen bertaratze-hutsegite ugari egin dituztela-eta ikasleei ezin 

bazaizkie aplikatu etengabeko ebaluaziorako ikastetxeak onartutako metodoak eta 

irizpideak, ikasleek ezohiko probetara aurkeztu beharko dutela, ebaluazioa egin 

diezaieten. 

 

Aurreko edozein hezkuntza-etapatan, kontuan hartu beharko da indarrean dagoen araudian 

ezarritakoa, ebazpen honen V. eranskinean aipatzen diren ikasturteko azken kalifikazioen 

aurkako erreklamazio-prozedurari dagokionez. Horretarako, komeni da ikasle horien 

ebaluazioari eta kalifikazioari buruz erabakitzen diren alderdiak idatziz jasotzea, arloen eta 

jakintzagaien programazioen eranskin gisa. 
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VII. 

ARAUDIA ETA ESTEKA INTERESGARRIAK 
 
ARAUDIA 

 
- 984/2021 Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Lehen Hezkuntzako ebaluazioa eta promozioa eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ebaluazioa, promozioa eta 
titulazioa arautzen dituena. 
         
        

-     31/2020 Errege Lege Dekretua, irailaren 29koa, zeinaz presako neurriak hartzen baitira unibertsitatez 
kanpoko hezkuntzaren esparruan. 

 

- 3/2020 Lege Organikoa, abenduaren 29koa, Hezkuntzaren maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen 
duena. 

 
 
- Haur Hezkuntza: 

o  237/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta 

Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. EHAA, 15.zk., 

 2016-01 
 

- Oinarrizko Hezkuntza: 

o   236/2015 Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu 

eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 

o  2008ko uztailaren 7ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, 

Oinarrizko Hezkuntzan ikasleen ebaluazioa arautzen duena. 
 
- Batxilergoa: 

o   127/2016 Dekretua, irailaren 6koa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 
o  2010eko uztailaren 26ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, 
Batxilergoaren antolamendua eta ebaluazio-prozesua arautzen dituena. 

 

ESTEKA INTERESGARRIAK 

Curriculumaren funtsezko alderdiak (Berritzegune) 

Curriculumaren funtsezko alderdiak. LH  eta  Curriculumaren funtsezko alderdiak. DBH   . 
 

Curriculumaren funtsezko alderdiak. LH     eta Curriculumaren funtsezko alderdiak. DBH 

https://www.euskadi.eus/hezkuntza-berri-oinarrizko-konp-dokumentuak/web01-a2hberri/eu/  

https://www.euskadi.eus/inn-educativa-documentos-comp-basicas/web01-a2hberri/es/ 

 
 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_Curriculum_EP_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_Curriculum_EP_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdfhttps:/www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdfhttps:/www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/es_def/adjuntos/evaluacion/Aspectos_esenciales_curriculum_ESO_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_LH.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_LH.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_DBH.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_comp_basicas/eu_def/adjuntos/evaluacion/Curriculumaren-funtsezko-alderdiak_DBH.pdf
https://www.euskadi.eus/hezkuntza-berri-oinarrizko-konp-dokumentuak/web01-a2hberri/eu/
https://www.euskadi.eus/inn-educativa-documentos-comp-basicas/web01-a2hberri/es/
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BANAKAKO TXOSTENEN EREDUAK 
 

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza (Dokumentazio akademikoaren apartatua): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y- 
primaria/web01-a2ikadok/es/ 
 
 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (Dokumentazio akademikoaren apartatua): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p- 
a/web01-a2ikadok/es/ 

Batxilergoa (Dokumentazio akademikoaren apartatua): 
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de- 
bachillerato/web01-a2ikadok/es/ 

https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y-primaria/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-infantil-y-primaria/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-e-s-o-y-e-p-a/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-bachillerato/web01-a2ikadok/es/
https://www.euskadi.eus/informacion/temas-especificos-de-los-centros-de-bachillerato/web01-a2ikadok/es/

