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DBH 2 - KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK 
 

 
MATEMATIKA  
 
EKI proiektu pedagogikoa , konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua da. Konpetentziari          
lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez eskuratuta          
eduki behar ditu. 
 
Ikasleek helburuak lortu dituzten ikusteko honako ebaluazio-tresna hauek erabiliko ditugu: 

● Edukien azterketak: unitate bakoitzean edukien hainbat froga egingo zaizkie.  
● Gaitasunen froga: unitate bakoitzaren eduki guztiak landu eta ebaluatu         
ondoren egingo da. Hau gainditzeko ebaluazioan landutako gutxienekoak gainditu         
behar dituzte. 
● Etxeko lana, jarrera eta portaera. Etxeko lana egunero ebaluatuko dugu.          
Klasean izandako jarrera eta portaera kontuan hartuko dira. 

 
Nota kalkulatzeko irizpideak: 

● Edukien azterketek notaren %40 balioko dute eta gaitasunen frogak beste          
%40.  
● Etxeko lanak, bidalitako lan bereziak eta jarrera notaren %20 izango dira eta            
derrigorrez entregatu behar dira lanak gainditu ahal izateko. 
● Ikasle baten jarrera edota portaera oso negatiboa bada, ebaluazioa         
suspenditu dezake nahiz eta azterketetan nota onak izan. 
● Ikasleak arloa gainditzeko gai bakoitzean gutxieneko eduki eta konpetentziak         
erakutsi beharko ditu.  

 
Berreskurapena: Ebaluazio bakoitzaren hasieran aurreko ebaluazioko berreskurapena egingo        
zaie suspenditu duten ikasleei (edukiak eta konpetentziak ebaluatuz.)  
 
Aurreko ikasturteko irakasgai pendienteak: 
Ikasleak aurreko urteko ikasgaia gainditu gabe badu, zegokion irakasleak gabon aurretik           
entregatu beharreko lan bat bidaliko dio kurtsoko gutxienekoekin. Lan horren arabera eta            
daraman bilakaeraren arabera gaindituko du ikasgaia. 

 
 
 

INGELESA 
 
EKI proiektu pedagogikoa , konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua da.         
Konpetentziari lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez          
eskuratuta eduki behar ditu. 
 

● Aurreko Konpetentzietara iritsi ahal izateko, eduki-baliabideen ebaluazioa       
egingo dugu gai bakoitzeko, konpetentzietan oinarritutako azterketa finalaz aparte.         
Ikasleak edukien eta konpetentzien azterketak gainditu beharko ditu arloa gainditzeko. 
● Ikasleak hizkuntzaren lau trebetasunetan (idatzizko ulermena, idatzizko        
adierazpena, ahozko ulermena eta ahozko adierazpena) kurtsoari dagokion gutxiengo         
maila lortu behar du. Horretarako, zenbait proba egitea eskatuko zaie. Irakasleak           
proba eta behaketaren bidez erabakiko du maila hori lortu duen edo ez. 
● Trebetasun batean maila oso baxua bada, aski izan daiteke arloa           
suspenditzeko. 
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● Jarrera, etxeko lana eta ingelesaren erabilera aintzat hartuko dira. Aipatutako          
aspektu horietako batean balorazioa oso negatibo izateak, arloa ez gainditzea suposa           
dezake. 

 
Berreskurapena: Ebaluazio bakoitzaren hasieran aurreko ebaluazioko berreskurapena egingo        
zaie suspenditu duten ikasleei (edukiak eta konpetentziak ebaluatuz.) 
 
Nota finala: Ekaineko balorazioa ez bada positiboa, ikasleak beste aukera bat izango du             
ekainaren erdialdean. 
 
Aurreko urteko berreskurapena: Aurreko urteko arloa gainditu ahal izateko, ikasleak otsailean           
azterketa bat egiteko aukera izango du. Azterketa honetan 3 ebaluazioetako edukiak eta            
konpetentziak baloratuko dira. 
 
 
 
PLASTIKA eta IKUS-HEZKUNTZA 
 
Irakasgaiaren hainbat esparru landuko dira eta bakoitzean lan edo/eta azterketak egingo dira            
lortutako ezagutzak eta trebetasunak erakuts ditzaten eta horiek neurtu ahal izateko. 
Ikasleen kalifikapena erabakitzeko hurrengo irizpideak jarraituko dira: 

● Esparru bakoitzean ikasleak gutxieneko ezagutza eta trebetasuna erakutsi        
beharko du gainditu ahal izateko. Esparruren batean ez balu gutxieneko ezagutza edo            
trebetasuna erakutsiko dagokion ebaluaketa suspendituta izango luke (nahiz eta media          
bost baino handiagoa izan). 
● Errekuperatzeko dagokion esparruaren inguruko lana edo/eta azterketa egin        
beharko du. Suspenditu duen esparruaren arabera hurrengo ebaluazioaren hasieran         
(errekuperazio garaian) izan daiteke edo irakasleak garatzeko denbora gehiago behar          
dela uste badu aurrerago izango da. 
● Lanak ezarritako egunean aurkeztuko dira. Horrela ez bada hurrengo egun          
naturala dute lana aurkezteko (irakasleak eskatzen ez badie ere), puntu bateko           
zigorrarekin. Epe horretatik kanpo lanaren nota zero izango da.  
● Ebaluazioa gainditzeko lan guztiak aurkeztu beharko dira, eta horiek         
ebaluazioa amaitu baino lehen entregatu beharko dira (epez kanpokoen nota zero           
izango bada ere). 
● Lanen bat dagokion ebaluazioaren barne aurkeztu ez bada, ikasturte amaiera          
baino lehen aurkeztu beharko da (ezarritako eguna baino lehen), bestela ezingo du            
ikasturtea gainditu. 
● Ezinbesteko da egunero materiala ekartzea. Materiala ez ekartzea negatiboki         
hartuko da kontuan. Norbaitek hiru alditan baino gehiagotan ez badu ekartzen ezingo            
du ebaluazioa gainditu. 
● Ikasleak bakarrik nahiz lan taldean lan egiten dakiela (lider edo jarraitzaile           
moduan) erakutsi beharko du gainditzeko. 
● Jarrera, interesa, hobetzeko ahalegina, materiala zaintzea eta portaera hartuko         
dira kontuan. Aipatutako aspektu horietako batean balorazioa oso negatibo izateak,          
arloa ez gainditzea suposa dezake. Norbaitek kalkatuko balu, lana berak egingo ez balu,             
edo finean, irakasleak usteko balu lan horren bidez ikasleak ezin duela bere            
trebetasuna edo hobekuntza erakutsi, ebaluazioa suspendituko du. Norbaitek beste         
ikasle bati lan batean gehiegizko laguntza emango balio edo lana utziko balio, ikasle             
horrek zero jasoko du lan horretan. 
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Nota finala: ekaineko balorazioa positiboa ez bada, ikasleak ekainean ez ohiko beste aukera bat              
izango du, lanen edo/eta azterketa bidez. 
 
Arloa gainditu gabe geratuko balitz (pendiente): arloa gainditu ahal izateko, ikasleak otsailean            
lan bat entregatuko du, ikasturte osoko esparruak landuko dituena (ekainean beste aukera bat             
izango luke, otsailekoa gaindituko ez balu). 
 
Irakasleak, ikaslearen eboluzioa eta entregatutako lanaren arabera azterketa bat egitea eska           
diezaioke ikasleari (arrazoi ezberdinak direla medio). Azterketa horren emaitzak gainditzea          
baldintzatu dezake. 
 
OHARRA: lana hitza aipatzen den bakoitzean edozein lan ebaluatiboz ari gara, hau da, lan,              
azterketa, lamina, etab. 
 
 
 
FISIKA-KIMIKA 
 
EKI proiektu pedagogikoa , konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua da.         
Konpetentziari lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez          
eskuratuta eduki behar ditu. 
 
Ikasleek helburuak lortu dituzten ikusteko honako ebaluazio-tresna hauek erabiliko ditugu: 

● Edukien azterketak: unitate bakoitzean edukien hainbat proba (behintzat bi)         
egingo zaizkie.  
● Azterketak gainditzeko puntuen %50 lortu behar da.  
● Gaitasunen proba: unitate bakoitzaren eduki guztiak landu eta ebaluatu         
ondoren egingo da. Hau gainditzeko ebaluazioan landutako gutxienekoak gainditu         
behar dituzte. 
● Etxerako lana, jarrera eta portaera. Etxerako lana egunero ebaluatuko dugu.          
Klasean izandako jarrera eta portaera kontuan hartuko dira. 

 
● Nota kalkulatzeko irizpideak: 
● Edukien azterketek eta gaitasunak %80ko pisua izango dute.  
● Etxerako lanak, bidalitako lan bereziak eta jarrera notaren %20 izango dira eta            
derrigorrez entregatu behar dira lanak gainditu ahal izateko. 
● Ikasle baten jarrera edota portaera oso negatiboa bada, ebaluazioa         
suspenditu dezake nahiz eta azterketetan nota onak izan. 
● Ikasleak arloa gainditzeko gai bakoitzean gutxieneko eduki eta konpetentziak         
erakutsi beharko ditu.  

 
Errrekuperazioa: Ebaluazio bakoitzaren hasieran aurreko ebaluazioko errekuperazioa egingo        
zaie suspenditu duten ikasleei (edukiak eta konpetentziak ebaluatuz). 
 
Aurreko ikasturteko irakasgai pendienteak: Ikasleak aurreko urteko ikasgaia gainditu gabe          
badu, zegokion irakasleak irailean ebaluatuko zaizkion gutxiengoak adieraziko dizkio eta horiek           
eskuratzeko ariketak proposatuko dizkio. Urtarrilean azterketa edo lan bat egingo du eta            
lortutako nota eta daraman bilakaeraren arabera aztertuko da ikasgaia gainditu duen ala ez. 
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HEZIKETA FISIKOA  
 
Unitate didaktiko bakoitza bukatzerakoan azterketa teorikoa eta proba fisikoak gainditu          
beharko  dira. 
Nota kalkulatzeko irizpidea hauxe izango da:  

● Zati teorikoa: Zuzentasuna eta gelan landutako kontzeptuen barneratze eta         
menperatzea.  
● Zati praktikoa: Ahalegina, parte hartze maila, inplikazioa eta planteaturiko         
jarduerekiko jarrera.  
● Portaera, interesa, euskararen erabilera, errespetua, materiala zaintzea, parte        
hartzea, bakoitzaren posibilitateak, hobekuntza (ez teknifikazio ikuspuntutik, jakina)        
eta asistentzia.  

 
Klase praktikoetara 3 aldiz edo gehiago falta izaten bada lan berezia egin beharko da. 
 
Ikasleak lesio bat edo gaixotasun bat badu egiaztagiria ekarri beharko du, hirutan baino             
gehiagoz falta ezkero. Praktiketan parte hartzerik ez balu lan berezi bat egin beharko luke. 
 
Hiru alditan, justifikatu gabe, arropa aproposa ekartzen ez bada (nahiz ariketak egiteko nahiz             
dutxatu eta aldatzeko) ebaluaketa suspenditu egingo da.  
 
Berreskurapenak: Gainditu ez duen arrazoiaren arabera hurrengo trimestrearen hasieran         
planteatuko dira egin beharreko berreskurapenak. Kontzeptualak badira froga idatziz ala lan           
bidez berreskuratuko dira eta jarrerazkoak izan ezkero behaketa bidez ebaluatuko da jarreran            
hobekuntzak eman diren eta horren arabera gainditu ala ez. 
 
Pendienteak: Ikasturte hasieran zehaztuko dira berreskuratzeko bideak zein diren, normalean          
lan idatziz berreskuratuko dira aurreko ikasturteko kontzeptu, prozedimendu edo jarrerak. 
 
 
 
TEKNOLOGIA 

 
Ikasleek proiektuka lan egingo dute. Ebaluazio bakoitzean dagokion arloaren inguruko          
azterketa teorikoa izango dute. Bestalde, taldeka egindako lanak garrantzi handia izango du,            
baita egindako proiektuak berak ere eta noski bere aurkezpenak ere. Proiektuaren gora behera             
guztiak azalduko dituen txosten bat entregatu beharko dute bukaeran.Hiruhilekoan zehar          
marrazketa teknikoa lantzeko fitxak ere landuko ditugu, hauek ere kontutan hartuko direlarik.  
 
Arloa ebaluatzeko ondorengo irizpideak hartuko dira kontutan: 

● Proiektuak garaiz bukatu eta aurkeztea, eskatutako baldintzak betetzen        
dituztelarik. 
● Koadernoan, ikasgelan landutako informazioa izatea. 
● Eguneroko lanean egoki aritzea eta azterketarako ikastea. 
● Jarrera eta portaera. 

 
Kalifikazio irizpideak: 

Azterketa 
teorikoa 

Proiektua talde lana + 
aurkezpena 

Txostena marrazketa 
eta bestelako 

lanak 

Euskararen 
erabilera eta 

jarrera 
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%10 %15 %10 %30 %15 %10 

 
 
OHARRA: lana hitza aipatzen den bakoitzean edozein lan ebaluatiboaz ari gara, hau da, lan,              
azterketa, lamina, etab. 
 
 
 
GAZTELANIA ETA LITERATURA  

 
EKI proiektu pedagogikoa, konpetentzien jabekuntzan oinarritutako hezkuntza eredua da.         
Konpetentziari lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez          
eskuratuta eduki behar ditu. 
 
Unitate didaktiko bakoitzean honako ebaluazio tresnak erabiliko ditugu: 

● Eduki-baliabideen azterketa. Bat edo bi egon daitezke, landutako edukiaren         
antolaketa zein lan-erritmoaren arabera. Hauek gainditu beharko dira konpetentzien         
proba egin ahal izateko. 
● Konpetentzietan oinarritutako proba. Bukaeran egingo da eta gutxiengo        
guztiak gainditu beharko dira. 
● Horrezaz gain, hiruhileko bakoitzean landuko diren gaiei lotutako lanak egitea          
eskatu ahalko zaizkie ikasleei, bakarka zein taldeka egiteko izan daitezkeenak. Modu           
berean, ikasleak hizkuntzaren lau trebetasunetan (idatzizko ulermena, idatzizko        
adierazpena, ahozko ulermena eta ahozko adierazpena) duen maila kontuan hartuko          
da, egingo diren aktibitate zein lanen bidez, nahiz horretarako proba espezifikoak           
eginez balora daitezkeenak, beti ere irakasle, gai edota aktibitateen arabera. 

 
Kalifikazioa kalkulatzeko kontutan hartuko dena hauxe izango da: 

● Eduki-baliabideen azterketa. 
● Konpetentzien azterketa. 
● Gaiari lotutako lanak, eta bestelako proba espezifikoak. 
● Gelan egindako ariketa eta aktibitate desberdinak (koadernoa, fitxak, etab.) 
● Jarrera eta etxerako lanak. 

 
Jarrera edota etxeko lanetan balorazioa oso negatiboa izateak arloa ez gainditzea suposa            

lezake. Modu berean, gelan proposatutako ariketak edota aktibitateak ez egiteak ere           

ebaluazioa ez gainditzea ekar lezake. 

 

Berreskurapena eta bukaerako nota: Irakasgaia ebaluazio jarraikoa da eta, ondorioz, ekaineko           

emaitzak oso inportanteak izango dira bai arloa gainditzeko bai azkeneko nota erabakitzeko.            

Hala ere, irakasleak komenigarria ikusten badu, ebaluazio bakoitzaren hasieran aurreko          

ebaluazioan landu eta gainditu ez diren eduki edota konpetentzien berreskurapena egin           

lezake. 

 
 
MATEMATIKA TAILERRA 
 
Matematika tailerra hautazko ikasgaian era atseginean matematiketako edukiak indartzen         
saiatuko gara, lana eta lankidetza modu esanguratsuan ere landuz. Ikasturtean zehar           
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matematiketako eduki akademikoak eta xakean oinarritutako matematika eta logika ezagutzak          
txandakatuko ditugu.  

● Arloa gainditzeko ezinbestekoa izango da egiten diren fitxa edo lan guztiak           
entregatzea. Hauen arabera erabakiko da ikaslearen nota ebaluazio bakoitzean.  

● Klaseko jarrera oso desegokia bada arloa suspenditu daiteke nahiz eta beste atal            
guztiak gaindituta izan.  

 
Kalifikazio irizpideak: 
Ez dago azterketarik, beraz, egindako lanen bataz bestekoarekin kalkulatuko da nota, % 80a             
akademikoa izanik eta %20 jarrera eta portaera izanik. (material falta, materialaren zaintza, lan             
jarduna, irakaslearekin duten harremana...) 
 
Nota finala: Hiru hilabetekoen batez bestekoa izanen da. 
 

 

 

 

 

 

 

EUSKARA ETA LITERATURA  
 
EKI proiektu pedagogikoa, konpetentzien jabekuntzan oinarritutako hezkuntza eredua da.         

Konpetentziari lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez          

eskuratuta eduki behar ditu. 

 

Unitate didaktiko bakoitzean honako ebaluazio tresnak erabiliko ditugu: 
● Eduki-baliabideen azterketa. Bi edo hiru egon daitezke, landutako edukiaren         
antolaketa zein lan-erritmoaren arabera. Hauetan gutxiengoak gainditu beharko dira         
ebaluazioa gainditu ahal izateko 
● Konpetentzietan oinarritutako proba. Bukaeran egingo da eta gutxiengoak        
gainditu beharko dira. 
● Horreztaz gain, ikasleak hizkuntzaren lau trebetasunetan (idatzizko ulermena,        
idatzizko adierazpena, ahozko ulermena eta ahozko adierazpena) duen maila kontuan          
hartu eta baloratuko da, egingo diren aktibitate zein lanen bidez, nahiz horretarako            
proba espezifikoak eginez balora daitezkeenak, beti ere irakasle, gai edota aktibitateen           
arabera. Besteak beste, honako hauek izan daitezke: 

● Mintzamen probak 

● Testu idatziak 

● Gramatika eta literatur azterketarako probak. 

● Ulermen probak (irakurritako liburuaren gainean edota beste batzuk) 

● Hiruhileko bakoitzean landuko diren gaiei lotutako lanak egitea eskatu         

ahalko zaizkie ikasleei, bakarka zein taldeka egiteko izan daitezkeenak. 

Kalifikazioa kalkulatzeko kontuan hartuko dena hauxe izango da: 

● Eduki-baliabideen azterketa. 
● Konpetentzien azterketa. 
● Proiektua. 
● Bestelako proba espezifikoak. 
● Gaiari lotutako bakarka zein taldeko lanak. 

 



Garcés de los Fayos Ikastola 2018/2019 ikasturtea 

● Gelan egindako ariketa eta aktibitate desberdinak (koadernoa, fitxak, etab.) 
● Jarrera, euskararen erabilera eta etxerako lanak. 

 

Jarrera, etxeko lana edota euskararen erabileran balorazioa oso negatiboa izateak arloa ez            

gainditzea suposa dezake. Modu berean, gelan proposatutako ariketak edota aktibitateak ez           

egiteak ere ebaluazioa ez gainditzea ekar lezake. 

 

Berreskurapena eta bukaerako nota: Irakasgaia ebaluazio jarraitua da eta, ondorioz, ekaineko           

emaitzak oso inportanteak izango dira bai arloa gainditzeko bai azkeneko nota erabakitzeko.            

Hala ere, irakasleak komenigarria ikusten badu, ebaluazio bakoitzaren hasieran aurreko          

ebaluazioan gainditu ez diren eduki edota konpetentzien berreskurapena egin lezake. 

 
GIZARTE ZIENTZIAK  
 
EKI proiektu pedagogikoa konpetentzien jabekuntzan oinarritutako hezkuntza eredua da.         
Konpetentziari lotutako egoerei aurre egiteko ikasleak behar dituen edukiak/ezagutzak aurrez          
eskuratuta eduki behar ditu. 
 
Unitate didaktiko bakoitzean honako ebaluazio tresnak erabiliko ditugu: 

● Eduki-baliabideen azterketa. Bi edo hiru egon daitezke, landutako edukiaren         
antolaketa zein lan-erritmoaren arabera. Hauek gainditu beharko dira konpetentzien         
proba egin ahal izateko. 
● Konpetentzietan oinarritutako proba. Bukaeran egingo da eta gutxiengoak        
gainditu beharko dira. 
● Horretaz gain, hiruhileko horretan ikasleak lanen bat egiten badu, kalifikazioa          
jartzeko orduan kontuan hartuko da. Edozein modutan, lan guztiak derrigorrez egin           
behar dira ebaluazioa gainditu ahal izateko. 
● Proiektu bateratua: hiru ikasgai desberdinez osatutako taldekako proiektua        
aurrera eraman beharko da. Hau entregatu edota aurkeztu beharko dute. 

 
Jarrera eta etxerako lana ere baloratuko dira. Dena den, aipatutako bi kontzeptu horietako             
batean balorazioa oso negatiboa izateak arloa ez gainditzea suposa dezake. 
 
Unitatea ez bada gainditzen, errekuperazioa hurrengo hiruhilekoan izango da. 
 
Errekuperazioa gainditu ezean, ikasleak azkeneko aukerak maiatzean eta ekaineko proba          
berezian izango ditu.  
 
Ekaineko proba berezian bakarrik suspenditutako materia sartuko zaio ikasleari, baina ez badu            
gainditzen, arlo osoa geratu zaio gainditu gabe hurrengo ikasturterako. 
 
Ikasleren bati ekainean arlo hau gainditu gabe geratzen bazaio, hurrengo ikasturteko irakasleak            
esango dio zer egin beharko duen gainditzeko, alegia, nolako azterketak edota lan bereziak             
egin beharko dituen. 
 

 

FRANÇAIS 
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Ikastolen Elkartean Eleanitz proiektuak sortutako materialarekin lan egiten da. Proiektu honek           
ikasleak frantsesean duen gaitasun komunikatiboa sustatu eta lantzea du helburu, bereziki    
egoera konplexuen aurrean, eta ezagutza zein konpetentzien mobilizazio integrala eta    
transbertsala bultzatuz. 
 
Hiruhileko bakoitzean unitate bana landuko da. Ikasleak ezarritako helburuak bete ote dituen            
erabakitzeko, ondorengo ebaluazio-irizpideak erabiliko dira: 

● Unitate bakoitzean proposatzen diren bi proiektuak (bata partziala eta bestea          
bukaerakoa) modu egokian garatu eta lortzea. Proiektu hauek anitzak dira helburu,           
eginkizun nahiz garapenean, bai eta izaera transbertsalekoak ere. 
● Hauetan ikasleek oinarrizko lau hizkuntz gaitasunetan duen maila aintzat         
hartuko da (ahozko zein irakurritakoaren ulermena, bai eta idatzizko nahiz ahozko           
ekoizpena ere). 
● Proba espezifikoak: gramatika, hiztegia edota eduki espezifiko jakinei        
buruzkoak. 
● Jarrera, klaseko zein etxean egin beharreko lanak edota aktibitateak oso          
kontuan hartuko dira. Balorazioa oso negatiboa izateak arloa ez gainditzea ekar lezake.  

 
Berreskurapenak: Ebaluazio jarraituko ikasgaia izanik, 3. hiruhilekoa gaindituta izanez gero,  
maila gaindituta izango luke. Hala ez bada, ikasleak ekainean berreskuratzeko aukera izango            
luke. 

 


