
HEZKUNTZA PLANA
2019-2020 IKASTURTEAREN AMAIERA

 
2. HEZKUNTZA-JARDUEREN GARAPENA

3. METODOLOGIA

4. IRAKASLE TALDEAREN KOORDINAZIOA

5. HEZKUNTZA-INDARGARRIA. BANAKO 
PLANAK. CURRICULUM-EGOKITZAPENAK.
ETA ERREKUPERAZIO-PROZEDURAK.

6. EBALUAZIOA

7. FAMILIEI ZUZENDUTAKO 
KOMUNIKAZIOA

8. HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
BERARIAZKO PREMIAK DITUZTEN 
IKASLEEI ZUZENDUTAKO ERANTZUNA

9. IKASTURTE AMAIERAKO FUNTSEZKO ERREFERENTZIAK, 
ETAPEN ETA IRAKASKUNTZEN ARABERA

10. IKASLEEN EBALUAZIOA IKASTURTE AMAIERAN

9.2. LEHEN HEZKUNTZA

 

9.5. ARAUBIDE BEREZIKO 
IRAKASKUNTZAK

 

1. MAILETARAKO ERREFERENTZIAZKO GUTXIENEKO EDUKIAK

2. DOKUMENTAZIO AKADEMIKOA

persona guztien ongizatearen zaintza

hezkuntzarako eskubidea baliatzeko 

bermea
egutegia errespetatzea 

(Batxilergoan izan ezik)

curriculumaren funtzezko 

alderdiak berrikusi eta egokitu

ebaluazio/kalifikazio-prozesuko 

erreferentzia 

jarduerak planifikatu, indartze 

planak diseinatu

tutoretza eta orientazio ekintzen 

garrantzia 

zereginen jarraipena, ebidentziak 

jaso, zailtasunak identifikatu

berrikusteko eta indartzeko 

jarduerak

HPB-ak dituzten ikasleei arreta

Ikuskaritza-Berritzegune 

harremana

1. FUNTSEZKO ESKUBIDEEN BERMEA

ikasten ikasteteko gaitasuna garatu 
jakin-mina eta motibazioa sustatu
gaitasun komunikatiboen eta digitalen sarea hobetuelkarlanean ikastea eta konfiantza 

sustatu
jakintza-arloak

ikasleei buruzko informazioa 

partekatu

planifikatu diren zereginak partekatu

BP, zik
loko taldeak edo mintegi 

bilerak

hezkuntza-indargarriak, banakako 

planak eta curriculum egokitzapenak

oporren ondorengo bileran 

minimoak berrikusi

etapa-amaierako helburuak 

nabermendu

ebaluazio-prozesuak prestatu

ikasgai instrumentalak lehenetsi 
udako oporretan indartze-zereginak 
eta errekuperazio-zereginak agindu
on-line prestakuntzarako aukerarik 
izan ez duten ikasleei arretagizarte-erakundeekin dauden 

harremanak areagotuCEG-ak dituzten ikasleei arreta(8. atala ikusi)

ebidentziak bilduzereginen jarraipen-erregistroak 
ikuskaritzaren balidazioaISEI eta Berritzeguneen laguntza

Familiarekiko komunikazioa(ikusi 10.atala)

seme-alaben bilakaera akademikoa

ebaluazio eta kalifikazio-prozezuko 

alderdiak

“Familientzako orientabideak” 

dokumentua

tutoren lanaprofesional espezifikoen lanaaholkularien/orientatzaileen lana
PT eta ALE irakasleen lanaHizkuntza Indartzeko irakasleen lana

HLE-en lanaTO eta Fisioen lanaHPB-ak dituzten ikasleei azterketa 
egin, lan-planak berregokitu, familiei 
orientabideak emanbaliabide didaktiko, tekniko, analogiko eta digitalak bermantu

eskola-laneko eta jarduera fisikorako 
tarteak (20’+10’)motibazioa areagotzeko ebaluazio-

jarduerak 
kontsultak egiteko modu azkarrak 
eskaini
egunerako laneko ohiturak zaindu
familiekin harremana eta komunikazioaberritzeguneen eta ikuskaritzaren 

funtzioak

9.1. HAUR HEZKUNTZA
familiekin elkarlanafamiliei materiala emanesku-hartze goiztiarra eta zailtasunak 

antzeman

hizkuntza-gaintasunak

matematikarako konpetentzia

zientzia eta tekmologiarako 

konpetentzia

konpetentzia sozial eta zibikoa

konpetentzia artisti
koak eta 

mugimenduari lotuak

ebaluazioa: hirugarren ebaluazioa ala azken 
ebaluazioairizpideak eta adierazleakproba motak, lanak, beste erregistroakmailaka landu gabeko oinarrizko 

elementuakegungo eta hurrengo mailako irakasle-taldeen arteko koordinazioa
familiekin komunikatzeko moduak/
datak
udako oporretako indargarri-proposamenakebaluazioa egiteko muga-egunak: 

ekainaren 22-26

9.3. DBH

hizkuntza eta literatura 

komunikazioarako konpetentzia

matematikarako konpetentzia

zientziarako konpetentzia

teknologiarako konpetentzia

konpetentzia sozial eta zibikoa

artearako konpetentzia

mugimenezko konpetentziak

ebaluazioa: hirugarren ebaluazioa ala azken 
ebaluazioairizpideak eta adierazleakproba motak, lanak, beste erregistroakmailaka landu gabeko oinarrizko 

elementuakegungo eta hurrengo mailako irakasle-taldeen arteko koordinazioa
familiekin komunikatzeko moduak/
datak
udako oporretako indargarri-proposamenakebaluazioa egiteko muga-egunak: 

ohikoa: ekainaren 17-19ezohikoa: ekainaren 24-26

9.4. BATXILERGOA

hizkuntza eta literatura 

komunikazioarako konpetentzia

matematikarako konpetentzia

zientziarako konpetentzia

teknologiarako konpetentzia

konpetentzia sozial eta zibikoa

artearako konpetentzia

ebaluazioa: irizpideak eta adierazleakproba motak, lanak, beste erregistroakmailaka landu gabeko oinarrizko 
elementuakegungo eta hurrengo mailako irakasle-taldeen arteko koordinazioa

familiekin komunikatzeko moduak/
datak
udako oporretako indargarri-proposamenakebaluazioa egiteko muga-egunak: 

ohikoa: ekainaren 17-19ezohikoa: ekainaren 24-26
Batxilergoko 2. mailarako, EHUren 
aplikazioan batez besteko nota 
sartzeko
muga-eguna: ekainaren 25a.Ohiko Unibertsitatera Sartzeko 

Ebaluazioa: uztailaren 6tik 8ra.Ezohiko Unibertsitatera Sartzeko 
Ebaluazioa: uztailaren 20tik 22ra.

ID Arte
Hizkuntza-EskolakMusika-KontserbatorioakKirolene

10.1 EZAUGARRIAK
indibidualizatua, jarraitua, globala eta 

prestatzailea

10.2 EBALUAZIO-ERREFERENTZIAK

 ikasturte bakoitzean gainditzea 
espero den gutxieneko alderdiak
(gaitasun-mailak, edukiak eta 
funtzezko prozedurak)

ikasleei eta familiei ikasturte honen 
azken ebaluaziorako lorpen-adierazle 
berriak jakinarazi

 2. hiruhilekoan lortzeko 
planifikatutako helburuak 
oinarrizkotzat hartuko dira

bereizten da nola jokatu: 1. eta 2. 
hirulekoei dagozkien helburuak lortu 
ez zituzten ikasleak eta lortu 
zituztenak

10.3 HIRUGARREN EBALUAZIOA 

ETA AZKEN EBALUAZIOA

lehenengo bi ebaluazioetan 

eskuratutako lorpenak kontuan 

hartuko dira, eta 3. hiruhilekoan 

eskuratutakoak modu gehigarrian 

soilik erantsiko zaizkie

azken ebaluazioa ezin da ulertu 

hiruhilekoei dagozkien puntuazioen 

batezbesteko gisa

10.4 TRESNAK ETA PROZEDURAKebidentziak bildu behar dira: jaso eta 
erregistratu

ikaskuntza-egunerokoak, portfolioak, 
autoebaluazio-estrategiak, atazak, 
zereginetan ikasleak izan duen 
bilakaerarik buruzko erregistroak, …Irakasleen koordinazioa funtsezkoa 

jarraipen eraginkorra egiteko 
familiek emandako informazioa
irakaslearen koadernoaikasleen lanakbanakako tutoretzakmetaanalisia eta autoebaluazioeskema eta mapa kontzeptuala

ahozko aurkezpena bideokonferentzia
proba objetiboairakasle taldearen bilera

10.5 MAILAZ IGOTZEA
ezin da errepikapena egin ez-presetzialean sartzeko izan diren 

zailtasunei lotutako arrazoiengatik errepikatzearen beharra justifikatzen 
duen txostena egin beharra

titulazioa: indarrean dagoen arautegiari erreparatuko zaio
banako txostenak: LH 6.mailan eta 
DBH zein Batxilergoko maila guztietan oinarrizko gaitasunen 

eskuratzen maila jasoko da
ikasleak eskuratu ez dituen ikaskuntzak jasoko dira eta horiek 

berrezkuratzeko plan bat 2020-21 
ikasturtean garatzeko 

(dokumentazio akademikoari buruzko 
dokumenta ikusi)

ERANSKINAK

Ebaluazio Irizpideak eta minimoak - LH 6. maila

Ebaluazio Irizpideak eta minimoak - DBH 4. maila

Dokumentazio akademikoa  2019-20 - HH eta LH

Dokumentazio akademikoa 2019-20 - DBH eta Batxilergoa

https://drive.google.com/open?id=1IhiIkE1pPM6k-9dTaNQs8eyXSsKxL1wd
https://drive.google.com/open?id=1j5hTug3LDUjlcJ4MxRWQt123t2zLjz8p
https://drive.google.com/open?id=1wFVg_jkZJwBXMR1ulF50e0odrW-TLWd6
https://drive.google.com/open?id=1OXNtU82RHR6Xjzr8s3bRLyNrd9TLqKOb
https://drive.google.com/open?id=15X0LUBOHJJ7ct7rTW8Yo8oeUPS39dw2-

