
IV. ERANSKINA  
PRESTATZEKO JARDUEREN BALORAZIO TEKNIKOA EGITEKO BAREMOA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE  
ETA IKERKETA SAILA  
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

1. Jarduera zein neurritan den beharrezkoa, parte hartuko duten irakasleak zientzian eta didaktikan eguneratzeko:

Gehienez ere, 3 puntu

- Eskola 2.0 programa martxan jartzeko prestakuntza-jarduerak, 30 eta 100 ordu bitartekoak. - 3 -

- Eskola 2.0 programa martxan jartzeko prestakuntza-jarduerak, 29 eta 10 ordu bitartekoak. - 2 -

- Bestelako eduki kurrikular edo didaktikoetako ikastaroak, 25 ordukoak edo gehiagokoak. - 1 -

- Bestelako eduki kurrikular edo didaktikoetako ikastaroak, 25 ordukoak edo gehiagokoak. - 0,5 -

2. Eskatutako aurrekontura egokitzea:

Gehienez ere, 2 puntu

Atal honetan eskuratzen den puntuazioa kalkulatzeko, beste gauza bat kalkulatu behar da aurretik: Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailak Agindu honetako 8. artikuluaren arabera jarduera bakoitzerako kalkulatu duen aurrekontuaren eta elkarteak edo 
federazioak aurkeztutako aurrekontuaren arteko diferentzia. Beraz, honela esleituko dira puntuak, diferentzia honen arabera:

- 300 eurokoa edo gehiagoko aldea, justifikaturiko salbuespenak izan ezik. - 0 -

- 299 eta 200€ bitarteko aldea. - 0,5 -

- 199 eta 100€ bitarteko aldea. - 1 -

- 99 eta 50€ bitarteko aldea. - 1,5 -

- 50€ baino gutxiagoko aldea. - 2 -

3. Eskatutako jardueraren konkrezio maila:

Gehienez ere, 4 puntu

- Prestakuntza-jarduera justifikatzea. 0,5 puntu emango da prestakuntza-jarduera zergatik proposatzen den 
azaltzen denean. 0,5, gehienez

- Prestakuntza-jardueran jarritako helburuetara egokitzea. (0,5 puntu emango dira, gehienez ere, helburuak 
bat datozenean eskatutako prestakuntza-jarduerarekin). 0,5, gehienez

- Aurreikusitako edukien argitasuna eta zehaztasuna (gehienez ere, puntu bat emango da prestakuntza-
jarduera bakoitzean garatuko diren edukiak zehazten direnean). 1 gehienez

- Prestakuntza-jardueraren egitura zehaztea. (Gehienez ere puntu bat emango da faseak, baldin badaude, 
egutegia, bereiztutako parteak eta denboran dituzten mugak aipatzen direnean). 1 gehienez

- Koherentzia ebaluazio-irizpide eta -adierazleak definitzean (gehienez ere, puntu bat emango da jarritako 
helburuekin bat datozen ebaluazio-irizpide eta -adierazle koherenteak aipatzen direnean). 1 gehienez



4. Elkarte edo federazio eskatzaileekin ituna duten edo loturik dauden zentroetako irakasleen partaidetza-maila azkeneko 
deialdian diruz lagundutako jardueretan:                                                                                                 

Gehienez ere, 3 puntu

Deialdi honetan lehenengoz parte hartzen duen elkarte edo federazioari edo aurrekoan parte hartu ez duenari 1,5 puntu 
aplikatuko zaizkio jarduerako.

- Parte hartzen duten irakasleen %70 baino gehiago. - 3 -

- Parte hartzen duten irakasleen %70 baino gutxiago eta %50 baino gehiago. - 2 -

- Parte hartzen duten irakasleen %50 baino gutxiago eta %30 baino gehiago. - 1 -

- Parte hartzen duten irakasleen %30 edo gutxiago. - 0 -

5. Itundutako gelen kopurua, kontuan izan gabe heziketa-zikloetakoak:

Gehienez ere, 3 puntu

- Itundutako 1.100 gela baino gehiago. - 3 -

- Itundutako gelak: 1.099 baino gutxiago eta 600 baino gehiago. - 2 -

- Itundutako 599 gelatik behera. - 1 -
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1. Jarduera zein neurritan den beharrezkoa, parte hartuko duten irakasleak zientzian eta didaktikan eguneratzeko:
Gehienez ere, 3 puntu
- Eskola 2.0 programa martxan jartzeko prestakuntza-jarduerak, 30 eta 100 ordu bitartekoak.
- 3 -
- Eskola 2.0 programa martxan jartzeko prestakuntza-jarduerak, 29 eta 10 ordu bitartekoak.
- 2 -
- Bestelako eduki kurrikular edo didaktikoetako ikastaroak, 25 ordukoak edo gehiagokoak.
- 1 -
- Bestelako eduki kurrikular edo didaktikoetako ikastaroak, 25 ordukoak edo gehiagokoak.
- 0,5 -
2. Eskatutako aurrekontura egokitzea:
Gehienez ere, 2 puntu
Atal honetan eskuratzen den puntuazioa kalkulatzeko, beste gauza bat kalkulatu behar da aurretik: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Agindu honetako 8. artikuluaren arabera jarduera bakoitzerako kalkulatu duen aurrekontuaren eta elkarteak edo federazioak aurkeztutako aurrekontuaren arteko diferentzia. Beraz, honela esleituko dira puntuak, diferentzia honen arabera:
- 300 eurokoa edo gehiagoko aldea, justifikaturiko salbuespenak izan ezik.
- 0 -
- 299 eta 200€ bitarteko aldea.
- 0,5 -
- 199 eta 100€ bitarteko aldea.
- 1 -
- 99 eta 50€ bitarteko aldea.
- 1,5 -
- 50€ baino gutxiagoko aldea.
- 2 -
3. Eskatutako jardueraren konkrezio maila:
Gehienez ere, 4 puntu
- Prestakuntza-jarduera justifikatzea. 0,5 puntu emango da prestakuntza-jarduera zergatik proposatzen den azaltzen denean.
0,5, gehienez
- Prestakuntza-jardueran jarritako helburuetara egokitzea. (0,5 puntu emango dira, gehienez ere, helburuak bat datozenean eskatutako prestakuntza-jarduerarekin).
0,5, gehienez
- Aurreikusitako edukien argitasuna eta zehaztasuna (gehienez ere, puntu bat emango da prestakuntza-jarduera bakoitzean garatuko diren edukiak zehazten direnean).
1 gehienez
- Prestakuntza-jardueraren egitura zehaztea. (Gehienez ere puntu bat emango da faseak, baldin badaude, egutegia, bereiztutako parteak eta denboran dituzten mugak aipatzen direnean).
1 gehienez
- Koherentzia ebaluazio-irizpide eta -adierazleak definitzean (gehienez ere, puntu bat emango da jarritako helburuekin bat datozen ebaluazio-irizpide eta -adierazle koherenteak aipatzen direnean).
1 gehienez
4. Elkarte edo federazio eskatzaileekin ituna duten edo loturik dauden zentroetako irakasleen partaidetza-maila azkeneko deialdian diruz lagundutako jardueretan:                                                                                                 
Gehienez ere, 3 puntu
Deialdi honetan lehenengoz parte hartzen duen elkarte edo federazioari edo aurrekoan parte hartu ez duenari 1,5 puntu aplikatuko zaizkio jarduerako.
- Parte hartzen duten irakasleen %70 baino gehiago.
- 3 -
- Parte hartzen duten irakasleen %70 baino gutxiago eta %50 baino gehiago.
- 2 -
- Parte hartzen duten irakasleen %50 baino gutxiago eta %30 baino gehiago.
- 1 -
- Parte hartzen duten irakasleen %30 edo gutxiago.
- 0 -
5. Itundutako gelen kopurua, kontuan izan gabe heziketa-zikloetakoak:
Gehienez ere, 3 puntu
- Itundutako 1.100 gela baino gehiago.
- 3 -
- Itundutako gelak: 1.099 baino gutxiago eta 600 baino gehiago.
- 2 -
- Itundutako 599 gelatik behera.
- 1 -
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