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II. ERANSKINA

EIMA 2.0 MODALITATEA

EIMA 2.0k euskarazko ikasmaterial digitalak ditu helburu.

1.– Diru-baliabideak.

1.1.– Laguntza-deialdi honek 400.000 euroko diru-kopurua du: 80.000 euro 2020ko aurrekon-
tuan eta 320.000 euroko konpromiso-kreditua 2021ean.

Deialdira aurkezten diren proiektuak bi multzotan banatuko dira: batetik, Creative Commons 
Aitortu-Ez Komertziala-Partekatu Berdin 3.0 Espainia (CC BY-NC-SA 3.0) edo Creative Com-
mons Aitortu-Partekatu Berdin 3.0 Espainia (CC BY-SA 3.0) lizentziapean egitekoak diren 
ikasmaterialak eta, bestetik, produkzio-etxeen jabetzakoak izango direnak. Aurrekontuaren 
% 40 (160.000 euro) produkzio-etxeen jabetzako materialgintzarako izango da, eta % 60 
(240.000 euro) Creative Commons lizentziapean egindako ikasmaterialetarako. Halere, multzo 
batean aurreikusitako diru-kopuru osoa esleitzen ez bada, soberakina beste multzora pasatuko 
da. Ezin da ikasmaterial bera bi eratara aurkeztu.

1.2.– Dirulaguntza ez da izango diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80 baino gehiagokoa, eta 
gehienez ere 25.000 euro emango da ikasmaterial bakoitzeko.

1.3.– Eskatzaile bakoitzeko 2 proiektu lagunduko dira diruz, gehienez.

1.4.– Deialdi honetako dirulaguntzak lehiaketa bidez erabakiko dira. Laguntzak esleitzeko pro-
zedura agiri Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen 
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 51.4 artikuluan aurreikusitako lehiaketa oroko-
rra izango da, eta beraz, aurkeztutako proiektuen arabera emango dira laguntzak, 6. puntuan 
xedatutako balioespen-irizpideak aplikatuz horien arteko lehentasunak ezartzeko. Laguntzak 
puntuazioaren goitik beherako ordenan emango dira, 1.1. puntuan aurreikusitako diru-zuzki-
dura agortu arte eta haren 2. puntuko baldintza betearaziz.

6. puntuan ezarritako gutxieneko puntuazioa lortzen ez duten proiektuak dirulaguntzarik gabe
geratuko dira.

1.5.– Balioespenaren araberako hurrenkera kontuan izanik, eta aurrekontua agortu arte, honela 
esleituko zaizkie dirulaguntzak deialdiak ezarritako baldintzak betetzen dituzten proiektuei: 
aurrena, eskatzaile bakoitzaren proiektu bati esleituko zaio dagokion dirulaguntza eta behin 
eskatzaile guztien lehen proiektuak lagunduta, bigarren proiektuari, halakorik balego, esleituko 
zaio egokitutako laguntza.

1.6.– Bi ikasmaterial edo gehiagoren artean berdinketa gertatzen bada, Edukiaren Egokita-
sunaren atalean lortutako puntuazioaren goitik beherako ordenan emango dira dirulaguntzak.

2.– Ikasmaterialen baldintzak.

2.1.– Euskara hutsean sorturik eta prestaturik dauden ikasmaterial digitaletara mugatzen da 
modalitate hau. Produkzio bat euskal jatorrikotzat hartua izateko, testuak euskaraz sortua eta 
prestatua egon behar du, eta lehen argitalpena euskaraz bakarrik egingo da.

Halaber, goiburuak, helbideak, grafikoak eta ingurumeneko erreferentziak ere euskaraz emango 
dira ikasmaterialetan zein bere metadatuetan.
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2.2.– Ikasmaterial digital berrietarako prestaturik dago laguntza-deialdi hau. Egokitu edota 
berritutako ikasmaterialak ez dira, beraz, deialdi honen bidez diruz lagunduko; itzulpenak ere 
ez.

2.3.– Deialdi honen bidez diruz lagundutako ikasmaterial orok gida didaktikoa ekarri behar du. 
Honako hauek dira, gutxienez, gida didaktikoak izan behar dituen ezaugarriak:

1) Helburuak (ikasleen irteera-profila): zer helburu lortu nahi diren ikasmaterial horrekin eta
nori zuzendua dagoen, betiere curriculuma garatzeko indarrean dauden dekretuei edota 
ikasketa-planei erreferentzia eginez.

2) Zein edukirekin duen harremana, edota zein eduki landu nahi dituen, curriculuma gara-
tzeko dekretuetako edota ikasketa-planetako arlo eta ikasgaietako helburuak lortzeko.

3) Planteamendu didaktikoaren antolaketa (unitate didaktikoak, arazo-egoerak, atazak,
denboralizazioa, irakaskuntza-ikaskuntzako jarduerak: bilaketa- eta kudeaketa-jarduerak, 
egituratze-jarduerak, aplikazio-jarduerak...).

4) Metodologia. Ikasmaterialaren erabileraren inguruko metodologia (noiz eta nola erabili).

5) Baliabide osagarriak (gaian sakontzeko materialak, bibliografia, webguneak...).

6) Lanaren egile(ar)en eta parte-hartzaile(ar)en zerrenda.

7) Onespena jaso izanaren adierazpena eta data.

2.4.– Planteamendu didaktikoaren aldetik, produktoreek honako lehentasun-ezaugarriok 
izango dituzte kontuan ikasmateriala produzitzerakoan:

1) Proiektuaren ildo nagusiak etaparako edo ikasmailarako aurreikusitako helburuen, edu-
kien eta jardueren arabera antolatzea, betiere oinarrizko konpetentzien garapena kontuan 
harturik.

2) Ikaskuntza aktiboa bultzatzea. Horrenbestez, ikasleek helburu jakin bat lortzeko zerbait
sortu beharko dute. Hots, zeregin esanguratsua burutu beharko dute.

3) Planteamendu interaktiboa bultzatzea eta, horrez gainera, ikasleen arteko lankidetza
indartzea.

4) Materialak proposamen didaktiko irekiak izatea: irakasleek moldatzeko modukoak izatea,
haien programazio eta unitate didaktikoetan.

5) Ebaluazioaren garrantzia agerikoa izatea eta, beraz, ikaslea ebaluatzeko moduak pro-
posatzea; betiere konpetentzien garapena kontuan harturik (autoebaluazioa, koebaluazioa, 
askotariko estrategiak...).

6) Motibatzailea eta atsegina izatea: ikasleen adina, testuingurua, interesak, etab. kontuan
hartzea.

7) Inklusibitatea eta ikasleen aniztasuna kontuan hartzea (gaitasun ezberdina duten ikas-
leen beharretara egokitzeko aukerak ematea eta askotariko errealitateak kontuan izatea).

8) Multimedia elementuen arteko barne-kohesio egokia izatea: integrazio- eta sinkroni-
zazio- maila egokia izatea, mezu orokorra ondo ulertu eta bereganatu ahal izateko.
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9) Internet sareko doako zerbitzuen eta tresnen erabilera bultzatzea: edukiak eta baliabideak
sarean partekatzeko proposamenak egitea; sareko parte hartzeko proiektuetan ekarpenak 
egitea; komunitate birtualetan eta sare sozialetan parte hartzea bideratzea.

10) Eskubide irekiak (Creative Commons) dituzten elementuak erabiltzea.

2.5.– Ikasmaterialak weberako diseinatuak izango dira, hots HTML lengoaian eginak. Erabiliak 
izateko edozein web nabigatzaile nahikoa izango da, sistema eragilea edozein delarik ere, 
ohiko pluginak erabiliz, beste programarik eskatu gabe eta jabe-softwarea erabiltzera behartu 
gabe. Halaber, ikasmaterialak eskuko edo mahai gaineko ordenagailuetan erabiltzeko modu-
koak izango dira. Ukimenezko pantailak dituzten gailuetan (arbel digitalak, tabletak) erabiltzeko 
berariazko diseinua duten ikasmaterialak ere onartuko dira.

2.6.– Materialen web irisgarritasuna bermatze aldera, kontuan hartu beharko dira World Wide 
Web Consortium-ek (W3C) egindako Web Edukietarako Irisgarritasun Jarraibideak (WCAG 
2.0), A bikoitza irisgarritasun mailari dagozkionak bederen.

3.– Proiektuaren dokumentazioa.

Atal Orokorreko 22. artikuluan zehazten direnak betetzeaz gain; EIMA 2.0n, dokumentazio hau 
ere aurkeztu beharko da eskabide-orriarekin batera:

3.1.– Aurkeztu nahi den proiektu bakoitzeko «Proiektuaren txostena» deritzon inprimakia 
bete beharko da (2.0/1 inprimakia). Inprimaki hori egoitza elektronikoan egongo da eskura-
gai, eta proiektuaren gaineko alderdi didaktikoen, teknikoen eta ekonomikoen datuak emango 
dira hor. Proiektuaren gaineko txostena egiteko kontuan izan 6. puntuak jasotzen dituen 
balioespen-irizpideak.

3.2.– Ikasmaterialaren demoa ere aurkeztuko da URL helbide batean (Proiektuaren txostenean 
bertan zehaztu) eta, formatu itxian, fitxategi konprimatuan. Aurkezten den ikasmateriala amai-
tuta badago, URL-a bidalita nahikoa izango da. Demorik gabe aurkezten diren proiektuak ez 
dira onartuko, eta euskaraz aurkezten ez diren demoak ere ez.

4.– Dirulaguntzaren kalkulua eta ebazpena.

4.1.– Deialdian aipaturiko baldintzak betetzen dituzten proiektuen adostasun-neurketa egin 
eta eskatzaileak eskabide-orrian zehaztutako datuen inguruan beharrezko zuzenketak egin 
ostean, proiektu horiek balioesteko eskatuko zaio alorreko hainbat adituri.

Alorrean alorreko aditu horiek Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak izendatuko ditu.

Aditu horiek eginiko balioespenarekin, ebazpen-batzordeak proiektu bakoitzari dagokion diru-
laguntzaren proposamena finkatu eta arrazoituko du, eta, ondoren, ebazpen-proposamena 
aurkeztuko dio Hezkuntzako sailburuordeari

4.2.– Honako hauek dira aipatutako ebazpen-batzordearen partaideak:

– Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria, Lucía Torrealday Berrueco, batzordeko burua.

– Euskara Zerbitzuko burua.

– Sailaren Laguntza-zerbitzuetako IKT-arduraduna, Fco. Javier Perez Zabala.

– EIMA 2.0ko teknikaria, Mikel Osoro Uriguen, batzordeko idazkaria.
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4.3.– EIMA 2.0 deialdi honetara aurkeztuko diren proiektuak balioesteko, 6. puntuan azaldu-
tako irizpideak hartuko dira kontuan.

5.– Ikasmateriala aurkezteko prozedura eta dirulaguntzaren ordainketa.

5.1.– Dirulaguntza esleitu zaion eskatzaile orori agindutako laguntzaren lehen % 20 aurrera-
tuko zaio, esleitutako dirulaguntza onartu duela egiaztatu ostean.

5.2.– 2021eko irailaren 7rako, beranduenik, ikasmaterialak bukatua egon behar du, eta Hez-
kuntza Sailean onespen eske aurkeztua.

Dirulaguntzaren ebazpena egoitza elektronikoaren iragarki-taulan argitaratu eta hilabeteko 
epean produktore bakoitzak lan-egutegia idatziz aurkeztu beharko du.

5.3.– Ikasmateriala modu elektronikoan aurkeztu behar da, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez: http://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.4.– Onespena. Aginduaren Atal Orokorreko 9. artikuluan zehazten dira Onespenaren gai-
neko xehetasunak. EIMAk diruz lagundutako ikasmaterial orok Hezkuntza Sailaren Onespena 
izan behar du.

5.5.– Materialak onespen-azterketa gainditu eta gero, laguntza-eskatzaileak behin betiko ber-
tsioa bideratu beharko du.

Behin betiko bertsioak honako esaldi hau jaso beharko du: «Ikasmaterial honek Hezkuntza 
Sailaren dirulaguntza jaso du».

5.6.– Jabetza pribatuko ikasmaterialen kasuan, behin betiko bertsio hori interneten zintzilik jarri 
beharko du kasuan kasuko produktoreak onespena jaso eta gehienez hilabeteko epean. Crea-
tive Commons lizentziapeko ikasmaterialen kasuan, Hezkuntza Sailaren Euskal Ikasmaterialen 
gordailura (EIMA Katalogoa) bideratu beharko da ikasmateriala epe berean.

5.7.– Behin ikasmateriala dagokion tokian kokatuz, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko 
dira, bi kasuetan, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektroni-
koaren (http://www.euskadi.eus/nirekarpeta) bidez:

1) Arduradunaren zinpeko aitormena (ez dago eredurik), laguntza-deialdi honen bidez
jasotako diru-kopuru osoa eskabide-orrian zehaztutako proiektua produzitzeko erabili dela 
ziurtatuz, edota, bestela, kopuru hura zuzenduz eta benetakoa adieraziz.

2) Amaiera-memoria izeneko dokumentua (ez dago eredurik), garatu diren lanak zehaztuz.

3) Egindako gastuen egiaztagiria, behar bezala xehatua, jatorrizko faktura edo kopia eta
dagozkien ziurtagiriekin batera, bai eta egindako gastu bakoitzaren ordainketa-egiaztagi-
riekin ere.

Gastuen egiaztagiria izeneko inprimakia (O2 inprimakia) Euskal Autonomia Erkidegoaren 
Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan izango da eskuragai: https://www.euskadi.
eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/y22-izapide/eu

Lagundu daitezkeen gastuei dagokienez, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren 31. artikuluan ezarritakoa hartuko da kontuan.

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/y22-izapide/eu
https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/y22-izapide/eu
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4) Ikasmateriala gutxienez bost urtez interneten eskuragarri egongo dela ziurtatzen duen
zinpeko aitormena (ez dago eredurik), eskatzaileak izenpetuta (jabetza pribatua duten ikas-
materialen kasuan).

5) Interneteko helbidea eta beharrezko klabeak jasotzen dituen idazki ziurtatua (ez dago
eredurik), jabetza pribatua duten ikasmaterialen kasuan.

6) Ikasmateriala Euskarazko Ikasmaterialen Katalogoan (EIMA katalogoa) katalogatzeko
eskaera fitxa (O1 inprimakia), behar bezala beteta.

Inprimaki hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza elektro-
nikoan izango da eskuragai: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/
y22-izapide/eu

7) Zergak egunean dituela ziurtatzen duen dokumentua, zergak Nafarroako Foru Komuni-
tateko Ogasunean edo Espainiar Estatutik kanpo ordaintzen dituzten eskatzaileen kasuan.

Legeen aldaketaren ondorioz dokumentazio gehigarririk behar izanez gero, laguntza-deial-
diaren ebazpenean zehaztuko da.

5.8.– Ikasmaterialak onespena lortu eta hilabeteko epean ikasmaterialaren behin betiko bertsioa 
eta deialdian eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez bada, Hezkuntza Sailburuordetzak, 
interesdunari aurretik entzunez, ukatu egin ahal izango dio agindutako laguntza azaroaren 
11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak 
(1992-02-07ko EHAAn) dioenaren arabera, eta agindutako dirulaguntzaren aurrerakina sarrera 
publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak.

5.9.– Materialak onespen-azterketa gaindituko ez balu, Euskara Zerbitzuak egin beharreko 
aldaketen proposamena egingo dio produktoreari.

Hamabost laneguneko epea izango du produktoreak azterketaren jakinarazpenaren jasotze 
datatik Euskara Zerbitzuak proposatutako aldaketak gauzatzeko. Epe horretan ez baditu alda-
ketok gauzatzen eta onespenerako eskaera bideratzen, Hezkuntza Sailburuordetzak ukatu 
egingo dio agindutako laguntza azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euskadiko 
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala eta 
abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (1992-02-07ko EHAA) dioenaren arabera, eta agindu-
tako dirulaguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak.

Bigarren saioan onespen-azterketak gainditzen baditu eta ikasmaterial horrek Hezkuntza Sai-
laren onespena jasotzen badu, 5.5, 5.6 eta 5.7 puntuetan adierazitako eran jokatuko da; baina 
materialak bigarren aldiko onespen-azterketa gainditzen ez baldin badu, Hezkuntza Sailbu-
ruordetzak, interesdunari aurretik entzunez, ukatu egin ahal izango dio agindutako laguntza eta 
agindutako dirulaguntzaren aurrerakina sarrera publiko moduan itzuli beharko du eskatzaileak 
aurreko paragrafoan jasotako baldintza berberetan.

5.10.– Ikasmaterialak onespena jaso eta behin betiko bertsioa onartu ondoren, agindutako 
laguntzaren % 80 luzatuko zaio eskatzaileari. Betiere, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

5.11.– Dirulaguntza agindu ondoren, laguntza-jasotzaileak materiala 2021eko irailaren 7a baino 
beranduago entregatuko duela aurreikusten badu, idatzi bat aurkeztu beharko du Hezkuntza 
Berriztatzeko Zuzendaritzan, atzerapen horren arrazoiak azalduz eta ikasmateriala entrega-
tzeko aurreikusitako epea zehaztuz. Zuzendaritza horrek, hartarako duen Jarraipen-batzordeaz, 

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/y22-izapide/eu
https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2020/eima/y22-izapide/eu
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5.2. puntuan esandakoari salbuespenik egiteko arrazoizko motiborik dagoen ala ez aztertuko 
du, eta dagokion erantzuna emango du. Hilabete pasa ondoren Hezkuntza Sailburuordetzaren 
erantzunik ez balego, luzapen-eskabideak baimena duela ulertuko da.

5.12.– Luzapen-eskabidea ikasmateriala aurkezteko epea amaitu ondoren aurkezten bada, ez 
da onartuko.

5.13.– Jarraipen-batzordearen gertakari-txosten teknikoa kontuan izanik, agindutako diru-kopu-
rua ukatu edo murriztu egin ahal izango du Hezkuntzako sailburuordeak, laguntza-onuradunari 
entzunaldia eskaini ondoren, benetan produzitutako ikasmateriala eskabide-orrian jasotako 
ezaugarrietatik aldentzen den neurrian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren 19.4 artikuluan jasotzen den bezala.

Jarraipen-batzordearen zereginak dira ordainketak baimentzea eta eskatzaileak onespenerako 
ikasmaterialak aurkezteko duen epearen luzapen-eskaera eginez gero, eskaera horri erantzun 
bat ematea.

5.14.– Lana garaiz eta zuzen amaitzen ez duenak, Euskal Herriko Diruzaintza Orokorrari itzuli 
beharko dizkio jasotako diru-kopuruak eta legez dagozkien interesak eta kobratzeko daukana 
jasotzeko eskubidea galdu egingo du, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak, Euska-
diko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak arautzen duen bezala, 
eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak (1992-02-07ko EHAAn) zehaztutako prozeduraren 
arabera dagozkion berandutze-interesak gehituko dira.

Modu berean jokatuko da Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
37. artikuluan jasotzen den baldintzaren bat betetzen ez bada.

6.– Proiektua balioesteko irizpideak.

Deialdi honetara bildu eta baldintzak betetzen dituzten ikasmaterialak ordenatzeko orduan 
honako irizpide hauek aplikatuko dira:

– Proiektuaren egitura.

– Edukiaren egokitasuna.

– Demoa.

– Aurrekontua.

6.1.– Proiektuaren egitura deritzon atalean gehieneko puntuazioa 20koa izanik, gutxieneko 
puntuazioa 12koa izango da. Gutxieneko maila hori lortu ezean, proiektua deialditik kanpora 
geldituko da. Proiektuaren egitura honela aztertuko eta balioetsiko da:

1) Proposamenaren plangintza: (0-4 puntu). Proposatutakoa aurrera eramateko plangin-
tzaren egokitasun-maila neurtuko da: proiektuaren egitura eta lan-banaketa argi adierazita 
daude, deialdiaren baldintzak nola beteko diren ondo azalduta dago eta produktua proba-
tzeko neurriak aurreikusten dira.

2) Ekarpen teknologikoa: (0-4 puntu). Produktuaren izaera digitalaren balio erantsia neur-
tuko da: helburuekin eta edukiekin lotura koherentea du, berrikuntza teknikoak ditu, eta 
gailu eta egoera anitzetan erabiltzeko egokitzen da.
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3) Inklusibitatea: (0-4 puntu). Gaitasun ezberdina duten ikasleen beharretara egokitzeko
ematen dituen aukerak balioetsiko dira: ikasmaterialen erabilerraztasuna, irisgarritasuna, 
malgutasuna eta nabigagarritasuna aztertuko dira, bai eta ikasleen aniztasuna eta askota-
riko errealitateak kontuan izatea ere.

4) Elkarreragin-maila: (0-4 puntu). Erabiltzailearen parte-hartzea eragiteko estrategiak
neurtuko dira: ariketa elkarreragileak daude, ikasleek elkarri eragiteko ariketak daude eta 
ebaluaziorako tresnak daude.

5) Ikasmaterialaren alde grafikoa eta multimedia (0-4 puntu): Informazioa nola dagoen
antolatuta, pantailako elementuen artean oreka dagoen, eta sinbologia, tipografia eta iko-
nografia balioetsiko dira. Bideoen, soinuen, argazkien, marrazkien eta animazioen kalitatea 
eta egokitasuna balioetsiko dira.

6.2.– Edukiaren egokitasuna deritzon atalean gehieneko puntuazioa 30ekoa izanik, gutxieneko 
puntuazioa 18koa izango da. Gutxieneko maila hori lortu ezean, proiektua deialditik kanpora 
geldituko da. Edukiaren egokitasuna honela aztertu eta balioetsiko da:

6.2.1.– Proiektuaren bidez lortu nahi diren helburuei dagokienez (0-10 puntu):

1) Indarrean dagoen curriculumarekiko lotura (0-2 puntu): indarrean dagoen curricu-
lumean adierazitako helburuak (ikasleen irteera profila) kontuan hartu diren ala ez 
neurtuko da.

2) Egokitasun-maila (0-2 puntu): proiektuan adierazitako helburuak proposatutako adin
taldearentzat egokiak diren ala ez neurtuko da.

3) Oinarrizko konpetentziekiko lotura (0-2 puntu): proiektuaren helburu didaktikoek zer
nolako lotura duten ikasleek garatu behar dituzten oinarrizko konpetentziekin neurtuko 
da.

4) Formulazioa eta argitasuna (0-2 puntu): helburuen adierazpenaren argitasuna eta
zehaztasuna neurtuko dira.

5) Curriculumaren euskal dimentsioa (0-2 puntu): euskal dimentsioa lantzen den ala ez
eta zein neurritan neurtuko da.

6.2.2.– Proiektuan jorratzen diren edukien inguruan (0-8 puntu):

1) Indarrean dagoen curriculumarekiko lotura (0-2 puntu): adierazitako edukiek curricu-
lumeko edukiekin duten lotura neurtuko da.

2) Gaiari buruzko informazioa (0-2 puntu): gaiari buruz jasotako informazioaren egokita-
suna eta zuzentasuna neurtuko dira.

3) Ikaslearen inguruarekiko hurbiltasuna (0-2 puntu): adierazitako edukiak ikaslearen
ingurutik hurbil dauden eta, ikasleen adina eta ikasmaila kontuan hartuta, esangura-
tsuak diren neurtuko da.

4) Hizkuntza-kalitatea eta egokitasuna (0-2 puntu). Ikasleen adina eta ikasmaila kon-
tuan hartuta, erabili den hizkuntza zuzena eta egokia den neurtuko da.
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6.2.3.– Planteamendu didaktikoari dagokionez (0-8 puntu):

1) Konpetentzien garapena (0-2 puntu): oinarrizko konpetentziak garatzen lagun-
tzeko planteamendu didaktikoaren egokitasuna balioetsiko da (arazo-egoerak, 
atazak, askotariko jarduerak: bilaketa- eta kudeaketa-jarduerak, aplikazio-jarduerak, 
egituratze-jarduerak...).

2) Planteamendu interesgarria eta motibagarria (0-2 puntu): proiektuaren planteamen-
duak ikasleen artean sor dezakeen interesa eta motibazio-maila neurtuko dira.

3) Estrategia metodologikoak (0-2 puntu): ikasleen autonomia, ikasleen sormena, iker-
keta, lan kooperatiboak, prozesuaren lanketa eta ikasten ikasteko estrategien aplikazioa 
bultzatzen duen neurtuko da.

4) Ebaluazioa (0-2 puntu): ebaluazio-irizpideak eta ikasleak ebaluatzeko moduak azter-
tuko dira (autoebaluazioa, koebaluazioa, askotariko estrategiak...).

6.2.4.– Gida didaktikoa (0-4 puntu): Gida didaktikoaren garapen-maila eta egokitasuna 
neurtuko dira. Zuzen erabiltzeko aholkuak, eginiko proposamenak egokiak eta aberatsak 
diren, eta zenbatean, berariaz neurtuko da. Ebaluaziorako planteamendua ere kontuan har-
tuko da.

6.3.– Demoa (0-5 puntu). Demoa balioesteko orduan, honako irizpide hauek zer neurritan apli-
katu diren hartuko da kontuan:

– Edukien egitura landuta egotea eta argi azaltzea.

– Ikasmaterialaren ibilbidea pantailaz pantaila aurkeztea.

Demoaren balioespenean 2,5 puntu baino gutxiago ateratzen dituzten proiektuak deialditik 
kanpora geratuko dira.

6.4.– Aurrekontua (0-5). Aurrekontuaren eta proiektuaren arteko adostasun-maila neurtuko da.

1) Aurrekontuaren balioespenean 2,5 puntu baino gutxiago ateratzen dituzten proiektuak
deialditik kanpora geratuko dira.

2) Proiektuak balioestean, parentesi artean adierazitako zenbakiez baliatuko da
ebazpen-batzordea, balioespenik positiboenak puntuazio altuena izango du eta baxuenak 
txarrena. Horrela, kopururik altuenetik baxuenera zerrendatuko dira aurkeztutako proiektuak.

3) Balioespen-lan hori produktoreak aurkezturiko dokumentuen gainean eta demoa kontuan
hartuz egingo da. Hala ere, produktoreek beren proiektuak ebazpen-batzordearen aurrean 
aurkeztuko dituzte ebazpen-batzordeak hala eskatuz gero.




