
III. ERANSKINA

EIMA 4 MODALITATEA 

Euskarazko ikasmaterial inprimatuen sorkuntza laguntzea da EIMA 4 modalitatearen helburua. 

1.– Laguntza-eskatzaileak. 

1.1.– Pertsona juridiko pribatuak eta pertsona fisikoak izan daitezke. 

Pertsona fisikoen kasuan, norberaren edo lantalde baten ordezkari izan daitezke. 

1.2.– Pertsona juridiko pribatuek, gehienez, zortzi eskabide egin ahal izango dituzte, pertsona fisikoek 
eta lantaldeek, gehienez, sei eskabide. 

2.– Proiektuaren sortzaileak. 

Banaka edo taldean gauzatu dezakete proiektua. 

2.1.– Batek, gutxienez, jardunean dagoen irakaslea izan beharko du. 

Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten irakasleen jarduera, kudeaketa-organoak egiaztatuko du, 
eskatzaileak eskabidean berariazko baimena ematen badu. 

Baimena eman ezean edo Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko Hezkuntza-administrazio bati 
lotutako irakasleen kasuan, administrazio-ziurtagiria aurkeztuko beharko dute aipatutako baldintza 
ziurtatzeko. 

2.2.– Sortzaileak bat baino gehiago direnean, taldeko inork ere ezin izango du %70eko partaidetza 
baino handiagoa izan lanaren garapenean. 

3.– Proiektuaren baldintzak. 

Atal Orokorreko III. Kapituluan ezarritako baldintzez gain, EIMA 4 modalitatean diruz lagundutako 
proiektuek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

3.1.– Euskaraz sortutako ikasmaterial inprimatuak izango dira. Ez dira itzulpenak eta egokitzapenak 
aintzakotzat hartuko, ezta maketazio- eta ilustrazio-lanak ere. 

3.2.– 2022-2023 ikasturtetik aurrera erabilgarri egongo dira eta, ezinbestean, merkaturatu egingo dira. 

3.3.– Gida didaktikoa izan beharko dute. Gida didaktikoak, gutxienez, honako ezaugarri hauek izango 
ditu: 

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 garatzeko 
dekretuetako edota ikasketa-planetarako 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...). 
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6.– Lanaren egile(ar)en eta parte-hartzaile(ar)en zerrenda. 

4.– Proiektuaren dokumentazioa 

Atal Orokorreko 22. artikuluan zerrendatzen den dokumentazioaz gain, dokumentazio hau ere aurkeztu 
beharko da eskabidearekin batera: 

1.– Proiektuaren Txostena (4/1 inprimakia). Dirulaguntza eske aurkezten den proiektu bakoitzeko 
txosten bat bete beharko da; bertan proiektuaren gaineko datuak emango dira. 

Dokumentu hori Euskadi.eus atariko Euskadiko Autonomia-Erkidegoaren Administrazio Publikoaren 
egoitza elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan 
egongo da eskuragarri: 

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2021/eima/y22-izapide/eu 

2.– Sortu nahi den ikasmaterialaren beraren eredu edo lagin bat, ahalik eta era zehatzenean aurkeztua.

3.– Eskatzailea pertsona fisikoa edo pertsona fisikoz osatutako lantaldea denean, ikasmateriala 
argitaratzeko eta merkaturatzeko idatzizko konpromisoa (ez dago eredurik). Edizioaz eta 
komertzializazioaz arduratuko den entitatearen legezko ordezkariak sinatu beharko du agiria. 

Laguntza-eskatzailea pertsona juridikoa denean (argitaletxea edo produkzio-etxea),merkaturatze-
konpromisoa inplizitutzat joko da eta ez du agiririk aurkeztu beharko. 

5.– Dirulaguntzaren kalkulua eta ebazpena. 

5.1.– Aurkeztutako proiektuak baloratzeko, Hezkuntza Sailaren Laguntza-zerbitzuetako alorrean 
alorreko adituak izendatuko ditu Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariak. 

5.2.– Adituek, deialdiaren baldintzak betetzen dituzten eskabide guztiak aintzakotzat hartuz, proiektuen 
balorazioak egingo dituzte. 

Modalitatearen 6. puntuan azaltzen dira balorazioa egiteko kontuan hartuko diren irizpideak eta zein 
den balorazioa gainditzeko lortu beharreko gutxieneko puntuazioa. Gutxieneko puntuazioa lortzen ez 
duten proiektuak deialditik kanpo geldituko dira. 

5.3.– Aditu horiek eginiko balorazioarekin, balorazio-batzordeak proiektu bakoitzari dagokion 
dirulaguntzaren proposamena finkatu eta arrazoituko du, eta, honen ondoren, ebazpen-proposamena 
aurkeztuko dio Hezkuntzako sailburuordeari. 

5.4.– Balorazio-batzordearen partaideak honako hauek dira: 

– Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria, Amaia Agirre Pinedo, batzordeburu.

– Euskara Zerbitzuaren burua, Alfredo Castresana Herran.

– EIMA 4ko teknikaria, Rakel Olea Gonzalez, idazkari.

5.5.– Dirulaguntzaren zenbatekoa. 

Balorazioan gutxieneko puntuazioa lortu duten proiektuen artean banatuko da dirulaguntza. 

Proiektu bakoitzak lortutako puntuazioa izango da dirulaguntzaren zenbatekoa finkatuko duena. 

Lehenik, adituek emandako puntu bakoitzak eurotan duen balioa kalkulatuko da. Horretarako, bi 
aldagai hartuko dira kontuan: modalitatearen aurrekontu-partida eta adituek baloratutako proiektuei 
emandako puntuazioen batuketa. 
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Puntu bakoitzak eurotan duen balioa = Modalitatearen aurrekontu-partida.

Balorazioan emandako puntu guztien batuketa. 

Ondoren, proiektu bakoitzari dagokion dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da. Horretarako, 
aurreko eragiketaren emaitza, puntu bakoitzak eurotan duen balioa, proiektu bakoitzak lortutako 
puntuazioagatik biderkatuko da. Proiektu bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoa = Puntu bakoitzak 
eurotan duen balioa X lortutako puntuazioa. 

5.6.– Gehienez 10.000 euro emango zaizkio proiektu bakoitzari. 

5.7.– Proiektuari dagokion dirulaguntza kalkulatuta, eskatzailea lantaldea denean, eskaera egiterakoan 
zehaztutako ehunekoen arabera finkatuko da pertsona bakoitzari dagokion dirulaguntza. 

6.– Ikasmateriala aurkezteko prozedura eta dirulaguntzaren ordainketa. 

6.1.– Ebazpena jakinarazi eta dirulaguntza onartu egin dela egiaztatu ostean, dirulaguntzaren lehen 
zatiaren ordainketa egingo da. Dirulaguntzaren % 20 ordainduko da. 

Gainerako % 80a, berriz, ikasmateriala argitaratu eta 6.3 puntuan ezarritako baldintza guztiak bete 
direla konprobatu ondoren ordainduko da. 

6.2.– Esleitutako dirulaguntzaren bigarren zatia jaso ahal izateko, onuradunek proiektua amaitu eta 
2022ko ekainaren 9ra arteko epea izango dute ikasmateriala Hezkuntza Sailaren Onespena eskatzeko. 

Onespenaren inguruko prozedura Atal Orokorreko 9. artikuluan dago zehaztuta. 

6.3.– Onespena lortu ondoren, onuradunek ikasmateriala merkaturatu beharko dute eta 2022ko irailaren 
15era arteko epea izango dute Hezkuntza Sailean aurkezteko, dokumentu hauekin batera: 

1.– Ikasmaterialari buruzko azalpenak eta argibideak emateko memoria (ez dago eredurik). 

2.– Gastuen egiaztagiria izeneko dokumentua (O2 inprimakia), behar den bezala beteta. 

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

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

Hiru dokumentu horiek Euskadiko Autonomia-Erkidegoaren Administrazio Publikoaren egoitza 
elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta 

2. eta 3. dokumentuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan
aurki daitezke: 

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2021/eima/y22-izapide/eu 

4.– Sortutako ikasmaterialaren bi ale aurkeztu beharko dira aurrez aurre; Herritarrentzako 
zerbitzuan –Zuzenean– edo Hezkuntza Sailaren egoitzaren batean aurkeztuko dira, nahiz tokian 
tokiko Ordezkaritzetan, nahiz Gasteizko egoitza nagusian, bertako Euskara Zerbitzuaren EIMA 4 
programan (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). Era berean, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan zehazten duen 
edozein bulegotan ere aurkeztu ahal izango dira. 
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5.– Ikasmaterialak honako hauek jaso beharko ditu ikusgai:  

– «Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren Onespena du du», Onespen-datarekin batera.

– «Ikasmaterial honek Hezkuntza Sailaren dirulaguntza jaso du».

6.4.– Ikasmateriala bera eta dagozkion agiriak jaso eta agindu honetan finkaturiko baldintzak bete direla 
baieztatuko da ondoren. Diruz lagundutako proiektuak eta aurkeztutako ikasmaterialak bat etorri 
beharko dute, ezaugarriei, edukiei eta egileei dagokienez. 

6.5.– Aurreko puntuko baldintzak bete direla egiaztatu ostean ordainduko da esleitutako dirulaguntzaren 
bigarren zatia, hots, % 80a. 

6.6.– Aginduan xedatutako baldintzak ez betetzeak ekarriko du kobratzeke dagoen kopurua jasotzeko 
eskubidearen galera eta aurretik jasotako diru-kopurua itzuli beharra, bat etorriz Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginak onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 
Legegintza Dekretuarekin, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua aplikatzearen ondoriozko legezko 
interesak itzuli beharra ere ekarriko du. 

6.7.– Laguntza-jasotzaileak 6.2 eta 6.3 puntuetan zehaztutako epeen luzapena eskatu behar badu, 
idatziz azaldu beharko ditu luzapen horren arrazoiak eta aurreikusitako epeak zehaztu. Era berean 
jokatuko du, diruz lagundutako proiektuan aldaketaren bat egitea ezinbestekotzat jotzen badu.  

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzak, hartarako duen jarraipen-batzordearen 
bidez, epeak luzatzeko ala aldaketak onartzeko 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. 

6.8.– Ikasmaterialaren egileak irakasleak direnean, sorkuntzan parte hartu dutela egiaztatuko die 
Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzak, baldin eta interesatuek idatziz hala 
eskatzen badute eta sortutako ikasmaterialak onespena jasoa badu. 

Sortutako ikasmaterial bakoitzeko, unean uneko ordu-balioztapena emango zaio lantaldean aritutako 
irakasle bakoitzari; betiere ordu horiek merezimendu gisa aitortuko dira. 

7.– Proiektuen balorazioa. 

7.1.– Proiektuak baloratzeko, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariak izendatutako 
adituek, proiektu bakoitzeko, berariazko balorazio-fitxa beteko dute. 

7.2.– Balorazio-fitxan proiektuak baloratzeko erabiliko diren irizpideak jasota daude, hiru ataletan 
banatuta: 

1.– Irizpide nagusien balioespena (gehienez 25 puntu): 

Proiektuaren zehaztasuna: deskripzioa, atalak, garapen-faseak, denboralizazioa… (0- 10 puntu). 

Norainoko sortze-lana: ea proiektu guztiz berria den ala dagoeneko martxan dagoen beste proiektu 
baten jarraipena den baloratuko da (0-5 puntu). 

Indarreko curriculumak zehazten dituen arlo eta ikasgai berriak garatzen laguntzeko proiektua den 
ala ez baloratuko da (0-5 puntu). 

Proiektuaren berrikuntza maila, gaurkotasuna, ikuspuntu berritzailea eta interesgarritasuna 
baloratuko da (0-5 puntu). 
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2.– Edukiaren egokitasuna (gehienez 30 puntu): 

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

– Indarrean dagoen curriculumarekiko lotura: indarrean dagoen curriculumean adierazitako
helburuak (ikasleen irteera profila) kontuan hartu diren ala ez (0-2 puntu). 

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

– Oinarrizko konpetentziekiko lotura: proiektuaren helburu didaktikoek zer nolako lotura duten
ikasleek garatu behar dituzten oinarrizko gaitasunekin (0-2 puntu). 

– Formulazioa eta argitasuna: helburuen adierazpenaren argitasuna eta zehaztasuna (0-2 puntu).

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

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

– Indarrean dagoen curriculumarekiko lotura: adierazitako edukiek curriculumeko edukiekin duten
lotura (0-2 puntu). 

– Gaiari buruzko informazioa: gaiari buruz jasotako informazioaren egokitasuna eta zuzentasuna
(0-2 puntu). 

– Ikaslearen inguruarekiko hurbiltasuna: adierazitako edukiak ikaslearen ingurutik hurbil dauden
eta, ikasleen adina eta ikasmaila kontuan hartuta, esanguratsuak diren (0-2). 

– Hizkuntza kalitatea eta egokitasuna: ikasleen adina eta ikasmaila kontuan hartuta, erabili den
hizkuntza zuzena eta egokia den (0-2 puntu). 

2.3.– Planteamentu didaktikoari dagokionez (0-8 puntu): 

– Konpetentzien garapena: oinarrizko gaitasunak garatzen laguntzeko planteamendu didaktikoaren
egokitasuna balioetsiko da (arazo-egoerak, atazak, askotariko jarduerak: bilaketa- eta kudeaketa- 
jarduerak, aplikazio-jarduerak, egituratze-jarduerak,…) (0-2 puntu). 

– Planteamendu interesgarria eta motibagarria: proiektuaren planteamenduak ikasleen artean sor
dezakeen interesa eta motibazio-maila (0-2 puntu). 

– Estrategia metodologikoak: ikasleen autonomia, ikasleen sormena, ikerketa, lan kooperatiboak,
prozesuaren lanketa eta ikasten ikasteko estrategien aplikazioa bultzatzen duen (0-2 puntu). 

– Ebaluazioa: ebaluazio-irizpideak eta ikasleak ebaluatzeko moduak (autoebaluazioa,
koebaluazioa, askotariko estrategiak,…) (0-2 puntu). 

2.4.– Gida didaktikoa: Gida didaktikoaren garapen-maila eta egokitasuna. Zuzen erabiltzeko aholkuak, 
eginiko proposamenak egokiak eta aberatsak diren eta zenbatean. Ebaluaziorako planteamendua ere 
kontuan hartuko da (0-4 puntu). 

3.– Lagina (gehienez 15 puntu): Edukiaren egokitasuna atalean azaldutakoa behar bezala garatzen du. 

7.3.– Balioespenean, 70 puntu lor daitezke gehienez. Prozeduran aurrera egin ahal izateko proiektuek, 
gutxienez, 42 puntu lortu beharko dituzte, hau da, lor daitezkeen puntuen % 60. 
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