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1. Testuingurua 

 

Osasun-egoera egonkortu den arren, 2021/2022 ikasturtea oraindik ikastaro berezia izan 

da. Aste Santuko oporretatik aurrera egoera pandemiaren aurrekoaren antzekoa izan 

bada ere, irailetik apirilera ikastetxeek murrizketa batzuk mantendu zituzten, hala nola 

maskara erabiltzea, distantzia soziala mantentzea edo kanpoko bisitak jasotzeko 

errezeloa, eta, ondorioz, Ekonomia eta zergak programak aurreko txostenetan 

komentatu ditugun irakasleen eta ikasleen prestakuntzarekin eta joko-mekanikak dituen 

plataforma eta simulagailu sozioekonomikoarekin zerikusia duten aldaketak mantendu 

behar izan ditu. 

 

Bestalde, ikasturte honetan inoizko parte-hartzerik handiena lortu dugu eta, orokorrean, 

programan zazpi ikastetxe gehiagok parte hartzea lortu dugu (252 ikastetxe 2020/2021 

ikasturtean eta 259 ikastetxe 2021/2022 ikasturtean). Gure ustez, igoera hau, batez ere, 

ikasturte honetan erregistratutako baja-tasaren jaitsierari zor zaio; izan ere, noizbait 

programan atxikituta egon diren 3 ikastetxek soilik eskatu dute baja (%1.15 2021/2022 

ikasturtean eta %3.82 2020/2021 ikasturtean). 

 

2. Laburpen exekutiboa 

 

Atal honetan Ekonomia eta zergak programaren alderdi esanguratsuenak azalduko 

ditugu. Datuak 2022ko ekainak 22ra arte daude eguneratuta.  

 

1. 2022ko ekainak 22ra arte 259 ikastetxe atxikitu dira programara. Jarraian agertzen 

den bezala banatu dira:  

 

• Araba: 31 
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• Bizkaia: 136 

• Gipuzkoa: 92 

 

2. Jarraian, ikastetxeek hautatutako ibilbidea dela eta nola banatu diren azaltzen da:  

 

Lurralde historikoka:  

Araban 31 ikastetxek erantzun dute bidalitako galdetegia (31 daude atxikituta - 

%100a)   

 4 saioko ibilbidea: 16/31 (%51.61)  

 7 saioko ibilbidea: 10/31 (%32.26)  

 10 saioko ibilbidea: 4/31 (%12.9) 

 Ibilbide mistoa: 1/31 (%3.23)  

 

Bizkaian 136 ikastetxek erantzun dute bidalitako galdetegia (136 daude atxikituta 

- %100a)  

 4 saioko ibilbidea: 63/136 (%46.32) 

 7 saioko ibilbidea: 41/136 (%30.15)  

 10 saioko ibilbidea: 28/136 (%20.59)  

 Ibilbide mistoa: 4/136 (%2.94) 

 

Gipuzkoan 92 ikastetxek erantzun dute bidalitako galdetegia (92 daude atxikituta 

- %100a)  

 4 saioko ibilbidea: 42/92 (%45.65)  

 7 saioko ibilbidea: 28/92 (%30.43)  

 10 saioko ibilbidea: 20/92 (%21.74)  

 Ibilbide mistoa: 2/92 (%2.17)  

 



  
  

  

5  

  

Orokorrean:  

 4 saioko ibilbidea: 121/259 (%46.72)  

 7 saioko ibilbidea: 79/259 (%30.50)  

 10 saioko ibilbidea: 52/259 (%20.08)  

 Ibilbide mistoa: 7/259 (%2.70)  

 

3. Jarraian, ikastetxeek hautatutako hizkuntza dela eta nola banatu diren azaltzen da:  

 

Lurralde historikoka:  

Araba:  

 Eusk: 21/31 (%67.74) 

 Gazt: 7/31 (%22.58)  

 Misto: 3/31 (%9.68) 

Bizkaia:  

 Eusk: 88/136 (%64.70) 

 Gazt: 39/136 (%28.68) 

 Misto: 9/136 (%6.62)  

 

Gipuzkoa: 

 Eusk: 72/92 (%78.26) 

 Gazt: 10/92 (%10.87) 

 Misto: 10/92 (%10.87)  

 

Orokorrean:  

 Eusk: 181/259 (%69.88) 

 Gazt: 56/259 (%21.62) 
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 Misto: 22/259 (%8.49)  

 

4. Parte hartu duten 259 ikastetxeetatik 256k (%98.84) modalitate presentziala hautatu 

dute eta 3k (%1.16) online modalitatea nahiago izan dute. 

 

5. Jasotako galdetegiak kontuan hartuta programan 8.776 pertsona (4.358 neska eta 

4.418 mutil) parte hartu dute. 

 

6. 2022ko ekainak 22ra arte plataformaren erabilera jarraian azaltzen dena izan da:  

 

 Plataforma 23.400 ordu baino gehiagoz erabili da. 

Apirileko txostenean plataforma 16.000 orduz erabili zen, beraz, adierazle hau %46 

handitu da. 

 

Datu hau 2021eko ekaineko txosteneko erabilera ordu-kopuruarekin alderatzen badugu, 

adierazlea %2 inguru jaitsi dela ikus dezakegu. Hau, ziur asko, ikasturte honetan 

plataforma taldeka landu duten pertsona gehiago daudelako gertatu da. 

 

 5.761 talde/pertsona plataformara konektatu dira. 

Apirileko txostenean 4.048 talde/pertsona sartu ziren plataformara, beraz, adierazle hau 

%42 igo da. 

 

Datua 2021eko ekaineko txostenarekin alderatuz gero, datua %13 jaitsi dela ikus 

dezakegu. Hau ere, seguruenik, plataforma aurreko urtean baino gehiago taldeka landu 

delako gertatu da. 
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 20.800 norgehiagoka baino gehiago bidali dira. 

Apirileko txostenean 13.320 norgehiagoka bidali ziren, beraz, adierazle honek %56ko 

igoera izan du. 

 

Datua 2021eko ekaineko txostenarekin alderatuz gero, bidalitako norgehiagoka kopurua 

txikitu dela ikus dezakegu. Hau, ziur aski, plataformaren eskaintza ludikoa handitu duten 

errepasorako ariketak, letra-zopak, erruletak edo role play-ak gehitu direlako gertatu da. 

 

 28.700 galdera baino gehiago agertu dira. 

Apirileko txostenean 19.000 galdera agertu ziren; beraz, adierazle hau %51 handitu da. 

 

Datua 2021eko ekaineko txostenarekin alderatuz gero, beherakada bat ikusten da, 

ziurrenik testak gainditzea errazten duten ebaluazio aurreko errepasorako jardueretan 

ikasleek lortzen duten ikaskuntzarekin lotutakoa. 

 

 7.250 galdera ireki baino gehiago erantzun dira. 

Apirileko txostenean 4.420 galdera ireki erantzun ziren, beraz, adierazle hau %64 hazi 

da. 

 

Datua 2021eko ekaineko txostenarekin alderatuz gero, errepasorako ariketak egiteari 

egozten diogun jaitsiera nabaria ikus daiteke. Ariketa hauek interesgarriak eta 

motibagarriak dira eta ebaluazioak errazago gainditzen laguntzen dute, baina, beste 

jarduera osagarri batzuetarako, hala nola galdera irekietarako, denbora gutxiago egotea 

eragiten dute. 

 

7. 2022/2023 ikasturteko atxikidura kanpaina hasi dugu. 2022ko ekainaren 22ra arte 95 

atxikidura lortu ditugu eta, lurraldeka, jarraian agertzen den bezala banatzen dira: 
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 Araba: 8 

 Bizkaia: 46 

 Gipuzkoa: 41 

 

3. EAEn parte hartuko duten ikastetxeak 

 

2022ko ekainak 22ra arte, EAEko 259 ikastetxek parte hartu dute Ekonomia eta zergak 

programan. 

 

Jarraian Lurralde Historikoaren arabera sailkatuko ditugu:  

 

• Araba: 31  

• Bizkaia: 136  

• Gipuzkoa: 92 

 

3.1 Datu orokorrak 

 

Gestionetek ikastetxe parte-hartzaileei aurkeztutako ibilbideak gogoratuko ditugu:  

 

 Murriztua: lehen moduluaz (ikasleei aurkezpen multimedia) eta bigarren 

moduluaz (jolas mekanikak dituen online plataforma) osaturiko lau saioko 

ibilbidea.  
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 Osoa: lehen moduluaz (ikasleei aurkezpen multimedia), bigarren moduluaz 

(jolas mekanikak dituen online plataforma) eta hirugarren moduluaz 

(simulagailu sozioekonomikoa) osaturiko zazpi saioko ibilbidea.   

 Luzatua: Ibilbide Osoa bezala baina hamar saiorekin.  

 

Jarraian, Gestionetetik bidalitako galdeketari erantzun dioten 259 ikastetxe parte-

hartzaileek aukeratutako ibilbideak erakusten dituen grafikoa erakutsiko dugu: 

 

Ikus daitekeen bezala, gehiengoak 4 saioko ibilbidea aukeratu du (121 ikastetxe), 

ondoren 7 saioko ibilbidea (79 ikastetxe) eta, azkenik, 10 saioko ibilbide luzatua (52 

ikastetxe). 

 

Grafikoan “Misto” bezala agertzen denari buruz, ikasleen mailaren arabera ibilbide bat 

baino gehiago aukeratu duten ikastetxeak dira hauek. Zehazki, hurrengo konbinazioak 

adierazi dizkiguten 7 ikastetxe ditugu: 

 

 4. DBH 7 saio / 1. Batx. 10 saio (hau aukeratu duten bi ikastetxe daude) 

 LH 4 saio (talde 1) / LH 7 saio (talde 2) 

 4. DBH 4 saio / 1. Batx. 7 saio 

Ibilbidea

4 saio 7 saio 10 saio Misto
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 4. DBH 7 saio / 1. Batx. 4 saio 

 LH 4 saio (talde 1 eta 2) / LH 7 saio (talde 3 eta 4) 

 Balio Etikoak eta Ekonomia 4 saio / Ekintzailetza 10 saio 

 

Programa landu den hizkuntzari dagokionez, gehiengoak euskara aukeratu duela esan 

dezakegu. Hurrengo grafikoan zehatzago ikusiko dugu:  

 

Ikus daitekeen bezala, ikastetxeen %69.88k euskara aukeratu du (181 ikastetxe), 

%21.62k gaztelania (56 ikastetxe) eta, azkenik, ikastetxeen %8.49k (22 ikastetxe) 

programa bi hizkuntzetan eskatu digute hizkuntza bietan klasea duten ikasleak 

dituztelako. 

 

EKONOMIA ETA ZERGAK programa landu den ikasgaiari buruz, zenbait ikastetxe 

talde bat baino gehiagorekin landu dute eta, beraz, ikasgai bat baino gehiagotan, baina 

grafikoan ikus daitekeen bezala, irakasleen gehiengoak Ekonomia irakasgaian (211 

ikastetxe) landu du programa:  

Hizkuntza

Euskara Gaztelania Misto
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Jarraian, ikastetxeetan programa garatu den ikasketa mailari buruzko grafikoa 

aurkeztuko dugu: 

 

Ikus daitekeen bezala, gehiengoak programa 4. DBH-n landu du. 

 

Programan parte hartu duten ikasle kopuru eta generoari buruz, hurrengo grafikoan 

agertzen den moduan, parte-hartzaileen gehiengoa gizonezkoa izan da, %50.34 (4.418 

mutil). Emakumezkoak, aldiz, %49.66 izan dira (4.358 neska). 

 

Gaia

Ekonomia Beste batzuk

Maila

4. DBH 1. Batx 2. Batx LH Misto
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4. Araban parte hartu duten ikastetxeak 

 

2021/2022 ikasturtean Arabako 31 ikastetxek parte hartu dute EKONOMIA ETA 

ZERGAK programan.  

4.1 Arabako datu estatistikoak 

 

Jarraian, ikastetxe parte-hartzaileak aukeratutako ibilbideen grafikoa aurkeztuko dugu:  

Generoa

Mutilak Neskak
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Ikusten den bezala, ikastetxeen gehiengoak 4 saioko ibilbidea (16 ikastetxe), jarraian 7 

saioko ibilbidea (10 ikastetxe), ibilbide luzatua (4 ikastetxe) eta, azkenik mistoa 

(ikastetxe 1) aukeratu dute.  

 

Grafikoan “Misto” bezala agertzen denari buruz, ikasleen mailaren arabera ibilbide bat 

baino gehiago aukeratu duten ikastetxeak dira hauek. Araban, zehazki, hurrengo 

konbinazioa adierazi digun ikastetxea dugu: 

 

 DBH 4. maila 7 saio / 1 Batx 10 saio.  

 

Programa lantzeko hizkuntzari dagokionez, hurrengo grafikoan zehatzago ikusiko 

dugu: 

Ibilbidea

4 saio 7 saio 10 saio Misto
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Ikus daitekeen bezala, 21 ikastetxek euskara aukeratu dute (%67.74) eta beste 7k 

gaztelera (%22.58). Azkenik, hiru ikastetxek (%9.68) programa bi hizkuntzatan eskatu 

digute hizkuntza bietan klasea duten ikasleak dituztelako. 

 

EKONOMIA ETA ZERGAK programa landu egin den ikasgaiari dagokionez, grafikoan 

ikus daitekeen bezala, irakasle gehienek Ekonomia ikasgaian landu dute (29 ikastetxe): 

 

Jarraian, programa ezarri den hezkuntza maila adierazten duen grafikoa aurkeztuko 

dugu: 

Hizkuntza

Euskara Gaztelania Misto

Gaia

Ekonomia Beste batzuk



  
  

  

15  

  

 

Ikus daitekeen bezala, irakasleen gehiengoak programa DBHko 4. mailan lantzea 

aukeratu du (19 ikastetxe) eta 7 ikastetxek Batxilergoko lehenengo mailan landu dute.  

 

Parte hartu duten ikasle kopurua eta generoari dagokionez, hurrengo grafikoan 

ikusten den bezala, parte-hartzaileen %55.23 emakumezkoa izan da (560 neska) eta 

%44.77 gizonezkoa (454 mutil). 

 

 

Maila

4. DBH 1. Batx LH Misto

Generoa

Mutilak Neskak
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4.2 Araban bukatu duten ikastetxeak 

 

2022ko ekainak 22ra Arabako 29 ikastetxek programa bukatu dute.  

5. Bizkaian parte hartu duten ikastetxeak 

 

2021/2022 ikasturtean Bizkaiko 136 ikastetxek parte hartu dute EKONOMIA ETA 

ZERGAK programan.  

5.1 Bizkaiko datu estatistikoak 

 

Jarraian, Bizkaiko 136 ikastetxeek aukeratuko ibilbidea azaltzen duen grafikoa 

erakutsiko dugu:  

 

Ikus daitekeen bezala, gehiengoak 4 saioko ibilbidea aukeratu du (63 ikastetxe), 

ondoren, 7 saiokoa (41 ikastetxe) eta azkenik, luzatua (28 ikastetxe).   

 

Ibilbidea

4 saio 7 saio 10 saio Misto
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“Misto” bezala adierazitakoei dagokionez, ikasleen mailaren arabera ibilbide bat baino 

gehiago aukeratu duten ikastetxeak dira. Bizkaian, zehazki, hurrengo konbinazioa 

adierazi diguten ikastetxeak ditugu:  

 

 LH 4 saio (talde 1) / LH 7 saio (talde 2) 

 4. DBH 4 saio / 1. Batx. 7 saio 

 4. DBH 7 saio / 1. Batx. 4 saio 

 4. DBH 7 saio / 1. Batx. 10 saio 

 

Programa lantzeko aukeratu duten hizkuntzari dagokionez, gehiengoak euskara 

aukeratu duela esan dezakegu. Zehatzago ikusiko dugu hurrengo grafikoan: 

 

Ikus daitekeen bezala, ikastetxeen %64.70k (88 ikastetxe) euskara aukeratu dute, 

%28.68k (39 ikastetxe) gaztelania eta, azkenik, ikastetxeen %6.62k (9 ikastetxe) 

programa hizkuntza bietan eskatu digute bi hizkuntzatan klasea duten ikasleak 

dituztelako. 

 

EKONOMIA ETA ZERGAK programa landu duten ikasgaiari dagokionez, zenbait 

ikastetxe talde bat baino gehiagotan landu dute eta, beraz, ikasgai bat baino gehiagotan, 

Hizkuntza

Euskara Gaztelania Misto
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baina grafikoan ikus daitekeen bezala, irakasleen gehiengoak (107 ikastetxe) programa 

Ekonomia ikasgaian landu dute. 

 

Jarraian, programa ezarri den hezkuntza maila adierazten duen grafikoa daukagu: 

 

Ikus daitekeen bezala, irakasleen gehiengoak programa DBHko 4. mailan lantzea erabaki 

du (77 ikastetxe), ondoren Batxilergoko 1go mailan (29 ikastetxe). Lanbide Heziketan 

landu duten 19 ikastetxe daude, maila bat baino gehiagotan landu duten 10 ikastetxe 

daude, eta 2. Batxilergoan landu duen 1. 

 

Gaia

Ekonomia Beste batzuk

Maila

4. DBH 1. Batx 2. Batx LH Misto
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Programan parte hartu duten ikasle kopuru eta generoari dagokionez, grafikoan ikusten 

den bezala, ikasleen %51.93 emakumezkoa izan da (2.163 neska) eta %48.07 

gizonezkoa (2.002 mutil). 

 

 

5.2 Bizkaian bukatu duten ikastetxeak 

 

2022ko ekainak 22ra Bizkaiko 110 ikastetxek programa bukatu dute.  

6. Gipuzkoan parte hartu duten ikastetxeak 

 

2021/2022 ikasturtean Gipuzkoako 92 ikastetxek parte hartu dute EKONOMIA ETA 

ZERGAK programan.  

6.1 Gipuzkoako datu estatistikoak 

 

Jarraian, 92 ikastetxeek aukeratu dituzten ibilbideak erakutsiko ditugu:   

Generoa

Mutilak Neskak
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Ikus daitekeen bezala, gehiengoak ibilbide murriztua aukeratu du (42 ikastetxe), jarraian 

7 saiokoa (28 ikastetxe) eta, azkenik, luzatua (20 ikastetxe). 

“Misto” bezala agertzen denari buruz, jakin, ikasleen mailaren arabera ibilbide bat baino 

gehiago aukeratu duten ikastetxeak direla hauek. Gipuzkoan, zehatzago, hurrengo 

konbinazioak adierazi diguten bi ikastetxe ditugu:  

 

 LH 4 saio (talde 1 eta 2) / LH 7 saio (talde 3 eta 4) 

 Balio Etikoak eta Ekonomia 4 saio / Ekintzailetza 10 saio 

 

Programaren hizkuntzari dagokionez, gehiengoak euskara aukeratu duela esan 

dezakegu. Zehatzago ikusiko dugu hurrengo grafikoan: 

Ibilbidea

4 saio 7 saio 10 saio Misto
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Ikus daitekeen bezala, ikastetxeen %78.26k euskara aukeratu dute (72 ikastetxe), 

%10.87k gaztelania (10 ikastetxe) eta, azkenik, beste %10.87k (10 ikastetxe) bi 

hizkuntzatan eskatu digute programa, izan ere, hizkuntza bietan klasea jasotzen duten 

ikasleak dituzte.  

 

EKONOMIA ETA ZERGAK programa landu den ikasgaiari dagokionez, zenbait 

ikastetxek talde bat baino gehiagotan landu dute eta beraz, ikasgaia bat baino 

gehiagotan, baina, hala ere, irakasleen gehiengoak Ekonomia ikasgaian landu du 

programa (75 ikastetxe): 

 

Hizkuntza

Euskara Gaztelania Misto

Gaia

Ekonomia Beste batzuk
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Jarraian, programa landu den hezkuntza maila adierazten duen grafikoa aurkeztuko 

dugu:  

 

Ikus daitekeen bezala, irakasleen gehiengoak programa DBHko 4. mailan lantzea 

aukeratu du (61 ikastetxe), eta ondoren Batxilergoko 1go mailan (16 ikastetxe). Lanbide 

Heziketan egin duten beste 10 ikastetxe daude, maila ezberdinetan programa landu 

duten 4 eta Batxilergo 2. mailan landu duen 1. 

 

Programan parte hartu duten ikasle kopurua eta generoari dagokionez, hurrengo 

grafikoan ikusten den bezala, parte-hartzaileen %54.55 gizonezkoa izan da (1.962 mutil) 

eta %45.45 emakumezkoa (1.635 neska). 

Maila

4. DBH 1. Batx 2. Batx LH Misto



  
  

  

23  

  

 

 

6.2 Gipuzkoan bukatu duten ikastetxeak 

 

2022ko ekainak 22ra Gipuzkoako 84 ikastetxek programa bukatu dute.  

7. Ikastetxeek lortu nahi zituzten helburuak 

 

Gestionetek ikastetxe guztiei galdetu die, gelan programaren ezarpenarekin bilatzen 

zituzten helburuak.   

 

2022ko ekainak 22ra, 171 ikastetxek erantzun dute zeintzuk diren programaren 

ezarpenarekin bilatzen zituzten helburuak.  

 

Erantzun diguten ikastetxeen helburuak, jaso bezala mantendu dira, itzulpenak 

egiterakoan gaizki ulertuak saihestu nahian.  

 

Generoa

Mutilak Neskak
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Informazio hau ikastetxeka ikus daiteke txosten honi atxikitu zaion Excel artxiboan 

(2021-2022_EKONOMIA ETA ZERGAK. Junio.).  

8. Programaren ezarpen-maila eta gauzatzea 

 

2022ko ekainak 22ra, 259 ikastetxek hartu dute parte programan.  

9. Programaren probetxu-mailaren ebaluazioa 

 

Programaren ikaskuntza mailaren ebaluaketa plataformaren ebaluaketa galde-sorten 

bidez neurtu da. Bertan, ikasleek edukiak lantzen hasi aurretik “Zenbat dakizue?” galde-

sorta egin behar dute, zein gaiaren inguruan duten ezagutza mailaren erreferentzia 

izango den.   

 

Eduki multzo bakoitza landu ostean, plataforman landutako edukiekin lortutako ezagutza 

maila neurtzen duen galde-sorta bat egin behar dute.   

 

Bi galde-sorta horien emaitzen arteko konparaketa da ezagutza maila jakiteko aukera 

ematen diguna. 2022ko ekainak 22ra hauek dira emaitzak lurraldeka banatuta: 

 

• Araba: 

 

 
Aurrebaluaketa Ebaluaketa 

Sektore publikoa 49.9 74.97 

Tributuak 52.04 76.95 

Iruzur fiskala 57.88 81.4 

 

• Bizkaia: 
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Aurrebaluaketa Ebaluaketa 

Sektore publikoa 49.37 74.7 

Tributuak 49.62 76.21 

Iruzur fiskala 54.47 81.07 

 

• Gipuzkoa: 

 

 
Aurrebaluaketa Ebaluaketa 

Sektore publikoa 49.8 74.46 

Tributuak 49.96 75.75 

Iruzur fiskala 59.19 80.95 

 

 

10. Irakasleek programari buruz egindako 

balorazioa 

 

Plataforman dagoen gogobetetze galde-sortaren bidez, irakasleek programa baloratu 

ahal dute. Bertan, hurrengo galderak egiten zaizkie: 

1. Plataformaren erabileraren erraztasuna. 

2. Uhartearen erabilerari esker ikasleek iruzur fiskalaren ondorio negatiboak ulertu 

dituztela uste dut (4 saioko ibilbidea aukeratu baduzu ez erantzun).  

3. Edukien egokitzapena ikasleen maila kontuan hartuta.  

4. Edukien eta horiek lantzeko aukeratutako irakasgaiaren arteko harremana.  

5. Gertakari eta zalantzen ebazpenean emandako erantzunen azkartasuna.   

6. Programaren erabilgarritasuna.  
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7. Programa honetan erabilitako metodologia egokia ikusten duzu? (4 saioko 

ibilbidea aukeratu baduzu ez erantzun).  

8. Errepikatuko zenuke?  

9. Programak zure helburuak bete dituela uste duzu?  

10. Programari esker Sektore Publikoarekin, Zergekin eta Iruzur fiskalarekin zerikusia 

duten ikasleen ezagutzak handitu direla uste dut.   

 

Plataforman, irakasleen balorazioak aurkezten dira, batetik, aukeratutako ibilbidearen 

arabera (4, 7 edo 10 saio) eta, bestetik, batezbesteko balorazioa (bost punturen 

gainean) kontuan hartuta. 

 

2022ko ekainak 22ra, 259 inkesta posibleetatik, 132 jaso dira. %50.97 izanda, emaitzek 

irakasleen uste orokorra adierazten duela uste dugu. Emaitzak, batazbeste, honako 

hauek izan dira: 

 

1) Plataformaren erabileraren erraztasuna.  

Puntuazioa: 4.42 

2021 2020 2019 2018 

4.24 4.21 4.37 4.03 

 

Komentarioa: Iazko balorazioarekin alderatuta, apur bat hobetu da. 

 

2) Uhartearen erabilerari esker ikasleek iruzur fiskalaren ondorio negatiboak 

ulertu dituztela uste dut.  

Puntuazioa: 3.71 

2021 2020 2019 2018 
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3.63 3.68 2.97 3.32 

 

Komentarioa: Aurreko ikasturtearekin alderatuta, balorazioa hobetu da. 

 

3) Edukien egokitzapena ikasleen maila kontuan hartuta.  

Puntuazioa: 4.11 

2021 2020 2019 2018 

3.95 3.84 3.60 3.84 

 

Komentarioa: Balorazioa aurreko ikasturtekoarekin alderatuta, pixka bat hazi da. 

 

4) Edukien eta horiek lantzeko aukeratutako irakasgaiaren arteko harremana.  

Puntuazioa: 4.42 

2021 2020 2019 2018 

4.42 4.33 4.27 4.22 

 

Komentarioa: Balorazioa aurreko ikasturtekoaren berdina da. 

 

5) Gertakari eta zalantzen ebazpenean emandako erantzunen azkartasuna.  

Puntuazioa: 4.64 

2021 2020 2019 2018 

4.52 4.48 4.37 4.34 

 

Komentarioa: Irakasleei emandako arretaren balorazioa hobetu da eta oso kuota 

positiboak lortu dira. 
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6) Programaren erabilgarritasuna.  

Puntuazioa: 4.33 

2021 2020 2019 2018 

4.18 4.30 4.09 4.12 

 

Komentarioa: Balorazioa aurreko ikasturtekoa baino 0.15 handiagoa da. 

 

 

 

 

7) Programa honetan erabilitako metodologia egokia ikusten duzu?  

Puntuazioa: 4.40 

2021 2020 2019 2018 

4.25 4.16 3.98 4.06 

 

Komentarioa: Erabilitako metodologiari buruzko balorazioa aurreko ikasturtekoarekin 

alderatuta 0.15 handitu da. 

 

8) Errepikatuko zenuke?  

Puntuazioa: 4.61 

2021 2020 2019 2018 

4.60 4.55 4.27 4.37 
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Komentarioa: Zalantzarik gabe, programarekiko gogobetetze-adierazle nagusia da. 

Balorazioa aurreko ikasturtekoaren ia berdina da eta oso maila altuan dago. Programaren 

eragina sendotzeko funtsezko adierazlea da. 

 

9) Programak zure helburuak bete dituela uste duzu?  

Puntuazioa:4.33 

2021 2020 2019 2018 

4.26 4.29 3.97 4.06 

 

Komentarioa: Adierazle horren balorazioa handitu da aurreko urtearekin alderatuta. 

Zalantzarik gabe, irakasleen balorazioa ona da. 

 

10) Programari esker Sektore Publikoarekin, Zergekin eta Iruzur fiskalarekin 

zerikusia duten ikasleen ezagutzak handitu direla uste dut.  

Puntuazioa:4.44 

2021 2020 2019 2018 

4.37 4.40 4.19 4.18 

 

Komentarioa: Balorazioa, gaur egun, aurreko ikasturtekoa baino zertxobait altuagoa da. 

 

Laburbilduz, programaren batez besteko balorazioa (4.341) eta adierazle guzti-guztien 

balorazioa aurreko ikasturtekoa baino handiagoa da. 
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