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Hezkuntza Sailburuordetza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Viceconsejería de Educación 

III. ERANSKINA 

BATXILERGOA 

 

2021-2022 ikasturteko curriculum-antolakuntza 

Ikasturte honetako Batxilergoko curriculum-antolakuntza irailaren 6ko 127/2016 Dekretuak 14., 

15. eta 16. artikuluetan ezarritako hori da —Batxilergoko curriculuma zehaztu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoan ezartzen baitu dekretu horrek—. 

 

Ebaluazioaren izaera 

Ikasleen ikaskuntza-prozesuaren ebaluazioa etengabea izango da, eta jakintzagaien arabera 

bereizia. Jakintzagai bakoitzeko irakasleek erabakiko dute, ikasturtea amaitzean, ikasleak 

helburuak lortu ote dituen eta kasuan kasuko konpetentzia-maila egokira iritsi den. Horretarako, 

irakasle taldeak, ikasle bakoitzaren irakasleek eratuta eta tutoreak koordinatuta, kontuan 

hartuko ditu curriculumaren hainbat elementu, ikasle bakoitzak jakintzagai guztietako 

ikaskuntza prozesuan izandako bilakaera, ikaslearen heldutasuna eta ikasturtean lortutako 

errendimendu akademikoa, Batxilergoko helburuei dagokienez.  

Neurririk egokienak ezarriko dira, ebaluazio horiek laguntza berezia behar duten ikasleen 

premietara egokitu daitezen. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako 

kalifikazioak gutxiagotzeko. Era berean, hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten 

ikasleentzako malgutze-neurriak eta alternatiba metodologikoak ezarriko dira atzerriko 

hizkuntzaren irakaskuntzan eta ebaluazioan. 

Nolanahi ere, ikasleei ebaluazio-prozesu etengabea egiteko, ikasleek etenik gabe joan beharko 

dute eskoletara, eta jakintzagaietarako programatutako jarduerak egin beharko dituzte. 

Ikastetxeek beren Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudian edo Barne Araudian ezarriko 

dute maila eta jakintzagai bakoitzeko gehieneko hutsegite kopurua, 201/2008 Dekretuan 

ezarritakoaren arabera. Kopuru horretatik aurrera, etengabeko ebaluaziorako eskubidea 

galduko dute; hala ere, matrikulatutako ikasle guztiek ezohiko deialdian parte hartu ahal izango 

dute. Justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai bakoitzaren guztizko ordu 

kopuruaren % 20 baino gehiago.  

 

Ebaluazio-tresnak eta -prozedurak 

Etengabeko ebaluazioak ikasleen hezkuntza-errendimenduaren ebaluazio objektiboa egiten 

laguntzen du. Horretarako lagungarri dira, batik bat, taldeko irakasle guztien parte-hartzea eta, 

beharrezkoa denean, orientazio-sailaren lankidetza. 
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Etengabeko ebaluazioaren esparruan, ikasturtean ikaslearen prestakuntza-aurrerapenen mailari 

buruz jasotako informazioa funtsezko elementua izango da azken ebaluazioari eta hurrengo 

mailara igarotzeari buruzko erabakiak hartzeko.  

Ebaluazio-tresna ugari, askotarikoak eta ikaskuntza-egoera desberdinetara egokitutakoak 

erabiltzea bultzatuko da, ikasle guztien balorazio objektiboa egin ahal izateko, eta, aldi berean, 

bermatuko da ebaluazioarekin lotutako prozesuak egiteko baldintzak hezkuntza-laguntzako 

premia bereziak dituzten ikasleen beharretara egokituko direla. 

 

Aurreko mailatik gainditzeke dauden jakintzagaien ebaluazioa 

Ezin da 2. mailako irakasgai bat kalifikatu 1. mailako homonimoa gaindituta izan gabe, ezta 

aurretik 1. mailako irakasgai jakin bat gaindituta izatea baldintzatzat duen bigarren mailako bat 

ere, 127/2016 Dekretuaren III. eranskinean zehazten den moduan, han jasotako salbuespenekin. 

Hala ere, ikasleak bigarren mailako jakintzagaian matrikulatu ahal izango dira lehenengo mailako 

dagokion jakintzagaia gainditu gabe, jakintzagai hori ematen duen irakasleak iritziz gero bigarren 

mailako jakintzagaia ongi jarraitzeko beharrezko baldintzak betetzen dituztela. Bestela, 

lehenengo mailako jakintzagaia ikasi beharko dute, eta gainditu gabeko jakintzagaitzat joko da; 

hala ere, jakintzagai hori ez da kontuan hartuko, bigarren mailara igarotzeko baldintzak 

aldatzeari dagokionez. 

Bigarren maila amaitzean jakintzagai batzuetan ebaluazio negatiboa duten ikasleek jakintzagai 

horietan matrikula daitezke, gainditutako jakintzagaiak berriro egiteko premiarik gabe, edo, era 

berean, maila osoa errepikatzea aukera dezakete.  

Sail didaktikoek errefortzu-programa bat antolatuko dute bigarren mailara gainditu gabeko 

jakintzagaiekin igaroko diren ikasleentzat; horren xedea izango da kalifikazio negatiboa eragin 

zuten zailtasunak eta konpetentzia-gabeziak gainditzea. Errefortzu-programa egingo da behar 

duen ikasle bakoitzarentzat, eta eskatzen diren gutxieneko edukiak, gomendatutako jarduerak 

eta plan hori ebaluatzeko programatutako prozedurak eta uneak jasoko dira bertan. 

Halaber, proba partzialak programatuko dira, kalifikazio negatiboa eragin zuten orduko 

zailtasunak gainditu direla egiaztatzeko. 

 

Ebaluazio-prozesua. Ebaluazio-txostenak 

Ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eskolatuta egon ziren ikastetxeak ez beste ikastetxe 

batzuetan ikasten badute Batxilergoa, ikastetxe hartzaileek koordinazio-mekanismoak ezarriko 

dituzte jatorrizko ikastetxeekin, eskuratutako ikaskuntza-maila eta hezkuntza-premia 

garrantzitsuenak zein diren hobeto ezagutu ahal izateko. Bereziki, ikasturteko azken 

hiruhilekoan gutxienez, zuzendaritza-taldeak bilerak sustatuko ditu ikasleen jatorrizko 
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ikastetxeekin, eta orientatzaileak ere parte hartuko du bilera horietan. Matrikula-prozesua 

amaitutakoan, ikasle bakoitzaren azken ebaluazio-txostena eskatuko die jatorrizko ikastetxeei. 

Batxilergoko lehenengo mailako irakasle tutoreak bere taldeko ikasleen Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako azken mailako azken ebaluazio-txostena aztertuko du; hori esker, hobeto 

ezagutuko ditu ikasle bakoitzaren bilakaera eta haien inguruabar pertsonalak eta 

testuingurukoak. Jakintzagaietako irakasleei jakinaraziko dizkie ikasle bakoitzaren ibilbide 

akademikoari buruzko alderdi garrantzitsuenak. 

Lehen eskolatze-hilabetea amaitu baino lehen, taldeko tutoreak ebaluazio-saio batera deituko 

du, hasiera horretan ikasleak nola dabiltzan jakiteko eta aztertzeko; alegia, jakintzagai 

bakoitzean hezkuntza-konpetentziak noraino barneraturik dauzkaten jakiteko. 

Hasierako ebaluazioa izango da irakasle taldearen erreferentzia-puntua curriculumaren 

garapenari buruzko erabakiak hartzeko eta ikasleen ezaugarrietara eta ezagutzetara egokitzeko. 

Irakasle taldeak, hasierako ebaluazioaren emaitzaren ondorioz, dagozkion neurriak hartuko ditu, 

besteak beste hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleentzako curriculum-

egokitzapenak. 

Ikasturte bakoitzean, ohiko eskolaldiaren barruan, gutxienez hiru ebaluazio-saio egingo zaizkio 

ikasle talde bakoitzari, hasierako ebaluazio-saioaz gain —ikastetxeek, gainera, ebaluaziorako 

beste saio batzuk ere jaso ahal izango dituzte beren hezkuntza-proiektuetan—. 

Ikasturte bakoitzeko ebaluazio-saio bakoitzaren ondoren edo hala komeni denean, tutoreak 

ikaslearen ikaskuntza-prozesuaren txostena egin, eta haren gurasoei edo legezko tutoreei 

emango zaie, ikaslea adingabea bada. Txosten horretan jasoko dira bai jakintzagai bakoitzeko 

kalifikazioak, bai, halaber, bestelako informazioa ere: eskola-errendimendua, gizarte- eta 

hezkuntza-integrazioa eta, hala dagokionean, aurreikusitako laguntza- eta errefortzu-neurri 

orokorrak. 

Ikasleak bere ebaluazioari eta maila igarotzeari buruzko erabakiak ezagutzeko eskubidea izango 

du, baita dokumentu ofizialak eta ebaluazio-prozesuan sortutako probak eta dokumentuak 

eskuratzeko eskubidea ere. Ikasle adingabeen kasuan, gurasoek edo legezko tutoreek izango 

dute eskubide hori seme-alabei edo tutoretzapekoei dagokienez. Hala ere, kontuan har daitezke 

abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (Datu pertsonalak babestekoa eta eskubide digitalak 

bermatzekoa) eta datu pertsonalak babesteari buruz aplikatu beharreko gainerako araudian 

ezarritako bermeak. 

Ikasturte bakoitzaren amaieran, azken ebaluazioaren ondorengo txostenak, arestian 

aipatutakoaz gain, honako informazio hau jasoko du: ikasleak zer neurritan lortu dituen 

dagozkion helburuak, oinarrizko konpetentzietan zenbateraino eskuratu diren aurreikusitako 

mailak eta, 1.an egonez gero, zer erabaki hartzen den hurrengo mailara igotzeari buruz. 

 

Ikasturte-amaierako ebaluazioa 
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Hirugarren hiruhilekoko azken ebaluazio-saioa eta ohiko azken ebaluazioa saio berean egin ahal 

izango dira. 

Lehenengo maila amaitutakoan, azken ebaluazio-saioan, mailako jakintzagaien azken 

kalifikazioa egingo da. 

Bigarren mailaren ebaluazioan, azken kalifikazioa egitean, ikasleek goi-mailako ikasketak egiten 

jarraitzeko dituzten aukerak hartu beharko dituzte kontuan irakasleek. 

Ebaluazio negatiboa duten ikasleak beren borondatez aurkeztu ahal izango dira gainditu gabeko 

jakintzagaien ezohiko deialdira. 

Ohiko azken ebaluazioak etengabeko ebaluazioa amaitzen du. 

Aurreko ikasturteetan gainditu gabeko jakintzagaiak dituzten ikasleak ebaluatzeko, ikasturte 

bakoitzaren amaieran, 2. mailako ohiko eta ezohiko ebaluazio-saioak egin aurretik, ohiko eta 

ezohiko azken ebaluazio-saioak egingo dira. 

  

Modalitatea aldatzea 

Modalitate bateko titulua eskuratzeko, gutxienez eskatzen diren jakintzagai guztiak gainditu 

beharko dira. Hezkuntzako Ikuskaritzak argitaratuko duen dokumentu akademikoari buruzko 

jarraibideen berariazko atal batean zehaztuko da zer egoeratan aldatu daitekeen modalitatea. 

 

Ikasleek maila igarotzea 

Lehengo mailan ikasitako jakintzagai guztiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi 

jakintzagaitan ebaluazio negatiboa dutenean igaroko dira ikasleak Batxilergoko lehenengo 

mailatik bigarrenera. Nolanahi ere, lehenengo mailan gainditu gabeko jakintzagaietan 

matrikulatu beharko dira bigarren mailan, edo, hala badagokio, ikasitako eta gainditu gabeko 

jakintzagaiak ordezkatzen dituzten lehenengo mailako beste jakintzagai batzuetan. Ikastetxeek 

errekuperazio-jarduerak antolatu beharko dituzte, bai eta gainditu gabeko jakintzagaien 

ebaluazioa ere. 

Atal honetako ondorioetarako, kontuan hartuko dira soilik ikasleak gutxienez hautatu behar 

dituen jakintzagaiak. 

Batxilergoa egiteko lau ikasturteko gehieneko epea gainditu gabe, ikasleek Batxilergoko maila 

bakoitza behin errepikatu ahal izango dute, gehienez. Hala ere, salbuespen gisa, haietako bat 

bigarren aldiz errepikatu ahal izango da, irakasle taldeak aldeko txostena egin ostean. 

 

Ebaluazio-agiri ofizialak 
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Hezkuntzako Ikuskaritzak jarraibideak argitaratuko ditu etapa bakoitzeko dokumentazio 

akademikoa betetzeko, ikasturte hau amaitu baino lehen. Halaber, batezbesteko notaren 

kalkuluari eta ohorezko matrikulari (ohorezko aipamena) buruzko informazioa argitaratuko du. 

 

Batxilergo-titulua 

Batxilergo-tituluak egiaztatzen du etaparako ezarritako helburuak lortu direla eta dagozkion 

konpetentziak eskuratu direla.  

Batxilergo-titulua bakarra izango da, eta egindako modalitatea eta lortutako batezbesteko nota 

adieraziko dira bertan. Batezbesteko nota kalkulatzeko, ikasitako jakintzagai guztien 

kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa egingo da, ehunenean biribilduta. 

 

Batxilergo-titulua lortzeko Batxilergoko bi mailetako jakintzagai guztien ebaluazio positiboa jaso 

beharko da. 

Salbuespenez, irakasle taldeak erabaki dezake ikasle batek batxilergo-titulua lortzea jakintzagai 

guztiak gainditu baditu bat izan ezik, betiere honako baldintza hauek guztiak betetzen badira 

gainera: 

a) Irakasle taldeak iriztea ikasleak lortu dituela titulu horri dagozkion helburuak eta 

konpetentziak. 

b) Ikasleak jakintzagai horretan ez izatea etengabeko eta justifikatu gabeko hutsegiterik. 

Justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai bakoitzaren guztizko ordu kopuruaren 

% 20 baino gehiago. 

c) Ikaslea probetara aurkeztu izana eta ebaluatzeko beharrezkoak ziren jarduerak egin izana, 

baita ezohiko deialdietakoak ere.  

d) Etapako jakintzagai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo bost 

baino handiagoa izatea.  

Kasu horretan, etapako azken kalifikazioa kalkulatzeko gainditu gabeko jakintzagaian lortutako 

zenbakizko nota hartuko da kontuan. 

Irakasle taldean adostasunik ez badago titulua lortzeari buruzko erabakietan, ikasleak titulua 

lortzeari buruzko erabakia ikaslearen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuan parte hartzen 

duten irakasleen bi herenen aldeko iritziarekin hartuko da, gutxienez. 

 

Ikasle batek irakasgai bat gainditu gabe lortzen badu Batxilergoko titulua, horrekin batera, B2 

euskara-egiaztapenetik salbuesteko ziurtagiria eskuratuko du, baldin eta gainditu gabeko 

irakasgaia “Euskara eta literatura” ez bada. Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren (Euskaraz 

egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta DBHko tituluari lotuta euskara-maila hizkuntza-
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tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena) 4. artikuluak ezartzen duenaren 

arabera, “Euskara eta literatura” irakasgaia gainditzen ez bada, ez du euskara egiaztatzetik 

salbuesteko B2 ziurtagiria lortuko. 

Lanbide Heziketako teknikari-titulua edo goi-mailako teknikari-titulua edo Musikako edo 

Dantzako irakaskuntza profesionalen teknikari-titulua duten ikasleek Batxilergo-titulua eskuratu 

ahal izango dute, ikasleek hautatzen duten Batxilergo-modalitateko enborreko irakasgaien 

blokeko jakintzagai orokorrak egin eta gaindituta.  

 

Helduentzako Batxilergoa 

Helduentzako Batxilergoa ebaluatzeari dagokionez, kontuan hartuko da Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak helduen Batxilergoko irakaskuntza arautzeko 2010eko 

uztailaren 26an emandako Aginduan ezarritakoa (2010/09/10eko EHAA), betiere bat baldin 

badator 127/2016 Dekretuarekin eta ondoren indarrean jarritako beste jarraibideekin. 

Helduentzat ezarritako berariazko eskaintzaren esparruan Batxilergoa egiten duten ikasleek 

titulua lortuko dute, baldin eta Batxilergoko bi mailetako jakintzagai guztietan ebaluazio 

positiboa lortu badute, edo jakintzagai guztietan, batean izan ezik. Azken kasu horretan, 

baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Irakasle taldeak iriztea ikasleak lortu dituela titulu horri dagozkion helburuak eta 

konpetentziak.  

b) Ikasleak jakintzagaia bertan behera utzi ez, ikastetxeek ezarritako irizpideen arabera, 

hezkuntza-administrazioek ezarritakoaren esparruan. 

Aurrez aurreko irakaskuntza bada, justifikatu gabeko hutsegiteak ezingo dira izan jakintzagai 

bakoitzaren guztizko ordu kopuruaren % 20 baino gehiago. 

2010eko uztailaren 26ko Aginduaren 3.4 artikuluan aipatutako urruneko irakaskuntzaren 

barruko ikasleei ez zaie hutsegite kopuru hori aplikatuko.  

c) Ikaslea proba guztietara aurkeztu izana eta ebaluatzeko beharrezkoak ziren jarduera guztiak 

egin izan, baita ezohiko deialdietakoak ere. 

d) Etapako jakintzagai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa bost edo bost 

baino handiagoa izatea. 

Halaber, Lanbide Heziketako teknikari-titulua edo goi-mailako teknikari-titulua edo Musikako 

edo Dantzako irakaskuntza profesionalen teknikari-titulua duten ikasleek, epealdi horretan, 

Batxilergoko titulua eskuratu ahal izango dute helduentzako modalitatean. Horretarako, 

ikasleek hautatzen duten batxilergo-modalitateko enborreko irakasgaien blokeko jakintzagai 

orokorrak egin eta gainditu behar dituzte.  
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Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedurak 

Berrikuspen- eta erreklamazio-prozedurak jarraibide hauetako V. eranskinean daude jasota. 

 


