
3. MAILAKO
 
BARNE- 

EBALUAZIO 

PROBAK



GAURKO SAIOAN...

1. Zatia: informazio orokorra
a. 3. mailako ebaluazia zertan datza? 
b. ISEI-IVEI-k luzatutako proposamenaren aurkezpen orokorra

2. Zatia: proben azterketa
a. Proba orokorrak
b. Idazmen probak
c. Mintzamen probak



Ebaluazioari 

buruzko 

informazio 

orokorra jasotzea

Probak eta materialak aztertzea

   Web orrialdea 
ezagutzea

     GAURKO PRESTAKUNTZAREN  HELBURUAK



    Pilotajea
           Item-ak

       euskarria

         denbora

        Oinarri legala → LH Dekretua

● Heziberri 2020_Ebaluazio Sistema Propioa

● 15-16 LHko 3.mailako Barne-Ebaluazio Diagnostikoaren 
inguruko hainbat galdera

          Ebaluatuko diren Konpetentziak:

● Hizkuntza eta literatura komunikaziorako konpetentziaren 
dimentsioak

● Matematikarako  konpetentziaren dimentsioak

● Zientziarako konpetentziaren dimentsioak

Ebaluazioari buruzko 
informazio orokorra
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/evaluacion_diagnostico_3_prima/eu_def/index.shtml
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/evaluacion_sistema/es_def/index.shtml
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Web 
orrialdea 
ezagutu

ORIENTABIDEAK 
IKASTETXEENTZAT

KONPETENTZIEN 
MARKOAK

EBALUAZIOAREN 
PLANIFIKAZIOA

PROBAK ETA 
MATRIZEAK APLIKAZIOA ZUZENKETA
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 Proposatutako Ibilbidea ikastetxean
1. Arduradunak → Batzordea
2. Egutegia: proposamen ofiziala
3. Probak  aplikatu

a. Parte Orokorra →  2 egun
i. Matematikarako konpetentzia
ii. Zientziarako konpetentzia
iii. Hizkuntza eta Literaturako konpetentzia:

1. Euskaraz:  irakurmena eta entzumena
2. Gaztelania: irakurmena eta entzumena
3. English:  irakurmena eta entzumena

b. Idazmen probak:  Euskara, Gaztelania eta Ingelesa
c. Ahozko probak: Euskaraz eta Gaztelaniaz       

4. Probak zuzendu → irizpideak
5. Datuak aplikazioan sartu
6. Emaitzen azterketa egin
7. Banakako txostenak egin eta eman

https://docs.google.com/presentation/d/10bKBLWG7kDR0D5aghqcHLhGn7UdC5V1qJdz9OTSUbgo/edit#slide=id.g10ba1147ed_0_12
http://www.isei-ivei.hezkuntza.net/web/guest/lh3


GALDERAK ETA ZALANTZAK

➢ …..

➢ …..

➢ …..
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"Lehen Hezkuntzako hirugarren mailarako ebaluazioa 
barrurako izango da, eta ikastetxe berek egingo dute, 
hezkuntza-eskumenak dituen sailak ikastetxeen esku 
jartzen dituen irizpide eta ereduak kontuan izanda. 
Ebaluazio horren bidez, egiaztatuko da, gutxienez, 
zenbateraino menderatzen dituzten Hizkuntza- eta 
Literatura-Komunikaziorako Konpetentziak (euskaraz, 
gaztelaniaz eta ingelesez) Matematikan eta Zientzia 
arloan. Emaitzak banakako txostenetan aurkeztuko zaizkie 
familiei.”  (54. artikulua)

EAEko Oinarrizko Hezkuntzaren Curriculumaren Dekretuak
adierazten du:                         (2016-01-15)

http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf


EBALUATUKO DIREN KONPETENTZIEN MARKOAK



4. dimentsioa: Mintzamena (Solasa eta bakarrizketa)

3. dimentsioa: Idazmena 

1. dimentsioa: Entzumena

2. dimentsioa: Irakurmena

5. dimentsioa: Ahozko elkarreragina (Atzerriko hizkuntzan izan ezik)

HIZKUNTZA ETA LITERATURAREN KONPETENTZIAN 
EBALUATUKO DIREN DIMENTSIOAK



1. dimentsioa: Zenbakiak eta eragiketak

DIMENSIONES DE LAS PRUEBAS QUE SE EVALÚAN
EN LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

2. dimentsioa: Neurria (magnitudeak kalkulatzea eta iritzira                                          
kalkulatzea)

3. dimentsioa : Geometria

4. dimentsioa: Informazioaren trataera, zoria eta     
probabilitatea

5. dimentsioa: Problemak ebaztea

MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAN EBALUATUKO 
DIREN DIMENTSIOAK



4. dimentsioa: Erabakiak hartzea Zientzia jakintzak erabilita

3. dimentsioa: Arazo zientifikoak ikertzea

2. dimentsioa: Naturaren errealitatearen azalpena

1. dimentsioa: Ezaguera zientifikoaren ulermena

ZIENTZIARAKO KONPETENTZIAN EBALUATUKO DIREN 
DIMENTSIOAK



Erabilitako itemak
• Itemak, zailtasunaren eta duten mailaren 

arabera, egokiak dira  LH3.mailarako.
• Konpetentzia guztietan erabili eta egiaztatu dira 

probak egituratzeko behar beste item. 
• Hizkuntza-eta Literatura- Komunikaziorako 

konpetentzian, ingeles diziplinan, ahozko 
adierazpenaren proba gela-behaketaren bidez 
egitea lehenesten da.

PILOTAJEAREN ONDORIOAK



Euskarria: paper formatua edo formatu digitala
• Hizkuntza- eta Literatura- Komunikaziorako 

Konpetentzia (euskara, gaztelania eta ingelesa) 
euskarriak ez dio eragiten ikaslearen emaitzari.

• Zientziarako Konpetentzia: ordenadore bidezko 
probetan emaitza hobeak.

• Matematikarako Konpetentzia: buru-kalkuluan 
emaitza hobeak paper formatuan.

PILOTAJEAREN ONDORIAK 2



Iraupena 

● Ikasle gehienek probak burutzeko 35 minutu 
behar izan dituzte; hala ere, 30-35 itemeko 
probetarako hobe da 45 minutuko denbora-epea 
ematea. 

PILOTAJEAREN ONDORIOAK 3







Oinarrizko Hezkuntzako Currilum Dekretuen aurrean
2. galdera: Nola erantzun behar dute ikastetxeek ebaluazioaren aurrean?

http://www.youtube.com/watch?v=wvsm_spKpJM

