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IKASTETXEKO FITXA TEKNIKOA
Euskara

Barneratu-baldintzak betetzen ditu
Barneratu, erantzun duena

Ikastetxea

Bertakoa (%)
Etorkina (%)

Euskadi

Bertakoa (%)
Etorkina (%)

Ikastetxeko taldeak
Izena
2EB
2ED
2F
2G
2H
2I
ZZ

103
96

101
95

Zientziak

Ingelesa

103
97

103
100

Ikasle etorkin eta bertakoen ehunekoa ikastetxean eta batez bestekoa
Euskadin.

Ikastetxean ebaluatutako talde
bakoitzean, ikasle kopuru osoa
adierazten da.

B1
D1
D2
D3
D4
D5
B2

Gaztelania Matematika

ETORKINAK

TALDEAK

Txosten.
izena

101
99

Ikas. kop.
9
11
22
20
21
22
10
115

2009

2010
% 95,5
% 4,5

2011
% 95,1
% 4,9

2013
% 96,2
% 3,8

2015
% 95,0
% 5,0

% 92,3
% 7,7

% 92,5
% 7,5

% 92,1
% 7,9

% 91,9
% 8,1

% 92,0
% 8,0

PROBAREN HIZKUNTZA ETA FAMILIA HIZKUNTZA
Orain arte burutu diren ikerketek erakusten dute oso argi errendimenduproba erantzuteko ikasleek erabilitako hizkuntzak emaitzetan eragiten duela.
Eragin hori are handiagoa da bi kasu hauetan:

Ikaslearen familia-hizkuntza ez datorrenean bat probaren aplikaziohizkuntzarekin.
Adin goiztiarretan, ikasleek bigarren hizkuntzan oraindik ez dutenean
beren hizkuntza-gaitasun nahikoa garatu.

Egoera horiek hizkuntzazkoak ez diren konpetentzietan bere gaitasunak osorik
erakusteari trabak jartzen dizkio (ikus Probako hizkuntzak nazioarteko
ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana: http://www.iseiivei.net/eusk/argital/PISA-L/PISALazkena.pdf).
Hizkuntza / Eredua OROKORRA Matematika
A
Ikastekoa Gaztelania
B
Ikastekoa Euskara
D

SEXUA
Ikastetxeko nesken eta mutilen
ehunekoa eta Euskadiko batez
bestekoa.

% Chicas
% Chicos

Centro
% 45,7
% 54,3

Euskadi
% 47,7
% 52,3

Ikastetxea

Euskadi

Zientziak

Ingelesa

Galdesorta

Euskara
Euskara

Euskara
Euskara

Gaztelania
Euskara

Familia hizkuntza
Euskara (%)
Ez euskara (%)

2009
% 3,9
% 96,1

2010
% 5,6
% 94,4

2011
% 11,0
% 89,0

2013
% 7,1
% 92,9

2015
% 11,0
% 89,0

Euskara (%)
Ez euskara (%)

% 15,0
% 85,0

% 20,1
% 79,9

% 18,5
% 81,5

% 19,1
% 80,9

% 20,7
% 79,3

IKASLEEN EGOKITASUNA
Emaitzen aldakortasunaren zati handi bat azaltzen duen aldagaia ikasleen
adin-egokitasuna da; hau da, ez ikaslea dagoen bere adinari dagokion
ikasmailan. Txosten honetan aintzakotzat hartzen da honakoak:

Ikasmailarekiko adin-egokitasunean dauden ikasleak Lehen Hezkuntzako 4.
mailan (2005ean jaioak):

Ikastetxea

EGOKITASUNA
Guztira

2009
% 72,2

2010
% 70,8

2011
% 62,2

2013
% 61,2

2015
% 62,4

Euskadi

Guztira

% 79,2

% 80,4

% 80,5

% 76,2

% 79,9
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II. EMAITZAK EBALUATUTAKO OINARRIZKO KONPETENTZIEN ARABERA
Sarreran txostenaren egitura justifikatu da eta baita ere azaldu da zein arrazoik eragin dituzten aldaketak. Bigarren
atal honetan ED15eko konpetentzia bakoitzean ikasleek lortu dituzten emaitzetan landuko dugu bereziki.
Konpetentzia bakoitzari dagozkion informazioak berariazko azpi-atal batean eskaintzen dira guztiak batera. Dena dela,
eta emaitzak ulertzen laguntzeko asmoz, azalpen labur batzuk aurkeztuko ditugu konpetentzia guztietan errepikatzen
diren edukiak argitzeko. Lehenik, jarraian ematen ditugun azalpenak irakurtzea gomendatzen dugu, konpetentzia
bakoitzeko grafikoak aztertu aurretik; izan ere, adierazpen horien bidez kontzeptuak eta grafikoak egoki interpretatu
ahalko dira.
1. Ikastetxearen eta ikastaldeen batez besteko emaitzak eta dimentsioen araberako emaitzak

Konpetentzia bakoitzeko lehen atalean ikastetxeak eta ebaluazioan parte hartu zuten ikastalde bakoitzak lortutako
batez besteko emaitzak azaltzen dira. Lehenengo grafikoan emaitza horiek konpara daitezke Euskadiren batez
bestekoarekin.
Bigarren grafikoak ikastetxearen eta talde bakoitzaren emaitzak aurkezten ditu konpetentzia bakoitzeko dimentsioen
arabera.
Ebaluazio Diagnostikoko aurreko aplikazioetako (2009, 2010, 2011 eta 2013) txostenetan egin genuen moduan, hiru
konpetentzia-mailatan banatuta aurkezten dira: hasierako maila, erdi-maila eta maila aurreratua. Maila bakoitza
ikasleak maila horretan planteatzen zaizkion egoerei irtenbidea emateko behar dituen ezagupenek, trebetasunek eta
gaitasunek definitzen dute. Ikasle bat maila jakin batean dagoela agertzen denean, maila horretako eta beheragoko
mailetako trebetasunetarako gauza dela esan daiteke.
Konpetentzia bakoitzeko seigarren eta azken atalean (“Errendimendu-mailen deskribapena”) konpetentzia bakoitzeko
hiru errendimendu-mailekin lotzen diren trebetasunak zehazten dira. Laburbilduz:
● Maila aurreratuan daude konpetentzia jakin batean garapen handia erakutsi duten ikasleak. Horrek esan nahi
du jarduerak nahikoa autonomia-mailaz eta goi mailako eraginkortasunez burutzeko gai direla, eta ezagutzak
ez-ohiko edo konplexutasun handiko egoeratan aplikatzeko gai direla, betiere arrazoibide landuez baliatzen
direla.
● Erdi-mailan dauden ikasleak proposatutako atazak eta arazoak egoki konpontzeko gai dira, beren adina eta
ikasmaila kontuan izanda, eta planteatutako helburuetara aise egokitzen dira; gainera, ikaskuntzen jakite
nahikoa erakusten dute, nahiz eta egoera konplexuagoetan edo oso ohikoak ez direnetan laguntza behar duten.
● Hasierako mailan dauden ikasleek, azkenik, oinarrizko edo osatugabeko ezagutzak erabiltzen dituzte
proposatutako jarduerak eta arazoak konpontzeko eta, gainera, autonomia gutxiagorekin jarduten dira. Ikasle
horiek ez dute erdi-mailari lotutako gutxieneko puntuaziora iristen.

Bestalde, oso garrantzitsua da hurrengo bi alderdi hauek kontuan izatea:
● Alde batetik, ebaluatzen den irakasmailan ikastalde bakarra duten ikastetxeen kasuan, ikastetxeko batez
besteko puntuazioa eta ikastaldekoa berdinak dira.
● Beste alde batetik, grafiko bakoitzean konpetentziaren maila bakoitzak betetzen duen azaleraren neurriak ez du
loturarik irakasmaila bakoitzean sartuta dagoen ikasleen ehunekoarekin; izan ere, konpetentzia bakoitzean
maila horietako bakoitzak biltzen duen puntuazio-heinaren araberakoa da.
Aurreko lau Ebaluazio Diagnostikoetan ezarri ziren ebaketa-puntu berei eutsi zaie ED15ean ebaluatutako bost
konpetentzietan.
Bukatzeko, konpetentzia bakoitzean ezarritako ebaketa-puntuak desberdinak direla kontuan izatea halabeharrezkoa
da; izan ere, proba bakoitzaren ezaugarrien eta ikasleen errendimenduaren araberakoak dira, alegia. Hori dela eta,
probak egiteko garaian irizpide komunak erabili ditugun arren, ezin dira bost oinarrizko konpetentzien emaitzak
elkarrekin konparatu, independenteak baitira.
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2. Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera.
Bigarren atal honetan konpetentzia-mailen araberako (hasierakoa, erdi-mailakoa eta aurreratua) ikasleen banaketa
eskaintzen da, ikastetxean zein ikastalde bakoitzean.

Gainera, Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan ikastetxeko hizkuntza eredu bakoitzeko ikasleen banaketa sartu
da. Erreferentzia gisa Euskadiko ikasleen konpetentzia-maila bakoitzeko ehunekoak eta hezkuntza sistemako
hizkuntza eredu bakoitzari dagozkionak ere erantsi dira.
3. Ikastetxearen emaitzen eta ISEK bera duten eta geruza berean diren beste ikastetxeen emaitzen arteko
konparazioa.

Badakigu ikaskuntzako lorpenetan eta konpetentzien garapenean ikastetxeen baitako zein kanpoko hainbat faktorek
eragiten dutela. Azken urteotan egindako ebaluazio guztietan agerian geratu denez, kanpoko faktoreek (ikasleen edo
haien lana garatzen duten ikastetxearen inguruko ezaugarri sozialekin, ekonomikoekin eta kulturalekin lotura izan
dezaketenak) ikaskuntzan eragin nabarmena izaten dute, baina zaila da ikastetxeak horiek aldatu ahal izatea. Dena
den, badaude beste barneko faktore batzuk ere eta horiek, beste hainbat alderdiren artean, honako hauekin lotura
dute: ikastetxean garatutako jardunbide pedagogikoak, bultzatutako berrikuntzako eta hobekuntzako proiektuak, edo
kudeaketa eta antolaketa eraginkorra. Faktore horiek guztiak hezkuntza-komunitatearen esku daude eta, gainera,
ikastetxearen eta ikasleen emaitzen hobekuntza orokorrean ere eragina izaten dute.
Indize sozioekonomikoa eta kulturala (ISEK)
Ikasleen familia-testuinguru ezagutzeko asmoz, ikasturte bakoitzean, urte horretako Ebaluazio Diagnostikoan parte
hartu duten ikastetxe guztiak talde sozioekonomiko eta kultural baten baitan sailkatzen dira eta probetan parte hartu
duten ikasleen ezaugarriak hartzen dituzte erreferentziatzat. Horretarako, Indize sozioekonomikoa eta kulturala
(edo ISEK) osatzen dugu, hori baita zentro bakoitzari dagokion maila zehazten duena. Indize horretatik abiatuta,
ezaugarri sozioekonomiko eta kultural antzekoak dituzten ikastetxeen arteko emaitzen konparazioak egin daitezke.
ISEK kalkulatzeko informazioa galdera-sortan ikasleek emandako erantzunetatik jasotzen da. Indize hori eraikitzeko,
alderdi hauek biltzen dira (faktore bakoitzari pisu desberdina dagokio ISEK indizean):
○ Gurasoen maila profesionala.
○ Gurasoen ikasketen gehieneko maila.
○ Aurreko esperientziaren arabera bereziki esanguratsuak diren ondasun material eta kultural batzuk izatea:
▪ Etxean dagoen liburu kopurua (kontsulta, literatura klasiko eta beste liburu mota batzuetakoak).
▪ Eguneroko prentsa eta aldizkari espezializatuak irakurtzeko ohitura.
▪ Ordenagailua eta Interneteko sarbidea izatea.
▪ Kultura gisako beste ondasun eta ohitura batzuk: artelanak izatea, kontzertu, museo eta abarretara joatea.
▪ Ikaslearen ezaugarri pertsonalak edo ikasgelako faktoreak: bere gela izatea.
▪ Familiaren ondasunak: autoa (kopurua), bainugela (kopurua).
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Ikastetxe bakoitzeko ikasleen batez besteko indizea datu indibidualetatik kalkulatzen da. Balio hori 0an zentraturik
dago –Autonomia Erkidegoko 2015eko batez bestekoari dagokiola– eta 1eko desbiderapen tipikoa du. Populazio osoa
4 mailatan banatu da eta maila bakoitzean ikastetxeen % 25 kokatzen da, ISEK indizea altuagoa edo baxuagoa
izatearen ondorioz.

ISEK maila 2015
Baxua
Ertain-baxua
Ertain-altua
Altua

Heina

Ikastetxe kopurua

Ikasle kopurua

-1,98tatik -0,32tara
-0,31tatik -0,05tara
-0,05tatik 0,26tara
0,27tatik 1,12tara

82
81
82
81

3.974
4.634
5.324
5.163

Kontuan izan behar da maila horiek ez direla absolutuak, konparagarriak baizik, ikasmaila bakoitzean 2015ean
ebaluatutako lagineko ikasleei dagozkienak. Beraz, txosten honetan ikastetxeko ISEK aipatzen dugunean, dagokion
hezkuntza mailan 2015ean ebaluatutako taldeetako ikasleen batez besteko ISEKez ari garela ulertu behar da.
Gorabehera horrek bi ondorio izan ditzake, neurri batean harrigarriak:
● Hezkuntzako bi etapa ebaluatuta dituen ikastetxe bat ISEKeko maila desberdinean egon daiteke etapa horietako
bakoitzean; izan ere, datuak ebaluatutako taldeenak dira eta ez ikastetxeko ikasle guztienak.
● Ikastetxeak 2009ko, 2010eko, 2011ko edo 2013ko Ebaluazio Diagnostikoan zehaztutakoaren desberdina den ISEK
maila izatea orain, 2015ean ebaluatutako ikasleen ISEKeko profila aldatu delako, ikastetxean edo Autonomia
Erkidegoan.

Zuen ikastetxean 2015eko ISEK kalkulatzeko kontuan hartu diren ikastetxeko ikasle kopurua:

ISEK

2009
0,21
4

Ikastetxea ISEK indizea
ISEK maila

2010
0,4
4

2011
0,12
3

2013
0,29
4

2015
0,36
4

Azkenik, aitortu behar da oinarrizko konpetentzia azaltzeko informazio hauek sartu direla:
● Zure ikastetxeko ISEK antzekoa duten ikastetxeen batez besteko emaitzak.
● Dispertsio grafiko bat, zure ikastetxea ISEK bera duten gainerako ikastetxeen artean kokatzen duena.
● Dispertsio grafiko bat, hizkuntza ereduen arabera zure ikastetxeko emaitza irudikatzen duena, eta emaitza hori
konparatzen duena Euskadi osoan ebaluatu diren ikastalde guztietako hizkuntza-eredu bera eta ISEK antzekoa
duten emaitzarekin. Grafiko hau Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan agertzen da soilik.

Geruzak (hizkuntza-eredua+hezkuntza-sarea)
Ezaguna denez, euskal hezkuntza sisteman sei geruza bereizten dira (bi hezkuntza-sare hiru hizkuntza-ereduekin
nahasiak). Geruza bakoitzak berezko ezaugarriak ditu; horrexegatik, interesgarria izan liteke ikastetxe bakoitzeko
emaitzak aztertzea bere geruzako ikastetxekoekin konparatuta.

Geruzak

Ikasle kopurua

Ehunekoa (%)

A publikoa
B publikoa
D publikoa
A itundua
B itundua
D itundua

512
774
7.672
1.215
4.291
4.631

2,68
4,05
40,18
6,36
22,47
24,25
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4. Ikastetxeak lortutako emaitzaren eta bere ISEK mailaren arabera espero zitekeen emaitzaren arteko erlazioa.
Errendimenduaren eta Indize sozioekonomiko eta kulturalaren (ISEK) arteko erlazioa oro har positiboa izan ohi da:
ISEK indizea zenbat eta altuagoa izan, emaitzak hobeak izaten dira. Hala ere, Ebaluazio diagnostikoaren datuetan
oinarritu den “Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak” (www.isei-ivei.net) deitutako
ikerketak frogatzen duen legez, erlazioa beti ez da automatikoa, emaitzen maila azaltzen lagundu ahal duten beste
faktore eta aldagai batzuek ere eragiten baitute. Aldagai horiek era askotakoak dira –didaktikoak, antolamendukoak,
prestakuntzazkoak, familiekiko harremanei dagozkienak...–, eta lotuta daude, neurri handiago edo txikiago batean,
ikastetxeak bere ikasleen jatorrizko egoera gainditzeko eta hobetzeko egiten duen ahaleginarekin. Hori da hezkuntza
esparruko zenbait ikerlanetan ikastetxearen “balio erantsia” deitzen zaiona.
Grafiko honek hurrengo galdera honi erantzun nahi dio: Lortzen ari dira ikastetxean eta ikastaldeetan, beren maila
sozioekonomikoa eta kulturala kontuan izanik, espero litezkeen emaitzak?
Atal honetan ageri den informazioa egokiago interpretatu ahal izateko, hurrengo grafiko honetan daturik
garrantzitsuenen esanahia azaltzen da:

Lerroak, erregresio-zuzena deitutakoak, Indize sozioekonomiko eta kultural bakoitzari dagozkion puntu hipotetikoak
lotzen ditu. Hori dela eta, lerrotik gora kokatzen diren ikastaldeek ISEK indizearen arabera espero zitezkeenak baino
emaitza hobeak lortu dituzte; lerroan bertan dauden ikastaldeek espero ziren emaitzak lortu dituzte; eta, azkenik,
lerrotik behera dauden ikastaldeek ikastetxeko Indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera espero zitezkeenak
baino emaitza baxuagoak lortu dituzte.
Informazio hori oso interesgarria izan daiteke; izan ere, ikastetxearen ekarpena osotasun handiagoz eta bidezkoagoz
baloratzea ahalbidetzen du. Hortaz, ikastetxe batzuek emaitza altuak izan arren, ISEKen arabera lortu beharko
lituzkeenak baino baxuagoak diren emaitzak lortu dituzte. Hala ere, zenbaitetan maila hori gainditzea zaila dela izan
behar dugu kontuan.

Bestaldetik, emaitza baxuak edo ertainak izan dituzten ikastetxeak ere badira –beste faktoreen artean, eskolatutako
ikasle motaren ondorioz–, baina erregresio-zuzen horren gainetik daude. Hipotesi arrazoizkoena izan liteke
irakaskuntzako ahaleginari eta proposamen didaktikoari eta antolaketa mailakoari esker, ISEK mailaren arabera
esperotakoak baino emaitza hobeak lortzeko gai direla; hau da, ikasleen jatorrizko desberdintasunak era
eraginkorrean konpentsatzea lortzen dute.
Ikastalde baten ISEK mailak talde horren ikasleen batez besteko ISEK maila adierazten duela kontuan hartu behar da;
eta, horrela, ikastetxearen ISEK maila irakasmaila (Lehen Hezkuntzako 4. maila edo DBHko 2. maila) bateko ikasleen
ISEKetatik abiatuta kalkulatzen da.
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5. 2009 eta 20015 urte bitarteko emaitzen bilakaera.
Ikastetxe jakin bateko Ebaluazio Diagnostikoko emaitzak denboran zehar aintzat hartuta aztertzen direnean, baliteke
aplikazioetan lortutako batez bestekoan aldaketak gertatzen direla ikustea. Emaitzen bilakaera aztertzeari esker
ikasleen promozioek beren konpetentziak hobetu dituzten jakin da; horrek, gainera, hobekuntza-planetan garatutako
eta ezarritako ekintzak sendotzeko eta berriro zuzentzeko balio du.
Joeren azterketa diakroniko horretan, kontuan izan behar da ikasleen promozio desberdinak alderatzen ari garela.
Hori guztia dela eta, beharrezkoa da aplikazio baten eta bestearen arteko emaitzetan egon daitezkeen aldeetan
faktore pedagogikoek edo eskolako antolaketakoek zein neurritan eragin duten hausnartzea; gainera, aztertu beharra
dago urte bakoitzean Ebaluazio Diagnostikoan parte hartu zuen talde baten ezaugarriek zenbaterainoko eragina izan
duten aztertzea.

Ebaluazioen arteko aldeak noiz erakusten du aldaketa hori esanguratsua dela?
Ikastetxeak urte desberdinetan lortu dituen batez besteko emaitzen artean egon daitekeen aldeak ez du beti esan nahi
ebaluatutako oinarrizko konpetentzien garapenean benetako aldea dagoenik. 2009an, 2010ean, 2011n, 2013an eta
2015ean egindako aplikazioen emaitzen arteko aldeek diferentzia esanguratsuak benetan noiz erakusten dituzten
ulertzeko, ikur hauek erabiliko dira:

Oso garrantzitsua da arreta handiagoa jartzea ikurrean, aplikazio bakoitzean ikastetxeak lortu dituen batez besteko
emaitzen kokapenari erreparatu beharrean.
Konpetentzia bakoitzari dagokionez, ikastetxeko eta Euskadiko ED15eko emaitzak aurkezten dira aurreko edizioetako
emaitzekin batera. Kontuan izan beharra dago hiru konpetentzia finkoak (Hizkuntza-komunikazioa euskaraz,
Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz eta Matematikarako konpetentzia) edizio guztietan ebaluatu direla; Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia, ostera, hiru edizioetan aplikatu da (ED09, ED13 eta ED15), eta
Hizkuntza-komunikazioa ingelesez bitan (ED11 eta ED15).
6. Konpetentzia bakoitzeko errendimendu-mailen deskribapena.
Konpetentzia guztietako seigarren atalean konpetentzia bakoitzean ebaluatu den inguruko informazio zehatza biltzen
da.

Lehenengo taulak hiru konpetentzia-maila (hasierakoa, erdikoa eta aurreratua) erakusten ditu. Bigarrenak
ebaluatutako dimentsioetako hiru konpetentzia-maila bakoitza deskribatzen duen adierazleak aurkezten ditu.
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1. grafikoa . Hizkuntza-komunikazioa euskaraz . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua
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2. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak konpetentziaren
dimentsioetan.

Entzumena
Hasierako maila

Irakurmena
Erdi-maila

Maila aurreratua
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Maila: DBH2

3. grafikoa . Hizkuntza-komunikazioa euskaraz . Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera

14

Ikastetxea:147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

4. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz . Zure ikastetxeko emaitzen eta geruza berekoa diren ikastetxeetakoen arteko
konparazioa.

Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

15

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

5. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz . Ikastetxearen kokapena ikastetxe guztiekin konparatuta, ikastetxe
bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

: Ikastetxeko kokapena.

16

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

6. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz. Ikastetxeko hizkuntza-eredu bakoitzaren kokapena, ikastetxe guztietako
hizkuntza-eredu guztiekin konparatuta, hizkuntza-eredu bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

A Eredua

B Eredua

D Eredua

17

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

7. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz. Lortutako emaitza eta ISEK indizearen arabera espero zitekeena.

Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

18

Ikastetxea:147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

8. grafikoa. 2009-2010-2011-2013-2015eko emaitzen bilakaera. Hizkuntza-komunikazioa euskaraz .

Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

Eboluzioa

Alde esanguratsua

2015-2009

Txikitu da

bai

2015-2010

Txikitu da

bai

2015-2011

Txikitu da

bai

2015-2013

Txikitu da

ez

▼
▼
▼
=

19

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

20

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

Hasierako maila
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:
ENTZUMENA
Albistea.
Dibulgazio testua.
Testu literarioa.

• Testuaren zentzu orokorra ulertu.
• Testuaren gaia ondorioztatu.
• Testuaren helburua identifikatu.
• Informazio zehatz batzuk aurkitu (datuak).
• Testutik abiatuta, oinarrizko inferentziak egin.

IRAKURMENA
Elkarrizketa.
Testu literarioa.
Dibulgazio testua.
Iragarkia.
Instrukzio testua.

• Testuaren zentzu orokorra ulertu.
• Testu batzuen helburua identifikatu.
• Testuaren ideia nagusia ulertu.
• Informazio zehatza aurkitu (datuak).
• Testutik abiatuta, oinarrizko inferentziak egin.
• Bere adinean ohikoa den oinarrizko hiztegia ezagutu.
Erdi-maila (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:

ENTZUMENA
Albistea.
Dibulgazio testua.
Testu literarioa.

• Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizi.
• Informazioa eta iritzia bereizi.
• Testurako izenburu egokia ezarri.
• Ikasmailan maiz erabiltzen den hiztegia ulertu.
• Zenbait testuren generoa antzeman.
• Testutik abiatuta, inferentziak egin.
• Igorlearen asmoa igarri.

IRAKURMENA
Elkarrizketa.
Testu literarioa.
Dibulgazio testua.
Iragarkia.
Instrukzio testua.

• Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizi.
• Informazioa eta iritzia bereizi.
• Testurako izenburu egokia ezarri.
• Testuaren egitura antzeman.
• Testuaren generoa antzeman.
• Igorlearen asmoa igarri.
• Testutik abiatuta, inferentziak egin.
• Ikasmailan maiz erabiltzen den hiztegia ulertu.
• Norberaren ezagupenen eta ideien argitan, testuen edukiak interpretatu.
Maila aurreratua (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:

ENTZUMENA
Albistea.
Dibulgazio testua.
Testu literarioa.

• Norberaren ezagupenen eta ideien argitan, testuen edukiak interpretatu.
• Ikasmailan ohikoa ez den hiztegia antzeman.
• Testuaren edukia eta ezagupen pertsonalak lotu.

IRAKURMENA
Elkarrizketa.
Testu literarioa.
Dibulgazio testua.
Iragarkia.
Instrukzio testua.

• Testuaren ideiak laburtu eta lotu.
• Ideia nagusien eta bigarren mailako ideien arteko erlazioak egin.
• Norberaren ideietatik abiatuta, testuaren informazioa interpretatu eta barneratu.
• Ikasmailaren ohikoa ez den hiztegiaren hitz batzuk ezagutu.
• Testuaren informazio anbiguoa edo osatu gabea ondorioztatu eta interpretatu.

(*) Maila honetako adierazleak edukitzeaz gain, aurreko mailetakoak ere baditu.

21

22

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

9. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

23

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

10. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelania z . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak
konpetentziaren dimentsioetan.
Entzumena
Hasierako maila

Irakurmena
Erdi-maila

Maila aurreratua

24

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

11. grafikoa . Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz . Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera

25

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

12. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz . Zure ikastetxeko emaitzen eta geruza berekoa diren ikastetxeetakoen
arteko konparazioa.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

26

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

13. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz . Ikastetxearen kokapena ikastetxe guztiekin konparatuta, ikastetxe
bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

: Ikastetxeko kokapena.

27

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

14. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz. Ikastetxeko hizkuntza-eredu bakoitzaren kokapena, ikastetxe guztietako
hizkuntza-eredu guztiekin konparatuta, hizkuntza-eredu bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

A Eredua

B Eredua

D Eredua

28

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

15. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz. Lortutako emaitza eta ISEK indizearen arabera espero zitekeena.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

29

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

16. grafikoa. 2009-2010-2011-2013-2015eko emaitzen bilakaera. Hizkuntza-komunikazioa gaztelaniaz .
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

Eboluzioa

Alde esanguratsua

2015-2009

Txikitu da

ez

2015-2010

Txikitu da

bai

2015-2011

Txikitu da

bai

2015-2013

Handitu da

ez

=
▼
▼
=
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Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

31

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

Hasierako maila
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:
ENTZUMENA
Kazetari-erreportajea.
Literatura testua.
Dibulgazio testua.

IRAKURMENA
Narrazio testua.
Dibulgazio testua.
Poema.
Informazio testua.

• Testuaren xedea identifikatu.
• Testuaren edukiari buruzko inferentzia zuzenak egin.
• Testuko ideia nagusia antzeman.
• Testuko ideia orokorra laburtu.
• Testuaren edukiari buruzko zeharkako inferentzia sinpleak egin.
• Bere irakasmailan maiz erabiltzen den hiztegiaz baliatu.
• Testuaren gaia antzeman.
• Testuaren xedea identifikatu.
• Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereizi.
• Testuaren hartzailea igarri.
• Informazio esplizitua aurkitu (datuak eta ideiak).
• Testuaren xedea antzeman.
• Testuaren pasarteen esanahia ondorioztatu.

Erdi-maila (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:
ENTZUMENA
Kazetari-erreportajea.
Literatura testua.
Dibulgazio testua.
IRAKURMENA
Narrazio testua.
Dibulgazio testua.
Poema.
Informazio testua.

• Informazio esplizitua identifikatu (ideiak).
• Testurako izenburu egokia aukeratu.
• Testuaren edukiari buruzko zeharkako inferentziak egin.
• Mota bereko informazioen artean informazio zehatza antzeman (datuak).

• Informazioa eta iritzia bereizi.
• Nolabaiteko anbiguotasuna duten esaldiak egoki interpretatu.
• Informazio inplizitua identifikatu eta interpretatu.

Maila aurreratua (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:
ENTZUMENA
Kazetari-erreportajea.
Literatura testua.
Dibulgazio testua.

IRAKURMENA
Narrazio testua.
Dibulgazio testua.
Poema.
Informazio testua.

• Testuaren pasarte desberdinen edukia interpretatu.
• Bere irakasmailan ohikoa ez den hiztegia antzeman.
• Testuaren edukia eta ezagupen pertsonala erlazionatu.

• Testuaren edukia ezagupen pertsonalarekin erlazionatu.
• Testuko ideiak laburtu eta erlazionatu.
• Testuan informazio anbiguoa edo osatu gabea ondorioztatu eta interpretatu.
• Testuaren osagai ez-linguistikoen esanahia interpretatzen du.
• Testuaren edukia era kritiko batean ulertzen du.

32

33

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

17. grafikoa. Matematikarako konpetentzia. Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

34

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

18. grafikoa. Matematikarako konpetentzia . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak konpetentziaren
dimentsioetan.

35

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

19. grafikoa. Matematikarako konpetentzia. Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera.

36

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

20. grafikoa. Matematikarako konpetentzia. Zure ikastetxeko emaitzen eta geruza berekoa diren ikastetxeetakoen arteko
konparazioa.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

37

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

21. grafikoa. Matematikarako konpetentzia. Ikastetxearen kokapena ikastetxe guztiekin konparatuta, ikastetxe bakoitzeko
batez besteko ISEK mailaren arabera.

: Ikastetxeko kokapena.

38

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

22. grafikoa. Matematikarako konpetentzia. Lortutako emaitza eta ISEK indizearen arabera espero zitekeena.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

39

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

23. grafikoa. Matematikarako konpetentzia . 2009-2010-2011-2013-2015eko emaitzen bilakaera.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

Eboluzioa

Alde esanguratsua

2015-2009

Txikitu da

bai

2015-2010

Txikitu da

bai

2015-2011

Txikitu da

bai

2015-2013

Txikitu da

ez

▼
▼
▼
=
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Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

41

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

(*) Maila honetako adierazleak edukitzeaz gain, aurreko mailetakoak ere baditu.

42

43

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

24. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

44

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

25. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko emaitzak konpetentziaren
dimentsioetan.
Entzumena
Hasierako maila

Irakurmena
Erdi-maila

Maila aurreratua

45

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

26. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera.

46

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

27. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Zure ikastetxeko emaitzen eta geruza berekoa(k) diren ikastetxeetakoen
arteko konparazioa.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

47

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

28. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Ikastetxearen kokapena ikastetxe guztiekin konparatuta, ikastetxe
bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

: Ikastetxeko kokapena.

48

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

29. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Ikastetxeko hizkuntza-eredu bakoitzaren kokapena, ikastetxe guztietako
hizkuntza-eredu guztiekin konparatuta, hizkuntza-eredu bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

A Eredua

B Eredua

D Eredua

49

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

30. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. Lortutako emaitza eta ISEK indizearen arabera espero zitekeena.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

50

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

31. grafikoa. Hizkuntza-komunikazioa ingelesez. 2011-2015eko emaitzen bilakaera.
Hasierako maila

2015-2011

Erdi-maila

Maila aurreratua

Eboluzioa

Alde esanguratsua

Txikitu da

bai

▼

51

Ikastetxea: 147
Urtea: 147

Maila: DBH2

52

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

ENTZUMENA
Narrazio testua (egunerokoa).
Informazio testuak (oharrak)
Azalpen laburra.
IRAKURMENA
Narrazio testua (komikia).
Azalpen testua (aldizkari baten
aurkibidea).
Instrukzio testua.
Publizitate testua (iragarkia).

Maila: DBH2

Hasierako maila
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:
• Testuaren zentzu orokorra gutxi gorabehera identifikatzen du.
• Testuaren gaia antzematen du.
• Testu hurbilen helburua identifikatzen du, baita ere generoa testu ezagunetan.
• Eskatutako berariazko informazioetako batzuk aurkitzen ditu.
• Informazio berria identifikatzen du pertsonen arteko harremanen esparruko testuetan.

• Testu hurbilak ulertzeko behar den oinarrizko hiztegia antzematen du.
• Testuaren generoa eta igorlearen asmoak irudien laguntzaz antzematen ditu.
• Berariazko informazio batzuk antzematen eta identifikatzen ditu.
• Testuko hizkuntzatik kanpoko elementuen esanahia interpretatzen du.

Erdi-maila (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:

ENTZUMENA
Narrazio testua (egunerokoa).
Informazio testuak (oharrak)
Azalpen laburra.

• Testuaren zentzu orokorra identifikatzen du.
• Testuaren generoa eta pasarteen arteko lotura logikoak antzematen ditu.
• Eskatutako informazio gehiena antzematen eta identifikatzen du.
• Testuaren edukia bere ezagupenetan oinarriturik interpretatzen du.
• Testuaren edukiari buruzko inferentziak egiten ditu.
• Testuko hizkuntzatik kanpoko elementuen esanahia interpretatzen du.

IRAKURMENA
Narrazio testua (komikia).
Azalpen testua (aldizkari baten
aurkibidea).
Instrukzio testua.
Publizitate testua (iragarkia).

• Testua ulertzeko behar den hiztegi gehiena antzematen du.
• Testuaren generoa etea igorlearen asmoa antzematen ditu.
• Eskatutako berariazko informaziorik gehiena aurkitzen du.
• Testua bere ezagupenetan oinarriturik interpretatzen du.
• Testuko hizkuntzatik kanpoko elementuen esanahia eta hizkuntza-elementuen esanahia
erlazionatzen ditu.
• Testuaren edukiari buruzko inferentziak egiten ditu.
Maila aurrreratua (*)
Maila honetan kokatzen da honelakoak gai egiteko den ikaslea:

ENTZUMENA
Narrazio testua (egunerokoa).
Informazio testuak (oharrak)
Azalpen laburra.

IRAKURMENA
Narrazio testua (komikia).
Azalpen testua (aldizkari baten
aurkibidea).
Instrukzio testua.
Publizitate testua (iragarkia).

• Testuaren generoa aise antzematen du, eta baita testuko giltza-hitzak ere.
• Testuaren helburua antzemateko ezagupen testualak eta linguistikoak erabiltzen ditu.
• Eskatutako informazio zehatz aurkitzen du.
• Finkatutako helbururako bildutako informazioa egoki erabiltzen du.
• Testuko informazioa interpretatzen du eta bere ideiekin integratzen du.
• Testuko hizkuntzatik kanpoko elementuen esanahia eta hizkuntza-elementuen esanahia
integratzen ditu.

• Testua ulertzeko behar den hiztegia antzematen du.
• Testuaren gaia ondorioztatzen du.
• Eskatutako informazio zehatz aurkitzen du.
• Finkatu den helbururako bildutako informazioa egoki erabiltzen du.
• Testuko informazioa interpretatzen du eta bere ideiekin integratzen du.
• Testuaren edukiari buruzko inferentziak egiten ditu.
(*) Maila honetako adierazleak edukitzeaz gain, aurreko mailetakoak ere baditu.
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54

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

32. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko
emaitzak.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

55

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

33. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia . Ikastetxeko eta ikastalde(eta)ko batez besteko
emaitzak konpetentziaren dimentsioetan.

56

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

34. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera.

57

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

35. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Zure ikastetxeko emaitzen eta geruza berekoa(k)
diren ikastetxeetakoen arteko konparazioa.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

58

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

36. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Ikastetxearen kokapena ikastetxe guztiekin
konparatuta, ikastetxe bakoitzeko batez besteko ISEK mailaren arabera.

: Ikastetxeko kokapena.

59

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

37. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Lortutako emaitza eta ISEK indizearen arabera
espero zitekeena.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua
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Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

38. grafikoa. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. 2009-2013-2015eko emaitzen bilakaera.
Hasierako maila

Erdi-maila

Maila aurreratua

Eboluzioa

Alde esanguratsua

2015-2009

Txikitu da

bai

2015-2013

Handitu da

ez

▼
=
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Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

62

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

(*) Maila honetako adierazleak edukitzeaz gain, aurreko mailetakoak ere baditu.
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II. ATALA

2015

IKASLEEN HIZKUNTZAERABILERAREN INDIZEA
IKASTETXEAN

DBHko 2. maila
Ikastetxea: 147

64

Urtea: 2015

Ikastetxea: 147

Maila: DBH2

65

Urtea: 2015

Ikastetxea: 147

Maila: DBH2

66

Urtea: 2015

Ikastetxea: 147

Maila: DBH2

67

Urtea: 2015

Ikastetxea: 147

Maila: DBH2

68

Urtea: 2015

Ikastetxea: 147

Maila: DBH2

69

IV. ATALA

2015

EMAITZAK IKASTALDEEN ARABERA

DBHko 2. maila
Ikastetxea: 147

70

Ikastetxea: 147
Urtea: 2015

Maila: DBH2

IV. RESULTADOS DEL ALUMNADO POR GRUPOS
Txosten honetako 2. Atalean, ebaluazio honetan bereizitako hiru konpetentzia-mailetako bakoitzean kokatuta dauden
ikasleen ehunekoa azaltzen da. Orain, haren informazio osagarri gisa, 2015eko aplikazioan parte hartu duten zuen
ikastetxeko talde bakoitzerako bost grafiko azaltzen dira. Grafiko horietako bakoitzean, ebaluazioan parte hartu zuten
ikasle guztiek eskuratutako banakako emaitzen bilakaera ikus daiteke. Grafiko horiek, horrenbestez, Familientzako
banakako txostenetan eskainitako informazio guztia jasotzen dute.
Emaitzak oinarrizko konpetentzia hauei dagozkie:
● Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia euskaraz.
● Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia gaztelaniaz.
● Matematikarako konpetentzia.
● Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ingelesez
● Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia.

Talde bakoitzaren egoeraren eta ebaluatutako bost konpetentzia horietako bakoitzean izandako portaeraren inguruko
ikuspegi osoagoa eskaini ahal izateko, grafiko horietako bakoitzean azaltzen dira errendimendu-probak egin dituzten
ikasle guztiak, nahiz eta haien puntuazioa ez sartu taldearen eta zentroaren batez besteko puntuazioan.
Puntuazioa batez bestekoan sartu ez zaien ikasleak izartxoarekin markatuta daude (*).
Ezohikoa bada ere, ikasle batzuen emaitza ez da grafikoan agertzen, beren puntuazioak grafikoaren bazterrak
gainditzen dituelako, hasierako mailan zein aurreratuan. Dena dela, ikasle horien emaitza familientzako banakako
txostenean erakusten da.
Familiei zuzentzen diren banakako txostenetan gertakizun horiek guztiak jakinarazten dira.
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