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SAILBURUAREN AURKEZPENA
Ebaluazioa ezinbestekoa da hezkuntza-sistemaren etengabeko hobekuntza lortzeko.
Horregatik, Euskadiko hezkuntza-sistemaren lehentasunetako bat da zehatza, fidagarria,
jarraitua eta gure inguruko beste komunitate eta herrialde batzuekin homologarria den bertako
ebaluazio-sistema izatea. Gure hezkuntza-sistemaren berezitasunak oinarritzat hartuta, bere
egoerari eta hobetu beharreko alderdiei buruzko azterketa eta datu objektiboak eskaintzen
dituen ebaluazio-eredua izango da.
Ebaluazio diagnostikoa 2009. urtetik egiten da eta bertako ebaluazio-sistema horren oinarrizko
elementua izan da eta da gaur egun. Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Euskal Institutuak
(ISEI-IVEI), Hezkuntza Ikuskaritzak eta irakasleei laguntzeko zerbitzuek (Berritzegune) batera
garatutako ebaluazio honi esker, ikasleen konpetentzia mailak, ikastetxeen egoera eta
hezkuntza-sistemaren egoera orokorra zein den jakin dezakegu.
Etapa-erdiko Ebaluazio diagnostikoak informazio zabala eta zehatza eskaintzen du eta hori, alde
batetik, Administrazioarentzat oinarri izango da hezkuntza-politikak bideratzeko eta jarduketaprogramak eta -estrategiak abian jartzeko eta berrikusteko. Eta beste alde batetik,
ikastetxeentzat ere oinarri izango da ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen berrikusketa kritikoa
egiteko eta hobekuntza-planak egiteko.
2017ko Ebaluazio diagnostikoaren txostenak bi berrikuntza jasotzen ditu aurrekoekin
alderatuta. Lehen aldiz, elkarrekin eta txosten bakarrean aztertu dira Oinarrizko eta
Derrigorrezko Hezkuntza osatzen duten bi etapak. Horri esker, hezkuntza-garapena prozesu
jarraitu gisa aztertu eta, hala, gure sistemaren ikuspegi orokorra eskuratu ahal izan dugu. Eta,
gainera, txostenak eskuragarri dagoen testuinguruko informazioaren eta emaitzen azterketa
eskaintzen du eta hori, era berean, 9 ondorio orokorretan atera dugu. Hala, emaitzetan eragin
handiena duten aldagaiak hobeto uler daitezke.
Txosten hau argitaratuta, ebaluazioan parte hartu zuten Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako 853 zentroetara bidalitako txostenekin eta familiei entregatutako
banakako 42.780 txosten ingururekin batera, ikastetxearen hobekuntza-planak berrikusteko eta
berregiteko fasea egin da, horixe baita ebaluazio-prozesu honen guztiaren azken helburua.
Amaitzeko, edizio honetan parte hartu duten ikastetxe eta zerbitzu guztiek agertutako
interesagatik eta ahaleginagatik eskerrak eman nahi ditugu.
Adeitasunez,
Cristina Uriarte
Hezkuntza sailburua
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SARRERA
Ikastetxe guztiei bidalitako emaitzen
behin betiko txostenak osatzen ditu
(2017ko azaroan bidali ziren), eta
hezkuntza-sistemak arazoak segmentatzeko
eta testuinguru bakoitzera eta ikasle
bakoitzera
egokitutako
hobekuntzaerabakiak hartzeko duen eraginkortasuna
handitzea lortu nahi du.

2017ko Txosten exekutiboak dituen
ezaugarriak oso ezberdinak dira Ebaluazio
diagnostikoaren aurreko edizioetan ISEIIVEIk
argitaratutako
Txosten
exekutiboekiko.
Oinarrizko
Hezkuntza
eta
Derrigorrezko Hezkuntza osatzen
duten bi etapak txosten bakarrean
aztertzen ditu, modu bateratuan:
koherentea dirudi hala egitea bi arrazoi
direla eta; alde batetik, 2015ko abenduaren
22ko
236/2015
Dekretuak
berak
Oinarrizko
Hezkuntza
osorako
proposamen bateratua aurkezten duelako,
hura osatzen duten bi etapak osagarritzat
hartzeaz gain, adin horietako ikasleen
hezkuntza eta konpetentzien arloko
garapenean prozesu jarraitua delako. Beste
alde batetik, ikusiko dugun moduan, bi
etapetako azterketa osagarriak haietako
bakoitzaren egoerari buruzko pertzepzioa
aberasten duelako, bilakaera prozesuak
kontrastatzen dituelako eta, batez ere,
euskal hezkuntza-sistemako derrigorrezko
eta oinarrizko etapen ikuspegi orokorra
izatea ahalbidetzen duelako.

Emaitzak ikusteko aukera ematen du, baina
horrez gain, batez ere errazago ulertzen da
aldagai jakin batzuk kolektibo jakin batzuen
emaitzetan zer eragin duten, eta horri
esker, ideiak atera daitezke oinarritutako
hobekuntza-plan
eraginkorragoak
aplikatzeko
eta
kolektibo
horietan
detektatutako problemak konpontzera
bideratuak. Konpetentzien zenbakizko
emaitzetan oinarritu ordez, ikaskuntza
ahalbidetzen edo zailtzen duten aldagaietan
eragiteko moduan oinarritzen da, hau da,
kasu bakoitzean eraginkorrenak diren
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan.
Alderdi berritzaileak ditu, hala nola
elebitasun motak, ingelesezko eskolaz
kanpoko jardueretan, jaiotze-hilabetea,
notak, besteak beste.

Eskuragarri
dagoen
testuinguruinformazioaren
eta
emaitzen
azterketa
eskaintzen
du,
eta
horretatik
9
ondorio
orokor
ateratzen ditu: orain arte, Txosten
exekutiboa barne mailan antolatzen zen
etapa bakoitzaren azterketa espezifikoa eta,
aldi berean, ebaluatutako konpetentzia
bakoitzaren azterketa egiteko. Horrek,
neurri batean sistemaren ikuspegi orokorra
izatea eragozten zuen. Hori dela eta, euskal
hezkuntza-sisteman
giltzarriak
eta
oinarrizkoak direla uste dugun elementu
eta alderdi jakin batzuen egungo egoera eta
bilakaera aukeratzea eta islatzea erabaki
dugu, eta azterketa hori ondorio gisa
antolatzea. Ikusi ahal izango den moduan,
ondorio
orokor
horien
gehiengoa
garatzean eta justifikatzean beste ondorio
partzial batzuk ere jaso ditugu, aztertutako
arloaren egoera hobeto hautemateko eta
ulertzeko.

Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzara pasatzearen
luzetarako azterketa aurkezten da
lehen aldiz, 2013an Lehen Hezkuntzako
4. mailan ebaluatu zen eta orain 2017an
berriz DBHko 2. mailan ebaluatu den
ikasleen emaitzak oinarri hartuta. Bi
hezkuntza-etapa desberdinetan kanpoko
proba estandarizatuekin ebaluatu den
ikasleen datu fidagarriak ditugun lehen aldia
da, eta horri esker aztertu ahal izan dugu,
alde batetik, zer ibilbide garatzen diren
etapa baten eta bestearen arteko bidean
eta, bestetik, ikasle horien konpetentzia
mailako garapena aztertzen hasi ahal izan
dugu, oraindik kontu handiz eta behinbehinekotasun handiarekin.
Txostenaren lehen zati honetan egindako
2017ko probaren eta laginaren ezaugarrien
deskribapenaren ostean, bigarren atalean,
ebaluatutako
oinarrizko
konpetentzia
bakoitzaren emaitza orokorrak erakusten
dira eta informazio hau eskaintzen da:

9

Oinarrizko Hezkuntza




2017ko Txosten Exekutiboa

matematikarako konpetentzia erabili dugu;
izan ere, egindako analisien arabera,
konpetentzia
horretako
emaitzek
gainerako konpetentzietako emaitzekiko
korrelazio mailarik altuena erakusten dute.
Gainera,
konpetentzia
ez-linguistikoa
denez, hizkuntza-eredua, familia-hizkuntza
edo antzeko alderdiek hein txikiagoan
eragiten diote. Baina kasu batzuetan
euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren azterketa ere aurkezten
dugu, ikertutako alderdiaren ikuspegi
osagarria ematen baitigu.

Emaitza
orokorren
bilakaera
konpetentzia bakoitzean.
Konpetentzia
bakoitzean
ikasleen
banaketaren bilakaera errendimendu
mailen
arabera.
Atal
honetan,
errendimendu maila hauen deskribapen
laburra biltzen da.

Txostenaren hirugarren atal batean,
ED17ko ondorio nagusiak aurkezten dira,
gure
sistemaren
egoera
ulertzeko
giltzarriak aztertuz (joera orokorrak,
konpetentzien
errendimendu
mailak,
sistemaren berdintasuna eta ekitatea, adinegokitasun egoera eta eskola-porrota,
elebitasunaren azterketa, D ereduaren
egoera, nesken eta mutilen emaitzak,
etorkinak…)

Ebaluazio honetan, ikasleen errendimendua
Itemarekiko erantzunaren teoria (IET) oinarri
hartuta zehazten da eta banakako
errendimendua ordenatzeko eskala bat
sortzea inplikatzen du. Eskalak 250eko
batez besteko orokorra du eta 50eko
desbideratze tipikoa. Eskala horretan,
erreferentziazko zenbait puntu seinalatzen
dira (konpetentzia edo errendimendu maila
izendatu dira). Eskala horri esanahia
emateko eta oinarrizko konpetentziekin
erlazionatzeko,
ebaketa-puntu
edo
konpetentzia maila bakoitzari puntuazio
hori edo handiagoa duen ikasleak dituen
zenbait eduki, trebezia eta eragiketa
kognitibo esleitu zaizkio. Hau da, adibidez
325 puntuan dagoen ikasle batek puntu
horri lotutako konpetentziak eta aurreko
mailetakoak ditu.

Laugarren eta azken atalean, etapen arteko
luzetarako azterketa eta konpetentzien
joerak aurkezten dira.
Ikusiko
den
moduan,
ebaluatutako
konpetentzia guztiei buruzko informazioa
aurkeztu dugu une askotan; baina
metodologia dela eta, ondorio batzuk
garatzean, ez dugu konpetentzia guztien
azterketa espezifikoa erakutsi, baizik eta
konpetentzia batean edo bitan oinarritu
gara, Txostena gehiegi ez luzatzeko eta
informazio
eta
datu
gehiegigatik
nahasketarik ez sortzeko. Askotan,
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1.1. Zer da Ebaluazio diagnostikoa (ED)?
Ebaluazio diagnostikoa (ED) oinarrizko
konpetentziak neurtzen dituen azterketa
da. Indarrean den curriculuma erreferentzia
gisa hartzen duen arren, ez dago ikastetxe
bakoitzean egiten den curriculumaren
garapen espezifikoari lotuta.

Ebaluazio hori lehen aldiz 2008-09
ikasturtean egin zen, eta orain arte guztira
EDren sei edizio egin dira. 2013tik, proba
guztiak ordenagailuz egiten dira.
Sailaren hiru zerbitzuk, hau da, Irakassistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak
(ISEI-IVEI), Hezkuntza Ikuskaritzak eta
irakasleei laguntza emateko zerbitzuak
(Berritzeguneak) elkarrekin garatutako
ebaluazioa
da.
Probetako
itemak
konpetentzia bakoitzeko adituen taldeak
prestatu ditu eta ISEI-IVEIk koordinatu ditu.

Ikasleak egoera jakin batzuei eta arlo jakin
batzuekin lotutako egoera eta arazoei
aurre egiteko dituen ezagutzak aktibatzeko
eta erabiltzeko duen gaitasuna neurtzea da
Ebaluazio Diagnostikoaren helburua. Hau
da, ezagutzez gain, hauek egiteko gaitasuna
duela esan nahi du: eskuratutako
ikaskuntzak modu fidagarrian aukeratzeko
eta
aplikatzeko,
egoera
zehatzetan
erabiltzeko
eta
bere
esperientzia
pertsonaletik eta hezkuntza-esperientziatik
hurbil dauden egoeretan eta testuinguruan
arazoak konpontzeko.

Oinarrizko
konpetentzietako
errendimendu probez gain, ikastetxeetako
ikasleek eta zuzendaritzek testuinguru
galdetegia ere bete zuten. Horrekin,
hezkuntza-errendimendu
hobea
edo
okerragoa izateari lotutako aldagaiak eta
faktoreak identifikatu ahal izan dira.

Oinarrizko konpetentziatzat hartu ohi dira
edonorentzat
eta
gizartearentzat
beharrezkoak eta onak direnak; beharrezko
konpetentzia horiek "gizarteko kide aktibo
gisa bizitza egokia eduki ahal izateko
banako guztien beharrezko ezagutzen,
trebezien eta jarreren multzo" gisa
ulertzeko adostasun komuna dago.

Lehen Hezkuntzako Ebaluazio diagnostikoa
2017ko martxoaren 6 eta 17 bitartean egin
zen,
eta
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzakoa, berriz, 2017ko martxoaren
20 eta 31 bitartean..

Ebaluazio diagnostikoaren ezaugarriak:







erroldaren araberakoa, funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan eskolatutako
Lehen Hezkuntzako (LH) 4. mailako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) 2.
mailako ikasle guztiek hartzen dute parte;
kanpokoa, ikasleei egindako proben aplikazioa ikastetxetik kanpoko langileek egiten
dute eta haien kalitate-kontrola Hezkuntza Ikuskaritzaren eta ISEI-IVEIren esku dago,
hizkuntza-konpetentzien dimentsio batzuk izan ezik (idazmena kasu), ISEI-IVEI barruko
langileek ebaluatu baitute;
estandarizatua, ikasle guztiak ebaluatzen dira protokolo eta tresna komunen arabera;
inklusiboa, ebaluazio honetan ebaluatutako mailetan eskolatutako ikasle guztiek hartzen
dute parte eta horretarako, ahal den neurrian, proben formatua egokitzeko esfortzua
egiten da;
ikastetxeentzat prestakuntzarako eta orientazio gisa balio du eta familientzat eta
hezkuntza-sistemarako informazioa eskaintzen du.
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2009an
hasi
zenetik,
Ebaluazio
diagnostikoaren antolaketa bi zatitan dago
egituratuta:




batetik, zati finkoa. Bertan, izaera
instrumentalena
duten
hiru
konpetentzien
–euskarazko
eta
gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia
eta
matematikarako
konpetentzia–
ebaluazioa
edizio
guztietan egiten da, betiere, egoera
ahalik eta zehatzen eta iraunkorren
neurtzeko.

Jarraian datozen tauletan, batetik, edizio
bakoitzean ebaluatutako konpetentziak
datoz jasota eta probak zer formatutan
aplikatu diren (papera edo ordenagailua)
eta, bestetik, Lehen Hezkuntzako eta
DBHko ikastetxeetan aplikazioak nola
antolatu diren.

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

KANPOKO EBALUAZIOA

Bestetik, zati aldakorra. Bertan,
indarrean den araudian definitutako
gainerako
konpetentziak
elkarren
jarraian ebaluatzen dira.

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

ED17

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.













Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.



























Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia



Matematikarako konpetentzia.



Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. 1







Zientzietarako konpetentzia



Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia.





Ikasten ikasteko konpetentzia.



Informazioaren trataera eta konpetentzia digitala.

Pilotua

Aplikazioko lehen eguna

Aplikazioko bigarren eguna

Iraupena:
Konpetentziak
Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia

LHko 4.
maila

DBHko 2.
maila

45’

55`

Atseden laburra
Matematikarako konpetentzia

Iraupena:

5`
45’

Atseden luzea edo jolas-ordua

55`

Konpetentziak
Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia
Descanso corto
Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia

20`

4º EP

LHko 4.
maila

45’

55`

Atseden laburra
45’

55`

Descanso largo o recreo

Atseden luzea edo jolasordua
30’

Zientzietarako konpetentzia

35`

45`

Galdetegia

Guztira (atsedenak eta
aurkezpenak barne)

2h 45’

3,15`

Guztira (atsedenak eta
aurkezpenak barne)

2h 40’

3,00`

236/2015 Dekretutik aurrera, zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzia desagertu eta
zientzietako konpetentzia bihurtu da. ED13an, gainera, zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzia eta gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia batera ebaluatu ziren. Beraz, ED09an, eta
ED15 eta ED17an lortutakoekin alderatzeko garaian, ED13an konpetentzia honen emaitzak nolabaiteko
zuhurtziarekin hartzea komeni da.
1
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1.2. Zein izan da ebaluatutako populazioa?
Aipatu den moduan, erroldaren araberako
ebaluazioa da eta, beraz, aurreko edizioen
antzera, 2017ko aplikazioan funts publikoak
jasotzen dituzten ikastetxeetan (titulartasun
publikokoa eta itunpekoa dutenak) Lehen
Hezkuntzako 4. mailan (21.338 ikasle) eta

1200

EDaren sei edizioetan ebaluatutako
populazioa honako grafiko hauetan jasota
dator::

1.2.a. grafikoa: LHko 4. maila. EDan parte hartu duten ikastetxe, talde eta
ikaslasleen kopuruaren bilakaera.
20.683

1000
800

DBHko 2. mailan (21.436 ikasle)
eskolatutako ikasle guztiek hartu zuten
parte.

18.236

600

21.338

18.000
988

982

1.023

1.065

1.035

400
200

524

522

518

524
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522

12.000
10.000

ED09

ED10

ED11

ED13

Ikastetxe kopurua

ED15

Talde kopurua

ED17

Ikasle kopurua

1.2.b. grafikoa: DBHko 2. maila. EDan parte hartu duten ikastetxe, talde
eta ikaslasleen kopuruaren bilakaera.
21.436

1000
800

17.550

18.021

19.241

18.279

20.221

22.000
20.000
18.000

600

16.000

335

333

330

326

324

947

931

905

870

858

839

400
200

16.000
14.000

0

1200

22.000
20.000

19.254

19.036

964

21.167

326

0

14.000
12.000
10.000

ED09

ED10

ED11

Ikastetxe kopurua

ED13

ED15

Talde kopurua

Ikus daitekeen moduan, EDaren edizioetan
ebaluatutako ikasle kopuruak gora egin du;
hala, 2017koa izan da ikasle kopuru
handiena ebaluatu duen edizioa, bai Lehen
Hezkuntzako 4. mailan, bai DBHko 2.
mailan. 2017ko
datuak 2009koekin
alderatuz gero, Lehen Hezkuntzako 4.
mailan 3.102 ikasle gehiago ebaluatu dira,
eta 3.886 ikasle gehiago DBHko 2. mailan.

ED17

Ikasle kopurua

ebaluazio guztietan ohikoa den moduan,
zenbait ikaslek lortutako puntuazioa ez da
kontuan
hartu
ikastetxeetako
eta
taldeetako batez besteko puntuazioa
kalkulatzeko garaian.



Ebaluazio
diagnostikoaren
araudiak
adierazten duen moduan, eta nazioarteko
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CNE ofiziala duten ikasleak; egoera
dela eta probak egin ezin dituztenak.
Euskal hezkuntza-sisteman eskolatuta
urtebete baino gutxiago daramaten eta
proben aplikazio-hizkuntza ezagutzen
ez duten ikasle etorkinak.
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1.3. Zer bilakaera izan du geruza bakoitzaren ordezkaritzak EDan?
Euskal hezkuntza-sistema bi eskola-saretan
eta hiru hizkuntza-eredutan antolatuta
dago. Bi aldagaien konbinaziotik sei geruza
ateratzen dira, eta horiek erabiltzen dira
Ebaluazio diagnostikoan erreferentzia gisa.

bakoitzean eskolatutako ikasleen ehunekoa
nabarmen aldatu da. Txosten honetan
erabilitako emaitzen azterketa batzuk
baloratzeko garaian eta ñabardurak egiteko
garaian kontuan hartu beharreko datua da
hori.

Denboran, sei geruza horiek bilakaera izan
dute bai ezaugarriei dagokienez, bai
sisteman duten ordezkaritzari dagokionez.
Hain zuzen ere, 2009an Ebaluazio
diagnostikoa egiten hasi zenetik, geruza

Hurrengo
grafikoetan,
Ebaluazio
diagnostikoaren sei edizioetan geruza
bakoitzak adierazten duen ikasleen
ehunekoaren bilakaera ikus daiteke.

1.3.a. grafikoa: LHko 4. maila. Geruza bakoitzak ordezkatzen duen ikasleen
ehunekoaren bilakaera.
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% 40
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%0

47,3

39,3

23,2
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1,1
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6,1

3,8

26,3

18,2 20,6
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A publikoa

B publikoa

D publikoa

Itunpeko A

Itunpeko B

Itunpeko D

ED09

3,3

7,6

39,3

6,1

23,2

20,6

ED10

3,0

7,5

39,9

5,3

23,1

21,3

ED11

2,5

6,9

41,6

5,1

22,0

21,9

ED13

1,5

5,8

43,5

4,7

20,8

23,7

ED15

1,3

4,6

45,2

3,8

19,7

25,3

ED17

1,1

3,8

47,3

3,4

18,2

26,3
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1.3.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Geruza bakoitzak ordezkatzen duen
ikasleen ehunekoaren bilakaera.
.
% 100
% 80
% 60

% 20
%0

41,3

34,2

% 40
2,4 5,2

4,9

12,4

3,3






25,2

22,1 20,7

5,7

A publikoa

B publikoa

D publikoa

Itunpeko A

Itunpeko B

Itunpeko D

ED09

4,9

5,2

34,2

12,4

22,5

20,7

ED10

5,6

5,9

34,8

10,5

23,1

20,2

ED11

5,4

5,0

36,0

9,0

23,0

21,5

ED13

4,7

5,0

37,8

7,8

22,7

22,0

ED15

2,7

4,1

40,2

6,4

22,5

24,3

ED17

2,4

3,3

41,3

5,7

22,1

25,2

ED17an, ED15ean gertatu zen moduan, D
eredua
ordezkatzen
duen
ikasleen
ehunekoa igo dela ikus daiteke, bai
publikoan, bai itunpekoan. 2009ko eta
2017eko datuak alderatuz gero, honako
hau ondorioztatzen da:


22,5



A geruza publikoak behera egiten
jarraitzen du eta 2017ko ehunekoa da
edizio guztietako baxuena. Uneotan,
Lehen Hezkuntzako 4. mailan % 1,1 eta
DBHko 2. mailan % 2,4 besterik ez da.
Itunpeko A geruzak ere behera egiten
jarraitzen du ebaluatutako populazioan;
2009tik 2017ra bi etapetan ikasleen
% 50 inguru galdu du.
B geruza publikoak ikasleak galtzen
jarraitzen du eta Lehen Hezkuntzan
% 3,8 eta DBHn % 3,3 eskolatzen du.
Itunpeko B geruza 2009tik ehunekoa
jaisten joan da, baina ez hain nabarmen.



2017an oraindik ere bost ikasletik bat
dago gutxi gorabehera geruza horretan.
D geruza publikoa da argien eta modu
jarraituan hazten dena: 2009tik
ehuneko 7 eta 8 puntu artean igo da.
2017an
ebaluatutako
populazio
osoaren % 47,3 (LHko 4. maila) eta
% 41,3 (DBHko 2. maila) biltzen du.
Itunpeko D geruza ere gorantz doa,
baina sare publikoko eredu berbera
baino neurri txikiagoan: % 5,7 Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta % 4,5
DBHko 2.ean.

Bi grafikoetan ikus daiteke geruza bakoitza
ordezkatzen duen ikasleen ehunekoak
antzeko joera duela Lehen Hezkuntzako 4.
mailan eta DBHko 2.ean Ebaluazio
diagnostikoaren edizioetan.
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2. EMAITZA OROKORREN ETA ERRENDIMENDU
MAILEN ARABERAKO BILAKAERA
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Txostenaren atal honetan bi grafiko
aurkeztuko ditugu. Grafikoetan etapa
bakoitzerako
eta
ebaluatutako
konpetentziarako honako hauek erakutsiko
ditugu:











alde batetik, emaitza orokorren
bilakaera;
eta bestetik, ebaluazio honetan
ezarritako
hiru
errendimendu
mailetako
bakoitzean (hasierakoa,
erdikoa eta aurreratua) dauden
ikasleen ehunekoak izandako bilakaera.

Jarraian datozen grafikoek konpetentzia
bakoitza ebaluatutako edizio bakoitzaren
informazioa biltzen dute (sei euskarazko eta
gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian
eta
matematikarako
konpetentzian, lau zientzietako konpetentzian
eta
hiru
ingelesezko
hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian) eta honako
datu hauek ematen dituzte:

Edizio bakoitzeko emaitza orokorra
Lehen Hezkuntzako 4. mailan eta
DBHko 2.ean.
Edizio bakoitzean hasierako mailan eta
maila aurreratuan dagoen ikasleen
ehunekoa.
2015eko eta 2017ko puntuazio
orokorraren
arteko
aldearen
adierazgarritasuna.
Kasu
honetan,
goranzko geziak esan nahi du 2017ko
emaitza
nabarmen
hobea
dela
2015ekoa baino; beheranzko geziak
esan nahi du 2017ko emaitza 2015ekoa
baino nabarmen okerragoa dela eta
aldea adierazgarria ez bada, berdin
ikurra ageri da.

Azkenik, joera orokorren inguruko analisi
laburra dator, etapa bakoitzeko grafikoak
banaka aztertuta lehenengo, eta batera,
gero.
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2.1. Errendimendu mailen definizioa
Maila horretan planteatzen diren egoerak
ebazteko ikasleak behar dituen ezagutzek,
gaitasunek eta trebeziek definitzen dute
errendimendu maila bakoitza.

maila horretako gaitasunetan eta aurreko
mailakoetan.
Jarraian, ED17an ebaluatutako bost
konpetentzietako
bakoitzaren
errendimendu mailak datoz deskribatuta,
zehaztasunez, hau da:

Ikaslea maila jakin batean kokatuta
dagoenean, esan daiteke konpetentea dela
LHko 4.
maila

Hasierako
maila

Erdi-maila

Maila
aurreratua

MATEMATIKARAKO
KONPETENTZIA

ZIENTZIETARAKO
KONPETENTZIA

Maila honetako ikasleek oinarrizko zenbakien
ezagutzak erabiltzen ditu eta eragiketa bateko
problema oso errazak ebazten ditu, batuketa,
kenketa edo biderketa aplikatuta. Luzera neurtzeko
estimazioak egiten ditu eta espazioko kokapenak
ezagutzen ditu. Gai da taula eta grafiko oso
errazetako datuak lotzeko.

Adibide errazen bidez, zientzia, teknologia eta
osasunaren munduko oinarrizko alderdiak ezagutzen
hasi den ikaslea dago maila honetan. Fenomeno
batzuen kausa agerikoenak detekta ditzake.
Informazio errazak sailkatzen eta alderatzen ditu eta,
jarraibideen arabera, grafikoak eta eskemak osatzen
ditu. Laguntzarekin, problema bat ebazteko eman
behar dituen urratsak ordenatzen ditu. Ingurunean
ohikoak diren tresna eta gailu batzuk ezagutzen ditu.
Elikadura osasungarriarekin, higienearekin eta
gorputza zaintzearekin lotutako ohitura batzuk
identifikatzen ditu. Eguneroko giza jarduera batzuek
ingurunearen kalitatean duten eragin nabarmenetako
batzuk ere detektatzen ditu eta gai da hura
babesteko ekintza zehatzen bat identifikatzeko.

Maila honetako ikasleak arin ebazten ditu batuketa,
kenketa eta/edo biderketa eragiketak egin behar
diren problemak. Arrazoitze logikoaren eta eragiketa
mailako arrazoitzearen inguruko problema errazak
eta asmakizunak ebazten ditu, baita unitate
desberdinak dituzten problemak ere (dirua, pisua,
luzera, edukiera, denbora). Gai matematiko ugariren
arteko loturak egiten ditu, eta horrek nolabaiteko
konplexutasuna
duten
problemak
ebaztea
ahalbidetzen dio.

Maila honetan dagoen ikasleak hasierako mailan
deskribatutako trebeziez gain honako hauek ditu:
ingurune naturaleko elementu nagusiak identifikatzen
ditu,
kontzeptu
zientifiko
errazen
arteko
antzekotasunak eta ezberdintasunak ezagutzen ditu
eta objektu eta materialak sailkatzen ditu.
Informazio-iturriak erabiltzen ditu autonomiaz eta
grafiko eta eskema errazetan adierazten ditu. Argi
deskribatzen ditu esperientzia bat egitean, tresna bat
erabiltzean edo makina bat martxan jartzean
emandako urratsak. Gertakari baten arrazoia eta
ondorio nabarmenenak azaltzen ditu eta ezagutza
zientifikoekin lotzen ditu. Ohiko gailuak erabiltzean
oinarrizko segurtasun-arauak ezagutzen ditu. Dieta
orekatuak eta ohitura osasungarriak identifikatzen
ditu. Gertuko inguruneko ingurumen-arazoak
aztertzen ditu eta irtenbideak proposatzen ditu.

Maila honetako ikasleak landutako arrazoiketak
erabiltzen ditu problema originalak eta egoera
matematiko konplexuak, oinarrizko lau eragiketetako
hainbat (zatiketa barne) edo magnitude bateko
unitateen bihurketa egitea eskatzen dutenak,
ebazteko. Problema-egoerak ziurtasunez ebazten ditu
eta matematikoki adierazten ditu egindako kalkuluak
eta emaitza.

Maila honetan dagoen ikasleak hasierako eta erdiko
mailetan deskribatutako trebeziez gain honako hauek
ditu: ingurune naturaleko elementu nagusien artean
erlazioak ezartzen eta deskribatzen dituena.
Ezaugarrien arabera, objektu, material eta aldaketak
sailkatzen
eta
ordenatzen
ditu.
Emandako
azalpenetan kausak identifikatzen ditu eta ondorio
arrazoituak ematen ditu. Zenbait iturritako
informazio garrantzitsua ordenatzen, sailkatzen eta
alderatzen du. Elikadura-dietak eta higienearen eta
gorputza zaintzearen inguruko ohitura egokiak
aztertzen ditu eta osasunean duten eraginarekin eta
gaixotasunen
prebentzioarekin
lotzen
ditu.
Ingurunean dituen gailu eta baliabide teknologikoak
aztertzeko gai ere bada. Gertueneko ingurumeneko
problemei irtenbidea ematen die.
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DBHko 2.
maila

MATEMATIKARAKO
KONPETENTZIA

ZIENTZIETARAKO
KONPETENTZIA

Hasierako
maila

Hasierako mailan dagoen ikasleak prozedura
klasikoak erabiltzen ditu, eta ikasmailari dagozkion
ariketak zailtasunekin planteatzen eta ebazten ditu.
Gai da informazioa identifikatzeko eta errutinazko
prozedurak egiteko, egoera esplizituetan, zuzeneko
jarraibideen arabera. Normalean erreprodukzioteknika deitutakoak erabiltzen ditu (prozedurak eta
estrategiak erreproduzitzen ditu antzeko egoeretan),
baina maiz, aplikatzeko zailtasunak izaten ditu eta
akatsak egiten ditu exekuzioan.

Maila honetan dago ezagutza zientifiko errazak
(izenak, gertakariak, terminologia, arau sinpleak eta
abar) ezagutzen dituen eta ondorio sinpleak egiteko
erabiltzen dituen ikaslea. Fenomeno zientifiko baten
azalpenetan, azaletik deskribatzen ditu osagaien
arteko erlazioak eta kausak eta ondorioak
deskribatzen ditu. Grafiko errazak interpretatzen
ditu. Sailkapena erabiltzen du, baina ereduak eta
beste laguntza batzuk behar ditu jarduera
esperimentalak egiteko eta emaitzak baloratzeko.
Zailtasunak ditu aldagaiak identifikatzeko eta
esperimentu batean duten eragina ulertzeko.

Erdi-maila

Erdiko mailan dagoen ikasleak matematika-hizkuntza
egokia erabiltzen du. Gainera, matematika-gai
ezberdinak elkarrekin erlazionatzeko gai da, eta
ikasmailari dagozkion ariketa klasikoak segurtasunez
ebazten ditu. Informazio-iturri desberdinetako
errepresentazioak interpretatu eta erabil ditzake eta
haietatik zuzeneko ondorioak atera. Gai da idatzi
laburrak garatzeko bere interpretazioak, emaitzak eta
arrazoiketak bilduz. Normalean konexio-teknikak
erabiltzen ditu (elkarren artean lotzen ditu ezagutza
eta prozedura matematiko ugariak), eta horri esker,
nolabaiteko zailtasuna duten problemak ebatz
ditzake, baina oraindik ere testuinguru ezagunetan.

Maila honetan dago, hasierako mailan deskribatutako
trebeziez gain, iragarpenak egiteko edo azalpenak
emateko kontzeptu zientifikoak erabiltzen dituen
ikaslea. Ikerketa zientifikoaren bidez erantzun
daitezkeen galderak ezagutzen ditu eta ikerketa
zientifikoan
gertatzen
denaren
xehetasunak
identifikatzen ditu. Ondorioak egitean, datuetako
informazio garrantzitsua aukeratzen du. Fenomeno
zientifiko bat azaltzeko eredu formal sinpleak
erabiltzen ditu eta ondorio bakar baterako kausa
ugari edo kausa bakar batek sortutako ondorio ugari
detekta ditzake. Gauzak zergatik gertatzen diren
jakiten saiatzen da. Esperimentu sinpleak planea
ditzake, baina laguntza behar du emaitzen loturak
ondorioztatzeko.

Maila
aurreratua

Maila aurreratuan dagoen ikasleak, matematikaren
arlo desberdinak erlazionatzeaz gain, arrazoiketa
landuak ere erabiltzen ditu, gogoetatsua da, logikaz
argudiatzen du, eta gai da problema originalak
ebazteko.
Normalean
hausnarketa-teknikak
erabiltzen ditu (erabilitako prozesua aztertzen du eta
beste problema batzuk ebazteko edo proposatutako
problemaren emaitza hobetzeko baliagarri izan
ditzakeen ondorioak ateratzen ditu). Horrek esan
nahi du planteatutako egoerak sakontasunez ulertzen
dituela. Gainera, sormena izan ohi du, problema
baten elementu matematikoak identifikatzeko eta
ebazpenean lotura egokiak ezartzeko.

Maila honetan dago, hasierako eta erdiko mailan
deskribatutako trebeziez gain, iragarpenak egiteko,
datuetan oinarrituta errealitateari buruzko azalpenak
emateko edo oinarri zientifikoa duten ondorioak
ateratzeko kontzeptu zientifikoak eta eredu sinpleak
erabiltzen dituen ikaslea. Kausaren azalpen posibleak
sortzen eta egiaztatzen ditu. Ikerketa zientifikoak eta
esperimentuak aztertzen ditu, esku hartzen duten
aldagaiak kontrolatuz. Grafiko zailak interpretatzen
ditu. Argudio edo deskribapen zientifikoak
komunikatzen ditu zehaztasunez eta xehetasunez.
Zenbait aldagai dituzten problemak ebazteko
estrategiak aplikatzen ditu.
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LHko 4.
maila

Hasierako
maila

Erdi-maila

Maila
aurreratua

EUSKARAZKO H.K.

Hasierako mailan dagoen ikasleak
komunikaziorako
konpetentzia
mugatua du eta nolabaiteko
zailtasunak
ditu
euskarazko
testuak
ulertzeko.
Gai
da
ipuinetan,
albiste
laburretan,
liburuxketan eta antzeko gertuko
ahozko eta idatzizko testuetan
datuak identifikatzeko. Era berean,
testu laburretan eta argietan
zentzu orokorra eta ideia nagusiak
identifikatzen ditu.

Erdiko mailan dagoen ikasleak
komunikaziorako
konpetentzia
egokia du. Hasierako mailan
deskribatutakoaz gain, gai da
entzun edo irakurri dituen
testuetako ideiak lotzeko eta bere
ikasmailan ohikoa den hiztegia
ezagutzen du.

Maila honetako ikasleak hizkuntzakomunikaziorako
konpetentzia
altua du. Aurreko mailetan
deskribatutakoaz
gain,
entzumeneko eta irakurmeneko
zereginak egiten ditu testu
zailagoetan
eta
bere
esperientziatik
gertukoak
ez
direnetan.
Testuen
helburua
ezagutzen du, bereizten ditu ideia
nagusiak eta bigarren mailakoak
eta edukia interpretatzen du
norbere ideien arabera.

2017ko Txosten Exekutiboa

GAZTELANIAZKO
H.K.

INGELESEZKO H.K.

Hasierako maila honetan dagoen
ikasleak nolabaiteko zailtasuna du
ahozko eta idatzizko testuak
(informazio-testuak, egunerokoak,
ipuinak, albisteak..) ulertzeko. Gai
da gertuko testu errazetako
informazioa identifikatzeko eta
ideia orokorra ateratzeko.

Maila honetan dagoen ikasleak
hasierako
hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia du;
hitz solteak erabiltzen ditu
komunikatzeko eta ulertaraztea
kostatu egiten zaio. Entzumenean
eta irakurmenean, gai da gaia
identifikatzeko eta informazio
espezifikoren bat ateratzeko testu
errazetan
eta
ezagunetan.
Idazmenean
zailtasunak
ditu
adierazteko eta normalean hitz
solteak erabiltzen ditu, eredua
kopiatzen
du
edo
beste
hizkuntzaren bat erabiltzen du.
Gramatika, ortografia eta lexiko
arloko ezagutza urria du dagokion
ikasmailarako.

Hasierako
mailan
deskribatutakoaz gain, erdiko
maila honetan dagoen ikasleak
testu
bateko
informazio
garrantzitsua bereizten du eta gai
da entzun edo irakurri dituen
testuetako
ideia
nagusiak
ezagutzeko. Testu mota ugarien
egitura ezagutzen du eta haietan
ageri diren ideiak lotzen ditu.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia
egokia
du;
hizkuntzaren arloko elementuak
eta
modu
autonomoan
komunikatzeko
estrategiak
erabiltzen ditu. Entzumenean eta
irakurmenean, gai da ideia nagusia
ezagutzeko, informazio espezifikoa
eta garrantzitsua topatzeko eta
norbere ezagutzetatik abiatuta
edukia
interpretatzeko.
Idazmenean maila onargarria du;
gai da testu ulergarria idazteko
aurretik eredu baten laguntza
izanez gero. Gramatika, ortografia
eta lexiko arloko ezagutza egokia
du dagokion ikasmailarako.

Hasierako eta erdiko mailan
deskribatutakoaz
gain,
maila
aurreratuan dagoen ikasleak ondo
egiten
ditu
ulermeneko
(entzumena
eta
idazmena)
zereginak testu zailagoetan. Badaki
ahozko eta idatzizko testu mota
ugarietan
informazioa
identifikatzen,
lotzen
eta
interpretatzen.
Gai da informazioa eta ezagutza
pertsonala erlazionatzeko.
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Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia ona du; hizkuntzaren
arloko elementu ugari eta modu
autonomoan
komunikatzeko
estrategiak aise erabiltzen ditu.
Entzumenean eta irakurmenean,
gai da ideia nagusia ezagutzeko,
informazio
espezifikoa
eta
garrantzitsua topatzeko, jasotako
informazioa interpretatzeko eta
norbere ezagutzekin txertatzeko
eta ondorioak ateratzeko nahiz
iragarpenak egiteko. Idazmenean,
irakasmailari dagokiona baino
maila handiagoa du; gai da erraz
ulertzeko moduko testu bat
idazteko emandako eredua oinarri
hartuta eta norbere ideiak
emanez.
Hizkuntza-baliabideak
ondo menderatzen ditu, baita
gramatika, ortografia eta lexikoa
ere.
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DBHko 2.
maila

EUSKARAZKO H.K.

Hasierako
maila

Maila honetako ikasleak hizkuntzakomunikaziorako
konpetentzia
osatugabea du. Gai da ahozko eta
idatzizko
testuen
esanahi
orokorra ezagutzeko, betiere,
testu
sinpleak
edo
bere
esperientziatik gertukoak baldin
badira. Gai da informazio jakina
identifikatzeko.
Oinarrizko
ondorioak atera ditzake testua
oinarri hartuta edo pasarteren
batetik. Testuaren eta norbere
ezagutzen artean erlazio sinpleak
ezartzen ditu.

Erdi-maila

Maila honetan dagoen ikasleak
komunikazio-gaitasun egokia eta
autonomoa du. Hasierako mailan
aipatutakoaz gain, ikasle hau gai da
ahozko eta idatzizko testu
ugaritatik informazio zehatza
ezagutzeko eta interpretatzeko,
baita
bere
esperientzia
pertsonaletik gertukoak ez diren
testuetan ere. Informazio nagusia
eta bigarren mailakoa ezagutzen
eta bereizten du eta informazio
horren eta bere ezagutza eta
ideien arteko loturak egiten ditu.
Gai da testutik ondorioak
ateratzeko eta haren zatiak
interpretatzeko.
Nolabaiteko
zailtasuna duten testuen eta
norbere ezagutzen artean loturak
ezartzen ditu.

Maila
aurreratua

Komunikaziorako
konpetentzia
altua, beraz, agindutako zereginak
modu eraginkorrean egin ditzake.
Aurreko mailetan azaldutakoaz
gain, maila honetako ikaslea gai da
mota askotako ahozko eta
idatzizko testuetan informazio
zehatza
interpretatzeko
eta
erlazionatzeko. Gai da ezagutza
pertsonalaren eta ohikoak ez
diren
askotariko
testu
konplexuetako
informazioaren
artean loturak egiteko eta testu
horietako edukia modu kritikoan
interpretatzeko.
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GAZTELANIAZKO
H.K.

INGELESEZKO H.K.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia
partziala
eta
osatugabea du. Gai da ahozko eta
idatzizko testu errazetan eta bere
interes
pertsonalekiko
gertu
daudenetan
informazio
garrantzitsua identifikatzeko eta
laburtzeko. Testuko edukiaren eta
norbere
ezagutzaren
artean
loturak ezartzen ditu, betiere, oso
zailak ez badira.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia
mugatua
du;
hizkuntza-elementu
gutxi
erabiltzen ditu eta zereginak
egiteko laguntza behar du.
Entzumenean eta irakurmenean,
gai da gaia identifikatzeko eta
informazio
espezifikoren
bat
ateratzeko testu ezagunetan.
Idazmenean,
ez
da
erabat
adierazten, abiapuntuko testuko
zatiak kopiatzen ditu. Gramatika,
ortografia eta lexiko arloko
ezagutza urria du dagokion
ikasmailarako.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia egokia du. Hasierako
mailan deskribatutakoaz gain, gai
da idatzizko ahozko testuetan
informazioa interpretatzeko eta
laburtzeko,
testuak
bere
esperientzia
pertsonaletik
gertukoak izan ez arren. Badaki
zer informazio den nagusia eta zer
informazio den bigarren mailakoa
eta
ezartzen
ditu
testuko
edukiaren
eta
ezagutza
pertsonalaren arteko loturak
nolabaiteko
zailtasuna
duten
testuetan.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia ona du; hizkuntzaren
arloko elementu ugari eta modu
autonomoan
komunikatzeko
estrategia
eraginkorrak
aise
erabiltzen ditu. Entzumenean eta
irakurmenean gai da ondorioak
ateratzeko, hiztegia ezagutzeko
eta
testua
interpretatzeko,
zailtasunik gabe. Idazmenean,
dagokion
irakasmailan
esperotakoa baino maila hobea
du; gai da oso erraz ulertzeko
moduko testu bat idazteko eta
informazio ugariarekin eta ideia
originalekin
aberasteko.
Hizkuntza-baliabideak
ondo
menderatzen ditu, baita gramatika,
ortografia eta lexikoa ere.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia altua du. Hasierako
eta
erdiko
mailan
deskribatutakoaz gain, gai da
askotariko ahozko eta idatzizko
testu konplexuetan informazioa
identifikatzeko,
interpretatzeko
eta erlazioak egiteko. Ezagutza
pertsonala ohikoak ez diren testu
mota ugaritako edukiarekin lotzen
du, eta gai da modu kritikoan
interpretatzeko.

Maila honetan dagoen ikasleak
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia egokia du; dagokion
ikasmailarako hizkuntzaren arloko
elementuak modu autonomoan
erabiltzen ditu. Entzumenean eta
irakurmenean gai da testuen
esanahi orokorra zailtasunik gabe
identifikatzeko, informazio berria
eta garrantzitsua topatzeko eta
edukia
interpretatzeko.
Idazmenean, maila onargarria du;
gai da erraz ulertzeko moduko
testu
originala
idazteko.
Gramatika, ortografia eta lexiko
arloko ezagutza egokia du
dagokion ikasmailarako.
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2.2. Errendimendu emaitza orokorrak eta joeren analisia
2.2.1. Matematikarako konpetentzia
Lehen
Hezkuntzako
4.
mailan,
matematikarako
konpetentzian,
puntuazioetan pixkanaka okertzeko joera
ikus daiteke 2011tik, Emaitza altuenak lortu
ziren ediziotik; hain zuzen ere, 2017ko
puntuazioa da sei edizioetako puntuazio
baxuena. DBHko 2. mailan, puntuazioak
egonkortasun handia erakusten du edizio
guztietan,
2015eko
puntuazio-galera
kenduta (berriz ere 2017an berreskuratu
da hori).

Lehen Hezkuntzan, 2017koa da hasierako
mailako ikasleen ehuneko altuena eta maila
aurreratuko ikasleen ehuneko baxuena
duena. Bigarren Hezkuntzan, ehunekoak
hobetu egin dira 2015ekoekiko, batez ere
konpetentzia handieneko ikasleen artean.
Etapa
honetan,
mailen
araberako
ehunekoetan ere, gehien nabarmentzen
dena datuen egonkortasuna da; hori ez da
gertatzen Lehen Hezkuntzan.
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LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. MAILA

2.2.1.a. grafikoa: LHko 4. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan matematikarako konpetentzian.
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2.2.1.c. grafikoa: LHko 4.maila. Ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailaren arabera matematikarako konpetentzian.
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2.2.1.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan matematikarako konpetentzian.
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2.2.2. Zientzietarako konpetentzia
Zientzietarako konpetentziak bi etapetan
ebaluatu den edizioetan zehar antzeko
joerak erakutsi ditu: hasierako jaitsieraren
ondoren, hurrengo edizioetan datuek
goranzko egonkortasuna izan dute, nahiz
eta sarreran esan dugun moduan,
konpetentzia horretako datuak ez diren
zuzenean
alderagarriak.
Lehen
Hezkuntzako 4. mailan, 2017ko emaitza

aurreko ediziokoa baino nabarmen hobea
da. DBHko 2. mailaren kasuan, ez dago alde
adierazgarririk azken bi edizioen artean.
Aipatu beharreko datu positiboa da bi
etapetan hasierako maila gainditzea lortzen
ez duten ikasleen kopurua gero eta
txikiagoa dela, nahiz eta kasu honetan ere
jaitsiera arina izan eta 2009ko ehunekoa
baino handiagoa den oraindik ere.
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2.2.2.a. grafikoa: LHko 4. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan zientzietarako konpetentzian.
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2.2.2.c. grafikoa: LHko 4.maila. Ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailaren arabera zientzietarako konpetentzian.
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2.2.3. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
Grafikoak ikusita, euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziari buruz
ondorio hauek nabarmentzen dira:






2009tik
egindako
ebaluazio
Diagnostikoen ia edizio guztietan
konstantea izan da bai Lehen
Hezkuntzan, bai DBHn, ikasleen % 30
baino gehiago hasierako mailan egotea.
Konstantea da, halaber, hasierako
mailan dagoen ikasleen ehunekoa beti
handiagoa dela DBHko 2. mailan LHko
4.ean baino.
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Gainera, ikus daiteke, 2010etik aurrera,
hasierako mailan dagoen ikasleen
ehunekoak gora egin duela etengabe
Lehen Hezkuntzan % 37,4ra iritsi arte
eta DBHn % 45,6ra. Era berean, maila
aurreratuan dagoen ikasleen ehunekoa
etengabe murriztu da.
Badirudi bi joerak moteldu egin direla
edo baita gelditu ere 2015 eta 2017
artean.
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LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA
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2.2.3.a. grafikoa: LHko 4. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian.
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2.2.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. Ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailaren arabera euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
38,1
43,6
18,4

ED10

33,6

42,4

24,1

ED11

36,0

42,7

21,2

26,0

ED13

37,1

41,7

21,2

25,7

ED15

45,8

37,8

16,4

24,6

ED17

45,6

37,5

16,9

%0

32

250

220

% 10

ED09

% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100
Hasierako maila
Erdi-maila
Maila aurreratua

260

240
33,5

% 20

ED17

32,7

43,4

250

Euskadiko batez bestekoa

28,3

37,3

% 40

ED09
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32,9
36,6
30,5

ED09

% 50

230

25,7

% 10

% Hasierako maila

2.2.3.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian.
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2.2.4. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziari dagokionez, egoera oso
desberdina da:




Hasierako mailan dagoen ikasleen
ehunekoa, salbuespen gutxi batzuetan
izan ezik, % 15 baino txikiagoa izan da
bai Lehen Hezkuntzan, bai DBHn.
2010etik aurrera, nabarmen murriztu
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da Lehen Hezkuntzan hasierako mailan
dagoen ikasleen ehunekoa. DBHn,
aldiz, nahiko egonkor mantentzen da.
Era
berean,
Lehen Hezkuntzan
lortutako batez besteko puntuazioaren
pixkanakako galera ikus daiteke; DBHn,
aldiz, batez besteko puntuazioa
mantendu egiten da.
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LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA
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2.2.4.a. grafikoa: LHko 4. maila. Emaitza orokorren eta ikasleen
ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila aurreratuan
gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
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2.2.5. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian, derrigorrezko bi etapetako
bakoitzeko joera guztiz desberdina da:
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek
hizkuntza
horretako
konpetentziaren
pixkanakako galera erakusten dute; aldiz,
DBHko 2. mailan, puntuazioetan gorakada
izan da.
Lehen Hezkuntzan, azken
hasierako
mailan
ikasleen

txikiagoa egon da, baina baita maila
aurreratuan ere, beraz, konpetentziaren
erdiko mailan ikasleen kontzentrazio handia
dago, 2017an % 66,1era artekoa, hain zuzen
ere.
DBHko 2. mailan, maila aurreratuan
ikasleen igoera txiki bat izan da, hasierako
maila gainditzen ez dutenen jaitsiera
arinarekin batera. Edonola ere, datuak oso
egonkorrak dira.

edizioan,
ehuneko
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LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. MAILA

2.2.5.a. grafikoa: LHko 4. maila. Emaitza orokorren eta
ikasleen ehunekoaren bilakaera hasierako mailan eta maila
aurreratuan ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian
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2.2.6. Joera orokorren analisia
Oinarrizko bi etapek joera oso desberdina
dute:


kontrajarria
erakusten
du:
Lehen
Hezkuntzako 4. mailan emaitzak pixkanaka
okerragoak dira eta DBHn, berriz, hobeak,
kasu batzuetan askoz hobeak.

Lehen Hezkuntzako 4. mailan, emaitza
orokorrek okerrera egin dute 2017an
ebaluatutako bost konpetentzietatik
lautan.
aldiz, DBHko 2. mailan, eboluzioa
positiboagoa da, bostetik hirutan
hobekuntza izan baita, eta kasu
batzuetan hobekuntza nabarmena.



Ebaluazio
diagnostikoaren
edizio
bakoitzeko
konpetentzia
bakoitzaren
emaitzak Txosten honetako 2. atalean
kontsulta daitezke. Jarraian datorren
grafikoan, azken bi edizioen emaitzak soilik
konparatzen
dira
eta
aldeen
adierazgarritasun estatistikoa seinalatzen
da.

Oinarrizko irakaskuntza eta derrigorrezkoa
osatzen duten etapetako bakoitzean
neurtutako
eskolako
mailaren
konpetentziaren
bilakaerak
egoera

2.2.6.a. grafikoa: ED15 eta ED17ko emaitzen arteko aldea oinarrizko irakaskuntzan eta
aldeen arteko adierazgarritasuna.
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Lehen Hezkuntzako 4. mailan, puntuazioen
beheranzko joera etengabekoa da 2013tik.
zientzietarako konpetentziak soilik erakusten
du berreskuratze txikia, puntu batera ere
iristen ez dena.

baina konpetentzia horrek ere 7 puntu
galdu ditu 2013 eta 2017 artean.
Hurrengo grafikoak erakusten duen bezala,
Lehen Hezkuntzako 4. mailan ebaluatutako
bost konpetentzietatik hiruk (euskara,
ingelesa eta matematika) dute 2011tik joera
eta jokabide ia antzekoa.

Datu adierazgarria da ebaluatutako bost
konpetentzietatik bakarrak, gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziak,
mantentzen duela 2017an 2009ko lehen
edizioko 250 puntutik gorako puntuazioa,

Aldiz, zientzietarako konpetentzia da pixka
bat igo dena, 0,8 puntu, nahiz eta emaitza
baxuenak izan. Edonola ere, estatistikaren
ikuspegitik hobekuntza adierazgarria da.
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2.2.6.b. grafikoa: LHko 4. mailan. Emaitzen bilakaera konpetentzia guztietan.
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2.
mailaren kasuan, hurrengo grafikoak
adierazten du lehen aipatu dugun moduan
azken edizioetan konpetentzia guztietan
puntuazioen igoera orokorra izan dela,
nahiz eta haietako bitan (euskara eta
zientziak) hobekuntza hori ez den
estatistikoki adierazgarria.

Ebaluatutako
konpetentzietatik
lauk
(zientzietarako konpetentzia ez beste
guztiak) 250 puntuak gainditzen dituzte edo
inguruan dabiltza (puntuazio hori izan zen
2009an abiapuntuko erreferentzia).

2.2.6.c. grafikoa: DBHko 2. mailan. Emaitzen bilakaera konpetentzia
guztietan.
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3. ONDORIO OROKORRAK
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Ondoren
ikuspegi
orokor
batetik
aurkezten dira DE17ko 9 garrantzitsuenak,

bai Lehen Hezkuntzakoak bai DBHkoak.

3.1. Ikasle gehienek gainditzen dituzte gutxieneko errendimendu-mailak
Ikasleen % 77ek eta % 87ek gainditzen
dituzte batez beste konpetentzia guztietan
gutxieneko edo hasierako errendimendumailak.

emaitza lortu duten ikasleen ehunekoaren
eboluzioa erakusten da. Era berean,
erreferentzia bezala hartzen da batez
besteko ehunekoa, konpetentzia bakoitza
ebaluatua izan den edizio bakoitzeko
puntuazioen batez bestekotik abiatuta
kalkulatu dena.

Ebaluazio
diagnostikoaren
eskalan,
hasierako errendimendu-maila gainditzea
eskatzen den gutxieneko atalase-mailatzat
hartzen da, ezagutzak eskuratzeari eta
konpetentziak
garatzeari
dagokionez,
ikasleei ahalbidetzeko edo eskueran
jartzeko moduan nahikotasunez gainditu
ahal izan dezaten oinarrizko hezkuntza
osatzen duten etapetako bakoitza, eta hala
ikasten jarraitu.

Ikusten denez, ehunekoen egonkortasuna
handiagoa da DBHko 2. mailan, Lehen
Hezkuntzako 4. mailan baino. Kontuan
hartzen ez badugu euskarazko hizkuntzakomunikazioa, gainerako lau konpetentzien
DBHko batez besteko ehunekoa 6
punturen tartean dago; Lehen Hezkuntzan,
berriz, 10 puntuetara iristen da aldea.
Gainera, DBHko ehunekoen bilakaeran
aldaketak ez dira hain nabarmenak.

Ondoko
bi
grafikoetan,
bost
konpetentzietan eta bi etapetan hasierako
errendimendu-mailaren gainetik dagoen

3.1.a. grafikoa: LHko 4. maila. Hasierako maila gainditzen duten ikasleen
ehunekoaren bilakaera konpetentziaka.
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3.1.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Hasierako maila gainditzen duten
ikasleen ehunekoaren bilakaera konpetentziaka.
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Ohi denez, ikasle gehienak erdi-mailetan
eta
maila
aurreratuetan
daude
errendimenduari dagokionez, eta talderik
handiena da beti konpetentzia bakoitzean
konpetentzia-maila ertaina duena. Horrela
gertatzen
da,
kasu
gehienetan,
errendimendu
akademikoak
banaketa

normalizatu batean adierazten direlako.
Hala, banaketa horrek grafiko nolabait
simetrikoa erakusten du, non erdiko gune
batek metatzen duen ebaluatuen gehiengoa,
eta beheranzko bi muturrek biltzen
dituzten kasurik ezohikoenak.

3.1.c. grafikoa: ED17.DBHko 4. maila. Ikasleen ehunekoaren banaketa
errendimendu mailaren arabera ebaluatutako bost konpetentzietan.
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3.1.d. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Ikasleen ehunekoaren banaketa
errendimendu mailaren arabera ebaluatutako bost konpetentzietan.
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gutxieneko edo hasierako errendimendumailak gainditzen dituztenak. Grafiko hauek
ematen diguten datu garrantzitsu bat da
atalase-maila gainditzeko gai ez diren
ikasleen ehunekoa, Ebaluazio diagnostikoak
definitutako
konpetentzia-eskalan, eta
hasierako errendimendu-maila gainditzea
litzatekeena. Adibidez, maila horrek
adieraziko liguke zein ikasle egongo
litzatekeen
prestatuta
Hizkuntzen
Europako Erreferentzi Marko Bateratuko
(HEMB) B1 maila lortu ahal izateko
euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioan
Lehen
Hezkuntzaren
amaieran, eta B2 maila DBHren amaieran.

Konpetentzia jakin batzuetan, maila
aurreratuan dauden ikasleen ehunekoak
hasierako mailan daudenena gainditzen du.
Izan ere, maila aurreratuan dauden ikasleen
ehunekoa 10 punturen inguruan dago
hasierako mailan daudenen gainetik
gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian
eta
matematikakonpetentzian, Lehen Hezkuntzako 4.
mailan. DBHko 2. mailan, baita ingelesezko
hizkuntza-konpetentzian ere. Zientzietarako
konpetentzian, hiru puntu azpitik dago bi
etapetan.
Hala
ere,
euskarazko
hizkuntzakomunikazioan, % 61 eta % 68 artean daude
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3.2. Emaitzetan, famili inguruneak eragina du, nabarmena gainera; ordea,
ikastetxearen hezkuntza-ekintza gai izan daiteke ikasleek duten ISEK
mailaren arabera esperotakoa baino emaitza hobeak izan ditzaten
lortzeko
Indize sozioekonomikoak eta kulturalak
(ISEK), ikasleen galdera-sortan bildutako
erantzunetatik
abiatuta
kalkulatuak,
besteren artean, ondokoak hartzen ditu
barnean: aitaren eta amaren maila
profesionalarekin zerikusia duten alderdiak,
familiak dituen ikasketen gehieneko maila,
etxean dituzten liburuen kopurua eta
ondasun kultural batzuen jabe izatea,
analisiak zehaztutakoaren arabera, garrantzi
berezia dutenak (liburuak, prentsa, aldizkari
espezializatuak, ordenagailua eta internet
etxean...).

dago –Autonomia Erkidegoaren batez
bestekoari dagokiona– 1-eko desbiderapen
tipikoarekin.
Populazioaren guztizkoa 4 mailatan banatu
da: maila baxua, maila ertain-baxua, ertainaltua eta altua. Maila bakoitzean ikastetxeen
% 25 kokatzen da, haien ISEKa baxuagoa
edo altuagoa den. Beraz, maila bakoitzak
ikastetxe-kopuru berdina izan arren, ez du
ikasle-kopuru bera.
Kontuan hartu behar da ez direla maila
absolutuak, etapa bakoitzean ebaluatutako
lagineko ikasleekin egindako alderaketak
baizik. ISEKaren balio-tarteak 2017an
ondoko hauek dira:

Ikastetxe bakoitzeko ikasleen batez
bestekoa banakako datuetatik abiatuta
kalkulatzen da. Balio hori 0-n oinarrituta

ED17-LHko 4. maila. ISEKen balio-tartea. Ikastetxeak
Gutxieneko balioa
Gehieneko balioa
Batez besteko balioa
-2,57
-0,41
-0,78
-0,41
-0,07
-0,20
-0,07
0,24
0,06
0,24
1,39
0,53
ED17-DBHko 2. maila. ISEKen balio-tartea. Ikastetxeak
ISEK maila
Gutxieneko balioa
Gehieneko balioa
Batez besteko balioa
Baxua
-2,36
-0,32
-0,70
Ertain-baxua
-0,32
-0,08
-0,18
Ertain-altua
-0,08
0,22
0,06
Altua
0,23
1,13
0,55
ISEK maila
Baxua
Ertain-baxua
Ertain-altua
Altua

3.2.1. Orokorrean, puntuazioek hobera egiten dute konpetentzia guztietan ISEK
mailak eta bi etapetan gora egin ahala
ISEK maila kalkulatzeaz gain, interesgarria
da emaitzekin duen erlazioa aztertzea.
Erlazio hori erraz uler daiteke: ISEK
mailaren eta emaitzen arteko erlazio
handiak adierazten du emaitza horietan
eragin handia duela ikasleen jatorri
sozioekonomikoak eta kulturalak; erlazio
baxu batek, ordea, justu kontrakoa
adierazten du. Beraz, erlazio baxu batek
ekitate
handiagoa
adierazten
du
hezkuntzan, ikasleek lortutako emaitzak ez
baititu hainbeste baldintzatzen haien famili
jatorriak.

orokorrean, positiboa, iraunkorra, zuzena
eta, zenbait kasutan, nabarmena izaten da
ebaluatutako bi etapetan eta konpetentzia
guztietan. Ebaluazio diagnostikoaren edizio
guztietan,
ebaluatutako
konpetentzia
guztietan, Lehen Hezkuntzako 4. mailan
zein DBHko 2. mailan, orokorrean
antzematen denez, ISEK maila zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta handiagoak dira
puntuazioak.
Ondoko
barreiadura-grafikoetan
erlazionatu egiten dira, batetik, ikastetxeen
maila sozioekonomikoa eta kulturala,
ardatz horizontalean ageri dena, eta,
bestetik, ardatz bertikalean, matematikarako

Ebaluazio diagnostikoan, errendimenduaren
eta ISEK mailaren arteko erlazioa,
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konpetentzian lortutako puntuazioa 2017ko
edizioan parte hartu zuten Lehen
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2.
mailako ikastetxe guztietan.

a) Matematikarako konpetentzian, ISEKek
azaldutako errendimenduaren aldakuntzaehunekoak ‒erregresioaren R² bidez
adieraziak‒ adierazten digunez, emaitzen
bariantzaren % 33ra arte azaltzen digu
aldakuntza horrek Lehen Hezkuntzako
ikastetxeen artean, eta % 51ra arte iristen
da DBHko ikastetxeen kasuan.

Grafikoetako puntu bakoitzak ikastetxe bat
adierazten
du.
Puntuaren
kolorea
ikastetxearen batez besteko ISEK mailari
dagokio –baxua, ertain-baxua, ertain-altua
edo altua-. Hala, ikastetxe hori puntu bakar
batek ordezkatuko du, eta ikastetxe
bakoitzean ebaluatutako ikasleen batez
besteko ISEK mailaren kolorea izango du.

b) Konpetentzia horietako emaitzen aldea,
unitate
bateko
ISEK
mailaren
gehikuntzarekin
lotua
(efektuaren
intentsitatea deitzen zaiona): kasu horretan,
indizearen gehikuntza-puntu bakoitzeko 21
puntu gehiago daude gutxi gorabehera, bai
Lehen Hezkuntzan bai DBHn.

Ikus
daitekeenez,
erregresio-zuzena
goranzkoa da argi eta garbi, eta grafikoak
garrantzizko bi informazio eskaintzen
dizkigu:
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Kontuan hartzen baditugu ikastetxe
bakoitzaren emaitza globalak, euskarazko
hizkuntza-komunikazioan ere ikusten da
erlazio argi hori, nahiz eta konpetentzia

Matematikarako K.-ren emaitza

Matematikarako K.-ren emaitza

3.2.1.a. grafikoa: ED17. LH4ko 4. maila.
Ikastetxearen ISEKaren eta matematikarako
K.-ren arteko lotura, ISEKaren kuartilen bitartez.

3.2.1.b. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila.
Ikastetxearen ISEKaren eta matematikarako K.ren arteko lotura, ISEKaren kuartilen bitartez.
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horretan ISEK mailak gaitasun txikiagoa
izan ikastetxeen arteko emaitzen bariantza
azaltzeko: % 24 inguru bi etapetan.
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3.2.1.c. grafikoa: ED17. LHko 4. maila.
Ikastetxearen ISEKaren eta euskarazko
hizkuntza K.-ren arteko lotura.

350

3.2.1.d. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila.
Ikastetxearen ISEKaren eta euskarazko hizkuntza
K.-ren arteko lotura.
R² = 0,2451
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Ikastetxearen batez besteko ISEKa

Hala ere, konpetentzia horretan egoera
espezifiko bat gertatzen da, ebaluatutako
gainerako konpetentzietan ikusten ez dena:
ISEK maila altuak, bi etapetan, ISEK maila
ertain-altuak lortutakoak baino emaitza
baxuagoak lortzen ditu.

-3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5
Ikastetxearen batez besteko ISEKa

altuetan dauden ikastetxeei dagokiena. Ikus
daitekeenez,
azken
kasu
honetan,
beheranzkoa da zuzena eta azaltzeko duen
gaitasuna oso urria da. Beraz, horrek
adierazten du euskarazko hizkuntzakomunikazioaren kasuan beste aldagai bat
edo batzuk daudela emaitzen aldea
azaltzeko gaitasun handiagoa dutenak,
ISEKa baino.

Ondoko grafikoetan bi erregresio-zuzen
adierazten dira: globala, dagoeneko aurreko
bi grafikoetan ikusitakoa, eta ISEK maila

3.2.1.e. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Ikastetxearen ISEKaren eta
euskarazko hizkuntza K.-ren arteko lotura, ISEKaren kuartilen bitartez.
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3.2.1.f. grafikoa: ED17. DBHko. 2. maila. Ikastetxearen ISEKaren eta
euskarazko hizkuntza K.-ren arteko lotura, ISEKaren kuartilen bitartez.
Euskarazko hizkuntza kpmunikazioarako
konpetentzaren emaitza
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Ikastetxearen batez besteko ISEKa

ISEK mailak hizkuntza-ereduen arabera
banatu izanagatik gertatzen da hori.
Ondoko grafikoetan ikus daitekeenez, ISEK
maila altuan dago ikasleen ehunekorik
handiena itunpeko A geruzan (% 53 Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta % 44 DBHko 2.
mailan), eta ehunekorik txikiena D geruza
publikoan (% 18 bi etapetan). Egoera

horrek nabarmen eragiten du ISEK maila
altuko emaitza askoz ere altuagoa ez izatea
maila ertain-altuaren aldean. Izan ere,
konpetentzia honetan, bi etapetan, bi
mailen puntu bateko aldea ez da
esanguratsua, gainerako konpetentzietan ez
bezala.

3.2.1.g. grafikoa: ED17.LH 4. maila. Ehunekoak
geruzaka ISEK maila bakoitzaren arabera.
% 100
% 80

% 100

16
18
6
32

25

30

29

% 80
24

% 60

32

26

53

27
81

23

22

15
4

18
12
2

Maila ertain-altua

Maila altua

12

%0
Maila baxua

Maila ertainbaxua

24
23

% 40
% 20

29

32

25

29

17
56

26

% 40

15
23
16
29

% 60

16

50

% 20

3.2.1.h. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila.
Ehunekoak geruzaka ISEK maila bakoitzaren
arabera.
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3.2.2. ISEK mailak emaitzetan duen eragina nabarmena bada ere, eragin hori
mugatua da eta ez da automatikoa: ikastetxearen hezkuntza-ekintza gai izan
daiteke ikasleek ISEK mailaren arabera esperotakoa baino emaitza hobeak
izan ditzaten lortzekola
Ikerlan eta azterlan ugarietako datuek argi
adierazten dutenez, ISEK mailak ez ditu
baliogabetzen ikastetxeen arteko alde
guztiak, zeren eta, lehen ikusi dugun bezala,
azaltzeko duen gaitasuna, nabarmena izan
arren, mugatua baita, eta ez da
automatikoa: ISEK maila jakin bati ez
dagozkio beti emaitza berberak; izan ere,
ikastetxe batzuek, bi etapetan, ISEK maila
berberarekin, 100 puntuetatik gorako aldea
duten emaitzak lortzen dituzte zenbait
kasutan.

besteko puntuazioa adierazten duena (245
puntu), eta lerro bertikal eten bat, etapa
horretan ebaluatutako populazio osoaren
batez besteko Indize sozioekonomikoa eta
kulturala adierazten duena (0,0). Grafikoan
ageri den lerro diagonalak edo erregresiozuzenak, urdin kolorekoak bi aldagaien
arteko erlazioa adierazten du, eta horrek
erakutsiko luke ikastetxe bat dagokion
puntuaren gainetik edo azpitik ote dagoen,
bere ezaugarri sozioekonomikoen eta
kulturalen arabera. Bi lerroek banantzen
dute grafikoa berdinak ez diren lau
koadrantetan:

Horren arrazoia da beste faktore eta
aldagai batzuek ere eragina dutela lortutako
emaitzen
mailan,
besteren
artean,
ikastetxearen
hezkuntza-ekintzak
emandako “balio erantsia” deitutakoak.
Balio horrek benetan lortutako emaitzen
arteko aldea erakusten du eta baita
ikastetxe edo talde jakin batetik
esperotako lorpena ere, dagozkion
ezaugarri sozialak, ekonomikoak eta
kulturalak kontuan hartuta. Ikastetxeak
emandako balio horrek zerikusia du aldagai
mota
desberdinekin
–didaktikoak,
antolamenduarenak,
familiekin
duten
harremanarenak…–, eta nolabait ere
erlazio zuzena dute ikastetxeak berak
egindako
lanarekin
haien
ikasleen
abiaburuko egoera gainditu eta hobetze
aldera.









Ondoko grafikoan adierazten da emaitzen
eta ISEK mailaren arteko gurutzatzea eta
baita ere lerro horizontal eten bat,
matematikarako konpetentziaren batez
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Goiko ezkerreko koadrantean Euskadiko
batez bestekoaren azpitik dagoen maila
sozioekonomikoa eta kulturala duten
ikastetxeak
daude,
baina
haien
konpetentziaren emaitzak EAEko batez
bestekoaren gainetik daude.
Beheko ezkerreko koadranteak ISEK
maila Euskadiko batez bestekoaren
azpitik duten ikastetxeak biltzen ditu,
eta konpetentzia horretan emaitzak ere
batez bestekoaren azpitik dituztenak.
Goiko eskuineko koadranteko ikastetxeek
gainditu egiten dute Euskadiko batez
bestekoa, bai ISEK mailan bai
emaitzetan.
Azkenik, beheko eskuineko koadranteak
ISEK
maila
Euskadiko
batez
bestekoaren gainetik duten ikastetxeak
biltzen ditu, baina konpetentzia horren
emaitzak EAEko batez bestekoaren
azpitik dituztenak.

Oinarrizko Hezkuntza

3.2.2. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Ikastetxearen ISEKaren eta
matematikarako konpetentziaren arteko lotura, ISEK kuartilen bitartez
(seinalatuz 20 puntuko muga erregresio-zuzenaren gainetik eta azpitik).
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ISEK
kuartilen
arabera
ikastetxeak
koloreztatzeaz gain, bi lerro eten gehitzen
dira, erregresio-zuzenarekiko paraleloak;
lerro horiek adierazten dituzte 20 puntu
baino gorago dauden ikastetxeak, ISEK
maila bera duten ikastetxeen batez
bestekoaren aldean, hau da, esperotakoa
baino emaitza nahiko altuagoak lortzen
dituzten ikastetxeak, haien ikasleen
ezaugarri sozioekonomikoen arabera, eta,
halaber nabarmentzen dira emaitzak 20
puntu baino gehiago azpitik dituzten
ikastetxeak.

0,5

1,0

1,5

dituzte, ISEK maila altuagoa duten beste
ikastetxe batzuen aldean. Horrela, adibidez,
antzeman daiteke horiz koloreztatutako
ikastetxe askok (ISEK maila baxuena
dutenak) emaitza hobeak lortzen dituztela
urdin argiz, marroiz edota urdin ilunez
koloreztatutako ikastetxeen aldean, ISEK
maila askoz ere altuagoa dutela kontuan
hartuta. Hori, neurri batean, hezkuntzako
profesionalek
egindako
lanari
eta
dedikazioari zor zaie, eta baita familien
inplikazioari eta seme-alaben arrakasta
dela-eta gurasoek duten itxaropen handiari
ere, baina baita beste faktore batzuei ere:
faktore horiek erabakigarriak dira, eta
bilduta daude UPV/EHUk eta ISEI-IVEIk
batera egindako ikerlanean Euskal Herriko
ikastetxeetako
eskola-eraginkortasunari
buruz2.

Zenbait ikastetxetan, hezkuntza-ekintzak
konpentsaziozko efektua du sorburuko
desberdintasun sozialetan.
ISEK mailak eragina du, eta nabarmena
gainera, baina erlazio hori ez da
automatikoa. Ziurtatu daiteke, ISEK maila
bera duten ikastetxeen artean, -0,5
adibidez, 96 puntuko aldea dagoela. Gauza
bera gertatzen da Indizearen edozein
puntutan, eta ohikoa da 50 puntutik gorako
aldeak egotea antzeko ISEK maila duten
ikastetxeen artean.

2

http://www.iseiivei.hezkuntza.net/web/guest/centros-eficaces

Gainera, grafikoak erakusten digunez,
ikastetxe batzuek emaitza hobeak lortzen
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3.2.3. ISEK mailak eragina du sare ezberdinetako ikastetxeen arteko emaitzen
aldean
Ondoko grafikoetan, lortutako batez
besteko puntuazioak aurkezten dira
ebaluatutako bost konpetentzietatik bitan:
euskarazko hizkuntza-komunikazioa eta
matematikarako konpetentzia hezkuntzasareen arabera. Bi irudi desberdin
erakusteko aukera ematen digutelako
hautatu izan dira bi konpetentzia horiek.

ingelesezko
eskolaz
kanpoko
jardueretarako asistentzia da faktore hori,
eta oso ehuneko desberdinak ditu
hezkuntza-sareetako bakoitzean. Beraz, atal
honen
irakurketa
erraztearren,
adierazitako bi konpetentziak bakarrik
hartuko ditugu kontuan, gainerakoak
aipatuko baditugu ere.

Zientzietarako
konpetentziaren
eta
gaztelaniazko
hizkuntza-komunikazioraren
portaera antzekoa da matematikarako
konpetentziari lotuta erakutsiko denaren
aldean.
Ingelesezko
hizkuntzakomunikazioaren kasuan, kontuan hartu
behar da aldagai espezifiko batek eragin
handia duela konpetentzia horretan;

Ondoko grafikoetan ikus daitekeenez,
puntuazio gordinak alderatzen badira
euskarazko hizkuntza-komunikazioan, Lehen
Hezkuntzako 4. mailako ikasleen artean,
itunpeko ikastetxe pribatuek emaitza askoz
ere hobeak dituzte ikastetxe publikoen
aldean; DBHko 2. mailan, berriz, kontrakoa
gertatzen da, 2017an behintzat.

3.2.3.a. grafikoa: LHko 4. maila. Batez besteko puntuazioa eta
puntuazioaren bilakaera euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian ISEKa kontrolatuta eta hezkuntza sareka.
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3.2.3.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
puntuazioaren bilakaera euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian ISEKa kontrolatuta eta hezkuntza sareka.
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Euskarazko komunikaziorako hizkuntzakonpetentzian, aldagai sozioekonomikoa eta
kulturala baztertuz gero, ikus daitekeenez,
titulartasunaren eragina aldatu egiten da eta
baita noranzkoa ere, Lehen Hezkuntzan,
eta ikastetxe publikoek lortzen dituzte
emaitza hobeak; 6 puntu gehiago Lehen
Hezkuntzan eta 8 puntu gehiago DBHn.

Aldea
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kontrolatuta
ED17

sareetako bakoitzean lortuko litzatekeen
batez
besteko
puntuazioa
Indize
sozioekonomikoaren
eta
kulturalaren
(ISEK) eragina kontrolatuko balitz; hau da,
ikasle guztiak abiatuko balira ISEK maila
beretik.
Ikus daitekeenez, itunpeko sareak emaitza
gordin hobeak ditu sare publikoaren aldean
eta, ISEK maila kontrolatu eta gero,
itunpeko sareak emaitza hobeak izaten
jarraitzen du sare publikoaren aldean. Bi
etapetan gertatzen da hori, aztertutako
EDaren bi edizioetan. Garrantzizko datu
bat da, ordea, sare publikoko eta itunpeko
sareko ikasleek lortutako puntuazioen
aldea
txikiagoa
dela
ISEK
maila
kontrolatzen denean: hiru aldiz txikiagoa da
Lehen Hezkuntzan, eta erdira gutxitzen da
DBHn.

Dena den, gogora ekarri behar da emaitza
horiek
behar
bezala
aztertzeko
beharrezkoa
dela
hizkuntza-eredu
bakoitzean sareetako bakoitzak duen
ehunekoa kontuan hartzea.
Ondoko grafikoetan aurkezten dira
lortutako batez besteko puntuazioak Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta DBHko 2.
mailan, matematikarako konpetentzian, bi
sareetan (publikoa eta itunpekoa), eta bi
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3.2.3.c. grafikoa: LHko 4. maila. Batez besteko puntuazioa eta
puntuazioaren bilakaera matematikarako konpetentzian ISEKa kontrolatuta
eta hezkuntza sareka.
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3.2.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
puntuazioaren bilakaera matematikarako konpetentzian ISEKa
kontrolatuta eta hezkuntza sareka.
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Labur esanda, orokorrean, ez dago aldea
nabarmenik
sare
desberdinetako
ikastetxeen artean.

Aldea

batean edo bestean eskolaratzen dituzten
horienak.
Dena den, ISEK mailaren eragina
baliogabetuta
aldeak
konpetentzia
guztietan, nabarmen murrizten badira ere
desberdintasun horiek ez dira erabat
baliogabetzen; izan ere, Lehen Hezkuntzan,
3 puntuko aldeak irauten du itunpeko
sarearen alde, gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioan
eta
zientzietarako
konpetentzian, eta 13 puntura arte iristen
da ingelesezko hizkuntza-komunikazioaren

Banantzen dituen arraila ez dirudi sare
horien kalitatean antzematen diren
desberdintasunek eragindakoa denik, eta
agerikoa ematen du ez dela bakarrik
ikastetxearen titulartasuna desberdintasun
gehienak azaltzen dituen faktorea, horrez
gain eragina baitute errentaren banaketa
desberdinak eta familien beste baliabide
batzuek,
seme-alabak
hezkuntza-sare
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kasuan. DBHko 2. mailan ere murrizten
dira aldeak puntuazioan, ISEK mailaren
eragina kendu ondoren, baina hor ere ez
dira erabat baliogabetzen; 4 puntu
mantentzen dira gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioan,
5
zientzietarako
konpetentzian eta 14 puntura arte
ingelesezko hizkuntza-komunikazioan.

Hala eta guztiz ere, atariko ondorio hauek
adierazten dutenez, heldu egin behar zaio
arazo horri, bere konplexutasun osoan,
ikastetxe batek balioa eransteko duen
gaitasuna bezalako beste faktore batzuek
barnean hartuta.
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3.3. Euskal hezkuntza-sistema oso ekitatiboa da eta konpetentzietan
errendimendu maila altua eta baxua duten ikasleen arteko aldea
egonkor mantentzen da
duen gaia da orain hezkuntzari buruzko
agenda politikoetan, eta gizartearen eta
gobernuaren kezka nagusietako bat da gaur
egun. Ikasleen jardun akademikoa haien
gaitasunen eta ahaleginen araberakoa izan
dadin lortzea da hezkuntza-ekitatearen
oinarria, ez ordea haien jatorri sozialak,
kulturalak
edo
ekonomikoak
baldintzatutako zirkunstantzien araberakoa.

bizitzan arrakasta izateko funtsezko
baldintza gisa, ikasle bakoitzaren ezaugarri
pertsonalak edo bere familiaren ezaugarriak
edozein izanik ere.
Hezkuntza-sisteman berdintasunaren eta
ekitatearen ikuspegi zabalago eta anitzago
bat eskaintzea helburu hartuta, ondoren,
zenbait dimentsio aztertzen dira Ebaluazio
Diagnostikoak
emandako
datuetatik
abiatuta:

Garrantzizkoa
da
bereiztea
berdintasunaren eta ekitatearen artean;
zalantzarik gabe, badute halako lotura bat,
baina ez dira hartu behar kontzeptu
baliokidetzat.
Berdintasunaren
ideiak
funtsean
adierazten
du
emaitzetan
aldakortasunak edo distortsioak murriztea
edo halakorik ez egotea, baina betiere
aldakortasun hori jatorri sozialak edo
ekonomikoak baldintzatzen duenean hitz
egin dezakegu ekitatearen edo aukeraberdintasunaren gabeziaz. Dena den, biek
izan behar dute hezkuntza-helburuak.






Hala, testuinguru horretan, irmotu egiten
den ideia da hezkuntza-sistemek, ikasle
guztiek hezkuntzan sarbidea izatea eta
titulazio akademiko bat lortzea ez ezik,
oinarrizko konpetentzien gutxieneko maila
bat eskuratzea ere bermatu behar dute,



Emaitzen
aldakortasuna,
90-10
pertzentilen batez besteko puntuazioen
arteko aldea erreferentziatzat hartuta.
Emaitzen arteko aldea gizarte egoera
ahulean dagoen ikasle eta aabantaila
sozialak dituzten ikasleen artean:
Puntuazioen arteko aldeen balio
absolutua eta ratioa ISEK maila
baxuaren eta altuaren artean.
Probabilitatea
handitzea,
maila
sozioekonomiko eta kultural baxuko
eta altuko ikasle batek emaitza baxuak
lortzekoa.
Ikasle
erresilienteen
ehunekoa:,
errendimendu maila altuak lortzen
dituzten
jatorri
sozioekonomiko
baxuko
ikasleak.

3.3.1. Konpetentzien arteko aldea errendimendu altua eta baxua duten ikasleen
artean, sei Ebaluazio diagnostikoetan, nahiko egonkor mantentzen da
Ondoko
grafikoetan,
90
eta
10
errendimendu-pertzentiletako puntuazioaren bilakaera adierazten da, eta bien arteko
aldea ebaluatutako bi etapetan. Gainera, bi
muturretako bi taldeen arteko emaitzen
ratioa barne hartzen da, eta horren bidez
jakiten da banaketaren goiko %10ean
kokatuta dauden ikasleen emaitzak
zenbatetan gainditzen duen banaketaren
beheko %10ean kokatuta dauden ikasleek
lortutako emaitza. Hala, ratioaren balio
handiago
bati
dagokio
hezkuntzadesberdintasun
handiagoa.
Ebaluazio
diagnostikoaren
kasuan,
hurrengo

edizioetan ratioa murriztu ote
ziurtatzean oinarrituko da analisia.

den

Ondoko grafikoek adierazten dutenez, bai
Lehen Hezkuntzako 4. mailan bai DBHko 2.
mailan, matematikarako konpetentzian, sei
edizioetako batez besteko aldea 130 puntu
ingurukoa da. Gorabehera txikiak izaten
dira denboran zehar, baina bi taldeen
arteko aldeak egonkor mantentzen dira.
Banaketaren bi muturretako emaitzen
ratioari dagokionez ere ikus daiteke,
egonkortasun handia dagoela bi etapetan,
1,70 inguruko ratioekin.
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3.3.1.a. grafikoa: LHko 4.maila. Matematikarako konpetentzia. 90 eta 10
pertzentilen arteko puntuazioaren aldeen bilakaera.
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3.3.1.b. grafikoa: DBHko 2.maila. Matematikarako konpetentzia. 90 eta 10
pertzentilen arteko puntuazioaren aldeen bilakaera.
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3.3.2. Abantaila sozialak dituzten eta gizarte egoera ahulean dauden ikasleen
arteko emaitzen aldea 7 puntu igo da, Lehen Hezkuntzako 4. mailan, 2017an,
aurreko edizioen aldean, eta egonkor mantentzen da DBHko 2. mailan
Atal honetan barne-ekitatea aztertuko dugu
matematikarako konpetentzian hasierako
errendimendu maila eta maila aurreratua
duten ikasleen ehunekoaren arteko aldeak
kontuan hartuta, ISEKaren banaketaren bi
muturretan. Bi datu horietatik abiatuta
kalkulatu ahal izango dugu errendimenduko
hasierako mailan eta maila aurreratuan
dauden ikasleen ratioa, ISEKaren maila
altuan eta baxuan. Hau da, maila
sozioekonomikoak hezkuntza-pobrezia eta
-bikaintasuna deitzen zaion horrekin duen
lotura aztertuko dugu.

maila baxua eta altua duten ikasleen
matematikarako konpetentzian izandako
batez besteko puntuazioen bilakaera
erakusten da, baita emaitzen arteko aldeen
neurketa eta bilakaera ere.
Antzeman
daitekeenez,
ekitate-datu
horrekiko
portaera
desberdina
da
etapetako bakoitzean: Lehen Hezkuntzan
nabarmen gora egiten duen bitartean
2017an bi taldeen arteko aldeak, 2015eko
33 puntuetatik 40 puntuetara, DBHn,
berriz, behera egiten du, nahiz eta,
orokorrean, joera nahiko egonkorra dela
esan daitekeen.

Ondoko bi grafikoetan, Lehen Hezkuntzako
4. mailako eta DBHko 2. mailako ISEK

3.3.2.a. grafikoa: LHko 4. maila. Puntuazioaren bilakaera eta aldeak
matematikarako konpetentzian ikastetxearen ISEK maila altuan eta baxuan.
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3.3.2.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Puntuazioaren bilakaera eta aldeak
matematikarako konpetentzian ikastetxearen ISEK maila altuan eta baxuan.
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3.3.3. Gizarte egoera ahulenean dauden ikasIeak hasierako mailan egotearen
probabilitatea 4,7 aldiz handiagoa da maila sozioekonomiko altuagoa duten
ikasleen aldean
Ebaluazio
diagnostikoan,
Lehen
Hezkuntzan, maila sozioekonomiko baxuko
ikasleen
ehunekoa,
hasierako
errendimendu mailan daudenena (% 26,1),
maila sozioekonomiko altua dutenena,
berriz, askoz ere baxuagoa da (% 7,1).
Beraz, gizarte egoera ahulenean dauden

35

ikasleak hasierako mailan egotearen
probabilitatea 4,7 aldiz handiagoa da.
DBHko 2. mailan, 3, 7 aldiz handiagoa da
probabilitate hori.

3.3.3. grafikoa: LHko 4. maila-DBHko 2.maila. Matematikarako
konpetentzia. Gizarte egoera ahulean dagoen ikasle batek ISEK
maila altua duen beste batek baino emaitza baxuagoak lortzeko
probabilitatearen gehikuntza.
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3.3.4. Ikasle erresilienteen kopuruak nabarmen
Hezkuntzan baina gora egiten du DBHn
Erresilientzia gaitasun bat da, batik bat
kontrako
egoera
baten
aurrean
gizabanakoak, lehenik, egokitzeko eta,
ondoren, egoera hori gainditzeko duen
gaitasuna. Ikasle erresilientetzat hartzen
dira, gizarte ahulenean dauden ikasleak,
faktore guztiak kontra dituztela ere,
pronostikoak gainditzeko eta ingurune
soziokultural bereko haien parekoenak
baino emaitza hobeak lortzeko gaitasuna
dutenak,
eta
errendimendu
maila
aurreratuan kokatzen direnak.

egiten

du

behera

Lehen

bat izatea. Baina gainera, irakasle gogotsuak
tartean direlako nabarmentzen da, mundua
ikusteko modu jakin batzuk erakusten
dizkietenak eta oso goiz (10 urte bete
aurretik ere) agertzen diren desafekzioibilbideak zuzentzeko gai direnak.
Gizarte egoera ahulean dauden ikasleek
emaitza onak lortzeko duten probabilitatea
aztertzen badugu (ikasle erresilienteak),
ekitate gabezia nabaria ikusten dugu
hezkuntza-sisteman: probabilitatea ia hiru
aldiz handiagoa da Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasle batek, ISEK maila altua
duenak,
emaitza
onak
izateko
–
errendimendu maila aurreratua– gizarte
egoera ahulean dagoen ikasle baten aldean.
DBHko 2. mailako ikasleen kasuan,
probabilitate hori Lehen Hezkuntzan baino
handiagoa da, laukoitza ia.

Ikerlan batzuen arabera, erresilientzia ez
zaio zor bakarrik ikasleen talentuari,
bereziki ikasketetan duen irmotasunari eta
norbere buruarekiko konfiantzaz haratago
doazen beste faktore batzuei baizik:
inplikazioa, familia komunikazioa eta
eskakizuna edo aldeko ingurune afektibo
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3.3.4.a. grafikoa: LHko 4. maila-DBHko 2.maila.
Matematikarako konpetentzia. Gizarte egoera ahulean dagoen
ikasle batek ISEK maila altua duen beste batek baino emaitza
altuagoak lortzeko probabilitatearen gehikuntza.
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Ikasle erresilienteen kopuruak nabarmen
egiten du behera Lehen Hezkuntzan baina
gora egiten du DBHn

Euskadiko ikasle erresilienteen eta ez
erresilienteen analisi hau burutzeko,
matematikarako konpetentziako emaitzak
ere hartu ditugu erreferentzia bezala.

Bestalde, erresilienteak ez diren ikasleak
ere
badaude,
aldeko
ingurune
soziokulturaletatik etorri arren, ISEK maila
altukoak
alegia,
halako
ingurune
sozioekonomikoa duten ikasleengandik
esperotakoak baino emaitza okerragoak
lortzen dituztenak.

Ondoko grafikoa ikusita, matematikarako
konpetentziako
ikasle
erresilienteen
ehunekoaren bilakaera erakusten duena,
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ehunekoa
handiagoa da DBHko 2. mailakoaren
aldean.
Egoera
bera
ematen
da
ebaluatutako konpetentzia guztietan.

3.3.4.b. grafikoa: LHko 4. maila-DBHko 2.maila. Matematikarako
konpetentzian resilienteak diren ikasleen ehunekoaren bilakaera.
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3.4. Gure sistemak ikasle errepikatzaileen % 10 inguru ditu Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta % 20 DBHren erdian
Kurtsoa errepikatzea zailtasunak zituzten
ikasleen errendimendua hobetzeko formula
bat bezala planteatu zen; ebidentzia
enpirikoak
erakutsi
duenez,
ordea,
mekanismo horrek normalean ez ditu
lortzen bere konpentsazio-helburuak, eta
eraginkortasun gutxien duten hezkuntzapolitiketako bat da.

Kontuan
hartu
behar
da
adinegokitasunaren eta desegokitasunaren
ehunekoak ikasleen guztizko populazioaren
gainean kalkulatu direla, probetan barne
hartu diren nahiz barne hartu ez diren
ikasleen populazioaren gainean, alegia. Hala
ere, konpetentzietako bakoitzean parte
hartu duten ikasleekin kalkulatzen dira
emaitzak.

Euskal hezkuntza-sisteman, ikasle gehiengehienak, bai Lehen Hezkuntzako 4.
mailakoak bai DBHko 2. mailakoak,
logikoki, adinez dagokien kurtsoan daude;
hau da, hezkuntza-sisteman adin-egokitasun
egoeran daude. Adin-egokitasun egoeran ez
dauden ikasleak dira kurtsoren bat
errepikatu izan dutenak edota beranduago
eskolaratu direnak.

Adin-egokitasun egoeran dauden ikasleen
ehunekoa handiagoa da Lehen Hezkuntzako
4. mailan DBHko 2. mailan baino, EDaren
edizio guztietan, eta nahiko egonkor
mantentzen da. Lehen Hezkuntzako 4.
mailan, egokitasun-ehunekoa % 90,4 (ED10
eta ED11) eta % 92,0 (ED09) bitartean da;
DBHko 2. mailan, berriz, % 76,3 (ED13) eta
% 79,9 (ED15) artean.

3.4. grafikoa. LHko 4. maila eta DBHko 2.maila. Ehuneko orokorraren
bilakaera ikasleen adin-egokitasuna egoeraren arabera.
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3.4.1. Adin-egokitasun egoeran dauden eta ez dauden ikasleen puntuazioen arteko
aldea konpetentzia guztietan mantentzen da
2015eko eta 2017ko edizioetan, aurreko
edizioetako portaera bera antzematen da:
konpetentzia guztietan, hizkuntzei nahiz
zientziei eta matematikari dagozkienetan,
adin-egokitasun egoeran dauden ikasleen
emaitzak hobeagoak dira nabarmen, adinegokitasun egoeran ez dauden ikasleek
lortutakoen aldean.

Ondoko grafikoetan erakusten dira Lehen
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2.
mailako adin-egokitasun egoeran dauden
eta ez dauden ikasleen emaitzak, eta
Euskadiko ikasleen batez besteko emaitza,
azterlan honen azkeneko bi edizioetan eta
ebaluatutako bost konpetentzietan.
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3.4.1.a. grafikoa:LHko 4. maila. Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian emaitza orokorraren bilakaera
Euskadiko batez bestekoarekiko eta adin-egokitasun egoeraren arabera.
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3.4.1.b. grafikoa: LHko 4. maila. Matematikarako eta zientzietarako
konpetentzian emaitza orokorraren bilakaera Euskadiko batez bestekoarekiko
eta adin-egokitasuna egoeraren arabera.
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Bi ikasturteko eskola-atzerapena duten
ikasleen puntuazioak, DBHko 2. mailan,
baxuagoak dira urte bateko eskolaatzerapena duten ikasleen puntuazioen

Euskadiko batez bestekoa

aldean konpetentzia guztietan, eta aldeak
esanguratsuak dira, gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioaren ED09an izan ezik.
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3.4.1.c. grafikoa: DBHko 2. maila. Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian emaitza orokorraren bilakaera
Euskadiko batez bestekoarekiko eta adin-egokitasun egoeraren arabera.
263
261
260
260
256
256
255
254
253
251
250
249

240
230
220

210
200

207

215

206

ED15

ED17

270

217

ED15

Euskarazko hizkuntza
komunikazioa
Adin-egokitasunik ez (2 urte)

225

216

214

224

ED17

ED15

Gaztelaniazko hizkutza
komunikazioa

Adin-egokitasunik ez (urte 1)

201 214

201 213

ED17

Ingelesezko hizkuntza
komunikazioa

Adin-egokitasuna

Euskadiko batez bestekoa

3.4.1.d. grafikoa. DBHko 2. maila. Matematikarako eta zientzietarako
konpetentzian emaitza orokorraren bilakaera Euskadiko batez
bestekoarekikoeta adin-egokitasun egoeraren arabera.
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Aurreko grafikoetan ikus daitekeenez,
Lehen Hezkuntzako 4. mailan, adinegokitasun egoeran dauden ikasleen eta
adin-egokitasun egoeran ez daudenen

Adin-egokitasuna

Euskadiko batez bestekoa

puntuazioen arteko aldea mantendu egiten
da konpetentzia guztietan, ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan izan ezik, 5 puntu
jaisten baita.

3.4.2. Antza denez lotura argia dago ISEK mailaren eta errepikatzearen artean:
zenbat eta ISEK maila txikiagoa orduan eta handiagoa da errepikatzearen
probabilitatea
ELGAren datuen arabera, errepikatzea
mekanismo erabateko bidegabea da, ez
baitie guztiei berdin eragiten. Batere
onuragarriak ez diren inguruneetako

ikasleen
artean
errepikatzearen
probabilitatea askoz ere handiagoa da
ingurune sozioekonomiko onuragarrietako
ikasleen artean baino, baita oinarrizko
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trebetasun eta konpetentzia berak dituzten
bi haur alderatu ondoren ere.

egoeran ez daudenen aldean. Lehen
Hezkuntzako 4. mailan nahiz DBHko 2.
mailan gertatzen da hori, eta EDaren edizio
guztietan. Baina, gainera, bada datu deigarri
bat; bi etapetako adin-egokitasun egoeran
dauden ikasleen ISEKa egonkortu den
bitartean EDaren azkeneko bi edizioetan,
adin-egokitasun egoeran ez dauden
ikasleenak aldaketak izan ditu eta okerrera
egiteko joera ikusten da.

Ondoko grafikoetan, ikasle adin-egokitasun
egoeran dauden eta ez daudenen ISEK
indizearen bilakaera aurkezten da, Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta DBHko 2.
mailan. Argi ikusten da hezkuntza-sisteman
adin-egokitasun egoeran dauden ikasleek
ISEK maila altuagoa dutela adin-egokitasun

3.4.2.a. grafikoa: LHko 4. maila. Adin-egokitasun egoeran dauden eta
ez dauden ikasleen ISEKaren bilakaera.
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3.4.2.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Adin-egokitasun egoeran dauden
eta ez dauden ikasleen ISEKaren bilakaera.
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Aurretik adierazitakoa osatu eta indarrez
berresten duen datu bat da adin-egokitasun
egoeran ez dauden ikasleak nola banatzen
diren jakitea, ISEK mailak kontuan hartzen
baditugu, edo, beste modu batera esanda,
errepikatzen
duten
ikasleen
maila
sozioekonomikoa zein den jakitea.

kopurua, maila altuaren aldean; maila
altuan, erdia da kopurua, maila ertainbaxuaren aldean; eta maila baxuan bikoitza
da kopurua, maila ertain-baxuaren aldean.
Bi etapetan berdin gertatzen den progresio
geometriko bat da.
ED17an, ISEK maila baxuko ikasleen artean,
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen %
61,2 daude, maila sozioekonomiko altuan %
5,8 besterik ez dauden bitartean; hau da, 10
aldiz gehiago. Antzeko egoera gertatzen da
DBHko 2. mailan: % 58, % 6,2ren aldean.
Gainera, 2015etik 2017ra, igo egin da adinegokitasun egoeran ez daudenen ehunekoa
gizarte egoera ahulean dauden ikasleen
artean.

Agerikoa da ISEK maila guztietan topatzen
ditugula adin-egokitasun egoeran ez dauden
ikasleak; aldeak, ordea, izugarri handiak
dira, ondoko grafikoetan ikus daitekeen
bezala. Adin-egokitasun egoeran ez dauden
ikasleen ehunekoak bikoiztu egiten direla
ziurtatzen da, ISEK mailak behera egin
ahala: maila ertain-altuan bikoitza da adinegokitasun egoeran ez dauden ikasleen

3.4.2.c. grafikoa: ED15-ED17. LHko 4. maila. Adin-egokitasun egoeran ez
dauden ikasleen ehunekoa ISEK mailen arabera.
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3.4.3. Ikastetxean adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen kontzentrazioak
antza denez eragina du emaitzetan eta eragin hori handiagoa da DBHko 2.
mailan Lehen Hezkuntzako 4. mailan baino
Ikasle errepikatzaileen kontzentrazioak
eragina du ikasle guztien emaitzetan.

erakusten dute, Lehen Hezkuntzako 4.
mailan eta DBHko 2. mailan, ED17an, baita
ikastetxean adin-egokitasun egoeran ez
dauden ikasleen ehunekoa ere.

Matematikarako konpetentziaren emaitza

Ondoko
grafikoek
matematikarako
konpetentziako emaitzen arteko erlazioa

3.4.3.a. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Matematikarako konpetentziaren
puntuazioa eta adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen ehunekoa
hezkuntza sareka.
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3.4.3.b. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Matematikarako
konpetentziaren puntuazioa adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen
ehunekoa hezkuntza sareka
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% 100

ehuneko handiagoa dute eta askoz ere
ikastetxe publiko gehiago daude adin-
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egokitasun egoeran ez dauden ikasleen
kontzentrazio
handiarekin;
bigarrena,
aldagai horrek azaltzen du DBHko 2. mailan
ikastetxe publikoen arteko emaitzen
bariantzaren % 60 inguru egotea eta % 40
baino zerbait gehiago itunpeko ikastetxeen
artean.

baino
zerbait
ikastetxeetan.

gehiago

itunpeko

Lehen Hezkuntzako 4. mailan, ikastetxean
adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen
ehunekoan izandako gehikuntza-puntu
bakoitzeko, matematikarako konpetentziako
puntuazioak behera egingo lituzke 0,85
puntu itunpeko sarean eta 0,88 puntu sare
publikoan, eta DBHko 2. mailan behera
egingo lituzke 0,89 puntu itunpeko sarean
eta ia puntu bat sare publikoan.

Lehen Hezkuntzako 4. mailari dagokionez,
aldagai horren pisua txikiagoa da, ikastetxe
publikoetako emaitzen bariantzaren % 19
inguru besterik ez baitu azaltzen, eta % 10

65

Oinarrizko Hezkuntza

2017ko Txosten Exekutiboa

3.5. Konpetentzia guztietan nabarmena da ia ikasle etorkin guztiek bertako
ikasleak baino emaitza okerragoak dituztela bi taldeen arteko aldea
murrizten doan arren
Ikasle
etorkinak
identifikatzeko,
ikastetxeetako
bakoitzak
emandako
informazioa erabili da, baita 2017ko
Ebaluazio diagnostikoan parte hartu zuten
ikasle guztiei eman zitzaien galderasortaren bitartez bildutakoa ere.

Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasle
etorkinak % 8,9 dira maila horretako
populazio osoan; 2,9 puntu portzentual
gehiago 2015eko datuaren aldean. 2017ko
Ebaluazio diagnostikoan, 1.737 ikasle ziren
(2015eko 1.183 ikasleen aldean) maila
horretako ikasle etorkin guztiak.

Ikasle etorkinen kasuan, ez ziren kontuan
hartu hezkuntza-sisteman sartu berri ziren
(urtebete baino gutxiago) ikasle etorkinek
lortutako puntuazioak, gainera proban
aplikatutako bi hizkuntzak (euskara eta
gaztelania) ezagutzen ez zituztela kontuan
izanda.

DBHko 2. mailan, % 8,1 dira ikasle
etorkinak; hamarren bat gutxiago, 2015eko
aurreko
edizioan
identifikatutako
ehunekoarem aldean. 2015ean, 1.549
ikaslek parte hartu zuten (ED15eko 1.477
ikasleen aldean).

3.5.1. Konpetentzia guztietan, ikasle etorkinen emaitzak nabarmen baxuagoak dira
bertako ikasleen aldean. Hala ere etengabe murrizten doaz bi taldeen
puntuazioen arteko aldeak
2017an ikasle etorkinek lortutako emaitzak
bertako ikasleen azpitik daude.

Aldeak adierazgarriak dira kasu guztietan:

3.5.1.a. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Ikasle etorkinen eta bertakoen
emaitzak eta aldeak konpetentzien arabera.
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DBHko 2. mailan, ikusi dugunez aurreko
etapan bezala, 2009tik 2017ra ere
etengabea izan da bertako ikasleen eta
ikasle etorkinen puntuazioen arteko
aldearen murrizketa, zenbaitetan nabaria
gainera; adibidez, 2009 eta 2017 urte
bitartean,
euskarazko
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komunikazioan, erdira jaitsi da aldea, eta
gaztelaniazkoan, heren batera. Dena den,
kontuan hartu behar da, hobekuntza-lerroa
nabaria bada ere, bi ikasle-moten arteko
aldeek nabarmenak izaten jarraitzen dutela,
22 eta 33 puntu artekoa, alegia.
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3.5.1.b. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Ikasle etorkinen eta bertakoen
emaitzak eta aldeak konpetentzien arabera.
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doaz etengabe, nahiz eta azkeneko
edizioetan geldotu egin den joera hori, eta
baita zerbait igo ere Lehen Hezkuntzako
aldeetan.
2013ko ediziora arte, Lehen Hezkuntzan, bi
taldeen puntuazioen arteko aldeetan
beheranzko joera antzeman zen; dena den,
aurtengo ediziotik aurrera, egonkortasuna
nabarmentzen da bertokoen eta etorkinen
arteko puntuazio-aldeetan. Datu deigarri
bakarra da 7 puntu igo dela emaitzen aldea
zientzietarako konpetentzia, 2015 eta 2017
urte artean.

Hala ere, bada datu oso positibo bat: bi
taldeen arteko puntuazio-aldeak murrizten

3.5.1.c. grafikoa: LHko 4. maila. Ikasle etorkinen eta bertakoen arteko
aldeen bilakaera.
50
47

36

40

30
20

31

29

24
24

35
29

23
17

17

10

26
24

23

24

25

24

26

17
16

23

17

11

10

11

ED13

ED15

ED17

0

ED09

ED10

ED11

Euskarazko hizkuntza komunikazioa
Ingelesezko hizkuntza komunikazioa
Zientzietarako konpetentzia

Gaztelaniazko hizkuntza komunikazioa
Matematikarako konpetentzia

67

Oinarrizko Hezkuntza

2017ko Txosten Exekutiboa

DBHko 2. mailan, datu nabarmenena da
konpetentzia guztietan handiagoa dela bi
taldeen arteko puntuazio-aldea, Lehen
Hezkuntzan
antzemandakoa
baino:
ingelesezko eta gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioan, aldea handiagotu egiten da,
11 eta 12 bitarteko puntuen artean

gehiago;
9
puntu
matematikarako
konpetentzian eta 6 euskarazko hizkuntzakomunikazioan; zientzietarako konpetentzian
bakarrik ikusten da ia aldea bera bertakoen
eta etorkinen artean, bi etapetan.

3.5.1.d. grafikoa: DBHko 2. maila. Ikasle etorkinen eta bertakoen arteko
aldeen bilakaera.
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3.5.2. Aldeak daude ISEK eta adin-egokitasun egoeran dauden ikasle etorkinen eta
bertako ikasleen artean. Hala ere, handitu egin da adin-egokitasun egoeran
dauden ikasle etorkinen ehunekoa
Ondoko bi grafiko hauetan, Lehen
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2.
mailako bertako ikasleen eta etorkinen
ISEK maila erakusten da. Ikus daitekeenez,
hamar ikasle etorkinetatik zazpi baino
gehiago daude ISEK maila baxuan, bi

etapetan. ISEK maila altuan, ikasle
etorkinen % 3 inguru bakarrik daude,
bertako ikasleen kasuan baino bederatzi
aldiz gutxiago. Mailen araberako ehunekoen
banaketa oso hurbila da etapetako
bakoitzean.
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3.5.2.a. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Ikasle
etorkinen eta bertakoen ehunekoa ISEK
maila bakoitzean.
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3.5.2.b. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila.
Ikasle etorkinen eta bertakoen ehunekoa
ISEK maila bakoitzean.
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Maila altua

adin-egokitasun
egoeraren
arabera.
Bertako ikasleen % 94,4 eta ikasle
etorkinen % 79 Lehen Hezkuntzako 4.
mailan, adin-egokitasun egoeran daude; hau
da, maila horretan, 15,4 puntutik gorako
aldea dago. 2015ean aldea hori 17,1
puntura iristen zen, eta murrizketaren
arrazoia da adin-egokitasun egoeran
dauden ikasleen ehunekoa igo dela 2017an.

Ikasleak jaio ziren urtearen datuak aukera
ematen digu ondorioztatzeko adinegokitasun egoeran dauden edo ez; hau da,
adinez dagokien ikasturtean ote dauden
edo errepikatu ote duten, edo ikasturteren
bateko atzerapena ote duten. Ikasle
etorkinen kasuan, adinarekiko atzeratuta
egotea berandu eskolaratu izanagatik gerta
izan daiteke, edo hezkuntza-sistema
desberdinen artean egokitzean izandako
zailtasunengatik, edo ikasturteren bat
errepikatu izanagatik. Ebaluazio eta ikerlan
guztietan, aldagai horrek lotura handia du
emaitzekin. Kasu askotan, aldagai honetan
handiagoa izaten da puntuazioen arteko
desberdintasuna.

DBHko 2. mailako ikasleei dagokienez,
bertako ikasleen % 86,5 eta ikasle
etorkinen % 52,3 adinez dagokien
ikasturtean daude. Hau da, maila horretan,
ikasle etorkinen ia erdia ez dago adinegokitasun egoeran. Bi taldeen arteko aldea
34,2 puntu portzentualekoa da eta, oso
aldea nabarmena izan arren, datu positiboa
da 4 puntu baino gehiago jaitsi dela 2015
eta 2017 urte bitartean.

Ondoko grafikoetan erakusten dira bertako
ikasleen eta ikasle etorkinen ehunekoak
alderatuta, bi etapetan, mailarekiko haien
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3.5.2.c. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Ikasle
etorkinen eta bertakoen ehunekoa adinegokitasunaren arabera.
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3.5.2.d. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Ikasle
etorkinen eta bertakoen ehunekoa adinegokitasunaren arabera
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3.6. Elebitasuna aurrera doa hezkuntza-sistemari esker, baina azkeneko
edizioetan, moteldu egin da aurrerapen hori
Euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzietako emaitzak
ikuspegi orokorrago batetik neurtu behar
dira; hau da, elebitasunaren aurrerapenaren
edo atzerapenaren ikuspegitik, euskara
gutxiengoaren hizkuntza den testuinguruan,
azken hamarkadetan euskarak garapen eta
aurrerapen izugarri handia izan badu ere,
oraindik diglosia-egoeran eta gutxiengoan
jarraitzen duela kontuan hartuta. Gainera,
Euskadiren
egoera
berezia
da,
gehiengoaren hizkuntzaren (gaztelania) eta
gutxiengoaren
hizkuntzaren
(euskara)
artean alde handia dagoelako.

ez duena, ez euskaran ez gaztelanian, ez
Lehen Hezkuntzan ez DBHn. % 8,47 dira
Lehen Hezkuntzan eta % 10,87 DBHn.
Lehen Hezkuntzan, kopururik handiena
2009ko edizioari dagokio; gutxika jaitsi zen
2013ra arte, ondoren 2017an berriro
igotzeko. DBHn, ehuneko hori % 10
ingurukoa izan da edizio guztietan,
gorabeherekin, ordea.


Kolektibo horrek gainditu egiten du
hasierako maila gaztelaniazko hizkuntzakonpetentzian, baina ez euskarazkoan.

Argi eta garbi adierazi beharra dago, eta
baita
nabarmendu
ere,
analisiaren
erreferentzia dela ikasle guztiek euskaran
eta gaztelanian B2 maila lortzea oinarrizko
hizkuntza amaitzean. Beraz, antzeko
konpetentzia-maila euskaran, ama-hizkuntza
edo lehen hizkuntza (L1) euskara duten
ikasleentzat, baina baita lehen hizkuntza
edo familia-hizkuntza beste bat duten
ikasleentzat ere, gaztelania edo euskara ez
dena. Beraz, euskararekiko konpromiso bat
da,
eskakizun
handikoa
gaztelania
erabiltzeko probabilitate handiagoa dagoen
gizarte-testuinguru batean.

Kolektiborik ugariena izan da azkeneko bi
edizioetan, bai Lehen Hezkuntzan bai
DBHn, eta elebidun orekatuen kolektiboa
gainditzen du, kontuan izanik azken honek
gehiengoa osatzen zuela 2009 eta 2013
urte bitartean.
Lehen Hezkuntzan, 2009ko % 19,8etik
2010eko % 14,5era jaitsi zen, baina
harrezkero puntuak gehitzen joan da, gero
eta indar gutxiagorekin, ordea. DBHn, % 25
ingurukoa izan da 2009 eta 2013 urte
bitartean; 9 puntu igo zen 2013 eta 2015
urte bitartean, eta mantendu egin zen
2017an, puntu erdi besterik ez baitzen
jaitsi.

Elebitasuna aztertzeko, elebitasun-tipologia
eta euskararen irabazien eta galeren analisia
hartu
dira
abiapuntutzat,
Eusko
Jaurlaritzako
Hizkuntza
Politika
Sailburuordetzaren
Inkesta
Soziolinguistikoan oinarrituta, behar izan
denean Ebaluazio diagnostikora egokituz.
Zehazki, formulatu den elebitasuntipologiak ondoko zazpi kategoria hauek
jasotzen ditu, eta kategoria horien
ezaugarri
nagusiak
ere
laburbilduta
aurkezten dira ondoko tauletan:


Ikasle erdaldun elebakarrak



Ikasle euskaldun elebakarrak

Kolektibo horrek gainditu egiten du
hasierako maila euskarazko hizkuntzakonpetentzian, baina ez gaztelaniazkoan.
Edizio guztietan, gutxiengoa osatzen duen
kolektiboa izan da, bai Lehen Hezkuntzan
bai DBHn. Gaur egun, Lehen Hezkuntzako
428 ikasle eta DBHko 289 ikasle biltzen
ditu.

Euskaraz
eta
gaztelaniaz
gaitasunik gabeko ikasleak

Bada garrantzizko kolektibo bat gaitasunik
gabea, hau da, hasierako maila3 gainditzen

gutxieneko atalase-mailatzat hartzen da, ezagutzak
eskuratzeari eta konpetentziak garatzeari dagokienez,
ikasleei aukera eman edo haien eskueran jarri ahal
izateko, nahikotasunez gainditu ahal izan dezaten
oinarrizko hezkuntza osatzen duten etapetako
bakoitza, eta ikasten jarraitu ahal izan dezaten.

3

Ebaluazio diagnostikoaren eskalan, hasierako
errendimendu-maila
gainditzea
eskatzen
den
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Lehen Hezkuntzan, 2010ean izan zen
ehunekorik handiena, % 7,13koa, baina % 2
ingurukoa izan da ia edizio guztietan. DBHn
ere gorabeherak izan ditu % 2 eta % 3
artean.

2013an, eta mantendu egin zen 2015ean;
eta zerbait jaitsi da 2017an. DBHn, 3 puntu
igo zen 2009 eta 2010 urte bitartean, eta
ondoren gorabeherak izan ditu 2017ra
arte.





Ikasle elebidun
mailakoak

orekatu

goi

Erdi-maila dute euskaran
aurreratua gaztelanian.

Kolektibo honek erdi-maila lortzen du bi
hizkuntza ofizialetan.

Ikasle elebidun
mailakoak

orekatu

eta

Lehen Hezkuntzan, kolektibo
ehunekoa % 10 ingurukoa izan da
guztietan. DBHn, ehunekoak,
guztietan, Lehen Hezkuntzakoak
zerbait handiagoak izan dira.

Lehen Hezkuntzan, ia % 25era iritsi zen
2009an eta 2010ean; igo egin zen 2013an,
eta jaitsi egin zen ondoren 2015ean, eta
ehunekoa bera izan zen 2017an ere.
DBHko 2. mailan % 25etik gorakoa izan zen
2009an; igo egin zen 2010ean eta ondoren
behera egin zuen gutxika 2015era arte, eta
mantendu egiten da 2015 eta 2017 urte
bitartean.


Ikasle erdal elebidunak



maila
honen
edizio
edizio
baino

Ikasle euskal elebidunak

Maila aurreratua dute euskaran eta erdimaila gaztelanian.
Aurreko kolektiboan ez bezala, DBHko
ehunekoak beti egon dira Lehen
Hezkuntzakoen azpitik.

goi

Kolektibo honek ere maila orekatua du bi
hizkuntza ofizialetan; baina aurreko
kolektiboak ez bezala, bi hizkuntzetan erdimaila zuenak, kolektibo honek maila
aurreratua lortzen du bi hizkuntzetan.
Beraz, bai euskaran bai gaztelanian
errendimendu handiena duen kolektiboa
da.

Lehen Hezkuntzan, 2009ko eta 2013ko
edizioen artean, ehunekoa jaitsi, igo, jaitsi
izan den aldiaren ondoren, egonkortu egin
da % 10ean. DBHn, aldiz, 3 puntu igo zen
2009 eta 2010 urte bitartean, eta ondoren
ia 5 puntu galdu zituen 2017ra arte.

Lehen Hezkuntzan, igo egin zen 2009tik
2010era, baina jaitsi egin zen ondoren
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3.6. grafikoa: ikasleen ehunekoaren bilakaera elebitasunaren
tipologiaren arabera.
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Elebitasun-tipologiak erlazio nabarmena du
zenbait aldagairekin eta, aldi berean, aldagai
horiek eragin handia dute zientzietarako eta
matematikarako
konpetentzietako
emaitzetan, eta ingelesezko hizkuntzakomunikaziokoan. Izan ere, ikasleen ISEK
mailak, adin-egokitasunak eta jatorriak
baldintzatu egiten dute, neurri handi
batean, ikasleen hizkuntza-konpetentzia bi
hizkuntza ofizialetan:








Ez euskaran ez gaztelanian gaitasunik ez
duten ikasleak dira ISEK maila txikiena
dutenak, eta jatorriz etorkinak diren
ikasleen eta errepikatzeen ehunekorik
handiena
dutenak.
Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan,
matematikarako
eta
zientzietarako
konpetentzietan ere emaitza okerrenak
dituztenak dira.
Ikasle erdaldun elebakarrek aurrekoen
antzeko profila dute, hain muturrekoak
ez diren balioekin, ordea.

Beste muturrean, ikasle elebidun
orekatu goi-mailakoak daude: ISEK
maila altuena dute, errepikatze-tasarik
txikiena jatorriz etorkinak diren
ikasleen ehunekorik txikiena. Emaitza
akademiko onenak lortzen dituzten
ikasleak dira.
Tartean, ikasle elebidun orekatuak
daude, erdi-mailako balioekin ia aldagai
guztietan. Ikasle erdal elebidunak ere,
ISEK maila hobearekin, adin-egokitasun
tasa handiagoarekin eta jatorriz
etorkinak diren ikasleen ehuneko
txikiagoarekin,
euskara
familiahizkuntza
dutenen
ehuneko
txikiagoarekin, ordea.

Deigarria da, orokorrean, elebidunen zazpi
kategorien karakterizazioa, bai Lehen
Hezkuntzan bai DBHn, ia aldaezin
mantentzea urteen joanean, aztertutako
zazpi kategorien pisua aldatu izan den arren
2009 eta 2017 urte bitartean.
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ED17. DBHko 2. maila

ED17. LHko 4. maila

3.6.1. Familia-hizkuntzak eta lehen hizkuntzak eragina dute elebitasun-mailan
Elebitasun-maila, hau da, euskarari eta
gaztelaniari
lotutako
hizkuntzakonpetentzia, nabarmen baldintzatzen dute
familia-hizkuntzak4 eta lehen hizkuntzak
(L1)5.

Ikasle elebidun orekatuak eta ikasle
elebidun orekatu goi mailakoak, euskara
lehen hizkuntzatzat izan dutenak eta
euskara lehen hizkuntzatzat ez den beste
bat izan dutenen parean daude.

DBHko 2. mailan, ikasle erdaldun
elebakarren % 77,6k euskara ez den beste
hizkuntza bat izan dute lehen hizkuntzatzat;
beste hainbeste gertatzen da ez euskaraz ez
gaztelaniaz gaitasunik ez duten ikasleen
2/3etik gorakoen artean (% 69,1); eta baita
ikasle erdal elebidunen artean ere (% 68,8).

Azkenik, euskara izan dute lehen hizkuntza
euskaldun elebakarren % 63,6k eta euskal
elebidunen % 75,7k.
Lehen Hezkuntzako 4. mailan oso
antzekoak dira ondorioak, nahiz eta aldeak
antzematen diren ikasle elebidun orekatuen
eta elebidun orekatu goi-mailakoen artean;
gutxiengoa dira euskara lehen hizkuntzatzat
izan dutenak.

4

Euskara familia-hizkuntzaren aldagaian sartzen
dira gurasoetako batek gutxienez euskaraz hitz
egiten duten familiak eta etxean bai euskaraz bai
gaztelaniaz hitz egiten dutenak, edo gaztelaniaz
baino gehiago euskaraz.

Bestalde,
familia-hizkuntza
euskara
aldagaiak
biltzen
dituen
familietan,
gutxienez, gurasoetako batek hitz egiten du
euskaraz eta etxean euskaraz nahiz
gaztelaniaz hitz egiten dute, euskaraz
gehiago gaztelaniaz baino. Elebitasun-

5

Lehen Hizkuntzatzat hartzen da 3 urte bete
aurretik ikasitako aurreneko hizkuntza.
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motaren araberako familia-hizkuntzaren
datuek gauza bera adierazten dute: DBHko
2. mailan, euskara da ikasle euskal
elebidunen % 55,2ren familia-hizkuntza;
euskaldun elebakarren % 44,3rena; goi-

mailako ikasle elebidun orekatuen %
31,6rena, eta elebidun orekatuen %
26,9rena. Ordea, gaitasunik gabeko ikasleen
% 16,2rena; erdal elebidunen % 11,3rena;
eta erdaldun elebakarren % 7,9rena.

3.6.2. Euskarara erakarriak izan direnak galerak gainditzen dituzte
Familia-hizkuntza aldagaia eta elebitasuntipologia gurutzatzen baditugu aukera
izango dugu euskararen galera- eta
mantentze-prozesuak ebaluatzeko, eta baita
euskarara erakarriak izan direnak ere:








gaitasunik
gabeak
elebakarrak).

eta

erdaldun

Azken finean, analisi honek aukera ematen
du
hezkuntza-sistemak
elebitasunari
egindako ekarpena ebaluatzeko, Euskararen
Erabilera Arautzeko 10/1982 Oinarrizko
Legean,helburutzat zuena. Adibide gisa
hartzen baditugu ED 2017ko DBHko 2.
mailako ikasleen datuak, ondokoa ikusten
da:

Euskararen galeran biltzen dira familiahizkuntza euskara izanda euskarako
hasierako maila gainditzen ez duten
ikasleak (ikasle gaitasunik gabeak eta
ikasle erdaldun elebakarrak).
Euskararen
mantentze-prozesuan
biltzen dira familia-hizkuntza euskara
izanda hizkuntza horretako erdi-maila
edo maila aurreratua duten ikasleak
(ikasle euskaldun elebakarrak, elebidun
orekatuak, erdal elebidunak, euskal
elebidunak, elebidun orekatu goimailakoak).
Euskarara erakarrien edo euskaren
irabazien kategorian sartzen dira
familia-hizkuntza euskara ez duten
ikasleak baina euskaran erdi-maila edo
maila aurreratua dutenak (ikasle
euskaldun
elebakarrak,
elebidun
orekatuak, erdal elebidunak, euskal
elebidunak, elebidun orekatu goimailakoak).
Gainerako ikasleen familia-hizkuntza ez
da euskara eta ez dute gainditzen
hasierako maila euskaran (ikasle
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euskara
duten
ikasleak ez dira % 20ra iristen (3.400
pertsona inguru). Beraz, gehiengo
handiak (14.200 pertsona inguru, %
80,8)
ez
du
euskara
familiahizkuntzatzat.
Aldiz, ia 9.600 ikaslek, hau da, ikasle
guztien erdia baino zerbait gehiagok (%
54,7) gainditzen dute euskarako
hasierako
maila:
familia-hizkuntza
euskara duten ikasleen hiru laurdena
dira, eta familia-hizkuntza euskara ez
duten ikasleen erdia.
Beraz, agerikoa da hezkuntza-sistemak
elebitasunari egin dion ekarpena, ikasle
elebidunen kopurua ia hiru aldiz
handiagoa
baita
familia-hizkuntza
euskara duten ikasleen aldean.
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Gaitasunik gabeak

GUZTIZKOA

19,2
Hala, 2009, 2011, 2013, 2015 eta 2017ko
Ebaluazio diagnostikoetan ebaluatutako
ikasle guztiekin errepikatu ditugu analisi
horiek, Lehen Hezkuntzako 4. mailan eta

80,8

DBHko 2. mailan, xehetasunez ezagutu ahal
izateko euskararen galera eta irabazien
prozesuen bilakaera.

3.6.2. grafikoa: euskararen galera eta irabazien bilakaera.
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Grafikoak erakusten duenez:




Euskarara
erakarrien
kopurua
gehiengoa izan da ia edizio guztietan;
orain, % 40 ingurukoa da bai Lehen
Hezkuntzan bai DBHn, baina etengabe
jaisten joan da 2009tik 2015era eta,
2017an, egonkortu egin da Lehen
Hezkuntzan, eta zerbait hobetu DBHn.



Euskara egonkor mantendu da % 20
inguruko
ehunekoan
Lehen
Hezkuntzan; DBHn, berriz, % 13tik %
20ra igo zen 2009 eta 2013 urte
bitartean; ordea, jaitsi egin da % 15era
arte 2017an.
Euskararen galerak gora egin du % 3tik
% 6ra Lehen Hezkuntzan, eta % 4,5era
DBHn.

3.6.3. Hezkuntza-sistemak, bakarrik, ezin du bermatu ikasle guztien elebitasuna
Hezkuntza-sistemaren ekarpenak, oso
adierazgarria izan arren, bakarrik ezin du
bermatu ikasleen elebitasuna. Izan ere,
euskal hezkuntza-sistemara milaka hiztun
berri gehitzen dira urtero, maila guztietan,
bai Lehen Hezkuntzan bai DBHn. Baina
kontuan hartzen badugu EAEko eremu
soziolinguistiko desberdinetan euskararen
egoera minoritarioa eta minorizatua, eta
lehen hizkuntzak eta familia-hizkuntzak
haien seme-alaben elebitasun mailan duten
eragina,
euskal
hezkuntza-sistemak,
bakarrik, ezin du bermatu ikasle guztiak
elebitasunera gehitzea. Era berean ezin du
bermatu, galerak egon ez daitezen familiahizkuntza euskara duten ikasleen artean, ez
eta D ereduan ere.

Hasieratik kontuan hartzen badugu,
euskaran edota gaztelanian, hasierako
mailan dauden ikasleek ez dutela
hezkuntza-sistemak
ezarritako
elebitasunaren helburua lortzen, ikasle
elebidunen tipologiako lehenengo hiru
kategoriak (ikasle gaitasunik gabeak ez
euskaran ez gaztelanian, ikasle erdaldun
elebakarrak
eta
ikasle
euskaldun
elebakarrak) adierazletzat hartu beharko
lirateke, hain zuzen ere ikusteko
hezkuntza-sistemak, bakarrik, ez duela
elebitasunaren helburua lortzen:


Aurretik adierazi bezala, elebitasuntipologiako zazpi kategorietako ikasleek
oso ezaugarri desberdinak dituzte, haietako
batzuk eskolaratuta dauden ikastetxemotarekin zerikusia dutenak.


ED 2017aren arabera, ikasleen ia erdia
DBHko 2. mailan (% 41,3) eta Lehen
Hezkuntzakoan (% 47,3) D geruza
publikoan daude eskolatuta. Itunpeko D
geruzak ikasleen % 25 inguru biltzen ditu bi
etapetan, eta itunpeko B geruzak % 22,1a
(DBHko 2. mailan) eta % 18,2a (LHko 4.
mailan). Itunpeko A-k biltzen ditu ikasleen
% 5,7a (DBHko 2. mailan) eta % 3,4a
(LHko 4. mailan). Bukatzeko, ehuneko
ikasle gutxien eskolatuta dituzten geruzak
dira B publikoa (ez da % 4a heltzen bi
etapetan) eta A publikoa (DBHko 2. mailan
% 2,4 eta LHko 4. mailan % 1,1). 6

6

DBHn, ez dute lortzen elebitasunaren
helburua A geruza publikoko % 98,2k,
B geruza publikoko % 77,7k eta
itunpeko A geruzako % 77,6k, ez eta
itunpeko B geruzako % 57,8k ere. D
ereduan ere ez da bermatzen D geruza
publikoko % 43,6k eta itunpeko D
geruzako % 32,5k elebitasunaren
helburua lortzea.
Lehen Hezkuntzan hobetu egiten da
egoera neurri batean; elebitasunaren
helburua, ordea, lortu gabe jarraitzen
dute A geruza publikoko % 91,2k,
itunpeko A geruzako % 66,6k eta B
geruza publikoko % 59,4k. Aldiz,
itunpeko B geruzako % 53,3k lortu
egiten dute helburua, eta baita D
geruza publikoko % 61,5k eta itunpeko
D geruzako % 71,3ek ere.

Elebitasun-tipologian ikasleak banantzen
diren zazpi kategorietan hain ezaugarri
desberdinak ikusita, eta ikasle elebidun
mota desberdinak bereizitako geruza
desberdinetako ikastetxeetan eskolatzen
direla kontuan hartuta, beharrezkoa da
erantzun malguak eta egokituak ematea

1.3.a. eta 1.3.b. grafikoak (1.3. atala)
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ahalbidetuko duten tresnak eta neurriak
diseinatzea.
3.6.4. D ereduan ere errepikatu egiten dira joera orokorrak
D eredua da euskal hezkuntza-sistema
egituratzen den oinarria. DBHko 2. mailan,
sare publikoaren % 94 eta itunpeko
sarearen % 60 osatzen du, eta Lehen
Hezkuntzako 4. mailan, % 93 eta % 61,
hurrenez hurren.

proposamen batzuetara lotu beharko dela
eremu
metodologikoetan
eta
didaktikoetan,
irakasleen
hizkuntzahobekuntzari lotutakoetan edo eskolaz
kanpoko inguruneetan euskara erabiltzeko
aukeren zabalkuntzan.

D eredua euskaran murgiltzeko sistema bat
da; ordea, euskarak, azken hamarkadetan
aurrerapauso nabarmenak eman baditu ere
testuinguru soziolinguistikoan, hizkuntza
minoritarioa eta minorizatua izaten
jarraitzen du. D ereduan, helburu
estrategikoa eta funtsezkoa da irakatsi eta
ikasteko komunikazio-hizkuntzan maila on
bat lortzea derrigorrezko curriculuma
osatzen duten ezagutzaren gainerako
arloetan eta gaietan ikaskuntza egoki bat
bermatzeko. Gainera, helburu hori
ezinbesteko muin eta oinarri bilakatzen da
ikasleen ehuneko handi batek beren familiaeremuan eta gizarte-eremuan erabili ohi ez
den hizkuntza batean ezagutzak eskuratu
eta konpetentziak garatzen dituzten
hizkuntza-eredu batean.

Ebaluazio diagnostikoaren sei edizioak
biltzen dituzten bederatzi ikasturteetan, D
ereduan, garrantzizko gehikuntza gertatu
da ikasle erdaldun elebakarretan, bai geruza
publikoan bai itunpekoan. Honela gertatu
da:

Gogoan izan behar dugu, hizkuntzamurgilketa eredu batean, funtsezko
aldagaietako
bat,
besteren
artean
ikaskuntza-hizkuntzaren eraginpeko aldia,
gure kasuan euskararena, nekez alda
daitekeela D ereduaren kasuan eta, beraz,
antzematen diren arazoei erantzuteko
edozein hobekuntza-proposamen bestelako

Testuinguru horretan, nabarmentzekoa da
euskaran eta gaztelanian gaitasuna duten
ikasleen gehikuntza: horrekin batera
mantendu egiten da sare publikoan, eta
gehitu egiten da itunpeko sarean, ikasle
elebidun orekatuen ehunekoa Lehen
Hezkuntzan; DBHn, berriz, 6 puntu
inguruko murrizketa gertatu da bi sareetan:




sare publikoan, 2009ko % 11,6tik
2017ko % 26ra Lehen Hezkuntzan, eta
% 16tik % 29,5ra DBHn
eta itunpeko sarean, % 8,1tik % 18ra
Lehen Hezkuntzan, eta % 13,5etik %
22,2ra DBHn

Gainera, murrizketa bat gertatu da ikasle
euskal elebidunetan eta baita ikasle
elebidun orekatuetan Lehen Hezkuntzan, bi
hezkuntza-sareetan.
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3.6.4.a. grafikoa: ikasleen ehunekoaren bilakaera elebitasunaren
tipologiaren arabera D eredu publikloan.
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3.6.4.b. grafikoa: ikasleen ehunekoaren bilakaera elebitasunaren
tipologiaren arabera itunpeko D ereduan.
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Aztertu beharrekoa da aldi horretan
aldaketa nabarmenak gertatu ote diren bi
geruza horietan eskolatzen diren ikasleen
ezaugarrietan, batez besteko puntuaziogalera horren arrazoi batzuk aurkitu ahal
izateko.
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Ondoko taulan, 2009 eta 2017 urte arteko
datuak alderatzen dira, D eredu
publikoaren eta itunpekoaren aldagai
desberdinei dagozkienak. Bertan, hainbat
alderdi beha daitezke: bi geruza horiek
nabarmen handitu dute beren presentzia
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hezkuntza-sisteman,
2017an,
euskal
hezkuntza-sistemako ikasle guztien ia % 75
osatzen baitute, 15 puntu portzentual
gehiago, 2009. urtearekin alderatuta.

portzentual gehitu da bere presentzia
itunpeko sarean (2009ko % 41,5etik
2017ko % 54,8ra) edo bost aldiz handitu du
ISEK maila baxuko ikasleen ehunekoa.

Sisteman ordezkaritza handiagoa izateak
esan nahi du duela urte batzuk baino
handiagoa dela biltzen dituzten ikasleen
dibertsitatea, eta horrek hezkuntzakonplexutasun handiagoa sorrarazten du,
batez ere ikastetxe publikoetan; horietan,
adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen
% 3 gehiago daude edo bikoiztu egiten da
ikasle etorkinen ehunekoa eta ISEK maila
baxuko ikasleena. Itunpeko geruzan, sare
publikoan bezain nabarmen ez bada ere,
zenbait aldaketa gertatu dira: 14 puntu

Argi
geratu
da,
sare
publikoan,
garrantzizkoak direla adierazitako aldaketak
eta baliteke eragina izatea geruza horren
puntuazio-galeran. Gogoan izan behar dugu
errepikatze-aldagaiak
eragiten
duela
arrailarik handiena; 40 puntu baino gehiago
konpetentzia honetan, 2017an, eta familiajatorria aldagaiak jarraitzen dio, 24 puntuko
arrailarekin. Dena den, itunpeko sarean
gertatutako aldaketa horiek ez dira hain
nabarmenak ez eta hain garrantzizkoak ere,
geruza publikoan gertatu direnen aldean.
D PUBLIKOA

D ITUNPEKOA
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3.7. Neskek errendimendu-maila orekatuagoa eta egonkorragoa erakusten
dute ebaluatutako konpetentzia gehienetan mutilen aldean
Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko
2. mailako neskek, 2017an, emaitza hobeak
lortu dituzte mutilen aldean, ebaluatu diren
hiru
hizkuntza
komunikaziorako
konpetentzietako bitan –euskara eta
ingelesa– eta zientzietarako konpetentzian.
Gauza bera gertatzen da gaztelaniazko
hizkuntza-komunikazioan DBHko 2. mailan.

Gainera, euskaran eta ingelesean, handitu
egin da Lehen Hezkuntzatik Bigarren
Hezkuntzarako puntuazioen arteko aldea.
Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren
portaera,
Lehen
Hezkuntzako 4. mailan, ez da hain
egonkorra eta bakarra da joera-aldaketa
nabarmen bat izan duena: 2011z geroztik,
kontuan izanik urte hartako puntuazioak
berdindu egin zirela, mutilek gainditu
dituzte neskak orain arte; murriztu dira,
ordea, puntuazioen arteko aldeak.

Konpetentzia horietan guztietan, nesken
emaitzak Euskadiko batez bestekoaren
gainetik daude beti, eta mutilekiko
puntuazioen arteko aldea handitu egin da
Ebaluazio diagnostikoaren azken edizioetan.

3.7.a. grafikoa: LHko 4. maila. Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. ED15-ED17 bilakaera ikasleen
sexuaren arabera: puntuazioa eta ehunekoa hasierako mailan.
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3.7.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Euskarazko, gaztelaniazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. ED15-ED17 bilakaera ikasleen
sexuaren arabera: puntuazioa eta ehunekoa hasierako mailan.
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3.7.1. Mutilek matematikarako konpetentzian bakarrik gainditzen dituzte neskak
Hizkuntzakoak ez diren konpetentziei
dagokienez,
mutilek
matematikarako
konpetentzian bakarrik gainditzen dituzte
neskak, edizio guztietan eta bi etapetan
ED09 eta ED17ko edizioetan DBHko 2.
mailan izan ezik, mutilen eta nesken arteko

300

aldeak ez baitira esanguratsuak izan.
DBHko 2. mailan neska eta mutilen arteko
aldea 5 puntukoa zen, ED17an neskek
mutilak puntu batez gainditzen dituzte,
nahiz eta alde hori ez den estatistikoki
adierazgarria.

3.7.1.a. grafikoa: LHko 4. maila. Matematika eta zientziertarako konpetentzia.
ED15-ED17 bilakaera ikasleen sexuaren arabera: puntuazioa eta ehunekoa
hasierako mailan.
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3.7.1.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Matematika eta zientzietarako konpetentzia.
ED15-ED17 bilakaera ikasleen sexuaren arabera: puntuazioa eta ehunekoa
hasierako mailan.
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Aurreko grafikoetan ikus daitekeen
garrantzizko beste datu bat da hasierako
errendimendu-mailaren ehunekoa, ikasleen
sexuaren arabera: bi etapetako hiru
hizkuntzetan, hasierako maila gainditzen ez
dutenen artean mutilak baino neska
gutxiago daude. Gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioaren kasuan ere ikusten da
egoera bera, nahiz eta, adierazi bezala,
Lehen Hezkuntzako 4. mailako mutilen
puntuazioa handiagoa den neskenaren
aldean, azkeneko bi edizioetan.

Mutilen puntuazioa
Hasierako mailako mutilen %-a

ED17an, Lehen Hezkuntzako 4. mailako
mutilen % 40 baino gehiagok eta DBHko 2.
mailakoen % 52 baino gehiagok ez dute
hasierako maila gainditzen euskarazko
hizkuntza-komunikazioan. Nesken kasuan,
ehunekoa
nabarmen
txikiagoa
da
mutilenaren aldean (% 33 Lehen
Hezkuntzan eta % 38 baino pixka bat
gehiago DBHn).
Maila aurreratuan, 2017an, DBHko 2.
mailan, mutilen % 12,9 bakarrik dago, ia
erdia nesken aldean (% 21,0) konpetentzia
horretan.
Lehen
Hezkuntzan,
errendimendu-maila horretako ehunekoak
hurbilago daude: nesken % 27,7 eta mutilen
% 21,7.

Matematikarako konpetentzian, sexuaren
araberako ehunekoen arteko aldeak,
orokorrean, nahiko txikiak dira bi etapetan;
zientzietarako
konpetentzian,
berriz,
Bigarren Hezkuntzako ikasleen artean
bakarrik da nabarmenagoa bi sexuen
ehunekoen arteko aldea; izan ere,
konpetentzia-maila baxuagoa erakusten
duten mutilen sei puntu portzentual inguru
gehiago daude.

ED17an, Lehen Hezkuntzan, euskarazko
hizkuntza-komunikazioan,
hasierako
errendimendu-maila gainditzea lortzen
duten mutilen 10 puntu portzentual
gehiago daude, DBHko 2. mailaren aldean.
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3.8. Ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak egiten dituzten ikasleek
puntuazio nabarmen handiagoak lortzen dituzte Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian
aldean, jarduera horietan astean bi ordu
baino gutxiago ematen badituzte ere.
Konpetentzia hori ebaluatu izan den
EDaren hiru edizioetan gertatu da hori.
Kasu guztietan, estatistikoki esanguratsuak
dira aldeak, DBHko 2. mailan izan ezik,
ED17an.
Bertan,
ez
dago
aldea
esanguratsurik
ingelesezko
eskolaz
kanpoko jarduerak egiten ez dituzten
ikasleen eta jarduera horietan astean bi
ordu baino gutxiago ematen dituzten
ikasleen artean.

Txosten honen beste atal batean jakinarazi
dugunez, konpetentzia honetako emaitza
orokorren bilakaerari buruz (ikusi 2.2.5.
atala), puntu bat bakarrik jaitsi da Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta 4 puntu igo da
DBHko
2.
mailan,
bi
kasuetan
esanguratsuak izanik ikuspegi estatistikotik.
Atal honetan, konpetentzia horretako
emaitzetan
eragin
handiena
duten
aldagaietako baten analisi espezifikoan
oinarritu gara: ingelesezko eskolaz kanpoko
jarduerak egitea.

Bestalde, ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretan 2 ordu baino gutxiago ematen
dituzten ikasleak dira, jarduera horiek
egiten dituzten ikasle guztien artean,
puntuazio baxuenak lortzen dituztenak.
Edizio guztietan gertatzen da hori, ED15ean
izan ezik, non ez baitagoen aldea
esanguratsurik
ingelesezko
hizkuntzakomunikazioko batez besteko puntuazioan,
astean bi ordu baino gutxiago ematen
dituzten ikasleen eta astean lau ordu baino
gehiago ematen dituztenen artean.

Ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten
dituzten
ikasleek
puntuazio
nabarmen handiagoak lortzen dituzte
ingelesezko hizkuntza-komunikazioan, eta
aldeek, orokorrean, 30 puntuak gainditu
dituzte bi etapetan, baina murriztu egin dira
azkeneko edizioan, eta nabarmenago Lehen
Hezkuntzan. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jarduerak
egiten
dituzten
Lehen
Hezkuntzako 4. mailako ikasleen % 83
inguruk eta DBHko 2. mailakoen % 91k
gainditzen dute hasierako errendimendumaila konpetentzia horretan.

Azkenik, ED15ean ingelesezko hizkuntzakomunikazioko puntuaziorik onena lortzen
duten ikasleak dira eskolaz kanpoko
ingelesezko jardueretan astean 2 eta 4 ordu
artean ematen dituztenak, eta Lehen
Hezkuntzako 4. mailan zein DBHko 2.
mailan gertatzen da hori. ED11n Lehen
Hezkuntzako 4. mailan, eta ED17an bi
etapetan, ez dago alde esanguratsurik
konpetentzia honetako batez besteko
puntuazioan, eskolaz kanpoko ingelesezko
jardueretan astean 2 eta 4 ordu artean
ematen dituzten ikasleen eta 4 ordu baino
gehiago ematen dituztenen artean.

Ondoko bi grafikoetan erakusten da
ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziako batez besteko puntuazioa,
ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten ez dituzten ikasleena, Lehen
Hezkuntzako 4. mailan eta DBHko 2.
mailan, eta halako jarduerak egiten dituzten
ikasleena, halako jardueretan asteko
ematen dituzten orduak kontuan hartuta.
Ikus daitekeenez, ingelesezko eskolaz
kanpoko jarduerak egiten ez dituzten
ikasleek puntuazio baxuagoak dituzte
ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan,
jarduera horiek egiten dituzten ikasleen
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3.8.a. grafikoa: LHko 4. maila. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren emaitzen bilakaera ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretan parte hartzearen arabera.
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3.8.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziaren emaitzen bilakaera ingelesezko
eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera.
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Ondoko grafikoetan, hiru errendimendumailetako ikasleen ehunekoak aztertzen
dira, aldagai hori kontuan hartuta. Ikus
daitekeenez,
ikasle
gutxiago
daude
ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten dituztenak hasierako errendimendumailan, eta gehiago maila aurreratuan.
Konpetentzia ebaluatu izan duten EDaren
hiru edizioetan eta bi etapetan gertatu da
hori. Lehen Hezkuntzako 4. mailako
ikasleen % 83 inguruk eta DBHko 2.
mailako ikasleen % 91k, ingelesezko eskolaz

ED17

kanpoko jarduerak egiten dituztenek,
gainditzen dute hasierako errendimendumaila.
Dena den, ziurtatzen denez Lehen
Hezkuntzan nabarmen jaitsi da (ia erdira
2011tik 2017ra) ingelesezko eskolaz
kanpoko jarduerak egiten dituzten ikasleen
ehunekoa, ingelesean konpetentzia-maila
handia erakusten dutenena, eta halako
jarduerak egiten ez dituzten ikasleen artean
ere gertatu da jaitsiera hori.
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ED11

3.8.c. grafikoa: LHko 4. maila. Ikasleen ehunekoen bilakaera
errendimendu mailetan Ingelesezko hizkuntza-komunikazioan,
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera.
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puntu portzentual handitu da.

ED11

3.8.d. grafikoa: DBHko 2. maila. Ikasleen ehunekoen bilakaera
errendimendu mailetan Ingelesezko hizkuntza-komunikazioan ,
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera.
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3.8.1. Ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak egitea erlazionatuta dago,
orokorrean, familiaren ISEK mailarekin ez ezik, ikasketetan arrakastaegoeran egotearekin ere
Ondoko
grafikoetan
erakusten
da
ehunekoaren
bilakaera,
bai
Lehen
Hezkuntzako 4. mailako bai DBHko 2.
mailako ikasleena, ingelesezko eskolaz

% 100
% 80

kanpoko jarduerak egiten dituztenena nahiz
egiten ez dituztenena.

3.8.1.a. grafikoa: LHko 4.maila. Ikasleen ehunekoaren bilakaera
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen
arabera.
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3.8.1.b. grafikoa: DBHko 2.maila. Ikasleen ehunekoaren bilakaera
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera.
.
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Ikus daitekeenez, Lehen Hezkuntzako 4.
mailako eta DBHko 2. mailako ikasleak,
ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten dituztenak, handitu egin dira
kopuruan ED11tik ED17ra arte. Azkeneko
edizio honetan, Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasleen erdiak baino gehiagok eta
DBHko 2. mailako ikasleen ia % 60k egiten
dituzte ingelesezko eskolaz kanpoko
jarduerak. 2011z geroztik nabarmen

ED17

handitu da Lehen Hezkuntzako 4. mailan,
21,6 puntu portzentual lortzeraino, eta
14,5 puntu DBHko 2. mailan.
Hala ere, ondoko grafikoek erakusten
duten bezala, desoreka argia dago ikastetxe
publikoetan eta itunpeko ikastetxeetan
halako jarduerak egiten dituzten ikasleen
ehunekoan; bi etapetan, 7 puntu
portzentualetik gorakoa da aldea.
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3.8.1.c. grafikoa: ED17. LHko 4. maila.
Ikasleen ehunekoa hezkuntza sareka
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan
parte hartzearen arabera.
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3.8.1.d. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila.
Ikasleen ehunekoa hezkuntza sareka
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan
parte hartzearen arabera.
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Ingelesezko eskolaz
kanpokorik ez
Publikoa

Itunpekoa

Ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten dituzten ikasleen ehunekoaren
bilakaera ikusita, haien ISEK mailaren
arabera, jarduera horiek egiten dituzten
ikasleak gero eta gehiago dira ISEK maila
handitu ahala, bai Lehen Hezkuntzako 4.
mailan bai DBHko 2. mailan gertatzen da
hori, eta EDaren edizio guztietan. Gainera,
ziurtatzen denez, ingelesezko eskolaz
kanpoko jarduerak egiten dituzten ikasleen
ehunekoa handitu egin da ISEK maila
guztietan, eta bi etapetan: adibidez, ISEK

Ingelesezko eskolaz
kanpokoak bai
Itunpekoa

maila
baxuko
ikasleen
ehunekoa,
ingelesezko eskolaz kanpoko jarduerak
egiten dituztenena, bikoiztu egin da (%
40tik gora) bi etapetan, 2011tik 2017ra;
beste datu deigarri bat da maila
sozioekonomiko altua duten ikasleen
artean ehunekoa ia % 70era iristen dela
DBHn, eta % 60ra hurbiltzen da Lehen
Hezkuntzako 4. mailan.

3.8.1.e. grafikoa: LHko 4. maila. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretan parte hartzen duten ikasleen ehunekoaren
bilakaera ISEKaren arabera.
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3.8.1.f. grafikoa: DBHko 2. maila. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretan parte hartzen duten ikasleen ehunekoaren
bilakaera ISEKaren arabera.
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3.9. Ikasleak jaio diren hilabeteak eragin nabarmena du Lehen Hezkuntzako
4. mailako emaitzetan, mutilen artean bereziki, eta eragin hori
murrizten doa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, eragina guztiz
galtzen ez bada ere
Gai honi buruzko ikerlan batzuek
adierazten
digutenez,
jaiotza-uneak
ondorioak ditu ikasketa-prozesuan, batez
ere Haur Hezkuntzako etapan eta Lehen
Hezkuntzako lehen zikloetan; gainera,
azterlan batzuek adierazten dutenez,
urtearen hasieran jaio direnek batez
besteko errendimendu hobea dute, erasoegoera gutxiago jasaten dituzte antza
denez, eta aukera handiagoak dituztela eta
beren buruarekiko konfiantza handiagoa
dutela planteatu izan da baita ere.

duen Lehen Hezkuntzako 4. mailako eta
DBHko 2. mailako ikasleengan, eta joera
berdinak antzematen ote diren ikastetxe
publikoetan eta itunpekoetan; azkenik,
alderatu egingo ditugu aldagai honen
eragina eta emaitzetan eragin nabarmena
duten beste aldagai batzuk.
Ondoko grafikoetan erakusten da Lehen
Hezkuntzako 4. mailako eta DBHko 2.
mailako ikasleen emaitza, jaio diren
hilabetearen arabera, baita puntuazioen
arteko aldea ere, atalase gisa hartuta
urtarrilean jaio diren ikasleek lortutako
batez besteko emaitza.

Ondoren, jaiotzako hilabeteak emaitzetan
duen eragin orokorra aztertuko dugu;
ziurtatu egingo dugu portaera berdina ote

260

3.9.a. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Matematikarako konpetentziaren
emaitzak, jaiotze hilabetearen eta otsaila eta abenduaren artean jaio
direnen puntuazioaren batez besteko tartea urtarrilean jaio direnekiko.
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Ikus daitekeenez, lehen hezkuntzako eta
bigarren hezkuntzako ikasleek, urte berean
jaiotakoek, batez besteko konpetentzia
desberdinak erakusten dituzte jaiotzahilabetearen arabera; ordea, urtarrileko
hilabetearekiko aldea nabarmenagoa da
Lehen Hezkuntzako 4. mailan:


246

-6
-9

230

248



arte heltzen da uztailean jaio direnekin
alderatuta.
DBHko 2. mailan, aldea nabarmen
murrizten da 12 puntura arte.

Portaera hori bera antzematen da ikastetxe
publikoetan eta itunpekoetan.
Ondoko grafikoan, mutilen eta nesken
arteko puntuazioen arteko aldea erakusten
da, jaio diren hilabetearen arabera, bai
Lehen Hezkuntzako 4. mailan bai DBHko 2.
mailan.

Lehen Hezkuntzan, urteko lehenengo
hilabetean jaio direnen eta azkeneko
hilabetean jaio direnen arteko aldea 20
puntura arte iristen da, eta 10 puntura
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3.9.c. grafikoa. ED17. LHko 4. maila. Neska eta mutilen arteko puntuazio
eta puntuazioen batez besteko tarteak matematikarako konpetentzian
jaiotze hilabetearen arabera.
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3.9.d. grafikoa. ED17. DBHko 2. maila. Neska eta mutilen arteko
puntuazio eta puntuazioen batez besteko tarteak matematikarako
konpetentzian jaiotze hilabetearen arabera.
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Ikus daitekeenez, egia da jaiotza-hilabeteak
eragina duela bi etapetako bai mutilengan
bai neskengan, baina bereziki nabarmena da
Lehen Hezkuntzako 4. mailako mutilen
kasuan; izan ere, urtarrilean jaiotako
mutilen
eta
abenduan
jaiotakoen
puntuazioen arteko aldea 24 puntura
iristen da; nesken artean baino 9 puntu
gehiago. Hau da, Lehen Hezkuntzako 4.
mailan, jaiotza-hilabeteari dagokion arraila

orokorrari adin horretako mutilen eta
nesken arteko arraila gehitzen zaio.
Aldiz, DBHko 2. mailan, askoz ere txikiagoa
da mutilen eta nesken arteko aldea,
hilabete batzuetan aldea desagertzeraino.
Azkenik, “jaiotza-hilabetearen eragina” zein
neurritaraino den handia ikusteko, ondoko
grafikoak alderatu egiten du urtarrilean eta
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abenduan jaiotakoen arteko aldea beste
aldagai batzuetan ziurtatu den aldearekin;
aldagai horiek dira, besteren artean,

ikasleen ikasturtearekiko
egokitasuna,
familia-jatorria, hezkuntza-sarea eta sexua.
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3.9.e. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Tartearen neurria matematikarako
konpetentzian hainbat aldagairen arabera.
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3.9.f. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Tartearen neurria
matematikarako konpetentzian hainbat aldagairen arabera.
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3.9.1. Aldagai honen eraginak beste aldagai batzuena ere gainditzen du, besteren
artean, ikasleen familia-jatorriarena, hezkuntza-sarearena edo sexuarena
“Jaiotza-hilabetea”
aldagaiak
familiajatorriak bezain besteko eragina du Lehen
Hezkuntzako emaitzetan, eta hezkuntzasareen artean antzemandako arraila edo
ikasleen sexuaren araberakoa baino askoz

ere handiagoa da. Dena den, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan, aldagai honen eragina
txikiagoa da kontuan hartutako gainerako
aldagai guztien aldean, ikasleen sexuari
lotutakoaren kasuan izan ezik.
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Datuak ikusita, nahiko argi dago aldagai
horrek emaitzetan duen eragina nabarmena
dela Lehen Hezkuntzan, bereziki mutilen
artean, eta murrizten doa Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan, zeharo desagertzen
ez bada ere.

ez ezik, kurtsoa errepikatzea bezalako
erabaki jakin batzuei buruzkoan ere.
Kurtsoa errepikatzeko erabakiak, ikasleen
errendimendu-maila
baxua
adierazten
duten datuen aurrean nagusiagoak diren
ikaskideen mailarekin alderatuta, ez dirudi
errendimendu egokiena denik jaiotzahilabeteak eragindako arrailari konponbidea
emateko. Ebidentziarik fidagarrienak oso
irakaskuntza-eredu
pertsonalizatua
gomendatzen du hasierako ikaskuntzaetapetan.

Orokorrean, adin desberdinetako mutilen
eta nesken garapen ebolutiboan izan ohi
diren aldeek azaltzen dute alde hori eta
garrantzizko
inplikazioak
ditu
adin
horietarako
irakaskuntza/ikaskuntza
prozesu egokienei buruzko hausnarketan
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4. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAK EMAITZA
AKADEMIKOEKIN ALDERATUTA DUEN
KOHERENTZIAREN AZTERKETA
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Atal honen helburu nagusia ikastetxeetan
egiten
diren
ohiko
ebaluazio
akademikoetan
ikasleek
lortutako
errendimendua Ebaluazio diagnostikoaren
moduko kanpoko proba estandarizatu
batean lortzen denari gutxi gorabehera
lotuta dagoen egiaztatzea da.

49.3 artikulua kontuan hartuta, ebaluazioen
emaitza 1 eta 10 arteko eskalaren
araberako kalifikazio numeriko bidez
adierazi behar da. Kalifikazio numeriko hori
honela sailkatzen da bi etapa horietan:
gutxiegi (1, 2, 3 edo 4), nahiko (5), ongi (6),
oso ongi (7 edo 8) eta bikain (9 edo 10).

Edonola ere, azterketaren bidez, Lehen
Hezkuntzako eta DBHko irakasleek
kalifikazio akademikoko prozesuan antzeko
irizpideak erabiltzen dituzten jakin ahal
izango da.

Ikasleen kalifikazio akademikoak ikastetxe
bakoitzeko ebaluazioko aktak oinarritzat
hartuta Hezkuntza arloko Ikuskapenak
emandako informaziotik lortu dira. Ikasle
bakoitza
identifikatzeko
kode
bat
eskuragarri izanda (ikastetxeetarako eta
Ebaluazio Diagnostikorako komuna), bi
informazio horien arteko lotura zuzena eta
erreala ezarri ahal izan dugu: ikastetxeko
notak eta EDko puntuazioa.

Azterketa hori egiteko erreferentzia gisa
Euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia
eta
matematikarako
konpetentzia eta haietako bakoitzari
zuzenean lotutako diziplina hartuko da:
euskara eta literatura, eta matematika.

Hurrengo taulan, ikasleen ehunekotan,
euskaran eta literaturan, eta matematikan
joan den ikasturtean Lehen Hezkuntzako 4.
mailan zein DBHko 2. mailan izan zituzten
ikasgelako azken kalifikazioak ageri dira.

Oinarrizko
Hezkuntzako
curriculuma
ezartzen duen 2015eko abenduaren 22ko
236/2015 Dekretua eta, zehazki Lehen
Hezkuntzarako 49.1 artikulua eta DBHrako

4.a. grafikoa: LHko 4. maila. Ikasleen
ehunekoa euskara eta matematikako nota
akademikoen arabera.

% 30

4.b. grafikoa: DBHko 2. maila. Ikasleen
ehunekoa euskara eta matematikako nota
akademikoen arabera.
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Ondorio hauek atera ditzakegu aurreko
grafikoak ikusita:






Lehen
Hezkuntzako
irakasleen
ebaluatzeko
moduak
kurba
normalizatua erakusten du; puntuazio
baxuenetatik hasita, pixkanaka gora
egiten dute tarteko puntuazioetara
iritsi arte (6 eta 8 artean), eta
kalifikazio altuenetan jaitsi egiten da.
Dena den, Bigarren Hezkuntzako
irakasleek erdiko erreferentzia gisa 5a
dutela dirudi (ikasleen ehuneko
handienak nota hori jaso du), baina
nota baxuagoen ehunekoak oso txikiak
dira eta jauzi handia hauteman daiteke
4 puntuazioko gutxiegitik (% 3) 5
puntuazioko nahikora (% 25) arte.
Bi ikasgai hauetako irakasleen portaera
oso
antzekoa
da.
Informazioa
eskuragarri
dugun
gainerako
diziplinetan, grafikoak etapa bakoitzeko
joera bera erakusten du.

Lehen Hezkuntzan, notak, oro har,
DBHn baino altuagoak dira: ikasleen %
50ek
baino
gehiagok
lortutako
kalifikazioak oso ongi eta bikain artean
daude; aldiz, DBHn, ehunekoa % 44ra
jaitsi da.
Hala ere, nahikora iritsi ez diren
ikasleen ehunekoa oso antzekoa da bi
etapetan eta aztertutako bi diziplinetan.



Eskuragarri dagoen informaziotik abiatuta,
jarraian, aurreko ikasturtean lortutako
euskara eta literaturako, eta matematikako
kalifikazioaren eta 2017ko EDan lortutako
puntuazioaren arteko loturarik badagoen
aztertzen da. Hurrengo grafikoan ikus
daiteke
euskarazko
hizkuntzakomunikaziorako
konpetentzia
eta
matematikarako konpetentzian ikasleek
lortzen duten batez besteko puntuazioa
haiekin lotura handiena duten ikasgai
guztietan
lortutako
ikasgelako
kalifikazioarekin alderatuta:

4.c. grafikoa: LHko 4. maila eta DBHko 2. maila. Ikasleen nota
akademikoaren eta ED17ko emaitzaren arteko lotura euskarazko
hizkuntza komunikaziorako konpetentzian.
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oso txikiak dira Lehen Hezkuntzan zein
DBHn. Hain zuzen ere, 48 ikaslek bakarrik
lortu zuen Lehen Hezkuntzako 4. mailan 1
edo 2ko nota. Dena den, 5 puntuaziotik
aurrera, ondoz ondoko kalifikazioen artean
puntuazioa igotzen da: 17 eta 23 puntu
artean Lehen Hezkuntzan, eta 13 eta 19
puntu artean DBHn. Ikus dezakegun
moduan, Lehen Hezkuntzako 4. mailan, 9

Aurreko grafikoko emaitzak behar bezala
aztertzeko, kontuan izan behar da 1 eta 4
arteko kalifikazioa lortu zuten ikasleak
Lehen Hezkuntzako 4. mailan ebaluatutako
ikasle guztien % 8,5 izan zirela, eta DBHko
2. mailako % 9.
Euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian, 1 eta 4 punturen artean,
kalifikazio numerikoetan izandako aldeak
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eta 10 arteko kalifikazioaren kasuan baino
ez da igoera hori gertatzen.

Matematikarako konpetentziari dagokionez,
portaera
aurreko
konpetentzian
ikusitakoaren nahiko antzekoa da: alde
txikia dago nahikoaren azpitik dauden
puntuazioen artean, eta igoera jarraitua
gertatzen da 5eko puntuaziotik aurrera.

Konpetentzia horretan eta bi etapetan, 1
eta 5 arteko kalifikazioak dituzten ikasleak
errendimenduaren
hasierako
etapan
kokatuta daude, eta 9 eta 10era iristen
direnek bakarrik dute konpetentzia maila
aurreratua.
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4.d. grafikoa: LHko 4. maila eta DBHko 2. maila. Ikasleen nota
akademikoaren eta ED17ko emaitzaren arteko lotura matematikarako
konpetentzian.
LHko 4. maila
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100
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Konpetentzia honetan, ikasleek, gutxienez,
4ko kalifikazio akademikora iritsi behar
dute errendimenduko hasierako maila
gainditzeko eta ikastetxeko nota gisa 9 edo
10 dutenak bakarrik daude konpetentziaren
maila aurreratuan kokatuta.

P6

P7

P8

P9

P10

gainditu du konpetentzia horren batez
bestekoa.
Aldiz,
matematikarako
konpetentzian, ehuneko hori % 44,3koa da
Lehen Hezkuntzan, eta % 27,2ra jaisten da
DBHn.
Aurreko
ikasturtean
euskaran
eta
literaturan nahiko kalifikazioa lortu zuten
ikasleek 213 puntuko batez besteko
puntuazioa lortu dute Lehen Hezkuntzan,
eta 227 puntukoa DBHn Ebaluazio
diagnostikoan. Matematikaren kasuan,
nahiko kalifikazioa zuten ikasleek Ebaluazio
diagnostikoan lortutako batez besteko
puntuazioa 211 puntukoa izan zen Lehen
Hezkuntzan, eta 228 puntukoa DBHn.

Aurreko ikasturtean bikain edo oso ongi
(8, 9 edo 10 puntuazioa) kalifikazioa lortu
zuten ikasleek bakarrik gainditu dute
aztertutako bi konpetentzietako batez
besteko puntuazioa. Hori dela eta,
euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian, Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasleen % 35,4k eta DBHko 2.
mailan eskolatutakoen % 25,9k bakarrik
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4.1. Bi sareetako irakasleek antzeko irizpideak erabiltzen dituzte kalifikazio
akademikoak emateko garaian
Aurreko atalean ikusi dugunez, lotura
orokor argia dago emaitza akademikoen
eta Ebaluazio diagnostikoan lortutako
puntuazioen artean. Atal honetan, portaera
hori bi hezkuntza-sareetan antzekoa den
eta itunpeko ikastetxe pribatuetako nota,
oro
har,
Ebaluazio
diagnostikoko
konpetentzia
berean
ikastetxe
publikoetakoak baino altuagoak direla
dioen hipotesia egia den baieztatzen
saiatuko gara. Horrekin lotuta, bi
hezkuntza-sare
horietako
bakoitzean
kalifikazio horietako bakoitza lortu duten
ikasleen ehunekoa asko aldatzen den
egiaztatzen saiatuko gara.
Jarraian, nota akademiko horietako
bakoitzean
multzokatutako
ikasleek
Ebaluazio
diagnostikoko
euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian
lortutako puntuazioak eta kalifikazio mota
bakoitzean izandako ikasleen ehunekoak
etapa bakoitzerako jasotzen dituen grafikoa
azaltzen da. Emaitzak alderatzeko garaian,
kontuan izan behar da 1 eta 2 kalifikazioen
kasuan, ikasle kopurua ondorioak atera ahal
izateko txikiegia dela.
Honako hauek dira bi grafiko horietatik
atera ditugun ondorio batzuk:


Oro har, nota akademikoak esleitzeko
garaian, bi sareetako irakasleen
portaerak
antzeko
jarraibideen
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araberakoak direla dirudi. Lehen aipatu
dugun moduan, gainera, jarraibide hori
ezberdina da etapa bakoitzean.
Ikasleen ehunekoa nota akademiko
bakoitzean sareen arabera alderatzen
badugu, Lehen Hezkuntzako 4. mailan,
sare publikoko ikasleak ongi eta oso
ongi noten artean (ikasleen % 69 6 eta
8 noten artean dago) gehiago pilatzen
direla ikusiko dugu. Aldiz, itunpeko
sarean, ehuneko altuenak nahiko eta
oso ongi noten artean daude (itunpeko
sareko ikasleen % 78 5 eta 8 noten
artean dago). Ehunekoen arteko alde
handiena 5 eta 7 notetan dago; izan
ere, itunpeko sarean ehuneko 6,6
puntu gehiago daude 5 notan, eta sare
publikoak ehuneko ia 8 puntu gehiago
ditu 7 notan.
DBHko 2. mailan, aldiz, bi sareetan
nota mota bakoitzaren araberako
ehunekoak bat datoz. Aldeak ez dira
inoiz ehuneko bi puntu baino
handiagoak.
Bi sareetan eta etapetan, nota
akademikoen eta EDko emaitzen
artean korrelazio argia dagoela
baieztatu da: oro har, kalifikazio
akademikoak
igo
ahala,
EDko
puntuazioa ere igo egiten da. Gainera,
sare publikoko ikasleen puntuazioak, ia
kalifikazio guztietan, itunpeko sarekoak
baino handiagoak dira.
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4.e. grafikoa: LHko4. maila. Euskarazko hizkuntza komunikaziorako
konpetentzia. Ikasleen ehunekoa nota akademiko bakoitzean eta
ikastetxeko kalifikazioaren eta ED17ko emaitzaren arteko lotura sareka.
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Matematikarako konpetentziaren kasuan,
euskararako aipatu dugun portaera berbera
gertatzen da eta bi kalifikazioen eta EDko
puntuazioaren artean korrelazio argia dago
bi sareetan. Dena den, bi sareen arteko
erlazioa ezberdina da, konpetentzia
horretan itunpeko zentroak baitira
puntuazio onena dutenak. Dena den, oro
har, puntuazio gehienetan aldeak txikiak
dira beste behin Lehen Hezkuntzan eta

101

% 50
% 45
% 40
% 35
% 30
% 25
% 20
% 15
% 10
%5
%0

P9
P10
Publikoa: puntuazioa

4.f. grafikoa: DBHko 2. maila. Euskarazko hizkuntza komunikaziorako
konpetentzia. Ikasleen ehunekoa nota akademiko bakoitzean eta
ikastetxeko kalifikazioaren eta ED17ko emaitzaren arteko lotura sareka.
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zertxobait handiagoak DBHn, eta batez ere
tarteko
kalifikazioetan
eta
goiko
kalifikazioetan. Kasuren batean, aldea 15
puntukoa da.
Kalifikazio mota bakoitzeko ikasleen
ehunekoen banaketa aztertuta, euskararako
lehen
aipatutakoarekiko
zertxobait
ezberdina den ondorioa aterako dugu:
nahiko antzekoak dira Lehen Hezkuntzan,
eta ezberdinagoak DBHko 2. mailan.
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4.g. grafikoa: LHko4. maila. Matematikarako konpetentzia. Ikasleen
ehunekoa nota akademiko bakoitzean eta ikastetxeko kalifikazioaren eta
ED17ko emaitzaren arteko lotura sareka.
291

300
250
198
200
150

193
0 0

192

201

200

179

187

195

0 0

1 1

4 8

100
P1
P2
Itunpekoa: %-a

350

227

212

226

263
256

281

294

242

210
10 15

19 22

18 13

27 23

P3
P4
P5
P6
P7
P8
Publikoa: %-a
Itunpekoa: puntuazioa

15 12

6 6

250

214

214

219

196

204

208

209

2 4

2 3

P1

P2

201

251

233

236

221

200

100
Itunpekoa: %-a

3

4
P3

3

3

265

281

298
290

253

314
307

268

25 26

20 19

17 15

14 12

10 10

4 4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P4
Publikoa: %-a

Itunpekoa: puntuazioa

Ondorioz, itunpeko ikastetxeetan ikasleak
nota altuagoekin kalifikatzen dituztela dioen
hipotesiaren aurka, oro har, irakasleek
kalifikazio akademiko jakin bat emateko
erabiltzen dituzten irizpideak ez dirudite
ikastetxe publikoetan eta itunpekoetan oso
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4.h. grafikoa: DBHko 2. maila. Matematikarako konpetentzia. Ikasleen
ehunekoa nota akademiko bakoitzean eta ikastetxeko kalifikazioaren eta
ED17ko emaitzaren arteko lotura sareka.
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ezberdinak direnik. Gutxienez, irakasleek
erabakiak hartzeko prozesu horren
emaitzak ez du alde orokor handirik
erakusten, baina kasu batzuetan, batez ere
kalifikazio altuetan, puntuazioan alde
handiagoak gertatu dira.
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4.2. Ebaluazio diagnostikoan lortutako batez bestekoak oso sakabanatuta
daude kalifikazio akademiko guztietan. Aldeak 100 puntu baino
gehiagokoak izan daitezke
Ikusi
dugun
moduan,
ikasgelako
kalifikazioen eta Ebaluazio diagnostikoan
lortutako
batez
bestekoen
arteko
korrelazioa positiboa da. Horregatik,
interesgarria
da
Matematikarako
konpetentzian
ikasleen
sakabanaketa
ikustea ikasgelan matematikan lortutako
kalifikazioak kontuan hartuta.
2017ko Ebaluazio diagnostikoan lortutako
batez bestekoen sakabanatzea grafiko
hauetan ikus daiteke ikasgelan lortutako
kalifikazioak aintzat hartuta. Ikasgelako
kalifikazio
berarekin
(7,
adibidez),
ebaluazioan lortutako batez besteko
puntuazioan honelako aldeak daude: 101
puntukoa Lehen Hezkuntzako 4. mailan, eta
110 puntukoa DBHko 2. mailan. Hau da,
ikasgelan matematikan 7 puntu lortu zituen
Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleren
batek 193 puntuko batez besteko
puntuazioa bakarrik lortu du ebaluazioan;
aldiz, ikasgelan kalifikazio bera lortu duten
beste batzuek ebaluazioan 295 puntu
eskuratu dituzte eta haien puntuazioa,
horrenbestez,
2017an
konpetentzia
horretako batez besteko orokorreko 245
puntu baino askoz ere handiagoa izan da.
Ikasgelako kalifikazioa oinarritzat hartuta,
eta ikasleen Ebaluazio Diagnostikoko
puntuazioarekin
alderatuta,
Lehen
Hezkuntzako
4.
mailan,
ikasgelako
kalifikazioa hobetu ahala, kalifikazio
akademiko bakoitzean EDan lortutako
muturreko puntuazioen arteko aldea
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handitu egiten dela ikus daiteke: distantzia
90 puntu ingurukoa da nota baxuenetan,
eta 114 puntura iristen da kalifikazio
altuenetan. Egoera hori ez da horren
nabarmena DBHko 2. mailan.
Ikus
dezakegun
moduan,
Ebaluazio
diagnostikoan erakutsitako konpetentziaren
arabera koherentea ez den kalifikazio
akademikoa dute ikasle batzuek: ikasgelan
2ko kalifikazio izan duten Lehen
Hezkuntzako 4. mailako ikasle batzuk,
adibidez, 237 puntu lortu ahal izateko
matematikarako konpetentzia erakutsi dute
kanpoko proban. Hori ikastetxean 7ko
kalifikazioa lortu zutenen batez besteko
puntuazioaren gainetik egongo litzateke.
Gauza bera gertatzen da alderantziz: 7ko
nota eta EDan 204 puntuko emaitza duten
DBHko 2. mailako ikasleak kalifikazio
akademiko gisa 3 duten ikasleen batez
besteko puntuazioaren azpitik daude.
Hainbat hipotesi daude datu horiek
azaltzeko: batzuek diotenaren arabera,
sakabanatze hori ikasgelan kalifikazio
berbera lortzeko errendimendu maila
desberdinak eskatzearen ondorioa izan
daiteke. Beste batzuen arabera, ikaslearen
taldeak eragina du ikasgelan kalifikazio bat
edo bestea lortzeko garaian eta, azkenik,
ikasle batzuen kasuan, baliteke EDko
emaitzetan eragina izan zezakeen beste
gorabeheraren bat izatea (kanpoko
probarekiko interesik edo motibaziorik ez
izatea, adibidez).
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4.2.a. grafikoa: ED17. LHko 4. maila. Batez besteko puntuazioa eta 10 eta 90
pertzentilen emaitza matematikarako konpetentzian kalifikazio
akademikoaren arabera.
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4.2.b. grafikoa: ED17. DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta 10 eta
90 pertzentilen emaitza matematikarako konpetentzian kalifikazio
akademikoaren arabera.
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4.3. Lehen Hezkuntzan nabarmena da gutxiegi akademikoaren eta
errendimenduko hasierako mailaren arteko desberdintasuna. Aldiz,
Bigarren Hezkuntzan, itxuraz, bi datuen arteko koherentzia handiagoa
Azkenik, ikastetxeko kalifikazioen eta ED
puntuazioen arteko erlazio argi hori agerian
uzten duten aurreko azterketen ondoren
sor daitekeen zalantza izan daiteke 2017an
ebaluatutako bost konpetentziei zuzenean
lotutako ikasgaietan gutxiegi atera duten
ikasleen ehunekoaren eta konpetentzietan
errendimenduko hasierako maila gainditzea
lortu ez duten ikasleen ehunekoaren artean
konkordantziarik
ba
ote
dagoen
egiaztatzea.

dira. Ikasturte horietan egin ziren Ebaluazio
diagnostikoaren
lehen eta
bigarren
edizioak.
Lehen Hezkuntzan, itxuraz, ez dago
gutxiegiko puntuazioko ehunekoen eta
hasierako mailan kokatuta dauden ikasleen
arteko erlaziorik: Konpetentzia guztietan
Ebaluazio diagnostikoaren hasierako mailan
kokatuta dauden ikasleen ehunekoa,
2009an zein 2017an, kasu gehienetan
ikasgai horretan gutxiegi atera dutenen
ehunekoa baino bi aldiz handiagoa da.
Euskaran, ehuneko hori hirukoiztu egiten
da, baina justifikatuta dago; izan ere,
Ebaluazio
diagnostikoan
konpetentzia
neurtzeko proba estandarizatu bakarra
dago.
Aldiz, ikuspegi
akademikotik,
euskarako eta literaturako emaitzak,
hizkuntza-eredu bakoitzean, ez dira
alderagarriak.

Ikasleek maila igotzearekin lotuta jasotako
datuak Hezkuntza arloko Ikuskapenak
ikasturte bakoitzean etapen, mailen eta
diziplinen arabera jaso dituen datuekin
prestatutako txosten orokorretatik jaso
ditugu (http://www.euskadi.eus/inspeccionresultados-escolares/web01-a2hikus/es/)
Hurrengo grafikoetan, 2008-09 eta 2016-17
ikasturteetako ehuneko horiek alderatzen
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4.3.a. grafikoa: LHko 4. maila. 2009-2017 ehunekoen konparaketa EDko
hasierako maila eta gutxiegi akademikoen artean.
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DBHko
portaera,
ordea,
Lehen
Hezkuntzakoa baino koherenteagoa da lau
konpetentziatan. Datuak oso antzekoak
dira gutxiegi ateratako puntuazioen
ehunekoei eta errendimenduaren hasierako
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mailan dauden ikasleei dagokienez. Bi
ehuneko horien portaerak ere bi edizioen
artean beheranzko antzeko joera izan du
hiru
konpetentzia/ikasgai
horietan
(gaztelania, matematika eta ingelesa).
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4.3.b. grafikoa: DBHko 2. maila. 2009-2017 ehunekoen konparaketa EDko
hasierako maila eta gutxiegi akademikoen artean.
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5. 2013-2017 LUZETARAKO AZTERKETA
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5.1. ED13an eta
deskribapena

2017ko Txosten Exekutiboa

ED17an

parte

hartu

Atal honetan, Ebaluazio diagnostikoan bi
aldiz ebaluatu dituzten ikasleen ezaugarriak
azalduko
ditugu:
ED13an,
Lehen
Hezkuntzako 4. mailan zeudenean eta, 4
urte geroago, ED17an, DBHko 2. mailan
zeudenean.

zuten

ikasleen

ezaugarrien

guztira, 20.445ekoa izan zen. Ikasle horien
artetik, ED17an 17.503 identifikatu dira;
hau da, ia % 17 ez zegoen 2017an DBHko
2. mailan EAEko ikastetxeetan. Bestalde,
ED17an 2013an Lehen Hezkuntzako 4.
mailan ez zeuden 3.933 ikasle ebaluatu
dituzte.

ED13an parte hartu zuten Lehen
Hezkuntzako 4. mailako ikasle kopurua,
ED13an parte hartu
zuten ikasleak,
guztira

ED17an ebaluatutako
ED13ko ikasleak,
guztira

ED17an lokalizatu ez
diren ED13ko
ikasleak

ED17an ebaluatutako
eta ED13n ebaluatu
ez ziren ikasleak

LHko 4. maila

DBHko 2. maila

Maila ezezaguna

DBHko 2. maila

20.445

17.503

2.942

3.933

Galera horien edo sarrera berri horien
arrazoiak honako hauek izan daitezke:







ikasmailaren bat errepikatu izana.
beste herrialde edo autonomiaerkidego batera joan izana (ED13an
parte hartu zuten eta ED17an
lokalizatu ez dituzten ikasleak).
beste herrialde edo autonomiaerkidego
batetik
etorritakoak




5.1.a. grafikoa: ED13an (L.Hko.4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen bilakaera sareka.
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hezkuntza-sareen arabera izan
duen bilakaera.

5.1.b. grafikoa: ED13an (LH.ko 4.maila) eta ED17an
(DBHko 2.maila) parte hartu zuten ikasleen
bilakaera sareka.
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Ikus dezakegun moduan, ED13an eta
ED17an,
itunpeko
sareko
ikasleen
ehunekoa handiagoa zen; gainera, ehuneko
3,6 puntutan handitu da ehunekoa ED17an.
Lehen Hezkuntzako 4. mailan ebaluatutako
ikasleen % 90 baino zertxobait gehiago
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zegoen DBHko 2. mailan (ED17)
hezkuntza-sare
berean.
ED13an
ebaluatutako ikasleen % 9,9 sare publikotik
itunpeko sarera pasatu zen DBHko 2.
mailan (ED17) Lehen Hezkuntzako 4.
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mailan eskolatutako ikasleen % 2,1 soilik
pasatu zen itunpeko saretik sare publikora.

ED17) ebaluatutako ikasleen ehunekoa
geruzaka banatuta.

Hurrengo taulan eta grafikoan ikus
dezakegu EDko bi edizioetan (ED13 eta
5.1.c. grafikoa: ED13an (LH.ko 4. maila) eta ED17an (DBHko 2.maila)
parte hartu zuten ikasleen bilakaera geruzaka.
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mailan
itunpeko
D
geruzaren
adierazgarritasuna % 2,6 handiagoa da
ED13koan baino.
Eskuragarri ditugun datuak hartuta,
hurrengo taulan azaltzen da 2013an eta
2017an ebaluatutako ikasleen geruza arteko
aldaketa.
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ED13an eta ED17an A geruza publikoaren
adierazgarritasuna oraindik ere % 0,8koa
den arren (aurreko grafikoa), taulan ikus
dezakegun moduan, ED13an ebaluatutako
ikasleen % 69,3 A geruza publikoan dago
ED17an, eta ikasleen zati bat beste geruza
publiko batzuetara joan da. Aldiz, % 28,5
itunpeko A eta B geruzetan eskolatu da.
Baina era berean, B eredu publikoko
ikasleen % 3, DBHko 2. mailan (ED17), A
geruza publikoan eskolatu da, eta D geruza
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publikoko, eta itunpeko A eta B geruzetako
ehuneko oso txikia ere A geruza publikoan
eskolatu da.
Daturik deigarriena honako hau da: 2013an
Lehen Hezkuntzako 4. mailan B geruza
publikoan eskolatutako ikasleen % 34,4k
geruza berberean eskolatuta jarraitzen
duela 2017an ere. Ikasle horien ehuneko
altu bat D geruza publikora pasatu da (%
41,2) eta % 14,4 itunpeko B geruzara.
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Azkenik, ikasle horien % 13 A geruza
publikoaren, eta itunpeko A eta D geruzen
artean banatu da. Era berean, beste
geruzetatik etorritako fluxu txikiak ere
gertatu dira (D publikoa eta itunpeko A eta
B).

96,6 artean, zegoen geruza berberean
mantentzen da DBHko 2. mailara iristean
(ED17).
ED13an eta ED17an ebaluatu zen ikaslea
2018an zer ikasmailetan eskolatuta dagoen
aztertzen da hurrengo grafikoan.

Gainerako geruzetan, Lehen Hezkuntzako
4. mailan ebaluatutako ikasleen % 91 eta %

5.1.d. grafikoa: ED13 eta ED17an ebaluatutako ikasleak 2018an
eskolatuta dauden ikasmaila.
2,1
5,4

Ez da ezagutzen
DBHko 2. maila
DBHko 3. maila
92,5

Ikus daitekeenez, ikasle gehienak (% 92,5),
2018an, DBHko 3. mailan eskolatuta daude.
Hain zuzen ere, hori da adinaren arabera
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dagokien ikasmaila. Ikasle horien % 5,4k
ikasturtea errepikatu du eta DBHko 2.
mailan jarraitzen du.
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5.2. ED13an eta ED17an parte hartu zuten ikasleen emaitza orokorrak
Atal honetan, 2013an eta 2017an Ebaluazio
diagnostikoan parte hartu zuten ikasleen
emaitza orokorrak aztertuko ditugu.
Ikasle horien puntuazioen bilakaeraren
inguruko ondorioak ateratzeko eta
alderaketak egiteko garaian, kontuan izan
behar dira muga hauek:
Alde batetik, ondorioak ezin daitezke
Euskadiko hezkuntza-sistemara orokortu;
izan ere, Lehen Hezkuntzako 4. mailatik
DBHko 2. mailara arte igo diren ikasleak
bakarrik hartu ditugu kontuan, eta ez
ditugu aztertu urte horietan ikasmailaren
bat errepikatu duten ikasleak.
Bestalde, zaila da Lehen Hezkuntzako 4.
mailako ikasleen eta DBHko 2. mailako
ikasleen puntuazioen artean dauden aldeak
ikusita, emaitzak okertu edo hobetu egin
direla adieraztea; izan ere, maila bakoitzeko

probak ez dira erabat konparagarriak (nahiz
eta ezaugarri tekniko komunen araberako
erreferentziazko esparruari dagozkion;
dena den, ebaketa-puntuak espezifikoak
dira proba horietako bakoitzean eta
haietako bakoitzak bilakaera bereizia eta
berezkoa izan du). Horrenbestez, azterketa
honen bidez joerak deskribatu nahi ditugu
emaitza batzuk beste batzuekin tarteka
alderatu beharrean.
Hurrengo grafikoan ikus daitezke ikasleek
Lehen Hezkuntzako 4. mailan zeudenean
ED13an lortutako emaitzak, eta ikasle
horiek ED17an, DBHko 2. mailan
zeudenean, bi edizioetan ebaluatutako lau
konpetentzietako emaitzak. Horregatik, ez
dira
azaltzen
ingelesezko
hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako emaitzak;
izan ere, konpetentzia hori ez zen ED13an
ebaluatu.

5.2.a. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta ED17an (DBHko 2.
maila) ebaluatutako ikasleen emaitzak.
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Ikus dezakegun moduan, zientzietarako
konpetentzian izan ezik, ikasleek puntuazio
baxuagoa izan dute ED17an ED13an baino.
Dena den, horrek ez du esan nahi ikasleen
emaitzak okertu egin direnik, Lehen
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Zientzietarako H.K.

ED17

Hezkuntzako 4. mailako probak eta DBHko
2. mailakoak ez baitira alderagarriak. Era
berean,
ezin
daiteke
ondorioztatu
zientzietarako konpetentziako puntuazioa igo
izanak hobekuntza esan nahi duenik.
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5.3. ED13an eta ED17an parte hartu zuten ikasleen ehunekoa haien
errendimendu mailen arabera
Errendimendu mailetan ikasle horiek
lortutako ehunekoak alderatzeko eta
bilakaeraren
inguruko
ondorioak
ateratzeko garaian, muga hauek kontuan
izan behar ditugu:
Ondorioak ezin daitezke modu zorrotzean
Euskadiko hezkuntza-sistemaren mailara
orokortu; izan ere, Lehen Hezkuntzako 4.
mailatik DBHko 2. mailara arte igo diren
ikasleak bakarrik hartzen ditu kontuan eta,
horrenbestez, eskolatze normalizatua izan
dutenak, baina ez ditu aztertzen urte
horietan guztietan ikasmailaren bat
errepikatu dutenak.
Ikasleen ehunekoa errendimendu mailen
arabera alderatu ahal izateko, kontuan izan
behar da hipotesi hau: Lehen Hezkuntzako

4. mailaren eta DBHko 2. mailaren arteko
mailetako mugak edo ebaketa-puntuak
alderagarriak dira.
Amaitzeko, hainbat gorabehera dela eta,
ED13an eta ED17an parte hartu duten
17.503 ikasleek ez dute derrigor
konpetentzia guztietan parte hartu.
Horregatik, alderaketa egin deneko
konpetentzia
horietako
bakoitzean,
alderaketa egiteko kontuan hartutako ikasle
kopurua txikiagoa da (konpetentziaren
arabera, 15100 eta 15500 artekoa).
Hurrengo grafikoetan ikus daiteke ED13an
eta ED17an parte hartu zuten ikasleen
ehunekoen bilakaera euskarazko hizkuntzakomunikaziorako
konpetentziako
errendimenduko maila bakoitzaren arabera.

Euskarazko hizkuntza komunikazioa

5.3.b. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa haien errendimendu maila
hobetu, mantendu edo okertu egin den
arabera, euskarazko hizkuntza
komunikaziorako konpetentzian.
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5.3.a. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa euskarazko hizkuntza
komunikaziorako konpetentzian izandako
errendimendu mailak.
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Aurreko grafikoetan ikus dezakegun
moduan,
euskarazko
hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian, hasierako
errendimendu mailan dauden ikasleen
kopurua ia bikoitza da ED17an; aldiz,
gutxitu egiten da errendimendu maila
ertainean eta aurreratuan dauden ikasleen
ehunekoa.
ED13an
euskarazko
hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako hasierako
errendimendu mailan zeuden ikasleen %
25,2tik, ED17an, % 18,4k hasierako
errendimendu mailan jarraitu du, eta %
6,0k errendimendu maila hobetu du.
Hurrengo taulan ikus dezakegun moduan,
hobetu
dutenen
artean,
%
5,5
errendimenduko maila ertainean dago, eta
% 0,5 maila aurreratuan.

Bestalde, ED13an errendimendu maila
ertainean zeuden ikasleen % 45,7tik, % 19
hasierako errendimendu mailan dago
ED17an, % 5,2 maila aurreratuan, eta %
21,9 errendimendu maila ertainean dago
oraindik ere.
Azkenik, ED13an errendimendu maila
aurreratuan zeuden ikasleen % 29,1etik, %
13,3 errendimendu maila berean dago, eta
% 16,1k okertu egin du maila ED13an.
Taulan ikus dezakegun moduan, maila
okertu duen % 16,1 horretatik, % 3,2
hasierako mailan dago ED17an, eta % 13k
errendimendu maila ertaina du.
Hurrengo grafikoetan ikus daiteke ED13an
eta ED17an parte hartu zuten ikasleek
gaztelaniazko
komunikazio-hizkuntzarako
konpetentziako
errendimendu
maila
bakoitzean izandako ehunekoen bilakaera.

5.3.b. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa haien errendimendu maila
hobetu, mantendu edo okertu egin den
arabera, gaztelaniazko hizkuntza
komunikaziorako konpetentzian .
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5.3.c. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa gaztelaniazko hizkuntza
komunikaziorako konpetentzian izandako
errendimendu mailak.
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Aurreko grafikoan ikus dezakegun moduan,
gaztelaniazko
komunikazio-hizkuntzarako
konpetentzian ere bikoiztu egin da
hasierako errendimendu mailan dagoen
ikasleen ehunekoa, eta gutxitu maila
ertainean dauden ikasleen ehunekoa. Aldiz,
handitu egin da maila aurreratuan
kokatutako ikasleen ehunekoa (ehuneko
1,2 puntu).

Bestalde, ED13an errendimendu maila
ertainean zeuden ikasleen % 63,7tik, % 8,5
hasierako errendimendu mailan dago
ED17an, % 12,6 maila aurreratuan, eta %
42,5 errendimendu maila ertainean dago
oraindik ere.
Amaitzeko, ED13an errendimendu maila
aurreratuan zeuden ikasleen % 31,7tik, %
20,3 errendimendu maila aurreratuan dago
ED17an, eta % 11,7k errendimendu maila
okertu du. Taula horretan ikus dezakegun
moduan, maila okertu duen % 11,7
horretatik, % 0,4k ED17an hasierako maila
izan du, eta % 11,3k errendimendu maila
ertaina.

ED13an
gaztelaniazko
komunikaziohizkuntzarako konpetentziako hasierako
errendimendu mailan zeuden ikasleen %
4,7tik, ED17an, % 1,9k hasierako
errendimendu mailan jarraitu du, eta %
2,5ek errendimendu maila hobetu du.
Hurrengo taulan ikus dezakegun moduan,
hobetu
dutenen
artean,
%
2,3
errendimenduko maila ertainean dago, eta
% 0,2 maila aurreratuan.

Hurrengo grafikoetan ikus daiteke ED13an
eta ED17an parte hartu zuten ikasleek
matematikarako
konpetentziako
errendimendu maila bakoitzean izandako
ehunekoen
bilakaera.

5.3.f. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa haien errendimendu maila
hobetu, mantendu edo okertu egin den arabera,
matematikarako konpetentzian.
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5.3.e. grafikoa: ED13 an(LHko 4.maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa matematikarako
konpetentzian izandako errendimendu mailak.
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Aurreko grafikoan ikus dezakegun moduan,
matematikarako konpetentzian gutxitu egin
da hasierako errendimendu mailan eta
maila aurreratuan kokatuta dauden ikasleen
ehunekoa, eta handitu maila ertainean
dauden ikasleen ehunekoa.

ED17an, % 8,3 maila aurreratuan, eta % 37
errendimendu maila ertainean dago
oraindik ere.
Amaitzeko, ED13an errendimendu maila
aurreratuan zeuden ikasleen % 39,1etik, %
20,1ek errendimendu maila berean
jarraitzen du ED17an, eta % 19,4k
errendimendu maila okertu du. Taulan ikus
dezakegun moduan, maila okertu duen %
19,4 horretatik, % 1ek ED17an hasierako
maila izan du, eta % 18,4k errendimendu
maila ertaina.

ED13an matematikarako konpetentziako
hasierako errendimendu mailan zeuden
ikasleen % 8,4tik, ED17an, % 2,9k hasierako
errendimendu mailan jarraitu du, eta %
4,9k errendimendu maila hobetu du.
Hurrengo taulan ikus dezakegun moduan,
hobetu
dutenen
artean,
%
4,7
errendimenduko maila ertainean dago, eta
% 0,3 maila aurreratuan.

Hurrengo grafikoetan ikus daiteke ED13an
eta ED17an parte hartu zuten ikasleek
zientzietarako konpetentziako errendimendu
maila bakoitzean izandako ehunekoen
bilakaera.

Bestalde, ED13an errendimendu maila
ertainean zeuden ikasleen % 52,5etik, % 7,3
hasierako errendimendu mailan dago

Zientzietarako konpetentzia

5.3.g. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa zientzietarako konpetentzian
izandako errendimendu mailak.
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5.3.h. grafikoa: ED13an (LHko 4. maila) eta
ED17an (DBHko 2. maila) parte hartu zuten
ikasleen ehunekoa haien errendimendu maila
hobetu, mantendu edo okertu egin den arabera,
zientzietarako konpetentzian.
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Aurreko grafikoan ikus dezakegun moduan,
zientzietarako konpetentzian gutxitu egin da
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aurreratuan kokatuta dauden ikasleen
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dauden ikasleen ehunekoa.
ED13an matematikarako konpetentziako
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ikasleen % 20,8tik, ED17an, % 6,9k
hasierako errendimendu mailan jarraitu du,
eta % 13,5ek errendimendu maila hobetu
du. Hurrengo taulan ikus dezakegun
moduan, hobetu dutenen artean, % 12,6
errendimenduko maila ertainean dago, eta
% 0,9 maila aurreratuan.
Bestalde, ED13an errendimendu maila
ertainean zeuden ikasleen % 57,3tik, % 7,5
hasierako errendimendu mailan dago
ED17an, % 8,8 maila aurreratuan, eta %

117

41,3 errendimendu maila ertainean dago
oraindik ere.
Amaitzeko, ED13an errendimendu maila
aurreratuan zeuden ikasleen % 21,9tik, %
8,7 errendimendu maila aurreratuan dago
ED17an ere, eta % 13,4k errendimendu
maila okertu du. Taula horretan ikus
dezakegun moduan, maila okertu duen %
13,4 horretatik, % 0,8k ED17an hasierako
maila izan du, eta % 12,6k errendimendu
maila ertaina.

