
AURKIBIDEA

1.- Sarrera 
2.- Hezkuntza sistema:

o Etapak
o Haien arteko loturak

3.- DBHko 3. maila bukatzerakoan dauden aukerak
4.- DBHko 4. mailaren egitura, ezaugarriak eta titulua eskuratzeko irizpideak. 
5.- Ez derrigorrezko ikasketak:

a) Batxilergoa:
o Modalitateak
o Igarotzeko irizpideak
o Titulatzeko irizpideak

b)  Erdi Zikloko Lanbide Heziketako zikloa:
o Zikloak 
o Igarotzeko irizpideak

o Titulatzeko irizpideak
c) Lan munduan sartu



2.- Hezkuntza sistema

BEF- Batxilergoko ebaluazio finala
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Oharrak:

3.- DBHko 3. maila bukatzerakoan dauden aukerak

a) Lehenengo aukera:

b) Bigarren aukera

Ekaineko azterketak eta gero

Suspentsorik ez, edo 
gehienez  bi* 

4. Maila egin 
* Aurreko ikasturteetako gainditu gabeak barne eta aldi berean Gaztelania edo 

Euskara eta Matematikak ez badira

Ekaineko azterketak eta gero

Bi suspentso baino 
gehiago

3. maila 
errepikatu 

edo 3.PMAR

Oinarrizko 
Lanbide 
Heziketa



c) Hirugarren aukera.

Gezi beltzak Iñaki Ochoa de Olza-tik kampo gauzatuko diren aukerak dira

Oharrak:

Ekaineko azterketak eta gero

Bi gainditu gabeko  baino 
gehiago

Oinarrizko Lanbide 
Heziketa

Irakasleek proposatuta 

Familiek onartuta



4.- DBHko 4. mailaren egitura, ezaugarriak eta titulua eskuratzeko irizpideak.

a) Gure Institutua eta  curriculum aukerak:

D EREDUA
BATXILERGORA ZUZENDATUTAKOA LANBIDE HEZK. ZUZENDATUTA

IBILBIDE ZIENTIFIKOA IBILBIDE
HUMANISTIKOA

IBILBIDE BAKARRA

EUSKARA 4 EUSKARA EUSKARA 4

GAZTELANIA 4 GAZTELANIA GAZTELANIA 4

GEOGRAFIA ETA
HISTORIA

3 GEOGRAFIA ETA
HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3

IAK MATEMATIKAK 4 IAK MATEMATIKAK IAP MATEMATIKAK 4

INGELESA 3 INGELESA INGELESA 3

BIOLOGIA ETA
GEOLOGIA

3 EKONOMIA Lanbide Jarduerari
Aplikatutako Zientziak

3

FISIKA ETA KIMIKA 3 LATIN TEKNOLOGIA 3

GORPUTZ HEZ. 2 GORPUTZ HEZ. GORPUTZ HEZK. 2

ERL /BE 1 ERL/BE ERL/BE 1

HAUTAZKOA * 2 HAUTAZKOA* HAUTAZKOA** 2

Hautazko irakasgaiak:

* Bigarren Atzerriko Hizkuntza, Kultura zientifikoa, Kultura Klasikoa, Informazio eta 
Komunikazioaren Teknologiak , Plastika (Ibilbide Humanistikoan Arte Eszenikoak eta 
Dantzak) , Filosofia, Musika eta Ikastetxeak diseinatua
**  Bigarren  Atzerriko  Hizkuntza  /  Ekimen  eta  Enpresa  Jardueraren  Hastapenak
/Informazioaren  eta  Komunikazioaren  Teknologiak/  Plastika,  Ikus  eta  Ikus-entzunezko
Hezkuntza / Musika / Ikastetxeak diseinatua.

c) Titulua eskuratzeko irizpideak:

1.  Derrigorrezko  Bigarren  Hezkuntza  amaitutakoan  etapako  oinarrizko  gaitasunak  eta
helburuak  lortu  dituzten  ikasleek  Derrigorrezko  Bigarren  Hezkuntzako  graduatu  titulua
jasoko  dute.  Etapako  helburuak  eta  gaitasunak  lortu  dituztela  ulertuko  da  etapako
irakasgai  guztiak  gaindituta  dituztenean  edo,  salbuespenez,  irakasgai  bat,  bi  edo  hiru
gainditu gabe dituztenean.

– Gehienez bi irakasgai badira eta aldi berean euskara / gaztelania eta matematikak
ez badira.



Ez derrigorrezko ikasketak:

a) Batxilergoa:

Batxilergoaren xedea da ikasleei  prestakuntza, heldutasun intelektual eta gizatiarra eta
ezagutzak  eta  abileziak  ematea,  funtzio  sozialak  gara  ditzaten  eta  bizitza  aktiboan
erantzukizunez eta gaitasunez sar daitezen. Era berean, ikasleak gaituko ditu goi mailako
hezkuntzan sartzeko.

Batxilergoak bi ikasmaila ditu, modalitate desberdinetan garatuko da eta modu malguan
antolatuko  da,  ikasleei  prestakuntza  espezializatua  emateko,  beren  prestakuntzaren
itxaropen  eta  interesen  arabera,  edo,  behin  hura  bukaturik,  bizitza  aktiboan  sartzeko
aukera emateko.
Irakaskuntzak  irakasgaitan  egituratzen  dira  eta  horiek,  aldi  berean,  enborrekoak,
espezifikoak eta autonomia erkidegoen konfigurazio askekoak dira.
Ikasleek Batxilergoa ikas dezakete Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua
baldin  badute  eta irakaskuntza akademikoen aukeran egindako Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako amaierako ebaluazioa gainditu badute.
Era berean,  Arte Plastikoetako eta Diseinuko teknikari  titulua edo Kirol-teknikari  titulua
izanez  gero,  Batxilergoko  irakaskuntzetako  modalitateetako  edozeinetan  zuzenean
sartzeko aukera izanen da.
Ikasleek Batxilergoa egiten lau urte igaro dezakete, araubide arruntean.
Ez ohiko ebaluazioa izanen da.
Ikasleek  lehen  ikasmailatik  bigarren  ikasmaila  igaroko  dira,  irakasgai  guztiak  gainditu
badituzte edo bi irakasgaitan ebaluazio negatiboa izan badute, gehienez ere.

Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu ez dituzten bigarren ikasmailako ikasleek urte bat
gehiago  egon  beharko  dute  bigarren  ikasmailan  eta  bi  aukera  izanen  dituzte:  bata,
kalifikazio negatiboa eskuratutako irakasgaien matrikula egitea eta, bestea, ikasmaila osoa
errepikatzea.
2.6 artikuluan Batxilergoa ikasteko adierazitako gehienezko epea gainditu gabe, ikasleek
Batxilergoko  ikasmaila  bakoitza  gehienez  behin  errepika  dezakete,  nahiz  eta,
salbuespenez,  ikasmailetako  bat  bigarrenez  errepikatzeko  aukera  izanen  duten,  aldez
aurretik irakasle taldearen aldeko erabakia bada.

Batxilergoa bukatuta unibertsitatera joateko sarrera froga egin beharko dute.

 Oro har, 30 ikas saio izanen da asteko ordutegia Batxilergoko G edo G/A ereduak dituzten
ikastetxeetan.  Irakaskuntza  horien  D  edo  D/A ereduak  dituzten  ikastetxeetan  34  ikas
saiokoa izanen da, eta ikas saioek 55 minutu iraunen dute.



Modalitateak eta ibilbideak









Lotura interesgarria:
http://www.elpais.com/especial/universidades/titulacion/universidad/universidad-publica-de-
navarra/13

b)  Lanbide Heziketa:
o Zikloak: - Oinarrizko Lanbide Heziketa zikloak

-  Erdi mailako lanbide zikloak
-  Goi mailako lanbide zikloak

Oinarrizko Lanbide Heziketako zikloak
- 15 urte beteta izana eta programan hasiko den urte berean horiek betetzea
- Ez izatea 17 urte baino gehiago
- Bi urteko luzera
- DBHko Hirugarren maila egina izana
- DBHko bigarren maila egina izana 
- Irakasle taldeak  familiari proposamena egitea eta familiak onartzea.
- Zikloa gaindituta Oinarriko Teknikoaren titulua eskuratuko da.  
- tituluak eskubidea emango dio Lanbide Heziketako erdi mailako  ziklo batera 
joateko   

 - Lanpostu bat hartzeko DBHko titulua eskatzen bada, Oinarrizko Lanbide 
Heziketaren tituluak balio bera du.

-  Erdi mailako lanbide zikloak
- DBHko titutulua beharrezkoa da.
- Hori bukatuta goi mailako ziklo batera joatea automatikoa da.





- Goi mailako heziketa zikloak:
Erdiko ziklotik hauetara igarotzeko egin behar zen froga desagertzen da eta
eskaera  handiagoa  baldin  bada  eskaintza  baino,  sarrera  froga  bat  egin
beharko da.


