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               EBALUAZIO-SISTEMA (G; L)                                

   

 Ebaluazio-metodo: 

Ebaluazio jarraitua (%30) eta 
amaierako proba teorikoa (%35) eta 

praktikoa (%35) 

Azken notaren 
ehunekoa 

Ikaskuntza-helburuak 

 • Arazoetan 
oinarritutako  ikaskuntza (AOI) 

% 30 1, 6, 8 

Ebaluatzeko prozedurak eta 
irizpideak 

Ebaluatzeko irizpideak:  

- Paper-zorroa. - 6 Entregagai. Baloraketa: %60 (60 puntu) 
Talde bakoitzak paper-zorroa garatu behar du, ondoko elementuekin: 

a) Talde-lanaren diseinua: 
i. Talde-osaketa 
ii. Taldearen arauak 
iii. Rol-banaketaren diseinua 

a) Egindako jarduerak, burututako zereginak eta bere konponbidea. 
b) Soluzioak eman ondoren, egindako zuzenketak/aldaketak. 
c) Lortu diren ikasteko helburuak zerrenda. 
d) Talde-partaiden koebaluazioa: jokabide profesionala, talde-prozesurako ekarpena, eta taldeak lortu dituen 

edukien ekarpena. 
 
- 2 Banakako ariketak. %20 (20 puntu) 
- 1 aho aurkezpena. %10 (10 puntu) 
- Koebaluazioa. %10 (10 puntu) 
Guztira: 100 puntu. 
AOI gainditzeko puntuazio minimoa: 70 puntu 
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 • Azterketa teorikoa 

Proba idatzia:  garatzeko 5 galdera 

Iraupena: 90 min 

% 35 1-9 

Ebaluatzeko prozedurak eta 
irizpideak 

Garatzeko galderak zuzentzeko irizpideak:  

- Informazio egokia. 
- Gaiaren garapen argia eta ordena 
- Kontzeptuen sintesi-gaitasuna 
- Arrazoibide logikoa eta kontzeptuen arteko konexioa 
- Terminologia egokia 
Azterketa gainditzeko puntuazio minimoa: 5 puntu. 

 Azterketa Praktikoa: 
- 10 irudi erradiologiko: irudi 

bakoitzari buruzko 4 – 5  
galdera 

Iraupena: 40 min 

% 35 2, 3, 4, 7, 8 

Ebaluatzeko prozedurak eta 
irizpideak 

Irizpideak: 

i. Teknika bakoitzari dagokion tresneria eta irudiak identifikatzea 
ii. Irudia teknikoki diagnostikoa den ala ez ezberdintzea, kalitatezko irizpideak jarraituz 

iii. Egitura anatomikoak irudi erradiografioetan identifikatzea 
iv. Irudi normalak eta patologikoak desberdintzea 
v. Patroi erradiologiko normalak identifikatzea 

vi. Irudia interpetatzeko  terminologia egokia eta deskribatzaile erradiologikoak erabili 
Azterketa gainditzeko puntuazio minimoa: 6 puntu. 

Praktiketara asistentzia derrigorrezkoa da.  
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Ebaluaziorako baimenduta dauden 
materialak eta baliabide 
teknologikoak  

Asteketa praktikoan eta teorikoan 
ezin da erabili inolako materialik etza 
baliabide teknologikorik  

 Arazoetan oinarritutako ikaskuntzaren barruan egingo 
diren probetan zehaztuko da zer erabil daiteken. 

Irakasgaia gainditzeko baldintzak Zati bakoitza gainditu behar da irakasgaia 
gainditzeko. 

 Beste irizpideak: 
Praktiketara asistentzia derrigorrezkoa da. 
Klase teorikoetaraa asistentzia positiboki baloratzen da. 

Deialdiari uko egiteko baldintzak Ikasleek deialdiari uko egin ahal izango diote, 
gutxienez, hilabete bat irakasgaiko 
irakaskuntzaren aldiaren amaitze data baino 
lehen. Uko egite hau idatziz izan behar 
izango da irakasgaiaren arduradunaren 
aurrean. 

  

Arrazoi justifikatuengatik (ABP-a) 
jarraitutako ebaluazioko sisteman 
parte hartu ezin duen ikasleentzako 
baldintzak 

 

Ikasle hauek, ikasturtean zehar 
garatutako aurrez era jarraituan 
ebaluatu diren trebetasunak, frogatu 
behar izango dituzte azkeneko proban, 
proba espezifiko gehigarrietan zehar. 

  

Ez ohiko deialdiko baldintzak Ohi ez bezalako probak izango ditu 
proba teorikoa eta proba praktikoa, 
zeinek deialdi arruntaren azkeneko 
probaren ezaugarriak eta zuzenketa-
irizpideak  berak izango dituzten. 

Ebaluazio jarraitukoa gaindituta izan 
zuen ikasleek, dagokion nota 
mantenduko da. Ikasleak ez bazituen 
gainditu edo garatu halako gaitasunak, 
frogatu behar izango ditu trebetasun 
horiek ez bezalako proban, proba 
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espezifiko gehigarrietan zehar. 

Oharra: Ebaluazioa aurrez aurrekoa ez 
den kasuetan bete beharreko 
baldintzak 

 

Ezinbesteko arrazoiak direla-eta 
ebaluazioa aurrez aurrekoa ez den 
moduan egin behar bada, ebaluazio-
proba ahozkoa izango da (BBC 
plataforma). 

  


