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PROBEN ORDUTEGIA  

Lehen Hezkuntza

2

2. eguna Orduak 

Lehen hezkuntzako 4. maila proba Ikastetxean 
hasierako
ordua

Ikastetxean 
amaierako 
ordua 

Ikasleen antolamendua 10´

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia

45´

Atsedenaldi laburra 5´

Zientziarako konpetentzia 45´

Atsedenaldia 25’

Ikasleen antolamendua 5´

Galdera-sorta 35´

GUZTIRA 170´
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Ikasle bakoitzari eta proba bakoitzean 

dagokion kodea eman 

Ikasle guztientzako jarraibideak irakurri

Proben denborak kontrolatu

Proba sartzeko arazo teknikoren bat egonez gero, konpondu

Gelan giro egokia eta lasaia mantendu 

Probak irauten duen bitartean, II eta III formularioak bete

1. egunean, ikasleei etxera eramateko galdera-sorta banatu

2. egunean, galdera-sorta betetzeko, ikasleak behar izatekotan, 
laguntza eman



• Ikasle guztiak dagozkien jezarlekuan direnean, irakasleak esango du:  

(1. saioa)  
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
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“Gaur bigarren eguneko probak egingo dituzue.

Atzo erabilitako prozedura bera erabiliko dugu. 

Helburua irakaskuntza eta zuen ikaskuntza hobetzea da.

Probak azterketak izango balira bezala egingo ditugu; hau da, bakoitzak bereak egin 
behar ditu, zuen artean berba egin gabe. 

Eskatu nahi dizuet ahalegintzeko eta probak ahal duzuen hoberen egiteko, mesedez.

Probak egiteko, mahai gainean ez duzue ezer eduki behar, bakarrik orain emango 
dizuedan pasahitza duen orria.

Zalantzarik baldin baduzue, altxatu eskua eta galdetu”.
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Zentroko ebaluazioaren koordinatzaileak ikasleen etiketak emango dizkizu.
Etiketa bakoitzean, ikaslearen ED21L-XX kodea dago eta ikaslearen jaiotza eguna eta hilabetea.

(1. saioa) 
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia



Probetan sartzeko arazorik izatekotan              : 
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Erreserba-kodeak

Noiz erabili behar dut erreserba-kodea? 

• Ikasle berria dagoenean.
• Ikasleren baten daturen bat txarto dagoenean eta beraz, ezin denean simulazioan edo 

proban sartu. 



(1. saioa) 
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
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• Irakasleak mahaien artean ibili behar du, ikasle guztiek zuzuen egiten dutela konprobatzeko. 
• Ordenagailu guztietan dagokion pantaila agertu bezain pronto ikasleei esango die: 

o Ordenagailuaren pantailan lehenik etiketan daukazuen ikaslearen kodea idatzi behar 
duzue.

o Ondoren, etiketan daukazuen jaiotze eguna eta hilabetea idatzi behar dituzue. 
Horretarako, bilatu behar dituzue zabaltzen diren lehioetan. 

o (Aurreko egunean egon ez den baten bat egonez gero) Jaiotze-data okerra bada, altxatu eskua. 

o Arbelean duzuen kodea Probaren kodea dagoen laukian sartu. 

o Klikatu Hasi jartzen duen lekuan. 

o Irakurri jarraibideak!



(1. saioa) 
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
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-Dena ulertu duzue?

-Galderaren bat?

-Proba egin bitartean, zalantzaren bat baduzue altxa eskua

eta neu hurbilduko naiz.

-Neuk esan arte ez hasi!

-Proba egiteko 45´ dituzue.

-Nik arbelean jarriko dut noiz hasiko dugun eta noiz amaitu

behar dugun.

-Neuk abisatuko dizuet 5´ falta direnean

-Irakurri galderak astiro. Has zaitezkete.

-Lasai eta animo ondo egingo duzue eta!



(1. saioa) 
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
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• Mahaien artean paseatzea garrantzitsua da, batez ere probaren hasieran, ikasleek testuak 
irakurtzen eta galderak erantzuten dituztela ziurtatzeko. Gogora ezazu ezin diezuela 
lagundu.

• Berriro astiro eta galdera osorik irakurtzeko esan ahal diezu. 

• Galdera irekia edo erdi-irekia erantzuteko orduan, norbaitek zalantzarik izango balu, 
adieraz iezaiozu nola egin. 



(1. saioa) 
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
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o 5´ dituzue amaitzeko. Oraindik denbora nahikoa duzue galderaren bat 
erantzuteko. Dena dela, bukatu duzuenok, birpasatu eman dituzuen 
erantzunak edo osatu erantzun gabe utzi dituzuenak. 

o Bukatutakoan, ez ahaztu AMAITU klikatu.

o Bitartean, eta tokitik mugitu gabe, liburu bat atera dezakezue isilik 
irakurtzeko, denok proba amaitu arte. 

• Probako minutuak bete direnean, esan: 

o Denbora amaitu da. Utzi erantzuteari. Ez mugitu lekutik, mesedez, nik 
esan arte. Orain konprobatuko dut guztiok hasierako pantailan zaudetela. 

o Eskerrik asko zintzo izateagatik eta eman duzuen ahaleginagatik. 

o Orain 5´ atsedenalditxoa izango duzue. Gero beste proba egin beharko 
duzue.



5´atsedenaldia
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(2. saioa) 
Zientziarako konpetentzia
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• Irakasleak mahaien artean ibili behar du, ikasle guztiek zuzuen egiten dutela konprobatzeko. 
• Ordenagailu guztietan dagokion pantaila agertu bezain pronto ikasleei esango die: 

o Ordenagailuaren pantailan lehenik etiketan daukazuen ikaslearen kodea idatzi behar 
duzue.

o Ondoren, etiketan daukazuen jaiotze eguna eta hilabetea idatzi behar dituzue. 
Horretarako, bilatu behar dituzue zabaltzen diren leihoetan. 

o (Aurreko egunean egon ez den baten bat egonez gero) Jaiotze-data okerra bada, altxatu eskua. 

o Arbelean duzuen kodea Probaren kodea dagoen laukian sartu. 

o Klikatu Hasi jartzen duen lekuan. 

o Irakurri jarraibideak!



(2. saioa) 
Zientziarako konpetentzia

13

-Dena ulertu duzue?

-Galderaren bat?

-Proba egin bitartean, zalantzaren bat baduzue altxa eskua

eta neu hurbilduko naiz.

-Neuk esan arte ez hasi!

-Proba egiteko 45´ dituzue.

-Nik arbelean jarriko dut noiz hasiko dugun eta noiz amaitu

behar dugun

-Neuk abisatuko dizuet 5´ falta direnean

-Irakurri galderak astiro. Has zaitezkete.

Lasai eta animo ondo egingo duzue eta!



(2. saioa) 
Zientziarako konpetentzia
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• Mahaien artean paseatzea garrantzitsua da, batez ere probaren hasieran, ikasleek testuak 
irakurtzen eta galderak erantzuten dituztela ziurtatzeko. Gogora ezazu ezin diezuela 
lagundu. 

• Berriro astiro eta galdera osorik irakurtzeko esan ahal diezu. 
• Galdera irekia edo erdi-irekia erantzuteko orduan, norbaitek zalantzarik izango balu, 

adieraz iezaiozu nola egin. 



(2. saioa) 
Zientziarako konpetentzia
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o 5´dituzue amaitzeko. Oraindik denbora nahikoa duzue galderaren bat 
erantzuteko. Dena dela, bukatu duzuenok, birpasatu eman dituzuen 
erantzunak edo osatu erantzun gabe utzi dituzuenak. 

o Bukatutakoan, ez ahaztu AMAITU klikatu.

o Bitartean, eta tokitik mugitu Gabe, liburu bat atera dezakezue isilik 
irakurtzeko, denok proba amaitu arte. 

• Probako minutuak bete direnean, esan: 

o Denbora amaitu da. Utzi erantzuteari. Ez mugitu lekutik, mesedez, 
nik esan arte. Orain konprobatuko dut guztiok hasierako pantailan 
zaudetela. 

o Eskerrik asko zintzo izateagatik eta eman duzuen ahaleginagatik. 

o Orain 25´ atsedenaldia izango duzue. Gero galdera-sorta bete beharko 
duzue. 

o Deskantsatu!



25´atsedenaldia
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(3. saioa)
GALDERA-SORTA
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o Lana amaitzeko, orain galdera batzuk erantzun beharko dituzue.

 Ikasleentzat galdera-sorta prestatu dugu. Galderak datu pertsonalen eta euren familien ingurukoak 
dira, eskola-esperientziari buruzkoak eta abar.

 Ez da proba bat, beraz, erantzunak emateko laguntza eskaini eta emango diegu. Helburua 
informazioa fidagarria eta ahalezko erabatekoa lortzea da. 

 Ikasleen adina kontuan izanda, beren familiari buruzko galdera jakin batzuk ez dutela erantzuten 
jakingo (esaterako baterako, amak eta aitak burutu dituzten ikasketak). Horregatik, proba egingo 
den aurreko egunean galdera horiek etxera eramateko aginduko zaie, beranduago egoki 
erantzuteko behar duten informazioa biltzeko. Orduan, galdera horiei erantzuteko orduan, 
erantzunak dituzten orria kontsultatu egin beharko dute. 

 Arbelean dagokion kodea idatzi beharko da. 



(3. saioa)
GALDERA-SORTA
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o Horretarako, aurreko orduan egin duzuen moduan, etiketan daukazuen ikaslearen kodea 
idatzi behar duzue, eta agertzen diren jaiotza-eguna eta hilabetea. 

o Kopiatu arbelean duzuen kodea Probaren kodea dagoen laukian.

o Gero, klikatu Hasi jartzen duen lekuan. 

o Bete behar duzuen galdera-sorta agertuko da. 

Jarraian galdera-sortaren jarraibideak irakurriko dituzu ozenki, astiro eta beharrezko etenak gordez. 
Amaieran, zalantzarik dagoen galdetuko diegu eta egon daitezkeenak argituko diegu. 
Galdera-sorta betetzeko denbora malgua da. Oso garrantzitsua da ikasle guztiek galdera guztiei 
erantzutea. 
Egoera batzuetan galderak erantzuteko zuen laguntza beharrezkoa izango da. Lagundu behar diezue. 



(3. saioa)
GALDERA-SORTA
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o Galdera-sorta betetzeko atzo etxera eraman zenuten orria atera behar duzue. 

o Lehengo 12 galdera atzo emandako familientzako koadernoetan agertzen diren 
erantzunak kopiatu behar dituzue ordenagailuan. 

o Beraz, atera koadernotxoak eta erantzun. 

o 35´ dituzue galdera-sorta betetzeko

o Has zaitezkete!

o Laguntza behar baduzue esan zuengana joango naiz. 

Zenbait ikaslek besteek baino lehenago amaituko dute. Eskatu behar diezue besteek amaitu arte 
itxaroteko. 

o Bukatutakoan, ez ahaztu AMAITU klikatu.

o Bitartean, eta tokitik mugitu gabe, liburu bat atera dezakezue isilik irakurtzeko, denok 
proba amaitu arte. 

o Eskerrik asko zintzo izateagatik eta zuen ahaleginagatik!



ED-2021

Mila esker!
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