
IGOERA (PROMOZIOA) ETA TITULAZIORAKO IRIZPIDEAK 

 

Ikasle batzuen igoera azken kalifikazioen arabera erabakitzen da: 
irakasgai guztiak gainditzen badira, automatikoki igotzen da. 

Ezohiko proben ondoren, irakasgai bat edo gehiago gainditu gabe 
zituzten ikasleen igoera erabakitzen da berriz ere. Gehienez bi 
irakasgai gainditu gabe uzten badira eta ebaluazio-batzordeak egoki 
baderitzo soilik gainditu daiteke ikasturtea. 

Ikasturte bakoitza behin bakarrik errekupera daiteke. Gainditu gabe 
utzitako gaiak dituzten ikasleei urriko errekuperatze-azterketak 
prestatzeko materiala ematen zaie. 

DBH 4. mailako titulazioa DBHko gai guztiak gaindituta edo, 
salbuespen gisa, gehienez 2 gainditu gabe uzten direnean lortuko da. 

 

a) Guztia gaindituta Igoera automatikoa 

b) Irakasgai 1 edo 2 
gainditu gabe 

Ebaluazio-batzordeak egoki baderitzo soilik 
gainditu daiteke ikasturtea, ikasgaiak 
berreskuratze zain 

c) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 

Ikasturtea errekuperatu 
1. 

DBH 
d) Aurrez ikasturte 
hau errekuperatu 
badu 

e)DBHn bi urteko 
atzerapenarekin sartu 
bada 

Indartze neurriekin igoera, 16 urte ez 
izateagatik 

 

Indartze neurriekin igoera, bi errekuperatze 
posibleak agortzeagatik  

 
 



 
a) Guztia gaindituta Igoera automatikoa 

b) Irakasgai 1 edo 2 
gainditu gabe 

Ebaluazio-batzordeak egoki baderitzo soilik 
gainditu daiteke ikasturtea, ikasgaiak 
berreskuratze zain 

c) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 

Ikasturtea errekuperatu 

2. 
DBH 

d) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 
eta aurrez ikasturte 
hau errekuperatu 
badu 

 

16 urte ez baditu, indartze neurriekin igoera. 
Curriculum anitzeko programan sar daiteke, 
baldintzak betetzen baditu. 

16 urte edo gehiago baditu, ikaslearen 
aurrerapen aukeren arabera (DBHko graduatu 
titulua lortzeko aukera) eta aurrez gurasoen 
iritzia jasoz, igoera edo Hasierako Lanbide 
Prestakuntzarako Programaren artean 
erabakiko da. Erabakia aktan jasoko da, 
gurasoen iritzia bertan idatziz.  

 
 

a) Guztia gaindituta Igoera automatikoa 

b) Irakasgai 1 edo 2 
gainditu gabe 

Ebaluazio-batzordeak egoki baderitzo soilik 
gainditu daiteke ikasturtea, ikasgaiak 
berreskuratze zain 

c) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 

Ikasturtea errekuperatu 

3. 
DBH 

d) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 
eta aurrez ikasturte 
hau errekuperatu 
badu 

 

16 urte ez baditu, indartze neurriekin igoera. 
Curriculum anitzeko programan sar daiteke, 
baldintzak betetzen baditu. 

16 urte edo gehiago baditu, ikaslearen 
aurrerapen aukeren arabera (DBHko graduatu 
titulua lortzeko aukera) eta aurrez gurasoen 
iritzia jasoz, igoera edo Hasierako Lanbide 
Prestakuntzarako Programaren artean 
erabakiko da. Erabakia aktan jasoko da, 
gurasoen iritzia bertan idatziz.  

 



 
a) Guztia gaindituta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu 

Tituluaren proposamena 

b) Irakasgai 1 edo 2 
gainditu gabe 

Ebaluazio taldeak DBHko Graduatu Titulua 
lortzea proposa dezake (irakasgai bat bi 
ikasturtetan gainditu gabe badago, bi 
irakasgai bezala zenbatzen da) 

4. 
DBH 

c) Bi irakasgai baino 
gehiago gainditu gabe 

Ikasturtea errekuperatu edo curriculum 
anitzeko programan sar daiteke, baldintzak 
betetzen baditu 

 


