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Data garrantzitsuak

Sarbide Fasea

Onarpen fasea (Nota igotzeko)

Derrigorrezkoa

Borondaztezkoa






Gaztelania eta Literatura
Euskara eta Literaturako
Espainiako historia
Atzerriko 1. hizkuntza II: ingelesa
+
 Batxilergoko 2. mailako modalitateko
derrigorrezko gaia:
 Zientziak: Matematika II
 Giza eta Gizarte Zientziak: Latina II edo
Matematika Gizarte Zientziei Aplikatua
II
 Arteak: Artearen Oinarriak II

 Izena ematen duenean, ikasleak adierazi
beharko du zein irakasgaiaren azterketa
egingo duen Onarpen Fasean.
 Ikasleak edozein irakasgai aukeratu ahal du
batxilergoko bigarren mailako enborreko
aukerazko irakasgaien artean, gehienez, lau.
 Sarbide Fasean egindako irakasgaiak ere
balio dute.
 Fase honetan egindako gaietan lortutako
nota kontuan hartzeko, ikasleak 5 puntu
edo gehiago lortu beharko ditu.
 Onarpen Faseko kalifikazioa, proba gainditu
eta hurrengo bi ikasturteetan ere erabili
ahal izango da.

Azterketa bakoitzak ordu eta erdi iraungo du.

Azterketa bakoitzak ordu eta erdi iraungo du.

Azterketa bakoitzari 0 puntutik 10 puntura Gai bakoitzari 0 puntutik 10 puntura bitartean
bitartean emango zaio eta Kalifikazioa izango emango zaio. Nota kontuan hartzeko, ikasleak 5
da azterketa guztietako kalifikazioen batez puntu edo gehiago lortu beharko ditu.
bestekoa.

Onarpen fasea (Nota igotzeko)
• Azterketa hauek bi urteko iraupena daukate (Sarbide fasekoak
betirako dira).
• Unibertsitatearen arabera aldatu daitezke, beraz, kontuz EHUtetik kanpo ikasi behar baduzue.
• Urtean zehar egin ez duzuen ikasgai bat aukeratu dezakezue.
• Sarbide fasean egindako azterketa bera da kasuaren arabera.
Adibidez euskera nota igotzeko balio badu azterketa bakarra
egiten duzue.
• Nota igoera egin ahal izateko, azterketa gaindituta egon behar
da, hau da, 5 edo gehiago atera behar duzue.

USE-a gainditzeko zer?
Batxilergoko notaren eta sarbide faseren kalifikazioaren artean egindako batez besteko
nota haztatuan (%60 batxilergoari dagokio eta %40 sarbide faseri) 5 puntu edo
gehiago lortuz gero, proba gainditutzat joko da, baldin eta ikasleak sarbide fasean
gutxienez 4 puntu lortu baditu.
•
•
•
•
•

Onarpen-nota (GON) = 0,6* BK + 0,4* SFK + C1* M1 + C2* M2 + C3*M3
BK = Batxilergoko kalifikazioa
SFK = Sarbide faseko kalifikazioa
M1, M2 eta M3 = Onarpen Faserako gainditutako irakasgaien kalifikazioak
C1, C2 eta C3 = (https://www.ehu.eus/documents/1940628/10925735/201920+y+202021+Parametros_LOMCE_eus_color+y+trama+%28con+doble+grados%29.pdf/77d7
a018-708b-71c1-a5c9-a760d9956d90)

Adibidea
Zuzenbidea ikasi nahi duzue (10,344 gutxieneko nota)
0,6* BK + 0,4* SFK + C1* M1 + C2* M2 + C3*M3
Batxiko kalifikazioa: 0.6 * 8 = 4,8
Sarbideko kalifikazioa: 0,4 * 7 = 2,8
4,8 + 2,8 = 7,6
Nota hau 10etik da eta betirako gordetzen da.
C1*M1 (Espainaren historia) 0,2 * 7 = 1,4
C2*M2 (Gaztelaina) 0,1 * 8 = 0,8
C3*M3 (Euskera) 0,1 * 8 = 0,8
1,4 + 0,8 + 0,8 = 3
Nota hau 4tik da eta honek 2 urteko balioa dauka.
Guztira 7,6 + 3 = 10,6

Adibidea
Giza nutrizioa eta dietetika ikasi nahi duzue (9,373 gutxieneko nota)
0,6* BK + 0,4* SFK + C1* M1 + C2* M2 + C3*M3
Batxiko kalifikazioa: 0.6 * 8 = 4,8
Sarbideko kalifikazioa: 0,4 * 7 = 2,8
4,8 + 2,8 = 7,6
Nota hau 10etik da eta betirako gordetzen da.
C1*M1 (Biologia) 0,2 * 7 = 1,4
C2*M2 (Gaztelaina) 0,1 * 8 = 0,8
C3*M3 (Kimika) 0,1 * 8 = 0,8
1,4 + 0,8 + 0,8 = 3
Nota hau 4tik da eta honek 2 urteko balioa dauka.
Guztira 7,6 + 3 = 10,6

Ohikoan ez badut lortzen behar dudan
nota?
• Beti ez ohikora aurkezteko aukera izango
duzue.
• Lortzen duzuen nota altuena izango dute
kontuan beti.
• Kontuz! Ez ohikora joaten bazarete nota
igotzera ez ohikoaren datak jarraitu beharko
dituzue.

Azterketen ordutegia

Kontuan hartu beharrekoak
• Kontuz epeekin! Datekin zorrotz jokatzen
dute, beraz, ADI!
• Nahiz eta aldaketak ez egin, matrikula
berrestu behar da!
• Haztapen koefizienteak unibertsitarearen
arabera aldatu daitezke!

