
HLBP Ebazpenaren laburpena

Hezkuntza Laguntza 
Berariazko Premiak 
(HLBP)



 Aniztasunari erantzuteko araudia eguneratzen ari dira.
2020ko uztailean Ebazpena HLBP  atera zen   

( Resolución NEAE)

Ebazpen horren bidez
● Eskola Inklusiboaren barruan ikasle bakoitzari modu 

pertsonalizatuan erantzuteko beste urrats bat eman nahi 
da.

● W67 aplikazioak izen berria du: 
Hezkuntza Laguntza Berariazko Premien aplikazioa
✔ informazio biltzen eta antolatzen laguntzeko
✔ hainbat diagnostikoen datu koherenteak izateko.

https://drive.google.com/file/d/1qOTdzy_smxvdy7BYEjh9ethpqGEMonZa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14xuYKHUWUkz39hfN2EEx9rat8ai7e1BC/view?usp=sharing


Aplikazio berriak bi erregistro ditu
● Berritzeguneko HPB aholkulariek kudeatzen dutena, ohiko 

neurriak nahikoak izan ez eta aparteko neurriak behar direnean. 

● Ikastetxeko erregistro berria, ikastetxeko aholkulariak edo 
orientatzaileak kudeatuko duena.

Erregistro hori erabiliko da diagnostiko bat dagoenean, 
kanpokoa izan zein ikastetxekoa izan.

Erregistro horretan sartuko diren ikasleek Norbanako 
Jarduera Plana (NJP) izango dute.

HEZKUNTZA LAGUNTZA BERARIAZKO PREMIEN aplikazioak 



Diagnostikoaren jatorria
● Familiek emandako diagnostikoa, profesional kliniko batek 

egindakoa, baldintza batzuk bete behar ditu 
○ Txostenen amaieran, ikasteko zailtasun espezifikoei (irakurketaren eta 

idazketaren ikaskuntzari, kalkuluaren ikaskuntzari, hizkuntzaren 
nahasmendu espezifikoari, hiperaktibitatearekin edo hiperaktibitaterik gabe 
arreta-urritasunagatik sortutako nahasmenduari buruzkoak) eta/edo 
adimen-gaitasun handiei lotutako diagnostiko bat egiten da.

○ Diagnostiko-txostenak ez du soilik baheketa-tresnen (screening) 
erabileran oinarrituta egon behar.

○ Erabilitako proben karatulak erantsi dira.

● Orientatzaileak Berritzeguneko HPBko aholkularitzarekin 
lankidetzan egindako ebaluazio psikopedagogikoarena 

IKASTETXEAREN ERREGISTRO BERRIA



IKASTETXEAREN ERREGISTRO BERRIA



• adimen-gaitasun handiak dituzten ikasleak 

• irakurketaren eta idazketaren eta kalkuluaren arazoak 
(dislexia, diskalkulia)

• hizkuntzaren berariazko nahasmenduari (TEL)
• arreta-defizitaren ondoriozko nahasmendua, 

hiperaktibitatearekin edo gabe (TDA-H)

IKASTETXEAREN ERREGISTRO BERRIA



• Irakasle tutoreak egin behar du, ikastetxeko aholkularia 
edo orientatzaileak eta Berritzeguneko 
aholkularitzarekin.

• Ikasleen beharrei erantzuteko ohiko neurriak jasoko 
dira, testuinguru arruntetan.

• Hiru hilean behin ebaluatuko da.

• Familiak plan horren berri izango du.

• Ikuskaritzak berrikusiko du.

Eredua bat: NJP  eredua
NJP egiteko   Gida       /       Guía  

NORBANAKO JARDUERA PLANA (NJP)

https://docs.google.com/document/d/12w3WHcUmarSrefQWMYsrMe6MBmPA6CulZz4px_ddSBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16HawUprzywvGcUWqnILxYclPn6pQHUXxavKTS6FxJFM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vh4Mz_qd4ZsjaRUrLG76B700UrI-Z052EtbEnhMTEHA/edit?usp=sharing


• Erregistratu behar diren datuak betetzeko kodeak behar dira: 
HLBPen kodeen erabilerari buruzko eskuliburua

• Ikastetxeko erregistroan ikasle baten datuak sartzeko 
familiaren baimena behar da.

     

Ikastetxeko erregistroan datuak igotzeko laguntza:  jarraibideak 

IKASTETXEAREN ERREGISTRO BERRIA

https://drive.google.com/file/d/1VMtL8qZjAKZRbM7Dl3iHkAyG_bjVM9_0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15ZKBcsIlv_UKn3TZRJ683b9NqRqNtHipV4RipkMBttE/edit
https://drive.google.com/file/d/1iTPbI-3vkAm8D1XbMVllvwGvTKXikdpO/view?usp=sharing


Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzko dokumentazioa: 

abenduaren 5eko 3/2018 lege organikoarekin eta 
europako parlamentuaren eta kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 271ko 2016/679 (EB) 


