
Ebaluazio oharrak

2009/10 ikasturtea

Ahaleginak

Ahaleginak eta emaitzak ez datoz bat.1 .-

Alferra da. Ez du ezer  egiten.2 .-

Ariketak ez ditu zuzentzen.3 .-

Arreta jarri eta lan gehiago egin behar du.4 .-

Asko aurreratu du.5 .-

Erraz uzten du hasitako lana.6 .-

Ez ditu lanak egin.7 .-

Ez ditu lanak ekartzen.8 .-

Ez du ezer aurreratzen.9 .-

Ez du ikasten.10 .-

Gehiago ikasten hasi behar du lehenbailehen.11 .-

Gogorrago egin behar dio bere buruari12 .-

Hasitako lanak bukatzen ere badaki.13 .-

Igerri da gehiago ahalegintzen ari dela.14 .-

Ikasten duela dio, baina ez du ezer egiten.15 .-

Lana gogoz egiten du eta emaitzak bikainak dira.16 .-

Ondo ari da ikasten.17 .-

Ondo landu arren emaitzak ez dira espero daitekeenak18 .-

Ardura

Ahalegin gutxi egiten du eta utzikeria du nagusi.19 .-

Ardura handiz ari da lanean.20 .-

Ariketak eta apunteak ondo sailkatzen ditu.21 .-

Duen ikasteko modua okerra da.22 .-

Etxean ez du ikasten.23 .-

Etxeko lanak nolanahi egiten ditu, ahalegindu gabe.24 .-

Etxeko lanak ondo eta garaiz egiten ditu.25 .-

Etxerako lan egiteari ez dio garrantzirik ematen.26 .-

Etxerako lanak gehienetan ez ditu egiten.27 .-

Ez da txukuna, narratsa da.28 .-

Ez ditu etxeko lanik egiten.29 .-

Ez du batere zaletasunik ikasteko.30 .-

Gaiak bakarrik buruz ikastea baztertu behar du.31 .-

Ikasteko ardura handiagoa eskatu behar zaio.32 .-

Ikasteko gogotsu ikusten da.33 .-

Ikasteko modua aldatu behar du.34 .-

Lanak oso zabar eginda ekartzen ditu.35 .-

Modu ordenatuan lan egiten ikastea komeni zaio.36 .-

Ordena eta txukuntasun falta nabarmena da.37 .-

Utzikeria handia eta gogo gutxi erakusten ditu.38 .-

Arreta

Arreta mantentzen saiatu behar du.39 .-

Berriketan gehiegi aritzen da. Ixilik egoten ikasi behar du.40 .-

Ez du arretarik jartzen azalpenetan.41 .-

Ez du behar duen arreta jartzen.42 .-

Gelako lagunei adi egotea eragozten die.43 .-

Irakaslearen azalpenetan arreta handiagoa jarri behar du.44 .-

Jakinahi handia erakusten du.45 .-

Hizkuntzari lotutakoak

Ahozko aurkezpen zuzenak egiteko gaitasun urria du.46 .-

Ahozko aurkezpenak egiteko gai da.47 .-

Ahozko azalpenak ondo ulertzen ditu.48 .-

Ahozko azalpenak ulertzeko zailtasunak ditu.49 .-

Ahozko azalpenetan informazio zehatzak identifikatzeko gai 
da.

50 .-

Ahozko azalpenetan informazio zehatzak identifikatzeko 
zailtasunak ditu.

51 .-

Beti gaztelaniaz erantzuten du.52 .-

Euskararekiko duen jarrera ezkorrak eragina izan du 
notetan. 

53 .-

Euskararekiko jarrera baikorra eta aktiboa erakusten du. 54 .-

Ez du euskaraz egiten. Saiatu beharko luke.55 .-

Ez du literaturarekiko zaletasunik.56 .-

Gai desberdinen inguruko iritzia arrazoitua emateko 
gaitasuna badu.

57 .-

Gai desberdinen inguruko iritzia arrazoitua emateko 
gaitasunik ez du.

58 .-

Gramatikaren inguruko hausnarketak egiteko ez da gai.59 .-

Gramatikaren inguruko hausnarketak egiteko gai da.60 .-

Hizkera hobetu behar du.61 .-

Idazkera ez da zuzena eta ortografia kaskarra du.62 .-

Informazioa lortzeko teknologia berriak egokitasunez 
erabiltzeko gai da.

63 .-

Informazioa lortzeko teknologia berriak egokitasunez 
erabiltzeko zailtasunak ditu.

64 .-

Lankidetzarako jarrera ezkorra du.65 .-

Lankidetzarako jarrera pasiboa du.66 .-

Lankidetzarako jarrera positiboa du.67 .-

Letra hobetzea komeni zaio.68 .-

Literaturarekiko zaletasuna du.69 .-

Nahiz eta euskara erabiltzeko eskatu, ez du kasurik egiten. 70 .-

Norberaren lana ebaluatzeko ez du gaitasunik.71 .-

Norberaren lana ebaluatzeko gai da.72 .-

Ortografia akatsak zuzendu behar ditu.73 .-
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Hizkuntzari lotutakoak

Testu idatzietan infomazio zehatzak identifikatzeko 
zailtasunak ditu.

74 .-

Testu idatzietan infomazio zehatzak identifikatzen ditu.75 .-

Testuak egokitasunez laburtzeko gaitasuna du.76 .-

Testuak egokitasunez laburtzeko zailtasunak nabari zaizkio.77 .-

Testuak egokitasunez sortzeko gai da.78 .-

Testuak egokitasunez sortzeko zailtasunak ditu.79 .-

Zailtasun handiak dituen arren, euskaraz egiten saiatzen da. 80 .-

Hitzak ezagutu arren idazketa zuzenari ez dio garrantzirik 
ematea.

81 .-

Zailatsunak ditu ahozko mezuak ulertzeko.82 .-

Ez du ingelesez hitz egiten, kontzeptuak menderatu arren83 .-

Lanaren emaitza

Animatzen badugu, aurrera egingo du.84 .-

Ariketak ez ditu zuzentzen.85 .-

Emaitzak hain dira makalak, gogor eta etsi gabe aritu 
beharko du lanean.

86 .-

Errendimendu ona du.87 .-

Errendimendua hobetzeko laguntza ematea komeni da.88 .-

Eskolako lanekin erregularra izaten lagundu behar zaio.89 .-

Ez badu hobetzen, ez du kurtsoa gaindituko.90 .-

Ez ditu kontzeptuak ondo bereganatzen.91 .-

Ez du arretarik jartzen eta lan gutxi egiten du.92 .-

Gaiak sintetizatzen eta laburtzen ondo daki.93 .-

Gero eta lan gutxiago egiten ari da.94 .-

Ikasteko erritmo erregularra hartu behar du.95 .-

Koadernoa ez dauka gaurkotua.96 .-

Laburpen ariketak eta eskemak egiten saiatu behar du.97 .-

Laburpen ariketak ondo egiten ahalegindu behar du.98 .-

Lan gehiago egiten ari denez, hobetzen ari da.99 .-

Lanak ez ditu garaiz entregatzen.100 .-

Lanak laburtzeko zailtasunak ditu.101 .-

Lanak nolanahi egiten ditu, ahalegindu gabe.102 .-

Lanak txukun, garaiz eta ondo egiten ditu.103 .-

Mantso baina aurrera egiten ari da.104 .-

Minimoetara baino ez da iristen.105 .-

Nahiz eta asko aurreratu, minimoetara ez da iristen.106 .-

Ondo ari da ikasten.107 .-

Ondo eta azkar ari da ikasten.108 .-

Oso makal dabil eta, ez badu asko hobetzen, errepikatu 
beharko du.

109 .-

Lanaren emaitza

Portaera hobetu du baina gehiago ikasi behar du.110 .-

Arlo honetan Lehen Hezkuntzako ikasgaiak landu ditu177 .-

Matematikarekin lotutakoak

Ariketen ebazpen prozesuari ez dio garrantzirik ematen.111 .-

Buruketak ebazteko  estrategiak ez ditu ondo erabilzen.112 .-

Emandako txostena egitea komeni zaio maila sendotzeko.113 .-

Emandako udarako lana derrigorrez bete behar du 
errekuperazioa egiteko.

114 .-

Errekuperazioa egiteko emandako txostena derrigorrez egin 
behar du.

115 .-

Ez ditu kontutan hartzen ematen zaion orientabideak. 116 .-

Kontzeptuak eta prozedurak ez ditu erlazionatzen. 117 .-

Zailtasunak ditu buruketen enuntziatuak ulertzeko.118 .-

3. mailako matematika arloa ondo garatzen ari da oraingoz.119 .-

Orientazioa

Arlo honetako emaitzak egokitzapenaren araberakoak dira.120 .-

Ebaluazio honetako emaitza orokorra gutxiegi azaltzen da 
aurrekoa gainditu gabe duelako.

121 .-

Ebaluazio honetan laguntza jaso du.122 .-

Emaitza egokitzapenari dagokio.123 .-

Nahiz eta asko aurreratu, minimoetara ez da iristen.124 .-

Portaera

Duen portaera lehenbailehen aldatu behar du.125 .-

Ez die kasurik egiten elkar bizitzarako arauei.126 .-

Ez du irakaslearen esana onartzen.127 .-

Jator eta zintzo portatzen da.128 .-

Portaera asko hobetu du, baina lan gehiago egin behar du.129 .-

Portaera asko hobetu du.130 .-

Portaera hobetu behar du.131 .-

Probetxua

Alferra da, ez du ezer egiten132 .-

Dituen ahalmenaz ondo baliatzen ari da.133 .-

Dituen ahalmenen azpitik ari da.134 .-

Gaitasun handia dauka eta emaitzak bikainak dira.135 .-

Gaitasuna izanda lan eskasagatik emaitzak ez dira onak.136 .-

Lanean zentratuz gero, asko aurreratuko du.137 .-

Probetxu handiagoa atera behar dio bere gaitasunari.138 .-

Soinketarekin lotutakoak

Aldatzeko arropa ekartzen du baina ez da dutxatzen.139 .-
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Soinketarekin lotutakoak

Bere errendimendua oso ona da.140 .-

Bere jokaera zakarra eta gustu txarrekoa da.141 .-

Ez du aldatzeko arroparik ekartzen.142 .-

Ez du gaitasun fisiko handirik eta eskolatik kanpo kirola 
egitea beharrezkoa du.

143 .-

Jokaera aldatu behar du.144 .-

Kiroletan parte hartzen saiatu behar du.145 .-

Teknologia eta plastikarekin lotuta

Besteen lana eta iritziak ez ditu errespetatzen.146 .-

Ez du gaiarekiko interesik erakusten.147 .-

Ez du gelako materiala zaintzen, ez eta ingurua ere.148 .-

Ez du materialik ekartzen.149 .-

Ez du zuzenketarik onartzen.150 .-

Gelako materiala eta ingurua zaintzen ditu.151 .-

Lanak txukunago bukatzen saiatu da.152 .-

Taldearekiko duen jarrera aldatu behar du.153 .-

Tresneria eta materiala ez ditu behar bezala zaintzen.154 .-

Tutoretzako esaldiak

Ebaluazio honetan laguntza eman behar izan zaio.155 .-

Euskararekiko duen jarrera ezkorrak eragina izan du 
notetan. 

156 .-

Euskararekiko jarrera baikorra eta aktiboa erakusten du. 157 .-

Ez du euskaraz egiten. Saiatu beharko luke.158 .-

Gaixotasunagatik kalifikatu gabe.159 .-

Hutsegiteengatik kalifikatu gabe.160 .-

Iraskaleak gustura daude bere lanarekin.161 .-

Klasetik kaleratua izan da.162 .-

Makal dabil eta pendiente dituen ikasgaietan arreta askoz 
ere handiagoa jartzea komeni zaio.

163 .-

Nahiz eta euskara erabiltzeko eskatu, ez du kasurik egiten. 164 .-

Puntualitatea hobetu behar du.165 .-

Tutorearekin egotea beharrezkoa da.166 .-

Tutorearekin hitz egitera etortzea komeni da.167 .-

Zailtasun handiak dituen arren, euskaraz egiten saiatzen da. 168 .-

Ulermena

Enuntziatuak ulertzeko zailtasunak ditu.169 .-

Gauzen zergaitia aurkitzea gomendatzen zaio.170 .-

Gehiago saiatu behar du ulertzeko.171 .-

Hiztegi urria du.172 .-

Ikastekoak erraz ulertu eta bereganatzen ditu.173 .-

Ulermena

Irakurketan trebatu behar du.174 .-

Ondo irakurtzen ez daki eta ezin du ondo ulertu.175 .-

Zailtasunak ditu logikaz aritzeko.176 .-
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