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Ondoko egitasmoaren gainean: foru agindua, apirilaren 8ko 52/2009 eta
uztailaren 12ko 109/2011 foru aginduak aldatzen dituena. Lehenbizikoaren
bidez, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako Lanbide
Heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena
arautu ziren. Bigarrenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Arte
Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa,
titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautu ziren.
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6/2014 Irizpena
2014ko ekainaren 23ko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren osoko bilkuran parte hartu
zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan irizpena eman zen, aldeko 14
botorekin eta kontrako 5 botorekin, ondoko
egitasmoaren gainean: foru agindua,
apirilaren 8ko 52/2009 eta uztailaren 12ko
109/2011 foru aginduak aldatzen dituena.
Lehenbizikoaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitateko
hezkuntza
sistemako
Lanbide Heziketako ikasleen ebaluazioa,
titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautu
ziren. Bigarrenaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitateko Arte Plastikoetako eta
Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen
ebaluazioa,
titulazioa
eta
ikasketen
ziurtapena arautu ziren.
1 - ARAU AURREKARIAK.

Lanbide
Heziketako
ebaluazioa
arautzen duen apirilaren 8ko 52/2009
Foru Agindua1 eta Arte Plastikoetako
eta Diseinuko lanbide ikasketetako
ebaluazioa arautzen duen ekainaren
12ko
109/2011
Foru
Agindua2
aldatzeko justifikazioa oinarrizko bi
kontu hauetan datza:
a. Lanbide Heziketako ikasketetan
titulazio, efizientzia eta iraunkortasun
tasak hobetzea.
Justifikaziorik gabe eskoletara ez
joatea, behin eta berriz, bizikidetzarako
oso kaltegarria den jokabidetzat jotzen
ahalko da, abuztuaren 23ko 47/2010

1

52/2009 FA, apirilaren 8koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko
hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena
arautzen dituena (NAO, 80.a, 2009ko uztailaren 1ekoa).
2

109/2011 FA, uztailaren 12koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Arte
Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen ziurtapena
arautzen dituena (NAO, 164.a, abuztuaren 19koa).
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Foru Dekretuan3 oinarrituta. Ikasleak
eskoletara
ez
joateak
eta
aprobetxamendu akademiko eskasa
izateak eragin txarra dute irakatsi eta
ikasteko prozesuan. Orobat, kontuan
hartuta Nafarroako Foru Komunitatean
prestakuntza zikloak ikasteko eskaerak
gora egin duela, ziklo horietako hainbat
ikaspostutan aprobetxamendu egokia
izaten ez duten ikasleak matrikulatuta
egotea ez da egokia baliabide publikoak
optimizatzeko
eta,
gainera,
prestakuntza zikloak ikasi nahi dituzten
beste pertsona batzuen eskubidearen
aurkakoa izan daiteke.
Horrenbestez, eta aipatutako foru
dekretuak
zazpigarren
xedapen
gehigarrian
dioenaren
arabera,
ikastetxeak matrikula deuseztatzea
erabaki dezake, ohiz kanpoko neurri
gisa.
b. Etengabeko ebaluazio sistema
hobetzea.
Araudiaren
aldaketak
planteatzen du udako oporraldian zaila
denez ekainean ez gainditutako
moduluen alderdi praktikoak garatzea,
beharrezkoa dela iraileko azken
ebaluazio saioak kentzea.

3

47/2010 Foru Dekretua, abuztuaren 23koa, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko
ikastetxe publiko eta pribatu itunduetako ikasleen eskubide eta eginbeharrei eta ikastetxe horietako
elkarbizitzari buruzkoa (NAO, 116.a, irailaren 24koa).
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2. FORU AGINDURAKO EGITASMOAREN DESKRIBAPENA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko arau egitasmoa osatzen duten atalak dira:
atarikoa, hamar artikulu eta azken xedapen bakarra.
1. artikulua. Apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren 15. artikuluaren 1.
eta 2. idatz-zatiak aldatzen ditu, gainditu gabeko moduluen bigarren deialdia
irailean egiteko aukera kentzeko.
2. artikulua. Apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren V. kapituluko izena
aldatzen du. Hona hemen izen berria:
"V. KAPITULUA: Ikasleak zikloan jarraitzea, hurrengo mailara igotzea
eta lantokiko prestakuntza modulura sartzea”
3. artikulua. Apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren 20. artikulua aldatzen
du. Gehitzen du zer baldintza bete behar dituzten ikasleek hurrengo mailara
igotzeko eta jarraitzeko, gehienez zenbat denbora egon daitezkeen ziklo bat
egiten, gutxienez zenbat modulu gainditu behar dituzten hurrengo mailan
jarraitzeko eta ikastetxeek kasu partikularrak aztertzeko aukera.
4. artikulua. Apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduaren 22. artikulua
aldatzen du. Ikastetxeak matrikula ofizioz baliogabetzeko aukera sartzen du eta
esaten du abuztuaren 23ko 47/2010 FDak ezarritako moduan eginen dela hori.
5. artikulua. Uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren 15. artikuluaren
1. eta 2. idatz-zatiak aldatzen ditu, gainditu gabeko moduluen bigarren deialdia
irailean egiteko aukera kentzeko.
6. artikulua. Uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren V. kapituluko
izena aldatzen du. Hona hemen izen berria:
"V. KAPITULUA: Ikasleak zikloan jarraitzea, maila promozioa eta
enpresa, estudio eta lantegietako heziketa praktikoa egitea”.
7. artikulua. Uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren 20. artikulua
aldatzen du. Gehitzen du zer baldintza bete behar dituzten ikasleek hurrengo
mailara igotzeko eta jarraitzeko, gehienez zenbat denbora egon daitezkeen
ziklo bat egiten, gutxienez zenbat modulu gainditu behar dituzten hurrengo
mailan jarraitzeko eta ikastetxeek kasu partikularrak aztertzeko aukera.
8. artikulua. Uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduaren 22. artikulua
aldatzen du. Ikastetxeak matrikula ofizioz baliogabetzeko aukera sartzen du eta
esaten du abuztuaren 23ko 47/2010 FDak ezarritako moduan eginen dela hori.
9. artikulua. Laugarren xedapen gehigarri bat gehitzen die Lanbide
Heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautzen
dituen apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduari eta Arte Plastikoetako eta
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Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen
ziurtapena arautzen dituen uztailaren 12ko 109/2011 Foru Aginduari. Xedapen
berri horrek esaten du ebaluazio agiriak elektronikoki beteko direla, “Educa” edo
antzeko aplikazio baten bidez.
10. artikulua. Seigarren xedapen iragankor bat gehitzen dio uztailaren
12ko 109/2011 Foru Aginduari, arautzen dituena azken ebaluazioko saioen
epeak Azken Obra eta Azken Proiektua moduluetan, Hezkuntza sistemaren
antolamendu orokorra ezartzen duen urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren
(LOGSE) arabera ezarritako erdi eta goi mailako heziketa zikloetan, hurrenez
hurren. Zehazki, aipatutako ebaluazio saioak ekainean izanen direla xedatzen
du.

Azken xedapena.
Bakarra. Esaten du arauak noiz hartuko duen indarra.

3.- FORU AGINDURAKO EGITASMOAREN TESTUARI BURUZKO
BESTELAKO GAIAK

Irizpen honen xede den foru aginduaren zirriborroari gehitu zaizkio behar diren
araudiko memoria, memoria ekonomikoa, justifikazio memoria eta antolaketa
memoria eta, orobat, generoaren eraginaren gaineko txostena eta Nafarroako
Gobernu Irekiaren Atarian jendaurreko epean egin diren ekarpenak jasotzen
dituen azken txostena.

4.- IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK

Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak bidezko eta egokitzat jo ditu proposatutako
aldaketak, Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza sistemako Lanbide
Heziketako ikasleen ebaluazioa, titulazioa eta ikasketen egiaztapena arautu
zituen apirilaren 8ko 52/2009 Foru Aginduari eta Nafarroako Foru Komunitateko
Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketetako ikasleen ebaluazioa,
titulazioa eta ikasketen ziurtapena arautu zituen uztailaren 12ko 109/2011 Foru
Aginduari dagozkienak. Horrenbestez, aldaketa horiek jasotzen dituen foru
agindurako egitasmoa tramitatzearen aldeko irizpena eman du.
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