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INGELES DEPARTAMENTUA 

 

IKASLE LIBREEN AZTERKETEN EGUTEGIA IRUÑA 
 

(2021-2022 IKASTURTEA) 
(MAIATZA-EKAINA) 

 

B1 MAILA 
 
 
Ahozko azterketarako deialdia: Maiatzaren 17an, asteartea, 8:00etatik aurrera, ikasle 
bakoitzak kontsultatuko ditu web orriko ERABILTZAILEEN GUNETIK ahozko probaren eguna 
eta ordua. 
 
Idatzizko proba: proba hasi baino 45 minutu lehen, ikasleek dagokien lekuan egon behar 
dute. 
 
 
 
 

Maiatzaren 

24a, 

asteartea 

Idatzizko testuen ulermena (ITU) 16:00etatik – 16:45era  

UPNA-

NUP 

Ahozko testuen ulermena (ATU) 16:45etik – 17:30era 

Idatzizko bitartekotza (IB) 17:40tik – 18:10era 

Idatzizko testuen produkzioa eta koprodukzioa 

(ITPK) 

18:15etik – 19:00etara 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Web orrian kontsultatu azterketa egiteko eguna eta ordua aldatzeko araudia. 
* Ahozko probaren ordu-aldaketak, azterketen emaitzak eta azterketen berrikuspenak egutegi 
honen 5. orrialdean eta hurrengoetan kontsultatu. 
 
 
  



IHEO EGUTEGI IRUÑA 
INGELES MAIATZA/EKAINA 2022 

2 

 

B2 MAILA 
 
 
 

Idatzizko proba: proba hasi baino 45 minutu lehen, ikasleek dagokien lekuan egon behar 
dute. 
 
 

Maiatzaren 

30a, 

astelehena 

Idatzizko testuen ulermena (ITU)  

16:00etatik – 17:00etara 

IHEO 

IRUÑA 

Ahozko testuen ulermena (ATU) 17:00etatik – 17:45era 

Idatzizko bitartekotza (IB) 18:00etatik – 18:30era 

Idatzizko testuen produkzioa eta 

koprodukzioa (ITPK) 

18:35etik – 19:50era 

 
 
 
Ahozko azterketarako deialdia: Maiatzaren 31n, asteartea, 8:00etatik aurrera, ikasle bakoitzak 
kontsultatuko ditu web orriko ERABILTZAILEEN GUNETIK ahozko probaren eguna eta ordua. 
 
 
 
 
 
 
 
* Web orrian kontsultatu azterketa egiteko eguna eta ordua aldatzeko araudia. 
* Ahozko probaren ordu-aldaketak, azterketen emaitzak eta azterketen berrikuspenak egutegi 
honen 5. orrialdean eta hurrengoetan kontsultatu. 
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C1 MAILA 
 
 
 
Idatzizko proba: proba hasi baino 30 minutu lehen, ikasleek dagokien lekuan egon behar 
dute. 
 
 
 
 

Maitzaren 

25a, 

asteazkena 

Idatzizko testuen ulermena (ITU) 16:00etatik – 17:15era 

IHEO 

IRUÑA 

 

Ahozko testuen ulermena (ATU) 17:20tik – 18:10era 

Idatzizko bitartekotza (IB) 18:20tik – 18:55era 

Idatzizko testuen produkzioa eta 

koprodukzioa (ITPK) 

19:00etatik – 20:45era 

 
 
 
 

Ahozko azterketarako deialdia: Maitzaren 25ean, asteazkena, 19:00etatik aurrera, ikasle 
bakoitzak kontsultatuko ditu web orriko ERABILTZAILEEN GUNETIK ahozko probaren eguna 
eta ordua. 
 
 
 
 
 
 
* Web orrian kontzultatu azterketa egiteko eguna eta ordua aldatzeko araudia. 
* Ahozko probaren ordu-aldaketak, azterketen emaitzak eta azterketen berrikuspenak egutegi 
honen 5. orrialdean eta hurrengoetan kontsultatu. 
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Ordua 

aldatzeko Eskaera web orriko ERABILTZAILEEN GUNEAREN bidez egingo da. 
 
ORDUA ALDATZEKO ESKAERA BIDALTZEKO EPEA AMAITZEN DA: 
 

Maila Eguna Ordua 

B1 Maitzaren 18a, asteazkena 14:00etan 

B2 Ekainaren 1a, asteazkena 14:00etan 

C1 Maitzaren 26a, osteguna 19:00etan 

C2 Maitzaren 23a, astelehena 8:00etan 

 
ORDUA ALDATZEKO ESKAERARI EMANDAKO ERANTZUNA: Ordu-aldaketa web orriko 
ERABILTZAILEEN GUNEAN eman den ala ez kontsultatu behar du hautagaiak. 
 

 
 
 
 
 

Ikasleek web-orrian kontsultatu ahal izango dute (erabiltzaileen gunea – Kudeaketa – Trebetasunak), data 
hauetan: 
 

 

Maila Data 

B1 

Ekainaren 16a, osteguna, 14:00etatik aurrera 

 

B2 

C1 

C2 

 

  

AHOZKO AZTERKETAREN ORDU-ALDAKETA 

AZTERKETEN EMAITZA 



IHEO EGUTEGI IRUÑA 
INGELES MAIATZA/EKAINA 2022 

5 

 
 

 
 
 

 
BERRIKUSPENA ESKATZEKO EPEA: 
 
Ekainaren 17a, ostirala, 8:00etatik 16:00etara. 
 
 
Beren azterketako trebetasunen bat gainditu ez eta berrikusi nahi duten ikasleek web orriko 
ERABILTZAILEEN GUNEAREN bidez eskatu beharko dute. 
 
Ez da onartuko epez kanpo bidalitako formulariorik. 
 
 

Maila Eguna Ordua Lekua 

B1 
Ekainaren 21a, 
asteartea 

09:00etatik a 10:30era  
IHEO 

IRUÑA 
1. SOLAIRUA 

B2 
Ekainaren 22a, 
asteazkena 

11:30etik a 13:30era 

C1 
Ekainaren 21a, 
asteartea 

11:30etik a 13:30era 

C2 
Ekainaren 22a, 
asteazkena 

09:00etatik a 10:30era 

 

  

AZTERKETAK BERRIKUSTEA 
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AZTERKETA-ARAUA 

 Idatzizko eta ahozko proba egitera etortzen denak NAN, AIZ edo Pasaportea ekarri beharko du. 

 Azterketak iragarritako orduan hasiko dira. Proba hasita badago, ezin izango da inor sartu. 

Komeni da 15 minutu lehenago egotea azterketa eginen den lekuan. 

 Azterketa egiteko argibideei behar den bezala kasu ez egiteagatik erantzuna behar den tokian 

markatu ez bada, ez da azterketa zuzenduko. Erantzun bakarra eskatzen den proban bi edo 

gehiago markatu baldin badira, erantzun hori balio gabe utziko da. Kasu! Zuzenketa optikoa 

duten orriak izanez gero, arkatzez betetzen dira. 

 Ez da arkatzez egindako idazlanik zuzenduko. Idazkerak argia eta irakurgarria izan beharko 

du, ez dagozkion hizki larririk gabea, baita nahasmena sortuko duen zirriborrorik gabea ere. 

 Gelatik atera baino lehen, emandako dokumentu guztiak, zirriborro-orria barne, itzuli egin 

beharko dira. 

 Ikasleak ezin izango du sartu azterketa egingo duen tokira eskuko telefono, ordenagailu 

pertsonal, tablet edo erloju admimendun gisako komunikazioarako eta datu-biltegiratzeko gailu 

elektronikorik. Behin azterketa hasitakoan ikasleak aipatutako gailu elektroniko hauetako bat 

eskura badu (piztuta edo itzalita), kopiatzen ari dela joko da. 

 Ordua kontsultatzeko erlojua ekartzea komeni da, eta idazteko behar den materiala. 

 Proba bukatutakoan egiten diren eskaera edota galderei ez zaie erantzunik emanen. 

 Ahozko proba aldatzeko araudia zein azterketa berrikustekoa web orrian jarrita daude, baita 

epeak ere. 

 Ekainean “gai” izan den azterketaren zatia ez da irailean egin beharko. 

 Ahozko probak grabatuko dira. 

 Azterketa egiteko premia bereziak behar dituenak, egokitze berezia eskatzeko instantzia bete 

beharko du, eta instantzia horri mediku espezialistak sinatutako txostena erantsi beharko dio. 

Ekainerako eskaera bidaltzeko epea maiatzaren 1ean bukatzen da eta Irailerako eskatzeko 

abuztuaren 1ean. 

 Proba idatzia eta ahozko proba egitera etorri dela ziurtatzen duten egiaztagiriak proba 

bukatutakoan BAKARRIK emango dira. 
 

https://eoip.educacion.navarra.es/web/eu/hizkuntzak/hizkuntza-ofizialak/ingelesa/azterketak/#azterketen-ordua-aldatzeko-araudia
https://eoip.educacion.navarra.es/web/eu/hizkuntzak/hizkuntza-ofizialak/ingelesa/azterketak/#araudia-eta-berrikusteko-epeak

