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1. Sarrera
Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak
2020-21 ikasturteko Plana egiterakoan, iazko ikasturtearen memoria, Zuzendaritza
Proiektuan proposatutako helburuak, eskola emaitzak, Lasarteko Berritzeguneak
irakasleak formatzeko antolatu dituen mintegiak eta formakuntzak, proiektuak eta guk
gure aldetik antolatu ditugun formakuntza saioak izan ditugu kontuan.
Orain arte, Urteko Plan hau burutzeko eskola osatzen dugun kide guztien ekarpenak jaso
izan ditugu: klaustrokidenak, mintegikidenak, mintegi buruenak, abian ditugun
proiektuetako arduradunenak, ikasleenak, familienak, Guraso Elkarteko ordezkarienak
eta baita irakasleak ez diren langileenak ere. Aurtengo egoerarekin familien ekarpenak
jasotzea zailagoa suertatu zaigu.
Ikastetxeko Planaren helburu orokorrak hobetze prozesuan daude beti, horregatik,
horietako asko ikasturtez ikasturte mantendu egiten dira, bere lorpen maila ebaluatuz
eta sortzen diren arazoei, ahalik eta konponbide egokiena emanez. Beste hainbat
helburu berriz, ikastetxeko ahuleziei irtenbidea emateko ezartzen ditugu, hori dela eta,
xedea bete ahala, hurrengo ikasturteko planean ez dira agertuko. Hobekuntza
prozesuaren oinarri ondokoak ditugu: programazioak, tutoretza plana, proiektu
kurrikularren etengabeko berrikusketa...
Ikasturte honetarako aurreikusten ditugun erronkak hauek dira:
1. COVID19ak sortutako egoera berriei ahalik eta hobetoen erantzutea.
2. Aniztasunari trataera ahalik eta hoberena eman eta eskola porrotaren
intzidentzia gutxitu.
- Ikasketa-maila bakoitzeko funtsezko alderdiak eta gutxienekoak zehaztu.
- Konpetentzietan oinarritutako curriculumean sakondu.
- Hizkuntzetako, batez ere gaztelania eta ingeleseko, emaitzen gaineko
hausnarketa bultzatu.
Hauek dira ditugun baliabidetako batzuk:
- PTko irakasleen laguntza.
- Errefortzuak.
- Atzerriko ikasleei arreta ematea eta hizkuntza indartzea.
- Bidelaguna plana.
3. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua (IHP) osatzen eta berrikusten jarraitu eta
Hizkuntz proiektua IHPan txertatzen jarraitu.
4. Irakasleen prestakuntza sakondu:
Digitalizazioaren arloan:
- Ondorengo gaietan formakuntza sakondu: Google for education (Drive,
blogak, siteak, Clasroom…), eInikaren erabilera areagotu (notak,
hutsegiteak, mezuak, portaera desegokien jakinarazpenak, familiekin
hartuemanak, irakasleon artekoak, koaderno digitala...).
- Testu liburuen osagarri diren baliabide digitalak aztertu eta gure
egoneroko jardunean txertatu.
Bizikidetza eta metodologia arloetan:
- Bizikasi.
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-

Hezkidetza eta elkarbizitza positiboan oinarritutako mintegian parte
hartu.
On-line irakaskuntza burutzeko formakuntza.

5. Ikastetxearen digitalizazioa bultzatzen jarraitu.
- Inikaren erabilera orokortu.
- Classroomaren erabilera orokortu.
- Ikasle guztiak ikastetxera ordenagailua ekar dezaten ahalegindu.
Horretarako, chromebookak erosteko erraztasunak eman (Sare
Hezkuntzako beka bideratu) eta ordenagailuak behar dituzten ikasleei
Eskola 2.0koak dohako maileguan utzi.
- WIX plataforman Institutuko web orria mantendu eta eguneratzen
jarraitu.
- Ikasleen konpetentzia irteera profil digitala sekuentziatu.
6. Barne eta kanpo-eragileen parte-hartzea eta lankidetzan aritzea. Lehen
hezkuntza, Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikastetxeekin harremanak eta
koordinazioa sustatu. Udalekin harremanak zabaldu. Gurasoekin harremanak
indartu.
7. Gurasoentzat jardunaldi hezitzaileak antolatu: sexu heziketa, genero
indarkeria, auto istripuak, interneten arriskuak, hezkidetza, elikadura eta ariketa
fisikoa.
8. Komunitateko partaideon artean hartu-eman goxoak sustatu eta elkarbizitza
positiboan sakondu.
9. Agenda 20/30: “Ikastexte jasangarria, herri jasangarrian” gaia landuko da.
10. Beste egistasmoak:
- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren ebaluazio integrala sustatzea.
- Ikasleak patioa garbia mantendu dezaten proeiktuarekin jarraitu.
- Materiala (testu liburuen eta irakurketa liburuen mailegua sustatu). Euskara
lantzeko irakurketa liburuak erosi.
- Liburutegia antolatzen jarraitu. Aspaldiko partez gela bat izango dugu
horretarako.
- Hondakinen kudeaketa (atez atekoa ezarria dugunez, sailkapena ahalik
eta hoberen egitea bultzatu).
11. Lan bereziak.
- Liburutegiaren inguruko lanak: katalogo datu-basea sortu eta mantendu; egileka eta
titulukako paperezko index-ak sortu eta euskal literaturako erosketak proposatu.
Maileguak antolatu.
- Hizkuntza normalkuntza inguruko lanak: lehiaketak sortu eta dinamizatu, bai
ikasleentzako, bai irakasleentzako. “Noka eta toka” bloga elikatzen jarraitu irakasleen
formaziorako. HNBko arduradunak eska diezazkiokeen lanak.
- Irakurzaletasuna bultzatu: ikasleen irakurketa-bloga kudeatu; e-irakurketa abiarazi eta
irakasle eta gurasoei irakuketa proposamenak luzatu.
- HEZIBERRIren arabera programazioak egin.

4
2020-2021
Ikasturteko plana
ARALAR BHI

Egiteko prozedura eta lan-metodologia
Zuzendaritza taldeak ikasturte honetako plangintzaren zirriborro bat diseinatzeko
oinarri ezberdinak kontuan hartzen ditu: zuzendaritza proiektua, 19-20 ikasturteko
memoria, Hezkuntza Sailak eskaintzen dituen proiektuak eta formakuntza aukerak,
Ikastetxeko baliabideak, Berritzegune Nagusiak argitaratutako jarraibideak…Ondoren,
proposamen bat luzatzen dio Klaustroari, mintegika aztertzeko eta beharrezkoak ikusten
diren ekarpenak egiteko. Prozesu honetan ere ikastetxeko proiektuen arduradunak
(Agenda 21, Eskola 2.0, jangelakoa, elkarbizitzakoa, hezkidetzakoa, orientazioa eta
tutoretza, eskolaz kanpoko jardueren programa…) ekarpenak egiten dizkiote planari.
Aurretik zehaztutako prozesu horren ondorioz, Klaustroan ikasturte honetako
plana onartzen da. Ondoren klaustroak OOGri proposatzen dio eta OGGan onartzen da.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

Klaustroa
Batzorde pedagogikoa
Departamentuak
Proiektuen arduradunak

bai
x
x
x
x

Ikasleriaren ordezkariak

x

Familien ordezkariak

ez

x

Admin. eta Zerbitzuen langileria.

x

Zuzendaritza taldea

x

zer-nola
Ekarpenak egiten ditu
Proposamenak luzatzen ditu
Aztertu eta ekarpenak egiten ditu
Proposamenak egiten dituzte
Proposamenak
aztertu
eta
ekarpenak egiten ditu
Proposamenak
aztertu
eta
ekarpenak egiten ditu
Beraien
lanak
burutzeko
Zuzendaritzarekin koordinatzen da
Zirriborroa egiten du. Ekaroen
guztiak
azken
dokumentuan
biltzen ditu.
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2. Helburu orokorrak
1. COVID19ak sortutako egoera berriei ahalik eta hobetoen erantzutea.
Pasa den ikasturteaz geroztik bizi dugun pandemia dela eta, ikasturtea hasterako
kontingentzia plana idatzita genuen eta oinarrizko dokumentu honi egoerak eskatu ahala
egokitzapenak egiten joan gara. Plan hau egiteko, ondorengo dokumentuak erabili
ditugu:
 Hezkuntza Sailaren protokoloa
 Ikasturte hasierako protokolo osagarria
 Lan arriskuen prebentziorako neurriak.
 Lasarteko Berritzeguneko ikastetxeentzat laguntza dokumentuak
Hauek dira, kontingentzia planean jaso eta definitu ditugun alderdiak:
 Higiene neurri orokorrak
 Ikastetxearen sarrera-irteerak.
 Jolas garaietako antolamendua.
 COVID kasuak sortuz gero jarduteko prozedura
 Zerbitzu osagarrien protokoloak zehaztu: jangela eta garraioa.
 Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua eta curriculuma egokitzeko argibideak zehaztu.
 Irakasleon arteko koordinazioa eta prestakuntza definitu.
2. Helburu eta esku-hartze estrategikoen definizioa.
Definizio hau alde batetik ikastetxeko dokumentu nagusietan (IHP, ICP, AJA, Urteko
plana eta memoria, Elkarbizitza proiektua, eta Tutoretza plana) jasotzen da eta
bestetik ikastetxeko lan taldeetan berrikusi eta inplementatzeko neurriak hartzen dira.
Lan talde hauek Zuzendaritza, Klaustroa, Batzorde Pedagogikoa, Mintegiak, Tutore
bilerak eta OOGa dira.
Arestian esan dudan bezala gure ikastetxean dokumentu hauek eginak daude. Hala ere,
dokumentu hauek berrikuspen etengabea behar dute eta batez ere ildo nagusiak
presente edukitzea gure eguneroko jardunean horregatik oso garrantzitsua iruditzen zait
ondorengo bi ideia hauetan sakontzea: zer nolako ikasleak hezi nahi ditugu? Eta etapa
amaitzerakoan zer nolako konpetentziak garatuak izango dituzte? Beste era batetara
esanda, gure ikasleen irteera profil konpetentziala definitu nahi dugu.
3. Ikastetxearen zuzendaritza, antolaketa eta funtzionamendua.
Dimentsio honen helburu nagusietakoa denen inplikazio eta konpromisoa bultzatzea da
eta hori funtsezkoa da erakunde baten funtzionamendu egokirako. Hau dela eta
zuzendaritzatik ardurak banatu nahi ditugu, denok proiektuaren parte senti gaitezen.
Langileen motibazioaren gaineko azken teoriak diotenaren arabera, jendeari ardura,
autonomia eta errekonozimendua eman behar zaio. Horretan saiatuko gara. Hala ere,
klaustroa egonkortzeak eginkizun hau burutzen lagunduko luke, eta alde horretatik
eskuak loturik ditugu ez baitago gure esku. Azken hiru urteetan, urtero, klaustrokideen
erdiak berriak izan ditugu!
4. Lidergo pedagogikoa.
Programazioak marko konpetentzialera egokitu. Arazo egoeretatik abiatutako unitateen
azterketa eta egokitzapena bultzatu.
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Azken urteetan martxan izan ditugun proiektuen ikaspenak kontuan hartzen jarraitu,
hala nola, lan kooperatiboa, irakaskuntza hirueleduna, Golden 5, Hezkidetza, Bizikasi,
Bidelaguna eta HSBP …
Digitalizazioaren arloan lau ardatz definitu beharko genituzke, alde batetik gestio
akademikoa (inika eta Hezkuntzako aplikazioa eta koaderno digitala), bestetik,
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan erabiliko ditugun plataforma digitalak (classroom)
zein material editorial digitalak, bestetik zein aplikazio, programa eta baliabide
digitalak erabiliko ditugun prozesuan eta azkenik ikasleen maila digitalean irteera profil
konpetentziala definitu.
Aniztasunari erantzun egokia ematen diogula bermatu. Egungo neurriak berraztertu eta
ditugun baliabideak ahalik eta hobetoen bideratu.
Tutoretza-orientazio prozesua etengabe berrikusi.
5. Barne eta kanpo-eragileek parte-hartzea eta lankidetzan aritzea.
Ikasleen eta familien parte hartzeari leku gehiago eman. Bi estamentu hauen parte
hartzea bultzazteko estrategiak landuko ditugu.
LH eta Batxilergoko ikastetxeekin dugun koordinazio egituratuari jarraipena emango
diogu.
Alegiako Udalarekin hartu emana egonkortua badago ere, gainontzeko udalekin ez dugu
hartu eman handirik.
6. Ebaluazioa sustatzea eta aldaketa kudeatzea.
Atal hau funtsezkoa da. Egiten dugunaren emaitzak jaso eta aztertzea hobekuntzaren
lehen pausoa da. Ikasleen emaitzak gure gida izango dira. Ikasleak ebaluatzen
ditugunean prozesu osoa ebaluatu behar dugu. Emaitzak guk espero bezalakoak ez
badira non okertu garen aztertu eta nola hobetu dezakegun ikusi behar dugu. Helburuak
lortzeko erabilitako materialak, metodologia, egokitasuna berrikusiko dugu alde batetik
eta bestetik ikasle bakoitzaren jarduna, motibatua dagoen, lana egiten ote duen,
eskatutakoa bere mailarako egokia den…
Kanpoko ebaluazioen emaitzen ondorioz behar diren moldaketak aztertuko ditugu.
Ahaztu gabe beti ere, egiten dugun guztiaren azken helburua ikasleek bere
potentzialtasun eta gaitasunen goreneko garapena lortzea dela.
7. Ikastetxearen autonomian sakontzea.
Atal hau une honetan garatzea oso zaila egiten zaigu. Euskal Eskola publikoaren legean
maiatzaren 3ko 2/2006) honako hau jasotzen da: “ikastetxeek erabakiak beren kabuz
hartzeko ahalmena, bai pedagogian eta curriculumean, bai plangintzan, antolaketan eta
kudeaketan, inguruko beharren arabera”. Azken urteetan ikastetxeok Autonomian
Sakontzeko Proiektuak aurkezteko aukera dugu. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan
xedatutakoa errespetatu eta hezkuntza berriztatzeko proposamen bat egin behar da.
Datozen ikasturteetan horrelako proiektua aurkeztea interesgarria litzateke;
ikasturterako curriculuma, antolaketa eta bizikidetzaren arloak bilduko dituen proiektua
garatzea ikasleen benetako beharrei hobeto erantzuteko helburuarekin.
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2.1. Jardueren planifikazioa
Dimentsio bakoitzari lotutako helburuak lortzeko proposatzen ditugun jarduera lerro nagusiak.
o Helburu eta esku-hartze estrategikoak
Lerro nagusia 1. Ikastetxeko dokumentu nagusien urteroko berrikuspena eta ildo nagusien zabalpena. Hemen adierazten diren jarduerak
ikastetxean urtero burutu beharrekoak dira.

jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

Urteko Plana (IUP) eguneratu.
1. Aurreko dokumentua eta memoriak
aztertu eta berrikuspen horretatik
erabakiak hartu.
2. Klaustrora eta OGGra proposamen
berriak eraman, adostu eta onartu.

Zuzendaritza taldea.
Klaustroa.
OGG.

Ikasturtero lehen
eta hirugarren
hiruhilabetetan.

Bizikideta-plana eta Bizikasi.
1. Aurreko dokumentua eta memoriak
aztertu eta dekretuarekin alderatu
eta egokitu.
2. Hezkuntza Komunitateari aditzera
eman: klaustroan eta OGGan
proposamen berriak adostu eta
onartu.

Zuzendaritza taldea.
Orientatzailea.
Elkarbizitzako
arduraduna.
Klaustroa.
Gelako ordezkariak.
OGG.

Urtero lehen eta
hirugarren
hiruhilabetetan,

IHPa eguneratu.
1. Aurreko dokumentua eta memoriak
aztertu eta berrikuspen horretatik
erabakiak hartu.
2. Klaustrora eta OGGra proposamen
berriak eraman, adostu eta onartu.

Zuzendaritza taldea.
Batzorde
Pedagogikoa.
Klaustroa.
OGG.

Urtero lehen eta
hirugarren
hiruhilabetetan,

baliabideak
-Ikastetxean dauden
oinarrizko
dokumentuak eta
memoriak.
-Gaiari buruzko araudia
edo dokumentu
ofizialak.
-Laguntza zerbitzuak
-Eskolako kideen
ekarpenak
-Hezkuntza Sailak
landutako materialak
-Beste ikastetxe
batzuetako ereduak
-Euskal curriculuma

Ebaluazioa
jarraipen adierazleak

lorpenaren
adierazleak

-Memoria
kualitatiboa
ikasturteen
amaieran
-Klaustro eta
OGGren onarpen
aktak

Urtez urte, urteko
plana burutua eta
ikastetxeko
partaideen % 100
ezagutzen du.

-Tutoretza plana.
-Elkarbizitza
arduraduna eta
gelako ordezkarien
arteko bileren aktak
-Klaustro eta
OGGren aktak

-AJA berritua
-BAT taldea sortu da.
– Bizikidetza
behatokia. Bertan
familiek, irakasleek
eta administrazioeta zerbitzulangileek parte
hartzen dute.

-Hartutako
erabakien akta
- Klaustro eta
OGGren onarpen
aktak.

-Hezkuntza
komunitateak
ezagutzen du
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Egungo legediaren arabera (LOMCE eta
Heziberri) ICPa eguneratzea:
1. Aurreko dokumentua eta memoriak
aztertu eta berrikuspen horretatik
erabakiak hartu: programazioak
egokitu, metodologia adostu,
ebaluazio sistema zehaztu,
konpetentziak…
2. Klaustrora eta OGGra proposamen
berriak eraman, adostu eta onartu.

Zuzendaritza taldea.
Batzorde
Pedagogikoa.
Klaustroa.
OGG.

Urtero. Urteko
plangintzan
zehaztuko da egin
beharreko lana.

dokumentua
- Egungo programazio
eta ebaluazio
irizpideak.
- Heziberri 2020.

-Urtez urteko
programazioak
-Klaustro eta
OGGren onarpen
aktak

-Curriculum
proiektua aldatu da,
arauen eskakizunei
egokituz.
-Hezkuntza
komunitateak
ezagutzen du

- Ebaluazio
diagnostikoak, PISA …
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Lerro nagusia 2. Konpetentzietan oinarritutako curriculumean sakondu. Aurreko helburuaren atal baten zehaztapena da helburua hau
eta 3. Dimentsioarekin lotura handia du, lidergo pedagogikoarekin hain zuzen, erta bereziki 7. lerro nagusiarekin.

jarduerak

arduradunaagenteak

Ebaluazioa
denboralizazioa

baliabideak

jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak

Heziberri 2020ko OINARRIZKO
HEZKUNTZAKO CURRICULUMA
(236/2015eko Dekretuaren II.
eranskina osatzen duen curriculum
orientatzailea) bi mailatan aztertu:
- Atal orokorrak irakasle
guztion artean.
- Arlo bakoitzari dagozkion
atalak mintegi ezberdinetan.

Zuzendaritza taldea.
Orientatzailea.
Batzorde pedagogikoa.
Klaustroa.
Mintegi buruak.
OOG

Ikasturtean zehar.

Heziberri 2020 plana.
Hezkuntzako webean
dokumentazio guztirako
loturak daude.

ISEIko Ebaluazio Diagnostikoa zein
Pisako Item liberatuak jasotzen
dituzten dokumentuak aztertu.

Zuzendaritza taldea.
Orientatzailea.
Batzorde pedagogikoa.
Klaustroa.

Ikasturtean zehar.

Iseiko weba

-Froga horietako
zenbait ariketa
ikasgaietarako
erabili izana.

Ebaluazio diagnostikoko emaitzak
aztertu

Zuzendaritza taldea.
Orientatzailea.
Batzorde pedagogikoa.
Mintegiak

Ikasturtean zehar.

Azken urteetako EDko
emaitzak.

-Hobekuntza
proposamenak
egitea.

Ikasgai guztietan konpetentzietan
oinarritutako itemak erabili eta
konpetentzietan oinarritutako
irakaskuntzak eskatzen duen
paradigma aldaketa txertatzeko
jardierak brurutu

Zuzendaritza eta
Orientazio
mintegiaren
laguntzarekin mintegi
buruak bideratuko
dute.

Ikasturtean zehar.

Iseiko webean dauden
baliabideak

- Gelako
programazioetan
21-22rako
jarduerak
txertatua

-Urtez urteko
programazioak
-Klaustro eta
OGGren onarpen
aktak

-Curriculum
proiektua eta
programazioak
egokitu dira.
-Hezkuntza
komunitateari
ezagutzera eman
zaio.
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o

Ikastetxearen zuzendaritza, antolaketa eta funtzionamendua.

Lerro nagusia 3. Obren kudeaketa egokia egitea.
Obrak 2020ko otsailean bukatu ziren eta dagoeneko espazio berria hornitu eta erabiltzen ari gara.
o Lidergo pedagogikoa.
Dokumentu honen hasieran esan dudan bezala, zuzendaritza pedagogikoari lehentasuna eman nahi diot, horregatik dimentsio hau oso
garrantzitsua da proiektu honetan eta oso lotua dago helburu eta esku-hartze estrategikoak dimentsioarekin (helburuak 1 eta 2).
Lerro nagusia 4. Ikastetxearen digitalizazioa bultzatu.
Ebaluazioa
jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak

Metodologian txerta ditzakegun baliabide
digitalen gaineko azterketa eta
formakuntza. Hala nola, Google
Classroom, Drive, Blogak…

Zuzendaritza taldea.
Informatika
arduraduna.
Irakasleok.

Prozesuan gaude.

Aipatutako aplikazioak
eta horiek erabiltzen
lagunduko diguten
teknikariak.

Ikasturte amaierako
klaustrokideen
%100ak erabiltzen du
baliabide digitalen
bat.

Einikaren erabilera areagotu
(koaderno digitala, notak,
hutsegiteak, mezuak, portaera
desegokien jakinarazpenak,
familiekin hartuemanak, irakasleon
artekoak...).

Zuzendaritza taldea.
Informatika
arduraduna.

Ikasturtean zehar.

Inika.
Inikako teknikariak.

Ikasturte amaierako
klaustrokideen
%100ak eta familien
%90ak erabiltzen du.

Ikasle guztiak ikastetxera ordenagailua ekar dezaten
ahalegindu. Chromebookak erosteko erraztasunak
eman (Sare Hezkuntzako beka bideratu) eta
ordenagailuak behar dituzten ikasleei Eskola
2.0koak dohako maileguan utzi.

Informatikako
arduraduna.

Ikasturte hasieran

Eskola 2.0ko
ordenagailuak

Ikasle bakoitzak ordenagailua izan dezaten
eskolan
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Lerro nagusia 5. Ikasleen konpetentzi irteera profil digitala definitu eta sekuentziatu.
Ebaluazioa
jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak

Definituta dagoen konpetentzi digitalen
irteera profila lortzen saiatu.

Batzorde Pedagogikoa
Mintegiak.

Ikasturtean zehar

Irteera profilaren
definizoa

Irteera profilaren
ebaluazioa.

Konpetentzi digitalen sekuentziazioa
burutu. Mintegi bakoitzak zein
azpikonpetentziez arduratuko den
definitu.

Batzorde Pedagogikoa
Mintegiak.Klaustroa.

Ikasturte hasieran

Programazio
didaktikoak.
Beste ikastetxeetako
esperientziak.

20-21 ikasturteko
programazio
didaktikoetan jasoa.

Lerro nagusia 6. Komunitateko partaideon artean hartu-eman goxoak sustatu eta elkarbizitza positiboan sakondu.
Jarduerak

Bizikasi programa eskolan txertatu bere
helburu nagusia ardatz hartuta:
“Ikastetxeak garapen pertsonal zein
sozialerako ikasteko espazioa izatea, eta
espazio horretan, eskola komunitateko kide
guztiek ezagutzaren eta denboran iraungo
duen konpromiso partekatuaren bidez,
espazio hori elkarbizitza positiborako eta
jazarpen egoerekiko tolerantziarik izango ez
duen testuinguru seguru bihurtzea.”

arduradunaagenteak

denboraliza
zioa

Zuzendaritza
Orientatzailea
Klaustroa
Komunitate
osoa

Ikasturtean
zehar.

baliabideak

Bizikasi ekimenaren
baiabideak.
Paco Casconen materialak.
Tutoretza plana.
Hezkidetza eta elkarbizitza
positiboan oinarritutako
mintegia.

jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak
Ikasgai guztietan
eta ikastetxeko
espazio guztietan
bizikidetza
positiboa
sustatzeko
ekimenak bultzatu
ditugu.
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Hezkidetza proiektua

Giza eskubideen gaineko lanketa.

Hezkidetza
koordinatzailea.
Zuzendaritza
Orientatzailea
Komunitate
osoa.

Ikasturtean
zehar.

Zuzendaritza
Orientatzailea
Irakasleak

Bigarren
ebaluazioan

Hezkidetza eta elkarbizitza
positiboan oinarritutako
mintegia.

Proiektuan
jasota
daude.

Planean
aurrikusitakoa
aurrera eraman
izana.

Hezkidetza plana
Adi-adian ekimena.

Programa hau
burutu izana.

Lerro nagusia 7. Eskola porrotaren inzidentzia gutxitu eta aniztasunari trataera ahalik eta hoberena eman. Helburu estrategiko hau
lortzeko 2. Helburuak eragin handia izango duela sinesten dut.

arduradunadenboralizazioa
agenteak

Jarduerak
Ikasturtea hasi aurretik, irakasleok
(gaitasunen oinarrizko mailak lortuko
direla bermatzeko) ikasketa-maila
bakoitzeko funtsezko alderdiak
zehaztuko ditugu.
Konpetentzietan
curriculumean sakondu.

baliabideak

Ebaluazioa
Jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak

Mintegiak

Ikasturte hasieran

Berritzeguneak garatutako
dokumentua:
https://labur.eus/funtsezkoalderdiak

Funtsezko alderdiak definituta
izatea programazioetan. Ebaluazio
Adierazleak zein edukiak.

oinarritutako Mintegiak

Ikasturtean zehar

Iseiko weba.

Konpetentzietan oinarritutaklo
jarduerak egitea
Bileretako aktak
Programazioen berazterketa
Memorietako aipamenak
Urteko plana
Ikasleen emaitza akademikoak;

Bikoizketak egitea ordu kredituak ematen
duen heinean matematika eta hizkuntzetan.

Arloko
irakasleak
Zuzendaritza

Urtean zehar

Ordu kopurua
Araudia

Bidelagun programarekin jarraitzea.

Orientatzailea
eta ikasketa

Urritik maiatzera

Irakaslea
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burua
Hizkuntzetako emaitzen gaineko
hausnarketa

Arloko
irakasleak.
Zuzendaritza

Ikasturtean zehar

Beste ikastetxeetako egoera aztertu

Golden 5 proiektuaren oinarrizko ikaspenak
aplikatu.

Zuzendaritza.
Irakasleak

20-21 hasieran
klaustroari azaldu.

Golden 5eko materiala

DUA kontzeptua

Zuzendaritza.
Irakasleak

Ikasturtean zehar

aurrebaluaketak eta ebaluaketa
saioak.
Programazio didaktikoetan
“ikasten ikasteko” gaitasuna
garatzen laguntzen duten
proposamen edo jarduerak sartu
dira.
Ikastetxeko diagnosia eginda.

Lerro nagusia 8. Barne eta kanpo-eragileen parte-hartzea eta lankidetzan aritzea.
Ebaluazioa
Jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

baliabideak

Ikasle zein familien parte-hartzea sustatzeko
jarduerak martxan jarri.

Zuzendaritza.
Orientatzailea OOG

Ikasturtean zehar

Egungo
egoeratik
hasi.

Eskualdeko ikastetxeekin dugun koordinazioa aztertu
eta hobetzeko neurriak hartu.

Zuzendaritza
Orientatzailea

Ikasturtean zehar

Egungo
egoeratik
hasi.

Udalekin dugun hartu-emana hobetu.

Zuzendaritza

Ikasturtean zehar

o

jarraipen
adierazleak

lorpenaren
adierazleak

Ikasturte amaierarako familien eta ikasleen
partehartzea neurtzeko tresnak sortu.
Koordinazioaren helburuak jasoak gelditu
dira dokumentu batean
Udal bakoitzarekin bilera bat gutxienez
egin da.

Ebaluazioa sustatzea eta aldaketa kudeatzea
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Lerro nagusia 9. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren ebaluazio integrala sustatzea.

Jarduerak
Barne (ikasleen kalifikazioak) zein kanpoko (Diagnosi ebaluazioa eta PISA)
emaitzen azterketa eta honen ondorioz sortutako hobekuntza-planak martxan
jartzea.
Ideia nagusia ondorengo gau da:
Ikasleak ebaluatzen ditugunean prozesu osoa ebaluatu behar dugu. Emaitzak guk
espero bezalakoak ez badira non okertu garen aztertu eta nola hobetu dezakegun
ikusi behar dugu. Helburuak lortzeko erabilitako materialak, metodologia eta
hauen egokitasuna berrikusiko dugu alde batetik eta bestetik ikasle bakoitzaren
jarduna, motibatua dagoen, lana egiten ote duen, eskatutako bere mailarako
egokia den… aztertuko dugu.

o

arduradunaagenteak

denboralizaz
ioa

Arloko
irakasleak
Zuzendaritza
Orientatzailea.

Ikasturtez
ikasturte egiten
jarraitu

baliabideak
Ikastetxeko
IKTak.
Kanpo eta
barneko
ebaluazioen
balorazioa.
Berariaz
prozesua
aztertzeko
sortutako
tresna.

Ebaluazioa
% 80tik beherako
gaindituak ditugun
arloetan %5eko
hobekuntza lortu
dugu.

Tresna erabili.

Ikastetxearen autonomian sakontzea

Lerro nagusia 10. 2020-21 ikasturtean curriculuma, antolaketa eta bizikidetzaren arloak bilduko dituen proiektua garatzea ikasleen
benetako beharrei hobeto erantzuteko helburuarekin.
Hasierako helburua hau baldin bazen ere, bizi dugun egoerak ez dugu gai honi heltzeko denborarik izango.
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2.2. Sail ezberdinen egitasmoen planifikazioa
Euskara mintegiko egitasmoa

Helburua

Ekintza

Batzorde Pedagogikoko 
aktak mintegiko
partaide guztiei
zabaltzea
Batzorde

Pedagogikotik eta

klaustrotik datozkigun
gaiak aztertzea.

Akten berri ahoz emango da
hurrengo mintegi-bileran.
Eztabaidatu eta iritziak eman.
Proposamenak egin.

Jarduera
akademikoaren
egokitasuna aztertu.



Curriculuma eta
materiala egokitu






Irakurtzeko eta
idazteko zaletasunak
bultzatu, baita eskolaz
kanpoko eremuetan
ere.






Baliabideak

Aktak.

Noiz

Ebaluaketa
(ondo egin delako
indikadorea)

Ikasturtean zehar
astero.

Akta guztiak N:
karpetan izango
ditugu eskuragarri.

Aktak.

Beharra dagoen
bakoitzean.

Mintegiko aktak eta
memoria.

Ebaluaketetako emaitzak
aztertu.
Ikasle ohien jarraipena egin.



Ikasturtean zehar.

Mintegiko aktak eta
memoria.

Testu-liburu berriak aztertu
material berrien bila.
Eguneroko bizitzatik ateratako
testuetan oinarritutako
materialak sortu.
Liburuen eskaintza zabaltzea.
Nobedadeen aurkezpena.
Gurasoen kontzientziazioa.
Literatur lehiaketetan parte
hartzea.






Ebaluaketen
estatistikak.
Koordinatzaileak
emandako beste
Online-hedabideak.
zentroetako datuak.
Filmak.
Aldizkariak.
Etab.

Ikasturtean zehar.

Materialaren bilduma
osatzea.

Arloko aurrekontua.
Bloga.
Gurasoei zuzendutako
gomendioa.

Ikasturtean zehar.

Fondoaren handitzea.
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Irakurketa-kanonerako 
hurbilketa.



Irakurketa-programa bateratua. 
Iruzkinak.

Liburuak erostea.

Aurrekontua.
Metodologia lantzea.

Ikasturtean zehar.

Liburuak erostea.

Ikasleek egindako lanei 
publizitatea eman.

Ikasleen lanak blog
espezifikoetan eskegi.



Ikasturtean zehar.

Bisita kopurua.




Internet-konexio
txukuna
Ordenagailu txukuna
Birziklatze-ontziak.

Ikasturtean zehar.

Apalak hustea.



Eleaniztasun-taldea.

Ikasturtean zehar.

Material eta
erabakien bilduma.



Mintegikideak.

Ikasturtean zehar.

Kurtso bukaeran.

Ikas-materialen
erabilgarritasuna
handitzea.




Materialak katalogatzea
Erabilgarritasunik gabeko
material zaharren suntsitzea.

Euskara , gaztelania

eta ingeleseko edukiak
eta baliabide

metodologikodidaktikoak
bateratzea.digitalak
Balidabide

erabiltzea, ahal den
neurrian.


Edukiak mailaka progresiboki
bateratzen joatea.
Baliabide metodologikodidaktikoen inguruan
eztabaidatu eta ahal dena
bateratzea. helbide
Interneteko
interesgarrienen zerrenda
osatzen joatea.
Plataforma birtualak
erabiltzea.
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Zientzia mintegiko egitasmoa
Helburuak
Batzorde pedagogikotik
datozen gaien azterketa.
Kurtsoz-kurtsoko
koordinazioa mintegiaren
barruan.

Ekintzak
Mintegian batzordetik datozkigun
gaiak komentatzea, eskaerei
erantzutea eta hala baderitzogu,
proposamenak egitea.
Maila batean, ikasgaia irakasle
batek baino gehiagok ematen
duten kasuan irakasle horien
arteko koordinazioa.Idatziz utzi
kurtsoz kurtso emango dena.

Baliabideak

Noiz

Batzorde
pedagogikoko
aktak.

Kurtso guztian zehar.

Programazioak eta
programazioen
denboralizazioak.

Mintegi bilerak
eta ikasgaiko
irakasleak
elkarrekin
dauden ordu
libreetan
Ebaluaketa
bakoitzaren
ondoren

Ebaluaketako emaitzen Zuzendaritzatik eskaera etortzen
azterketa egitea.
denean gai honi beharrezkoa duen
denbora eskaintzea, eta ahal
dugula ondorioak ateratzea.

Pasako
dizkiguten
estatistikak.

Agenda
20/30
proiektuaren garapenean
parte
hartzea
eta
proiektua bultzatzea.

Proiektuaren atal desberdinetan
gure Natura Zientziak ikasgaian,
sentsibilizazio, diagnostiko eta
kudeaketan ataletan parte hartu.
Institutuari
eskatuko
zaizkion
memoria e.a.etan lagundu.

Agenda
2030
etik
ekartzen
den materiala.
Ikastaroetatik
dugun
materiala.

Mikroskopio digitala
balantza digitala eta
sentsoreak, erabilpena
bultzatzea.

Laborategiko saio ezberdinak,
nahiz klaseetako arbela digitalean.

Mintegiari lotutako
irteerak antolatu

Erlategira bisita
Aralar natur parkera bisita
Ibiur araztegira bisita

Mikroskopioa,
balantza digitala,
sentsoreak eta
laborategiko
materiala
Iristen diren
eskaintzak aztertu

Mintegiko bileretan
eta horretarako
beharra dagoen
unetan.

Ebaluazioa

Mintegiko paperetan
jasotzeko
moduko
informeak izatea.
Kanpo-ebaluazioa
izango dugu.

Kurtsoan zehar

Kurtso amaieran

Maiatzan
2.eta
3.ebaluaketetan

Ikasturteko memorian
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Atzerriko hizkuntzetako egitasmoa
Helburua
*Batzorde
Pedagogikoko aktak
mintegiko partaide
*Batzorde
guztiei zabaltzea
Pedagogikotik eta
klaustrotik datozkigun
gaiak aztertzea.
Irakurzaletasuna
bultzatu
maila
guztietan.

*Aniztasunaren
trataera

Ekintza

Baliabideak

Noiz

Aktak mintegiko kortxoan jarriko
dira

Aktak eta kortxoa

Ikasturte osoan

Eztabaidatu eta iritziak eman.
Proposamenak egin.

Aktak

Beharra dagoen
bakoitzean.

Testu liburuetan agertzen diren
testuei garrantzia eman.
“Readers”ei gelan denbora eskaini.

Testu liburuak eta
“Readers”-ak.

* Project: Emandako gai bati
buruzko
informazioa
bilatu,
sailkatu eta gidoiari jarraituz
landu.
* Talde bakoitzaren lana besteen
aurrean aurkeztu eta galderak
erantzun.
* Egokitutako edukiak jarri.
* Mailakatuta dauden ariketa
liburuak erabiltzea.

Liburuak
Aldizkariak
Internet
Irratia

Ikasturte
zehar.

*Hiruhileko
bakoitzean
gutxienez bat

osoan

Ebaluaketa
(ondo egin delako)
Kurtso
bukaeran
indikadorea)
Kurtso bukaeran

Ebaluazio bakoitzean,
idatzizko zein ahozko
frogak.

Taldearen
ebaluazioa,
autoebaluazioa
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*Ikasleak
motibatu,
beste
hizkuntza
ikastera
abestiak,
bideoak, DVDak erabiliz.
*
Hizkuntzaren * Hiruhileko bakoitzean gelan joku
garrantziaz
bat antolatu.( hori egin baino
Kontura arazi
lehen mintegian jokuak bilatu,
aztertu eta probatuko ditugu)

* Lehenengo eta
bigarren ziklo arteko
koordinazioa

Internet
CDak
DVDak

Ikasgai bakoitzaren
bukaeran
edota,
hiruhilabetez behin
gutxienez

Programazioak eta testu
liburuak

Ikasturte osoa

*Liburuak
irakurri
eta
gelan
Testu liburuak, argazkiak,
komentatu.
*Mintzamena bereziki
Ikasturte
…
*Ahozko ariketak egin.
lantzea
zehar.
*Proiektuak egin eta gero aurkeztu

*Mintzamena,
irakurmena eta
idazmena bultzatzea

* Artikuluak, ipuinak eta liburuak
irakurri,ulertu eta kontatu.( kurtso
bakoitzeko liburuak finkatu eta ale
batzuk erosi)
*Albisteak kontatu.
* Idazlan kopurua gehitu.
* Zerrenda beltza egin ( onartu ez
diren akatsekin)
* Proiektuak landu gelan

Lehengo Hezs
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Gure zalantzak, gure
aurerapenak,gure
etsipenak eta kezkak
egunero
komentatzen ditugu.

Asteroko bilerak

Aldizkariak
Liburuak
Bideoa
Internet
Ikasleen akatsak

osoan

Ikasturtearen
zehar
Ikasturtearen
zehar

Ebaluazio bakoitzean.

* Oral test
*
Irakurmena
bihurtzen da nahi ta
nahiezko ebaluaketa
tresna
* Kurtso bukaeran.
*
Hiruhileko
bakoitzean

20

*Mezuak inglesez /
frantsesez jasotzea
,kontatzea eta
ekoiztea.
* Liburuak edo
ipuinak inglesez /
frantsesez irakurtzea,
ulertzea eta
kontatzea
Baliabide digitalak
sustatzea

3/4 mailan:
- Ahozko frogak
- Emanaldiak (Batzuk Lehen
Hezkuntzan)
1/2 mailan:
- Lanen aurkezpenak
- Irakurgaien eskemak edo
“Story maps” egitea.

Whiteboard eta liburuen I-pack
erabili

Liburuak
Aldizkariak
Bideoak
Internet

Ikasturte osoa

Egunero

Hitzegiterakoan
konkordantziak ondo
egiten dituzten ala
ez, zehar galderak,
mantendu esaldiaren
denbora.

Kurtso bukaeran
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Gizarteko mintegiko egitasmoa
Helburua
Ekintza
Batzorde Pedagogikotik eta klaustrotik datozkigun Eztabaidatu eta iritziak eman
gaiak eztabaidatzea
mintegi bezala
Programazio laburra txantilio berriarekin egitea Programazioak bete
Gizarteko mintegiko egitasmoa burutzea

Egistamoa osatu

Zailtasunak dituzten ikasleei laguntza eskaintzea

Bakarkako egokitzapen
prozesua izango dute.

Metodología eta ebaluazio irizpideak gogoratzea

Bilera batean irizpideak eta
metodologia
birgogoratu.Aldaketak
proposatuko balira kontutan
hartu
Eztabaidatu, iritzia eman...

L-H-koekin egindako koordinazio bileretatik
datozen proposamenak, galderak...aztertzea
“Orixe” irakasleekin koordinatzea
Internetetik edo bestelako informatikako
materiala baliogarria izan ditekeen materiala
aztertu.
Bideoak eskuratu mintegiko bilduma osatzen
joateko.

Baliabideak
Bileretan jasotakoa

Noiz
Urte osoan

Ebaluaketa

Urrian

PTE-en eta
irakasleen arteko
koordinazioa eta
errefortzua
Beste urteetako
baliabideak eta
iritziak

Kurtso bukaerako
memorian
Urrian
Kurtso bukaerako
memorian
Kurtso osoan Kurtso bukaeran

Hasieran eta Kurtso bukaeran
kurtsoan
zehar

Ikasturtean
Bilera egitea
Interneteko helbide
desberdinak edo iritsitako
materiala aztertu
Liburutegietatik edo
internetetik eta beste toki
batzuetatik lortu.

Ikasturtean

Ikasturte
bukaeran
Kurtso bukaeran

Ikasturtean

Kurtso bukaeran
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Eskolako “Irakasle guztiak”en Gizarte Zientzetako Material eta baliabide berriak
karpeta osatzen joan
sartu.

Apunteak, irudiak,
ariketak, mapak….

Urte osoan
zehar

Kurtso bukaeran
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Orientazio mintegiaren egitasmoa
Helburuak

Ekintzak

Ardura

Baliabideak

Batzorde Pedagogikoko aktak
mintegiko partaide guztiei
zabaltzea
Batzorde Pedagogikotik eta
klaustrotik datozkigun gaiak
aztertzea.

Aktak mintegiko kortxoan jarriko Orientatzailea
dira

Aktak eta kortxoa

Eztabaidatu eta iritziak eman.
Proposamenak egin.

Orientazio mintegia.

Aktak

Programazioak eta ACIak
egitea.

Ikasle bakoitzaren egoera eta
beharrak aztertu.
Helburu eta edukin minimoak
finkatu.
Programazioak eta ACIak egin.

Laguntza jaso behar duten
ikasleak zehazteko irizpideak
finkatzea.

Eztabaidatu eta iritziak eman.
Proposamenak egin.
Klaustroak onartu.

Laguntza behar duten ikasleei
erantzun egokia ematea.

Irizpideak finkatuz, koordinazio
eraginkorra sustatuz.
Baliabideak eskatu,
ordutegiak,... antolatu
Orientazio eta tutoretza saioak Zerbitzu honen helburu,
programatu eta antolatzea
irizpide, baliabide,
estrategiak,... finkatzea
Ikastetxeko Hezkuntza
Informazio desberdinak aztertu
Proiektuan aniztasunaren
eta idatzi.
trataera atala egitea.
Baliabide didaktikoak aztertzea Dagoen materiala aztertu. Behar
eta egokitzea.
den materiala erosi.

Noiz

Ebaluazioa

Ikasturte osoan

Ikasturte
amaieran

Beharra dagoen
bakoitzean.

Ikasturte
amaieran.

PT, orientatzaile,
Inplikatuta dauden
arloko irakasleak,
irakasle guztien
tutoreak eta ikasketa koordinazioa.
buruak.

Irailean eta
Urrian.

Ebaluaketa
bakoitzean

Orientazio mintegia.
Klaustro osoa

Mintegi bilerak

Lehen hiruhilean Ikasturte
amaieran

PT,orientatzaile,
arloko irakasleak,
tutoreak eta ikasketa
buruak
Orientatzailea.
Tutoreak

Inplikatuta dauden
irakasle guztien
koordinazioa.

Behar den
guztietan.

Tutoreekin egiten
diren bilerak

Ikasturte guztian Ikasturte
amaieran.

Orientatzailea

Gai horretako
material
desberdianak
Materialen
inbentarioa.

Ikasturte guztia

Ikasturte
amaieran

Iraila, urria eta
azaroa.

Ikasturte
amaieran.

Orientazio mintegia

Hilean behin.
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Gorputz heziketako mintegiko egitasmoa
Helburua
Programazioa

egokitzen joan.

Ekintza
Curriculuma eta eduki berriak aztertuz
urtearen gora-beheren arabera
programazioa egokitu.





Eskolaz
kanpoko kirola
sustatu eta
koordinatzea.






Ikasleen artean
kirola egiteko
gogoa piztu eta
egiteko
aukerak
bideratu.

Ikasleei jarduera ezberdinen eskaintza
egin eta izen-emateak jaso.
Taldeak osatu ondoren entrenadoreak
bilatu eta entrenatzeko ordua adostu.
Gurasoak informatu eta bere inplikazioa
eskatu (Intxurrek egin du).
Urtean zehar behar diren ekintza guztiak
burutu gauzak bide onetik joan daitezen.










Ikasleei inguruan kirola egiteko
dauden aukerak aipatu eta horietan
parte-hartzera bultzatu.
Ikasleren bat bereziki iaioa baldin
bada kirolen batean horretara
bideratzeko aukera aipatzea.
Barne txapelketak antolatzea nesken
parte hartzea bultzatuz (areto
futbola, 3X3 saskibaloia, boleibola,
esku pilota, kickball...)









Baliabideak
Aurreko urteetako
programazio eta
memorien ondorioak.
Curriculuma.
Interesgarriak izan
daitezkeen beste hainbat
dokumentu.
Diputazioak bidalitako
informazioa.
Jarduera aurrera
eramateko behar diren
dokumentu guztiak (izen emate orriak, gurasoen
bilerarako deialdi
eredua...).
Besterik behar denean
bere garaian aipatuko da
Inguruko
kirol taldeen
(aurrekontua,
informazioa.
materiala...)
Kirol materiala
(dugunarekin nahikoa ez
balitz eskaera berezia
egingo genuke).
Laugarren mailako
ikasleen eta zenbait
irakasleen laguntza.











Noiz
Urtean
zehar.
Ekainaren
amaieran.

Ebaluaketa
Ikasturte amaierako
(ekaina) datorren
ikasturteko
programazioa osatuta
egon behar du.

Irailean eta
urrian.
Kurtsoan
zehar.

Kurtso amaierako
memorian jaso:
sortutako arazoak eta
antzemandako
akatsak, parte-hartzea
eta balorazio orokorra.

Kurtso osoan 
zehar, baino
batez ere
kurtso
hasieran.
Barne
txapelketako
antolamendu
a aurrerago
zehaztuko
dut.

Kurtso amaierako
memorian jasoko
dut (parte-hartzea,
ondoegi ez
egindakoak eta
datorren urterako
proposamenak).
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Teknologia mintegiko egitasmoa
Helburuak
Koordinazioa: Leire.
 Teknologia: Leire eta Eneritz.
 Informatika 2 DBH: Aitor.
 Informatika 3. DBH: Aitor.
 Informatika 4. DBH: Aitor.
 Plastika: Maite.
 Asmakuntza: Eneritz.
Tolosako Orixe Institutuarekin
koordinazioa. Honela, bertara doazen
ikasleen beharrak ikusi; eta batez ere
Aralarkoak, Tolosakoak eta
Villabonakoak gauza bera egin dezaten
koordinatu.
HEZIBERRIK dakarren programazio
berria aztertu eta egokitzea.

Ekintzak

Baliabideak

Noiz

Ebaluazioa / Memoria

Mintegien arteko bileretara
joan, hau da, Batzorde
Pedagogikora.

Apunteak eta sarean
dauden Batzorde
Pedagogikoko aktak.

Ikasturtean
zehar.

Ikasturte amaieran ikusi
beharko dira etekinak eta
aztertu.

Lasarteko Berritzegunean
bilerak egin eta informazioa
Mintegira ekarri.

Apunteak, testu
liburuak.

Ikasturtean
zehar.
Hilean behin.

Ikasturte amaieran
aztertu beharko da.

Ikasturtean
zehar.

Ikasturte amaieran
aztertu beharko da.

Ikasturtean
zehar.

Ikasturte amaieran
aztertu beharko da.

Mintegiko bileretan.

Irakasleek sortzen
duten materiala.
Curriculumak.
Mintegiko
dokumentuak.

Datorren ikasturterako aukerakoak eta
hautazkoak aztertu beharko dira.

Mintegi arteko bilerak.

Sare Hezkuntza. Edukien
digitalizazioan sakondu.

 DBH 1ean klaseak ikasleek
ordenagailua aurrean
dutelarik eman. Eduki
arruntekin batera eduki
digitalen erabilera handitu.
 DBH 2, 3 eta 4ean
irakasleak arbel digitalean
erabilitako baliabide gisa.

Tekno 12-18 material
digitala eta bestelako
aplikazio informatikoak
(LibreCAD,
FloorPlanner, Office,
Scratch, GIMP, …).

Bigarren
hiruhilekotik
aurrera.

Ikasturte amaieran.

Irakasle taldearen formazioa

Asteazken arratsaldetako
formazio saio ezberdinetan.

Ikastetxeko
ordenagailuak eta
Informatikako

Ikasturtean
zehar.

Ikasturte amaieran.
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irakaslea.

Blog-ean proiektuak zintzilikatu.

Hiruhileko bakoitzean
kurtsoko ikasleek egingo
dituzten proiektuetatik
beraiek aukeratzen
dituztenak Blog-ean
zintzilikatu

DBH 3 eta 4ko Informatikako
programazioak aztertu.

Digitalizazioa mintegian
(Lasarteko Berritzegunean)
informazio bildu.

Arduino plakak erosi.

DBH 3 eta 4ean Arduinorekin
hastapeneko proiektuak
egiten hasi.

Gelako ordenagailua
eta argazki kamera.

Testu liburuak,
apunteak eta Tekno
12-18 material digitala.
Hezkuntza Sailaren
proiektu batean
onartuak izatearen
ondoriozko
dirulaguntza.

Hiruhilekoaren
bukaeran
kurtso
bakoitzak
proiektu bat
zintzilikatuko
du.
Ikasturtean
zehar. Hilean
behin.
Azken
hiruhilekoan.

Ikasturte amaieran.

Ikasturte amaieran.

Ikasturte amaieran.
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Gaztelania mintegiko egitasmoa
HELBURUA

EKINTZA

BALIABIDEAK

Batzorde Pedagogikoko
aktak mintegiko partaide
guztiei zabaltzea



Aktak mintegiko kortxoan
jarriko dira .
Mintegi bilerak.

Aktak eta kortxoa

Batzorde Pedagogikotik
eta klaustrotik
datozkigun gaiak
aztertzea.



Eztabaidatu eta iritziak eman.
Proposamenak egin.

Aktak

Jarduera akademikoaren
egokitasuna aztertu.



Ebaluaketetako emaitzak
aztertu
Ikasle ohien jarraipena egin







Curriculum eta
materiala egokitu




Irakurtzeko eta idazteko
zaletasunak bultzatu,
baita eskolaz kanpoko
eremuetan






Testu-liburu berriak aztertu material 
berrien bila

Eguneroko bizitzatik ateratako

testuetan oinarritutako materialak
sortu
Liburuen eskaintza
erakargarriagoa.
Nobedadeen aurkezpena
Gurasoen kontzientziazioa
Literatur lehiaketetan parte hartzea





NOIZ

EBALUAKETA
(ondo egin delako
indikadorea)

Ikasturtean zehar
 Mintegi bileran
landuko dira
gaiak.
Beharra dagoen
bakoitzean

Ikasturtean zehar
Ebaluaketen estatistikak
Koordinatzaileak emandako
beste zentroetako datuak

Kurtso bukaeran

Kurtso bukaeran

Kurtso bukaeran

Arloko aurrekontua
On line baliabideak
Filmak

Ikasturtean zehar

Kurtso bukaeran

Arloko aurrekontua
Bloga
Gurasoei zuzendutako
gomendioa.

Ikasturtean zehar

Kurtso bukaeran
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Ikasleek egindako lanei
publizitatea eman



Ikasleen lanak blog espezifikoetan
eskegi




Internet konexio txukuna
Ordenagailu txukuna

Ikasturtean zehar

Kurtso bukaeran

Irakas materialen
erabilgarripena
handitzea




Materialak katalogatzea
Erabilgarritasunik gabeko material
zaharren suntsitzea



Birziklatze ontziak

Ikasturtean zehar

Kurtso bukaeran

Mintegi bilera bateratuak

Ikasturtean zehar

Kurtso bukaeran

Euskara eta gaztelaniako 
edukiak eta baliabide
metodologiko
didaktikoak bateratzea

Edukiak mailaka progresiboki

bateratzen joatea
Baliabide metodologiko-didaktikoen
inguruan eztabaidatu eta ahal dela
bateratzea
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3. Irakaskuntza-jardueren programa
3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak
3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
Eskola egutegia eta ordutegia
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Aurrebaluazio/ebaluazio saioak

1. ebaluazioa

2. ebaluazioa

Zailtasunak
dituztenekin
bilera (Udako lanak)
Aurrebaluazioa
Ikasleen azterketak
(2. ziklokoentzat)
Ebaluazio bilerak

Irailak 30. Ikasle hauen egoera
aztertzen da.
Urriak 13 eta14.
Azaroaren 11tik 20ra.

Gurasoekin bilerak

Abenduaren
22a
bitartean
(guztiekin bildu behar dugu).
Urtarrilak 26 eta 27.
Martxoaren 3tik 12ra

Aurrebaluazioa
Ikasleen azterketak
(2. ziklokoentzat)
Ebaluazio bilerak

Martxoaren 15etik 17ra

Gurasoekin bilerak

3. ebaluazioa

Azaroaren 23tik 26ra

Aurreko
ikasturtetako
pendienteak
Aurrebaluazioa
Ikasleen azterketak
(2. Ziklokoentzat)
Ebaluazio bilerak
Gurasoekin bilerak
Ekainaren 21, 22 eta 23

Martxoaren
26ra
(beharren arabera)
Maitzaren 12a.

bitartean

Maiatzaren 4ean eta 5ean
Ekainaren 2tik 11ra
Ekainaren 14tik 16ra
Guztiekin kurtso amaieran
Ekainaren 24ean

Ez ohikoa

Ordutegia

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1

8:30 – 9:23

8:30 – 9:23

8:30 – 9:23

8:30 – 9:23

8:30 – 9:23

2

9:23 – 10:16

9:23 – 10:16

9:23 – 10:16

9:23 – 10:16

9:23 – 10:16

Atsedena

10:16 – 10:37

10:16 – 10:37

10:16 – 10:37

10:16 – 10:37

10:16 – 10:37

3

10:37 – 11:30

10:37 – 11:30

10:37 – 11:30

10:37 – 11:30

10:37 – 11:30

4

11:30 – 12:23

11:30 – 12:23

11:30 – 12:23

11:30 – 12:23

11:30 – 12:23

Atsedena

12:23-12:44

12:23-12:44

12:23-12:44

12:23-12:44

12:23-12:44

5

12:44 – 13:37

12:44 – 13:37

12:44 – 13:37

12:44 – 13:37

12:44 – 13:37

6

13:37 – 14:30

13:37 – 14:30

13:37 – 14:30

13:37 – 14:30

13:37 – 14:30

31
2020-2021
Ikasturteko plana
ARALAR BHI

Aralar BHIko eskaintza
ORDUAK ASTEAN

Geografia eta historia
Gaztelera eta Literatura
Euskara eta Literatura
Atzerriko lehen hizkuntza
Matematika
Gorputz Hezkuntza
Erlijioa / Balio Etikoak
Biologia eta geología
Fisika eta Kimika
Ekonomia
Latina
Teknologia
Jarduera profesionalari
aplikatutako zientziak
Ekintzailetza-eta
enpresaritzajardueretarako hastapena
Plastika, Ikusizko eta Ikusentzunezko Hezkuntza
Musika
Atzerriko 2. hizkuntza
Arte Eszenikoak eta
Dantza
Kultura zientifikoa
Kultura klasikoa
Filosofia
IKT (Informatika)
Zentroaren konfigurazio
autonomiko askea
Hautatu ez den aukerako
irakasgai nagusia
Tutoretza
Ikastetxeko antolaketa librea

Gutxieneko
ordutegia

Erreferentziako ordutegia
kurtsoaren arabera

1
zikloa

2
zikloa

1
maila

2
maila

3
maila

4
maila

9
9
9
9
9
6
3
6
6
--4
--

3
3
3
3
3
2
1

3
4
4
4
4
2
1
3
---2
--

3
4
4
3
4
2
1
-3
--2
--

3
3
3
3
3
2
1
3
3
--2
--

3
3
3
4
4
2
1

--

--

--

--

3

1

1

1

2x2
ordu

2x
orduak
taularen
azpiko
aldeko
blokean
zehaztuta

3

1x2
ordu

1

1

1

1x
orduak
taularen
azpiko
aldeko
blokean
zehaztuta

3
*

1

1

1
1

1
1

1

Hautazkoak
DBH 1.
DBH 2.
DBH 3.
DBH 4.
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Frantsesa (urte osokoa) / Asmakizun tailerra / Artisautsa / Informatika (azken hirurak
hiru hilabetetako tailerrak)
Frantsesa (urte osokoa)/ Informatika / Aisia eta osasuna /Ahozkotasuna eta erlaxazioa
euskaraz (azken hirurak hiru hilabetetako tailerrak)
Fisika eta Kimika / Latina/ Teknologia 3 orduakoak
Biologia eta Geologia /Ekonomia / Lan Jarduera/ Filosofia 2 ordukoak
32
Frantsesa / Plastika / Informatika / Kultura Zientifikoa / Teknologia 2ordukoak

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolaketa
1.DBH
1.A
Mapan





dauden 4 ikaslek laguntza jasoko dute gela barruan:
Errepikatu ez duen ikasle bat,L.H n laguntza izan zuena
Errepikatu duen eta L.H laguntza izan duen ikaslea.
Dislexia diagnostikoa duen ikaslea.
Errepikatzen dagoen ikaslea.

Astero PT1ek 2 saio (gaztelanian), PT2ak 2 saio (euskara) eta PT3ak 2 saio (matematika)
eskainiko dizkie.Saio guztiak gela barruan jasoko dituzte.Laguntza saio hauen helburua
,ikasgai hauetan dituzten zalantzak argitzea, arreta mantenduaraztea, ahal den
kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzea, klaseko ariketak egiten laguntzea,
antolaketan orientatzea, …izango da
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko dute.
1.B
Mapan





dauden 4 ikaslek laguntza jasoko dute gela barruan
Errepikatu ez duen ikasle bat,LHn laguntza jaso zuena.
L.Hn errepikatu zuen ikaslea eta laguntza jaso zuena.
L.Hn errepikatu zuen eta laguntza jasotako ikaslea.
L.Hn errepikatu zuena. Arreta gabezia diagnostikoa.

Astero PT1ek 2 saio (gaztelanian), PT2ak 2 saio (euskara) eta PT3ak 2 saio (matematika)
eskainiko dizkie).Saio guztiak gela barruan jasoko dituzte.Laguntza saio hauen helburua
,ikasgai hauetan dituzten zalantzak argitzea, arreta mantendu araztea, ahal den
kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzea, klaseko ariketak egiten laguntzea,
antolaketan orientatzea, izango da
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko dute.
1.C
Mapan





dauden 4 ikaslek laguntza jasoko dute gela barruan:
L.Hn laguntza jaso duen ikaslea
Espektro Autista diagnostikoa duen ikasle bat
L.Hn errepikatu eta laguntza jaso duen ikaslea.
Gaitasun handiak dituen ikaslea.

Astero PT1ek 2 saio (gaztelanian), PT2ak 2 saio (euskara) eta PT3ak 2 saio (matematika)
eskainiko dizkie).Saio guztiak gela barruan jasoko dituzte.Laguntza saio hauen helburua
,ikasgai hauetan dituzten zalantzak argitzea, arreta mantendu araztea, ahal den
kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzea, klaseko ariketak egiten laguntzea,
antolaketan orientatzea, izango da
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko dute.
2.DBH
2A
Gela honetan mapako bi ikaslei emango zaie laguntza



Dislexia duen ikasle bat .
HDA diagnostikoa duen ikasle bat
33
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Astero, PT2ak(bi gaztelanian eta bi euskaran) PT3ak 2 saio eskainiko
dizkie(matematikan).Saio guztiak gela barruan jasoko dituzte.Laguntza saio hauen
helburua ,ikasgai hauetan dituzten zalantzak argitzea, arreta mantenduaraztea, ahal
den kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzea, klaseko ariketak egiten laguntzea,
antolaketan orientatzea, …izango da
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko dute.
2B
Gela honetan mapako bi ikaslei(errepikatzera geratu diren) emango zaie laguntza:
 Dislexia eta diskalkulia diagnostikoak dituen ikasle bat
 Orokorrean zailtasunak dituen ikaslea.
Astero PT1ak 2 saio eskainiko dizkie(matematikan), PT2ak(bi gaztelanian eta bi
euskaran) .Saio guztiak gela barruan jasoko dituzte.Laguntza saio hauen helburua
,ikasgai hauetan dituzten zalantzak argitzea, arreta mantendu araztea, ahal den
kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzea, klaseko ariketak egiten laguntzea,
antolaketan orientatzea, …izango da
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko dute.
2.C
Gela honetan mapako bi ikaslei (ACI-dun ikasle bati eta errepikatzen dagoen beste bati)
emango zaie laguntza:
ACI-duna eta ikusmen urritasuna duen ikasle bat.
Errepikatzen geratu den ikaslea
ACI-dunari, astero PT1ak bi saio eskainiko dizkio(matematikan), PT2ak (bi gaztelanian
eta bi euskaran). Saio guztiak gela barruan jasoko ditu. Ikasle honi, materiala beharraren
arabera egokituko zaio beti ere Norbanako Kurrikulum Egokitzapenean oinarrituta.
Beharrezkoa den momentuetan laguntza gelan errefortzua jasoko du.
Beste ikasleari dagokionez, laguntza gela barruan izango du eta batzutan laguntza gelan.
PT1ak matematikan bi saio eskeiniko dizkio eta PT2ak 4 (euskara 2 eta gaztelania 2).
Laguntzak, gela barruan direnean, zalantzak argitzeko, arreta mantendu arazteko, ahal
den kasuetan gelako erritmoa jarraitzen laguntzeko, klaseko ariketak egiten laguntzeko,
antolaketan orientatzeko,…izango dira.



Irakaslea
PT(1)

PT(2)

PT(3)

1.A:
1 B:
1.C
2 A:
2.B:
2.C

Maila
2 saio Gaztelania
2 saio Gaztelania
2 saio Gaztelania
2 saio Matematika
2 saio Matematika
2 saio Matematika

1.A: 4 saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
1 B: 4. saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
1.C 4 saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
2 A: 4 saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
2.B: 4 saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
2.C 4 saio ( Euskara 2 Gaztelania 2)
1.A: 2 saio Matematika
1.B: 2 saio Matematika
1.C: 2 saio Matematika
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Eskola orduz kanpo: Bidelaguna programa
BIDELAGUN bigarren hezkuntzako ikastetxeetan, eskola-laguntzako programa bat da.
(Eranskinetan zehazten dira helburuak)
Astelehenetik ostegunera 15:15-16:15
Irakaslea: Gorka Díez.
Eskolako koordinatzaileak: Alizia Pildain eta Iñaki Begiristain
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak


Hurrengo ikasturtean izango ditugun baliabideak ezagutzen ditugunean, mintegi
bakoitzari dagozkion ordu lektiboak eta bere gain hartu dituzten proiektuen orduak
adierazten zaizkie.



Mintegi bakoitzak dagozkion ikasgaien orduak eta proiektuarenak banatuko ditu
lehendabizi. Irakasleren batek bere ordutegia osatzeko beste orduren bat behar
izango balu, Zuzendaritzarekin batera aukera egokiena zein izan daitekeen aztertuko
du.



Hauek dira ordu lektiboaz gain aurten ditugun proiektu eta egin beharrak: IKT, Sare
Hezkuntza, Hizkuntza Normalkuntza, Agenda 21, Bailarako Koordinazioa, Jangelako
arduraduna.



Bizikidetza, Hezkidetza eta eskola Kiroleko koordinatzaileak ere baditugu baino hauek
ez dute inongo ordu krediturik jasotzen.



Prozesu hauek ekainaren amaieran eta beharrezkoa bada uztailaren hasieran egiten
dira.
Tutoretzen banaketarako irizpideak



Talde bateko tutoreak gutxienez arlo komun bat irakatsi behar izaten du.



Taldearen tutorea ziklo osoan mantentzen ahalegintzea da irizpidea, baina irakasleen
aldaketak kontuan izanda zenbait kasuetan ez da posiblea izaten.



2 urtez tutore izan ondoren, urte betez tutoretzarik ez hartzen ahaleginduko gara.



Irakasle guztiok txandaka tutore izango gara.



Ikasleen ardura taldeko tutore, eta maila bereko beste tutoreen artean hartuko dute.
Koordinaziorako Orientatzailearekin bilduko dira.



Irakasle guztiok, nolabait, tutoreak gara eta gurasoak hartzeko ordu bat zehaztuta
dugu gure ordutegian. Beharren arabera eta gurasoak hala eskatuta ere, irakasleok
gurasoekin biltzeko une eta garai egokia topatzen ahaleginduko gara.
Ikastexean ezohiko arreta emateko saioen antolaketa

 Asteazken arratsaldez: Formakuntza saioak, proiektuak, aurrebaluazioak, ebaluazioak,
klaustroak... egin ohi ditugu. Aurtengo egoera berezia dela eta, mintegika egingo dugu
lana, batez ere, egoera berrira egokitzeko, curriculumaren funtsezko alderdiak zehaztuz
eta metodologia zein ebaluazioak egoera berrira egokituz. Bilera gehienak on-line egingo
ditugu.
Ikasleak taldekatzeko irizpideak
 Ikasleen taldekatzea egiterakoan aniztasuna errespetatzen da, gaitasuna, alderdi
akademikoa, hezkuntza premiak...


Errepikatzaileak gela desberdinetan banatzea.

 Maila bateko gela guztiak kopuruan orekatuak izatea eta gela bateko nesken eta mutilen
kopurua orekatua izatea.


Anai-arrebak gela berdinean egotea saihestea.



Aurreko ikasturteetan arazoak izan dituzten ikasleen egoera kontuan hartzea.
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Eskola txikietako ikasleak. Ikastetxe bereko 5 ikasle arte talde berean kokatzeko
ahalegina egitea.

 1. mailako Ikasleak. Ekainean, ikasleen ezaugarriak bildu ondoren, taldeak Bailarako
Koordinazio bileretan antolatuko dira.

Maila

1

DBH

2
3
4
Guztira

Gela

Guztira

A- 19 (10♀)
B- 18 (9♀)
C- 18 (10♀)
A- 17 (8♀)
B- 18 (8♀)
C- 17 (6♀)
A- 24 (13♀)
B- 25 (14♀)
A- 19 (10♀)
B- 17 (10♀)
C- 16 (5♀)
11 gela

55 ikasle

52 ikasle
49 ikasle
52 ikasle
208 (103♀) ikasle

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak


CNE LHko tutoreek emandako informazioarekin eta Berritzeguneko aholkulariarekin
adostutako erabakiekin, ikaslei hasiera frogak egiten zaizkie bere maila zein den
ezagutzeko eta ahalik eta erantzun doituena emateko helburuarekin.



Ditugun baliabideen banaketa:



o

Lehendabizi Heziketa Bereziko Mapan dauden ikasleen beharrei erantzungo
zaie. Hau PTko irakasleak egiten dute batez ere. Kontuan hartuta
errefortzuko irakasleak direla eta ardura nagusia dagokion irakaslearena dela.

o

Ordu kredituaren arabera ahalik eta gela gehienetan errefortzuak ematen
saiatzen gara, gelan bertan 2. Irakaslea sartuz.

Hizkuntza Laguntzailea (Irakurlea). Ingelesez mintzamena lantzeko astean 12 orduz
arituko da. Pertsona bat izendatu bazuten ere, Covid19 dela eta ez da inor etorri.

Alegiako Herri Ikastetxearekin
baneketarako irizpideak

partekatutako

eremuen

antolaketarako

eta

 Lehen Hezkuntzako Alegiako Herri ikastetxearekin hainbat espazio elkarbatzen ditugu:
patioa, jangela, frontoia....
 Bi ikastetxeko ordutegia egiterakoan talde desberdinek erabiltzen dituzten eremu
komunak erabiltzeko aukera kontuan izan dugu.
 Jangelako zerbitzuan, une honetan, ez dugu bat egiten.
 Talde bakoitzak erreferentzia-ikasgela bat izaten du eta bertan ematen ditu ikasgai
gehienak, nahiz eta jarduera batzuk gela berezietan egingo dituzten, hala nola,
laborategian, teknologia gelan, informatika gelan, frontoian...
 Ziklo bateko taldeak elkarren artean hurbil kokatuta daude.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZENAK

ETAPA

KARGUA

lanaldia

Andu Martinez
de Rituerto

DBH

Zuzendaria

Osoa

Gorputz Hezkuntza

Alizia Pildain

DBH

Ikasketa burua
Bidelaguneko
arduraduna

Osoa

Ingelesa

Alberto
Letamendi

DBH

Idazkaria
IKT laguntzailea

Osoa

Matematika

Iñaki Begiristain

DBH

Orientatzailea
Zuzendariordea

Osoa

Orientazioa

Ana Arakistain

DBH

Ziklo
Koordinatzailea/3A
Tutorea

Osoa

Euskara

Ines Herrero

DBH

4B tutorea

Osoa

Gizarte

Aitor Juaristi

DBH

Mintegi Burua

5/6

Teknologia/Sare
Hezkuntza

Asun Prada

DBH

3B Tutorea

Osoa

Biologia

1CTutorea

Osoa (6 ordu
murrizketa)

Biologia

Koldo López

ZIKLO/DEPARTAMENTUA

Maider Latorre

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Gaztelania

Zuriñe Alustiza

DBH

2A tutorea

Osoa

Ingelesa

Mirari Saizar

DBH

Irakaslea

5/6

Euskara

Itziar Urkia

DBH

Mintegi Burua

Osoa (6 ordu
murrizketa)

Elixane Sarasola

DBH

1A Tutorea

Osoa

Matematika

Irene Marcos

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Gizarte

Garazi
Munduate

DBH

Irakaslea

2/3

Fisika eta Kimika

Carlota Azurza

DBH

2c Tutorea

Osoa

Ingelesa

Gema Mujika

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Matematika

Iker Lasa

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Gorputz Hezkuntza

Leire
Gabellanes

DBH

3C Tutorea
Mintegi Burua

Osoa

Teknologia

Maite Insausti

DBH

2B tutorea

Osoa

Gaztelania

Txomin Arano

DBH

Irakaslea

Osoa (6 ordu
murrizketa)

Garbiñe
Egibar/Aintzane
Alkain

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Euskara

Gorka Calzada

DBH

Irakaslea

2/3

Gaztelania

Laura Morejón

DBH

Irakaslea

1/3

PT

Joanes Esturo
Loredi
Urrestarazu
Lurdes Iza

DBH

Irakaslea

1/2

Euskara/gaztelania

DBH

Irakaslea

1/2

Matematika/Fiski

DBH

Irakaslea

1/2

Musika

DBH

Irakaslea

2/3

Etika/Filosofia

DBH

PT

Osoa

PT

DBH

Irakaslea

2/3

Teknologia

Jone Iriarte
Nekane
Amundarain
Eneritz Emaldi

FAMILIEI
ARRETARAKO

PT

Fisika/Kimika

DAEn jasota
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Oihanbeltz
Unzueta
Maira Irazabal
Maite Iturralde
Arantxa Elorza

DBH

Irakaslea

1/3

Gorputz Heziketa

DBH

Mintegi Burua

1/2

Ingelesa

DBH

Irakaslea

1/2

Plastika

DBH

Bizikidetzako
Arduraduna

Leizarango
klaustrokidea

Erlijioa

Guztira 34 irakasle (25 emakume) Arantxa Elorza zenbatu gabe.

OOG-ren partaideak. 2020ko azaroan aldatuko dira batzuk.
IZEN ABIZENAK /
NOMBRE Y APELLIDOS
Edurne Ibarbia
Agurtzane Balerdi
Miriam Oyarzabal
Silber Balerdi
Rosi Borrchero
Eva Altuna
Jasone Armendariz
Olatz Balerdi
Nekane Caballero
Amaia Heriz
Sabino Garmendia
Edurne Ermina
Aisha Etxeberria
Eneko Murua
Helene Madurga
Andu Martinez de
Rituerto
Alizia Pildain
Alberto Letamendi
Asun Prada
Carlota Azurza
Gorka calzada
Zuriñe Alustiza
Igor Yarza
Garbiñe Egibar
Txomin Arano
Maite Insausti
Itziar Urkia
Iñaki Begiristain
Amelia Estévez (Joan
da)
Arantxa Irazusta

TALDEA / GRUPO
irak /
profes.

ikas /
alumn

guras /
fam

admzerbitz

udal /
ayto

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

BATZORDEA / COMISIÓN
Elkarbizitza/Lehendakaria
Kultur Batzordea
Kultur Batzordea
Batzorde Iraunkorra
Batzorde Iraunkorra
Idazkaritza
Batzorde Ekonomikoa
Jangelako Batzordea
Idazkaritza
Batzorde Ekonomikoa
Jangelako Batzorde
Ekonomi BatzordeaJangela Km 0
Ikasleen ordezkaria
Ikasleen ordezkaria
Ikasleen ordezkaria
Batzorde Iraunkorra/Elkarbizitza
B.
Batzorde Iraunkorra

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua edo gaia
NOLEGA
Oharrak

Antzerkigintza, bertso-lanketa, kantagintza, kontalaritza, Euskararen eguna,
pasiloko lehiaketak…
Ikastetxeen arteko binakako loturak (Ikabil). Murgiako Institutuarekin elkartrukea.
Zehaztasun guztiak Nolega 2020-2021 ikasturterako - herri-ikastetxeak eskabidean.

Izenburua edo gaia
ELEANIZTASUNERANTZ. A MODALITATEA
Irakuketa Plana. Hizkuntzen trataera integratua.
Oharrak

2012-2013 ikasturtean HMH proiektuan sartu ginen eta ondorenean Eleaniztasun
proiektuan aurtengo ikasturterarte. 2012 ikasturtean ere Finlandiako Taivallahti
koulu ikastetxearekin harremanetan jarri eta urtez urte elkar trukatze lanetan ari
gara. Horrela, pasa den ikasturtean gure 4. mailako ikasleak Finlandian izan ziren.
Pasa den Ikasturtean ere MURGIAko institutuko, DBH-3 ikasleen elkar trukea egin
genuen, euskara ardatz hartu eta indartzeko. Batez ere murgiarrek ikus dezaten
euskara egunerokko bizitzan erabiltzen dela eta gureak jabetu daitezen beraien
arduraz. Gainera, Euskal Girotze Barnetegiaan parte hartu genuen, gure inguru
soziolinguistikoan izan den aldaketa kontuan hartuz eta ikasleek lehen mailatik
jabetu daitezen eskolako komunikazio hizkuntza euskara dela. Hizkuntza Proiektua
ere burutu genuen 2018-2022 eperako eta urtez urteko plangintza garatzen ari gara.
HELBURUA: Hizkuntza proiektuan jasota dagoen irakurketa plana garatzea eta
burutzea.

Izenburua edo gaia
ULIBARRI PROGRAMA. HIZKUNTZA NORMALKUNTZA.
Oharrak

Zehaztasun guztiak Ulibarri programa 2018-2019 ikasturteko Plana. Herri-ikastetxeak
eskabidean.
Izenburua edo gaia
BIDELAGUNA PROIEKTUA
Oharrak
Eskola-laguntzako programa bat da. Programa honekin lortu nahi diren helburuak honako
hauek dira:
•
Eskola-orduetatik kanpo ikasle taldeari orientazio pertsonalizatua eskaintzea.
•
Denbora antolatzen lagundu.
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•

Oinarrizko gaitasunak garatzen lagundu, lanean irmotasunak eta ikas-estrategiek
duten garrantzia irakatsiz.
•
Irakurketarako ohitura bultzatu.
•
Arlo instrumentaletan ezagupenak eta trebeziak sendotu.
•
LH eta DBH arteko trantsizioa leuntzen lagundu.
•
Etorkinei lagundu.
•
Ikaslea taldean eta ikastetxean integratzen lagundu.
•
Bere aukera akademikoak areagotzeko ikaslearen autoestima indartu
IRAKASLEA: Patxi Elosegi
ESKOLAKO KOORDINATZAILEAK: Alizia Pildain eta Iñaki Begiristain
Izenburua edo gaia
AGENDA 20/30: Aurtengo gaia, “Eskola jasangarria herri jasangarrian”.
Oharrak Observaciones
Bailarako beste herri eta ikastetxeekin batera gauzatzen den ingurumen proiektua da.
Helburua, ikasleria eta hezkuntza komunitate osoa garapen iraunkorrerako prestatu eta
heztea da, ikastetxean eta herrian parte-hartze aktiboa sustatuz.
IKASTETXEKO ARDURADUNA: Asun Prada
Izenburua edo gaia
IKASTETXEAREN EBAKUAZIOA
Oharrak
Egungo egoeran ez omen da ebakuazio fisikoa egingo. Oraindik jakinarazpen zehatza egin ez
badigute ere, simulazio moduko bat izango da.
Ikastetxeko arduraduna: Andu Martinez de Rituerto
Izenburua edo gaia Título o tema
INGELESA IKASTEN LAGUNTZEKO HIZKUNTZA LAGUNTZAILEA (IRAKURLEA)
Oharrak Observaciones
Irakasle bat izandatu bazuten ere ez da inor etorri.
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak Lasarteko berritzegunean.
Zuzendarien mintegia

Andu Mtz de Rituerto

Lasarteko Berritzegunea

Bizikasi eta hezkidetzaren
mintegia

Andu Mtz de Rituerto

Lasarteko Berritzegunea

Hizkuntza mintegia

Ana Arakistain

Lasarteko Berritzegunea

Normalkuntza bilerak

Ana Arakistain

Tolosa (Berritzegunearen
koordinaziopean)

Zientzia gelan mintegia

Asun Prada

Lasarteko Berritzegunea

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Zer

Irakaslea

Bihe bilerak

Andu Martinez de Rituerto

Agenda 20/30

Asun Prada

Irakasleriaren formakuntza plana ikastetxean










Ikasketa-maila bakoitzeko funtsezko alderdiak eta gutxienekoak zehaztu.
Konpetentzietan oinarritutako curriculumean sakondu.
Metodologia egoera berrira egokitu. Saioak on-line emateko estrategiak hobetu.
Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren ebaluazio integrala sustatzea.
Digitalizazioan sakontzeko formakuntza.
Bizikasi, Hezkidetza, Golden 5.
Hizkuntzetako, batez ere gaztelania eta ingeleseko, emaitzen gaineko hausnarketa
bultzatu.
Tertulia literarioak.
Mugikorraren gehiegizko erabileraren prebentzioa eta kontrola.

Hasiera batean, formakuntza egiteko, asteazken arratsaldea aurreikusita badugu ere,
Covid 19 dela eta, zenbait egiteko, mintegiak era autonomoan egingo dituzte (on-line
edo presentzialki), beste batzuk berriz, ikastetxean bertan presntzialki egingo ditugu.
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa Jarduera gehienak bertan behera Hauek
konfirmatuta daude
jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Ulia-Pasaia-Donostia
Gau bateko irteera

Ikasleak elkarrekin bizitzen ikasi
eta hobeto ezagutu

1. mailako
tutoreak

1. mailako
irakasleak eta
Orientatzailea

1. mailako ikasleak

1. hiruhilekoan

Gurasoak eta
ikastetxea

Mendiko txangoa
Lizarrusti-Larraitz

Natura ezagutu

Soinketa Mintegia

GHko
mintegia

1. mailakoak

3. ebaluazioan

Ikasleak

Ikaztegietako ura
tratatzeko plantara
bisita

Ur zikinen tratamendua
ezagutzea

Zientzia mintegia

Izaskun, Asun
eta Txomin

1. mailako ikasleak

2 ebaluazioan

ikasleak

Heziketa afektibo
sexualeko modulua eta
Emakumeen kontrako
Indarkeriaren
prebentzioa

Sexualitatea modu osasuntsu
batean bizitzeko oinarriak jarri

Samurrak
aniztasuna

Orientazio
Mintegia

2, 3 eta 4. mailako
ikasleak

1. ebaluazioan

Ikastetxea

Mendi irteera TolosaMendikute

Natura ezagutu

GHko Mintegia

Iker Lasa eta
Andu

2. maialkoak

3. ebaluazioan

Ikasleak

Piragua saioa
Donostian

Kirol hori ezagutzea

GHko Mintegia

Iker Lasa

3. maila

1. ebaluazioan

Ikasleak

Emakumeen kontrako
Indarkeriaren
prebentzioa

Ikasleak sensibilizatzea

Hirusta taldea eta
Orientazio
Mintegia

Iñaki
Begiristain

3.

1. ebaluazioa

Udala

Gernikako juntetxera
eta Lekeitioko
itsasargira egun pasa.

Historia, literatura eta
sorlekuak ezagutzea

Hizkuntzen
Mintegiak

Garbiñe
Egibar

3. mailako ikasleak

3. ebaluazioa

Ikasleak

Museum Cementos
Rezola

Industrializioa

Gizarte mintegia

Ines Herrero

3. maila

3. ebaluazioa

Ikasleak
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mailako ikasleak
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Elkartrukea
murgiakoekin

Hemengo ikasleak arnasgune bezala
identifikatzea, eta eremu
erdaldunagokoei laguntzea.

Hizkuntzen
mintegiak

Hizkuntza
mintegia

3. maila

Kurtsoan zehar

Ikasleak

Eski irteera

Kirol hori ezagutzea

GHko Mintegia

Andu Martinez
de Rituerto

2. eta 3. mailetako
ikasleak

2. ebaluazioan

Ikasleak

Laborategi praktika
Zientzia live

Ikasleak zientzia mundura
hurbitzea

Zientzia mintegia

Txomin Arano

4. mailako ikasleak

1. ebaluazioa

Ikasleek

Erlauntza bisita

Bioaniztasunari errespetua
bultzatzea, Agenda 21ti lotuta

Zientzia mintegia

Txomin Arano

4.mailako bio-geoko
ikasleak

1 ebaluazioan,
Orendain bidean

Agenda 20/30

Oiaso(Irun) Konfirmatu
gabe.

Erromatarren aztarnak ezagutu

Gaztelania
Mintegia

Maite Insausti

4. mailan Latina
aukeratu dutenak

1. edo 2.
ebaluazioan

Ikasleak

Zumalakarregi museoa

Museoa eta baserri tradizionala
ezagutu

Gizarte Mintegia

Ines Herrero

4. mailakoak

2. ebaluazioan

Ikasleak

Ikasturte amaierako
jarduera

Frantziar kulturaren ezagutzan
sakondu

Frantsesa

Hizkuntza
mintegia

Frantseseko ikasleak

3. ebaluazioan

Ikasleak

Bilbora antzerkia
ikustera (Latinekoak)

Latinaren erabilera ezagutzea

Gaztelania
MIntegia

Maite eta Unai

4. mailakoak

3. ebaluazioa

Ikasleak

Tolosaldea eta Orixe
Zentroak bisitatu

Bi zentroen Lanbide Heziketako
Zikloak eta batxilergoak ezagutu

Orientazio
mintegia

Orientatzailea
eta tutoreak

4. mailakoak

3. ebaluazioa

Ikasleak

Bizkaezurreko lesioak

Istripuen eraginak ezagutzea

Zuzendaritza

Rafa Arranz

4. mailako ikasleak

2. ebaluazioa

Ikasleak

Alkoholaren kontsumoa

Droga horren arriskuak ezagutzea Zuzendaritza

Iñaki
Begiristain

4. mailako ikasleak

2. ebaluazioa

Ikasleak

Orientazio jokoak Santa Kirola ezagutu
Barbaran, Urretxu

GHko Mintegia

Iker eta Andu

4. mailako ikasleak

3. ebaluazioa

Ikasleak

Ikasketa bidaia

Ikastetxea

Andu.

4. maila

2. ebaluazioa

Ikasleak

Zuzendaritza

1. 2. eta 4. mailako
ikasleak

2. ebaluazioa

Ikasleak

Etapa bukaerako egonaldia

Internet eta mugikorren Arrisku horietaz ikasleak jabetzea Basque
arriskuak
Cybersecurity
Centre
2019-2020
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Ingurua ezagutu, Donostia,
Txuriurdin…
Tutorea gurasoekin bilerak
egiteko libre gera daitezen

Zuzendaritza

Tutore ez diren Maila guztietako
irakasleak
ikasleak

1. eta 3.
ebaluazioetan

Ikastetxea
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa Momentuz bertan behera
ESKOLA KIROLA 2019-2020
Ikastetxetik infantilen mailako eskola kirola kudeatzen dugu. Hauek dira burutzen
ditugun ekintzak:






Alegiko Intxurre futbol talderaren elkarlanean futbola egiteko aukera eskaintzen
diegu gure lehen zikloko ikasleei.
Eskola kiroleko aplikazio informatikoan ikasleen izen-emateak egiten ditugu.
Monitoreak topatu eta koordinatu urte osoan zehar.
Futbolaz gain beste kirolak egiten dituzten lehen zikloko ikasleen fitxak eta izanemateak ikastetxetik bertatik egiten ditugu.
Gurasoekin koordinazioa, bidaien antolamendua eta jardueraren jarraipena
ikasturtean zehar.

Kadete mailan gure ardura ez bada ere Intxurre taldearekin elkarlanean jarraitzen dugu
eta futbola egiten duten gure ikasleen jarraipena egiten dugu.
Hauek dira eskola kirolaren inguruan ikasle, guraso eta monitoreen artean zabaltzen
ditugun zenbait ideia:
o

o
o
o

Eskolako kirolariek ez dute jokatzen ikusleak entretenitzeko, ez eta
bakarrik irabazle geratzeko. Jokatu baino, jolastu egiten dira: ondo
pasatzeko eta kirolaren bidez ere pertsona gisa hezten jarraitzeko. Ez
ahaztu!
Ez egin errietarik huts egiten dutenean. Ikasten ari dira! Gauza
positiboak esan, animatu eta motibatu.
Kirolaz asko badakizu ere, ez egon denbora guztian zer egin behar
duten esaten. Utzi itzazu kirolaz gozatzen eta erabakiak hartzen.
Partidua edo saioa amaitu denean, hobekuntza pertsonala eta
kolektiboa baloratu, zer moduz sentitu diren eta zer moduz pasatu
duten galdetu. Ez begiratu emaitzari bakarrik.

Hauek dira eskola kiroleko helburu nagusiak:
o
o
o
o
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Edozein dela gazteen gaitasun maila, kirola egiten ondo pasatzea.
Talde jokoa, adiskidetasuna, joko garbia, aurkariarenganako eta
arauekiko errespetua... bezalako baloreak sustatzea.
Irabazten eta galtzen ikastea (apaltasunez irabazi eta duintasunez
galdu, irabaztearen eta galtzearen balioa erlatibizatu...).
Kirola egiteko ohitura osasuntsua gazteengan piztu.
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5. Eskolako zerbitzuak
zerbitzua

JANTOKIA

helburuak

Ikasleei bazkaria ematea

antolatzailea

Alegiako HI eta
Aralar BHI
ikastetxeak

Ikasleak bere bizitokitik
ikastetxera ekarri eta
bueltatu

Hezkuntza Saila eta
Ikastetxeko
arduraduna

Liburuak mailegatu

Hizkuntza
mintegiko
irakasleok.
Murrizketa duten
irakasleak.

arduraduna

jasotzaileak

Andu
Martinez de
Rituerto

LH eta DBHko
Ikasleak

Alberto
Letamendi
Andu
Martinez de
Rituerto
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Aralar BHIko
Hizkuntza
mintegiko
irakasle bat

Jangelan
Txanda bakarra 14:30-15:10

Ikasleak

GARRAIOA
TRANSPORTE

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

non - noiz
lugar-días-horario

Ikasleak

Amezketa (itzulera 14:30)
San Martin Goian 08:00
Amezketa 08:08
Ugarte 08:11
Abaltzisketa (itzulera 15:05)
8:05
Baliarrain-Ikaztegieta-Altzo autobusa
(Itzulera Altzo 14:30/Ikaztegieta-Baliarrain
15:05)
Baliarrain 7:55
Ikaztegieta 08:03
Altzo 08:15
Orendain (Itzulera 15:05)
Plaza 8:00
Bedaioko taxia (Itzulera 14:30)
Bedaio: 7:43 Abalzisketa/Aldaba

finanziazioa
financiación
Eusko Jaurlaritzak
subentzionatuta eta
gainerakoa gurasoak
ordainduta.

Hezkuntza sailak

Klase orduak eta
eguerdiko tartea
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6. Ekonomia-kudeaketarako plana
Finantza baliabideen banaketaren irizpideak
Beharrak kontutan harturik eta sail bakoitzeko oreka mantenduz
Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k
Alberto Letamendi eta Iban Bengoa
Sarrera iturriak
Eusko Jaurlaritza (Hezkuntza saila)
Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos
Funtzaionamendurako: 24.182,65€
Ekipamendua:
3.029€
Hezkuntza Esperientziak:
1172€
Bidelaguna:
4.200€
Testu Liburuak (programa solidarioa): 10.700€
Energiaren Euskal Erakundea: 1.086,74€
Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa
Autogestioa daukagu, baina urtean hiru aldiz hezkuntza sailari kontuen berri ematen
zaio.
Jarraipena, bilera kopurua, datak.
Fakturen ordainketak astearteetan egiten dira. Bilerak, berriz, kurtsoan zehar lau bat
egiten dira (irailean, abenduan, apirilean eta ekainean).
Egin behar diren txostenak, edukia, nori informatu.
Zuzendaritzari, Organo Gorenari eta Hezkuntza sailari.

GASTUEN AURREKONTUA
22200
22301
22400
22400
23300
23500
23755
23755.00
23755.03
23755.04
23755.05
23755.06
23755.09
23755.10
23755.12
23761
23771
23799
23801
23802
23803
23821
23831
23851
23855
23882
23886
23899
KAP. VI
62321
62401
62501
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Eraikinen konponketa
Instalazio teknikoen konponketa
Altzarien konponketa
CV-COVID 19
Garraioak ( peonajes, portes)
Banku Gastuak
Irakaskuntzako Materiala
Orokorra
Zientziak
Teknologia
Informatika
Kirolak
Plastika-artisautza
Musika
Orientzioa/Laguntza
Farmaziako Produktuak
Tresnak eta Erremintak
Beste hornidura batzuk
Bulegoko Materiala
CV- COVID 19
Prentsa, aldizkariak, …..
Ikastetxeen Material Curricularra
Segurtasuna
Lokomozio eta egonaldiko gastuak
Komunikazio telefoniko, informatiko,…
Posta komunikazioak
Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak
Eskola-garraioa (ikasle irteerak)
Bestelako zerbitzuak
Ekipamendua
Lanabesak-Tresneria
Altzariak
Informazio prozesuetarako ekipoak
GUZTIRA

Aurreikusia
500
500
17.000
2.000
200
100
20.000
11.500
500
3.500
500
1500
1500
500
500
200
300
12.400
10.000
6.000
3.000
10.700
100
4.000
1.700
600
15.000
9.000
14.578,66
2.700
100
100
2.500
130.578,66

Gastatutakoa
0
0
7.357,96
42,34
0
0

ALDEA
500
500
9.642,04
1.957,66
200
100

796,06
0
393,49
0
617,27
720,68
0
0
25,39
8,60
931,54
2.978,78
1.125,89
410,50
5.201,23
0
255,89
466,93
0
3.447,84
48,40
3.892,01
0
0
0
0
21.167,48

10.703,94
500
3.106,51
500
882,73
779,32
500
500
174,61
291,40
11.468,46
7.021,22
4.874,11
2.589,50
5.498,77
100
3.744,11
1.233,07
600
11.552,16
8.951,60
10.686,65
2.700
100
100
2.500
109.411,18
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak,
elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta
elektronikoa
Gurasoekiko harremanak












Nota txostenak: 3 txosten ematen ditugu ikasturtean zehar, hiruhilabete
bukaeran
gurasoak informatzeko eta
bere seme-alaben ikasketen
jarraipena egiteko.
Ikasturte hasieran, irailean edo urrian, tutoreek kurtsoka bere ikasleen gurasoekin
bilera orokorra egingo dute (kurtsoko gainontzeko irakasleak egotea interesgarria
litzateke). Landuko dituzten gaiak batez ere gurasoei banatuko zaien koadernoan
jasota daude (ikusi aipatutako koadernoa).
Lehen hiruhilekoan zehar tutorea (edo kurtsoko norbait) guraso edo guraso-ikasle
bakoitzarekin egongo da.
Bigarren hiruhilekoan gurasoei beharren arabera deituko zaie.
Azken hiruhilekoan tutorea (edo kurtsoko norbait) guraso edota guraso eta
ikaslearekin egongo da.
Orientazio akademikorako bilerak.
 Lehen Hezkuntzako ikasleen gurasoekin. Amezketa, Ikaztegieta,
Abaltzisketa, Altzo eta Alegiako eskolak
 3 DBHko gurasoekin.
 4 DBHko ikasle eta gurasoekin bakarka
Beharrezkoa ikusten den guztietan gurasoei deituko zaie. Gurasok, edozein
irakaslearekin biltzeko eskubidea dute.
OOGko batzordeetan ere gurasoek bere presentzia eta eginkizunak dituzte.
Bestaldetik, GURASO ESKOLA ere izango dugu ondorengo gaiekin:
GAIA
Heziketa afektibo-sexuala
Genero indarkeria

NOIZ
Lehenengo hiruhilekoan
Lehenengo hiruhilekoan

Internet eta mugikorren arriskuaka Otsailan
Ikasturtean zehar sor daitekeen Edozein unean
beste gairen bat
Informazioa helerazteko bideak

Posta arruntaz. Bide hau geroz eta gutxiago erabiliko dugu. Posta elektronikoa
edo inika erabiltzen ez duten familiekin erabiltzen dugu. Jokabide desegokien
jakinazpenak bidaltzeko kasu guztietan, bide hau erabiltzen dugu.

Ikasleen bidez: Ikasleei eskura emandako oharrak. Bide hau geroz eta gutxiago
erabiltzen dugu
2019-2020
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Agendaren bidez tutorearekin edo beste irakasleekin harremanetan jartzeko.
Inika. Une honetan familiekin komunikazteko dgun bide nagusia da. Notak,
hutsegiteak, mezuak, portaera desegokien jakinarazpenak, familiekin
hartuemanak, irakasleon artekoak, koaderno digitala...
Posta
elektronikoa:
Oraindik
erabiltzen
jarraituko
dugu
zenbait
komunikazioetarako.
Web orria: https://www.aralar-bhi.net/

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak
Arduradunak

Denboralizazioa
Urtean zehar

Ikasleria

Ikasleen
ordezkariak
eta tutoreak

Irakasleria

Zuzendaritza
taldea

Kurtso hasieran

Familiak

Guraso
Elkartea

Kurtso hasieran

OOG

Zuzendaritza
taldea

Administrazioa

Zuzendaritza
taldea

Kurtso hasieran

estrategia, baliabide eta bideak
Bilera egiten da bereziki ikasleekin
IUPa azaltzeko OOG bilera egin baino
lehen.
Ikasle ordezkariek informazio jaso eta
gelan landu.
Mintegika ematen da informazioa eta
denon eskura egoten da irakurri ahal
izateko eta ekarpenak egiteko
Gurasoen bileretan IUParen hainbat
alderdien berri ematen zaie
Batzorde iraunkorrean gaia lantzen
dugu.
OOG aren partaideei ezagutu arazten
diegu eta bilera batean aprobatzen da,
guraso eta ikasleen ekarpenak kontuan
hartuta
Informazio zuzena ematen zaie

Kurtso hasieran

Beste
erakundeak
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8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa
arduraduna

jarraipen datak

tresnak eta behar den informazioa

informaz. eboluzioaren data
klaustroari

1. Ikastetxeko
dokumentu nagusien
urteroko berrikuspena
eta ildo nagusien
zabalpena.

Zuzendaritza

Kurtso
Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien bukaeran
kurtso bukaeran
ekarpenak

Kurtso bukaeran

2. Konpetentzietan
oinarritutako
curriculumean sakondu

Zuzendaritza
Orientatzailea

Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien Kurtso
kurtso bukaeran
ekarpenak
bukaeran

Kurtso bukaeran

3.

Ikastexearen
digitalizazioa
bultzatu.

Zuzendaritza
Sare
Hezkuntzako
arduraduna

Arduradunen ebaluazioa eta mintegien Kurtso
bukaeran
Ebaluazioen ondoren eta ekarpenak
kurtso bukaeran

Kurtso bukaeran

4.

Ikasleen
konpetentzi irteera
profil
digitala
definitu
eta
sekuentziatu.

Zuzendaritza
Sare
Hezkuntzako
arduraduna

Arduradunen ebaluazioa eta mintegien Kurtso
bukaeran
Ebaluazioen ondoren eta ekarpenak
kurtso bukaeran

Kurtso bukaeran

5.

Komunitateko
Zuzendaritza
partaideon artean
hartu-eman goxoak
sustatu eta
elkarbizitza
positiboan sakondu.

Kurtso
Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien bukaeran
kurtso bukaeran
ekarpenak

Kurtso bukaeran

Kurtso
Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien bukaeran

Kurtso bukaeran

6. Eskola porrotaren
inzidentzia gutxitu eta
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Zuzendaritza
Orientatzailea

oharrak

OOG-ri
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aniztasunari trataera
ahalik eta hoberena
eman.

kurtso bukaeran

Zuzendaritza
7. Barne eta kanpoeragileen parte-hartzea
eta lankidetzan aritzea.

Kurtso
Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien bukaeran
kurtso bukaeran
ekarpenak

Kurtso bukaeran

Zuzendaritza
Kurtso
Orientaztzailea Ebaluazioen ondoren eta Arduradunen ebaluazioa eta mintegien bukaeran
kurtso bukaeran
ekarpenak

Kurtso bukaeran

8. Irakaskuntzaikaskuntza prozesuaren
ebaluazio integrala
sustatzea.
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9. Eranskinak
9.1. Eskola orduz kanpo: Bidelaguna programa
BIDELAGUNA bigarren hezkuntzako ikastetxeetan, eskola-laguntzako programa bat da.
Astelehenetik ostegunera 15:15etatik, 16:15ak arte.
Irakaslea: Gorka Díez.
Eskolako koordinatzaileak: Alizia Pildain eta Iñaki Begiristain.
Programa honetan orain dela zazpi urte sartu ginen. Orduan PROA izenarekin eta jarraitzeko arrazoiak honako hauek dira:









Lehen Hezkuntza amaitzean zenbait ikaslek atzerapen nabaria izaten dute gelaren maila orokorrarekiko. Ikasle hauetako batzuk
dagoeneko errepikatu dute behin LHn edo DBHren lehenengo urtea errepikatzeko arrisku handia dute. Ikasle hauek arazo nabarmenak
izaten dituzte lanerako autonomia aldetik eta behar beharrezkoa dute besteek baino denbora gehiago erabiltzea ikasketetarako.
Beste kasu batzuetan LH gainditutzat emateko, lortu duten maila kontutan izan gabe, beste zenbait faktore begiratzen dira: egoera
familiarra, taldean integrazioa, etorkinen arazoak… Honek arrunta dena baino aldaketa handiagoa ekartzen die ikasle hauei.
DBHren 1. mailan eskolaren aurkako jarrera ez da oso arrunta izaten, baina aurreko faktoreek dakarten nolabaiteko porrotak
besteekiko atzean geratzea dakar eta aurkako jarrera horiek azaltzea ekar dezake.
DBH 2an jarraitzeko aukera izaten dute.
Laguntza honekin curriculumaren zenbait arlotan hobekuntzak izatea nahi da, hobekuntza horiek ikasleen autoestimaren hobetzea
eragingo duelakoan. Ikasle hauek izan dezaketen arazoa areagotzeko, etxekoek ematen dieten laguntza eta babesa oso eskasa da
kasu gehienetan.
Horregatik, programa honekin bi arlo garatu nahi ditugu: batetik, gurasoek ematen ez dieten laguntza eta jarraipena ikastetxean
eman; bestetik, ikasketa-prozesuan guraso horien inplikazioa bultzatu nahi dugu. Kontuan izan behar dugu zenbait ikasleren gurasoen
hezkuntza-baliabideak eta baliabide ekonomikoak oso urriak direla eta, askotan, guraso horien ama hizkuntza gaztelania edo euskara
ez den beste bat dela.
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Programa honekin lortu nahi diren helburuak honako hauek dira:










Eskola-orduetatik kanpo ikasle taldeari orientazio pertsonalizatua eskaintzea.
Denbora antolatzen lagundu.
Oinarrizko gaitasunak garatzen lagundu, lanean irmotasunak eta ikas-estrategiek duten garrantzia irakatsiz.
Irakurketarako ohitura bultzatu.
Arlo instrumentaletan ezagupenak eta trebeziak sendotu.
LH eta DBH arteko transizioa leuntzen lagundu.
Etorkinei lagundu.
Ikaslea taldean eta ikastetxean integratzen lagundu.
Bere aukera akademikoak areagotzeko ikaslearen autoestima indartu.

9.2. Orientazio eta Tutoretza-plana
Sarrera
DBHko ikasketak hasten dituzten ikasleak garrantzi handiko etapa ebolutiboan aurkitzen dira, orokorrean, haurtzaroa utzi
eta lehenik pubertaroa eta ondoren nerabezaro deitzen den aroan sartzen dira. Fase hauetan aurkikuntza eta eskuraketa
handiak egiten dira, heldutasunera, burujabetasunera eta independentziara bideratuko duen lehen urratsak ematen dituzte
ikasleak. Orientazioak garrantzi handia du adin honetan.
Hezkuntza Orientabidea, ikasle bakoitzari bere gaitasun eta aukera akademikoak eta profesionalak aurkitzen eta garatzen
laguntzeko eta bere errealizazio pertsonala eta soziala ekarriko duten erabaki duin eta eraginkorrak bere kabuz hartzen
laguntzeko egiten den prozesu bezala ulertzen dugu.
Orientazioko edukiek eskolako curriculum guztian dute eragina, eta zeharka garatu behar dira, alor guztietan. Beraz
irakasle guztien zeregina da. Hala ere, ikasketa horien zati bat esplizituki landu beharko da tutoretzan, hazkuntza
pertsonalerako garrantzia duelako, ondorengo ikasketetan eragina duelako, eta bizitzako hainbat egoeratan erabil daitekeelako.
Ikastetxearen heziketa-proiektuaren barruan, tutoretza-plana da ikasleen eskolatze-aldi osoan orientazio eta jarraipen
ekintza guztiak antolatzeko egitura. Oinarrizko gaitasunak lortzea da orientazio eta jarraipen ekintza horien helburua.
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Tutoretza-lanaren helburua da ikasleak bere burua ezagut dezala eta onar dezala, sozializazio-prozesua hobe dezala,
erabakitzen eta ikaskuntza-arazoak konpontzen ikas dezala, eta bere proiektu pertsonal eta profesionalaren protagonista senti
dadila.
Gaitasunak
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen den Curriculumeko zortzi oinarrizko gaitasunetatik hiru landuko ditugu batik bat
tutoretzan.
Ikasten ikasteko gaitasuna: ikasten hasteko eta gero eta eraginkorrago eta autonomoago ikasten jarraitzeko trebetasuna da,
bakoitzaren helburuak eta beharrak kontuan hartuta. Norberak dakienaz eta ikasi behar duenaz jabetzea esan nahi du, ikasteko
erak eta erabiltzen dituen baliabide eta estrategiak zein diren ohartzea. Bakoitzak bere ikasketa antolatu eta denbora eta
informazioa kudeatu behar du. Ikasten ikasteko, norbere esperientziak aprobetxatzen jakin behar da funtsean, eta jarrera
kritikoa hartu behar da, arazoak hautemateko eta konpontzeko moduaren arabera. Bakoitzak bere portaera aztertzeko, arazoen
iturriak identifikatzeko eta behaketak aktiboki aprobetxatzen jakiteko gai izan behar du.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna sormenarekin, berrikuntzarekin, arriskuak hartzearekin eta proiektuen
plangintza egiteko eta kudeatzeko trebetasunarekin lotuta dago. Ekintzaile izaten ikasteko gaitasunak irudikatzeko, gauzei
ekiteko eta banakako edo taldeko ekintzak edo proiektuak sormenez, konfiantzaz eta arduraz garatzeko eta ebaluatzeko gai
izatea eskatzen du, jarrera kritikoz, alde batetik norbere buruarekin, hobetzen joateko, eta testuinguruarekin, testuingurua ere
hobetzeko. Egoerak aztertzeko, aukerak baloratzeko eta egokiena aukeratzeko ahalmena eskatzen du, egindako aukerarekin lan
egiteko eta jarritako helburua lortzeko.
Gizarte eta hiritar gaitasuna: Pertsona eta kultura arteko gaitasunek eta gizarte- eta hiritar-gaitasunek mota guztietako
portaerak dituzte barruan. Gizarte-bizitzan eta bizitza
profesionalean eraginkortasunez eta konstruktiboki parte hartzeko prestatzen dituzte ikasleak, batez ere, gero eta aniztasun
handiagoa duten gizarteetan. Gatazkak gainditzeko eta/edo egoera arazotsuei aurre egiteko ere balio dute. Gizarte- eta hiritargaitasunaren garapenaren gakoetako bat, elkarrekin bizitzen ikasteko erreferentzia-ardatzari lotuta dago, eta interes
orokorreko egoerak sortzea da gako hori. Lankidetza, gizarte-gaiei edo gai akademikoei buruzko eztabaida edo kritika eta
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bizikidetza-arauak eskatzen dituzte egoera horiek. Gelako kide guztiak aktiboki integratzea, eskolan dauden desberdintasunak
onartzea eta taldean ikasle berriak sartzea gaitasun hori garatzen lagunduko duten gertaerak dira.
Helburuak
1.- Nork bere buruaren ezagutza aztertzea eta errealitate soziolaboralari buruz autonomiaz hausnartzea, bere etorkizuneko
proiektu pertsonala bere ahalmenen eta balioen arabera zehaztu ahal izan dezan.
2.- Norberaren esperientziak aztertzea eta egiaztatzea eta bere inguruko pertsona garrantzitsuak baloratzea, bere buruaren
irudi positiboa, bere buruarekiko konfiantza eta eraginkortasuna lortzeko.
3.- Bizitzako esperientziak eta bere nahiz gizarteko gatazka-egoerak irizpidez aztertzea; horrez gain, hainbat aukera baloratzea,
elkarrizketa oinarri hartuta erabaki arduratsuak hartzeko, besteekin eraikitzeko eta bere balioekin eta pentsaerarekin
koherentea izateko.
4.- Ikasgelako eta ikastetxeko bizitzan gogo biziz parte hartzea, eta, elkarbizitza-arauak errespetatzeaz gain, bertako
funtzionamenduarekin lotutako ekintzetan eta erabakietan inplikatzea; horrela, herritar arduratsu, adeitsu eta kritiko gisa
jokatuko du.
5.- Jarrera irekia mantenduz, eskola-jarduerak gauzatzeko moduari eta egindako ahaleginari buruz hausnartzea; horrela, bere
eskola-errendimendua ebaluatu eta beharrezko dituen hobekuntzak sartuko ditu, eta, horrez gain, ondo egindako lana
baloratuko du.
6.- Inguruko pertsonekin elkarlanean ikuspegi sortzailez aritzea, eta beste pertsonen bidez bere pentsamendua eraikitzeko,
ideiak eta esperientziak partekatzeko, taldean lan egiteko eta komunikazio-sareak ezartzeko duen beharra baloratzea.
7.- Bidegabekeria- edo indarkeria-egoerekiko kritiko agertzea eta aniztasuna onartzea eta errespetatzea; horrela, kultura arteko
gizarte honetan, bere portaera bat etorriko da justizia-, berdintasun-, bake- eta elkartasun-balioekin.
Orientazio-arloaren Eduki-multzoak
Pertsona bati banako pertsona gisa eta, aldi berean, gizarteko kide gisa hazi ahal izateko baliabideak edo bitartekoak
ematea da heztea. Ikastetxeak ikasleen gaitasunak garatzen lagunduko du, banakako desberdintasunak abiapuntu hartuta. Hori
dela-eta, tutoretza ikasketa-prozesu bat da, eta garatuko ditugun gaiak ikastetxeko eremuetan edo testuinguruetan agertuko
dira, ikasleek ikasketa esanguratsua izan dezaten. Gai horiek guztiak lau multzo hauetan bil daitezke:
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1- Garapen pertsonala
Hazkuntza pertsonalarekin, arazoei aurre egiteko ahalmena hobetzearekin, erabakiak hartzearekin eta bizitzan zehar proiektu
pertsonala egitearekin lotutako edukiak sartzen dira multzo honetan.
2- Lanbide-orientazioa
Eskolatze-prozesuak aurrera egiten duen heinean, ikasleak bere ikaskuntza ibilbidearekiko
eta lanbide-etorkizunarekiko hartutako erabakiek gero eta garrantzi handiagoa izango dute; erabaki horiek hartzeko, hain zuzen,
nork bere buruaz eta lan-munduaz duen ezagutza hartuko da oinarri.
3.- Besteekiko harremanak komunikazioa, talde-lana eta gatazken
konponketa
Giza taldeen funtzionamenduarekin, elkarbizitza-arauekin eta gatazken azterketa eta konponketarekin lotutako kontzeptuak,
prozedurak eta jarrerak daude jasota multzo honetan.
4.- Ikasketa-prozesuak
Oro har, eskola-errendimendua, agenda-erabilera, lankidetza-taldeak, ikasketa-tekniken aplikazioa e. a. gaitasunekin lotutako
edukiak dira.
Tutorearen zereginak
Tutorearen zeregin guztiak bakar batean laburbildu ditzakegu: ikasle bakoitzaren eta talde osoaren ikasketa- eta heldutasunprozesuari jarraipena eta laguntza ematea. Izan ere, zuzenean ikasleekin egiten dituen ekintzak eta irakasleekin, familiekin eta
kanpoko zerbitzuekin egiten dituenak funtsezko zeregin hori lortzeko egiten ditu.
Eremu bakoitzean tutoreek beteko dituzten zereginak hauek izango lirateke:
1.- Ikasleei lotuta:
• Ikastetxean eta lagun-taldean ondo integratzen laguntzea, eta ikastetxeko jardueretan parte har dezatela bultzatzea.
• Unerik larrienetan ikasleei aholkuak ematea: ikastetxe berrian sartzean, hezkuntza-ziklo edo –etapa aldatzean, hautazko
ikasgaiak aukeratzean, lan mundura igarotzean...
• Ikasketei begira eta lanbide arloan informazioa eskuratzea erraztu eta erabakiak hartzeko ikaskuntza egoerak sortaraztea
ikasleen auto orientazioa bultzatuz.
• Ikasleen ikasketa-prozesuen jarraipen orokorra egitea, hezkuntza-erantzun eta/edo laguntza egokiak emateko.
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• Ikasleen eskaerak, kezkak, kexak... bideratzea, eta, taldeko ordezkariarekin eta ordezkariordearekin lankidetzan, gainerako
irakasleen eta zuzendaritza taldearen aurrean bitartekotza egitea, sortzen diren gaietan.
2.- Ikasle-taldearen irakasleei lotuta
• Bere taldeko irakasle-taldea koordinatzea, bai programazioan, bai ebaluazioan, bai irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuko
banakako egoeren eta egoera orokorren azterketan.
• Tutoretza-plana jakinaraztea, adostea eta garatzea, planetik sortzen diren jardueretan esku hartzera eta elkarlanean aritzera
bultzatuz.
• Ikasleen ezaugarriei buruzko informazioa ematea maila horretako irakasleei, eta programazioan, ebaluazioan eta hezkuntzaharremanean duten inplikazioa jakinaraztea.
• Bere taldeko ikasleen ebaluazio-prozesua koordinatzea, eta ebaluazio prozesua
egiteko saioak antolatzea eta saioen buru izatea.
• Curriculumaren egokitzapenetan laguntzea.
• Ikasleen ebaluazio-prozesua koordinatzea, eta, irakasle-taldearen aholkularitzarekin, eskola-orientazioko banakako txostena
egitea, familiak jakinaren gainean jartzeko eta ikasleak orientatzeko
3.- Familiei eta/edo legezko tutoreei eta beste gizarte-eragile batzuei lotuak:
• Ikastetxearen eta hezkuntza-etaparen berri ematea gurasoei eta/edo legezko tutoreei.
• Banakako hezkuntza-prozesuaren jakinaren gainean jartzea, eta lankidetza eskatzea.
• Familiak eman dezakeen informazioa jasotzea, ikaslea eta haren familia testuingurua
hobeto ezagutzeko.
• Gurasoei aholkularitza ematea; besteak beste, alderdi hauetan: ikasketa- eta portaera-arazoen konponketan, ikasketen
antolaketan eta plangintzan, eta ikasketa- eta lanbide-arloko erabakiak hartzeko garaian.
• Eskola-jarduerekin lotutako gai guztiei buruzko informazioa ematea ikasleei, haren gurasoei eta/edo legezko tutoreei, haiek
irakasleengana edo ikastetxeko aginte-organoetara jotzeko duten eskubidearen kalterik gabe. Tutorearen asteroko bisitaren
ordutegia jakinarazi beharko die ikastetxeak familiei.
• Familien parte hartzea bultzatzea ikastetxean.
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Antolaketa
1. Talde edo klase bakoitzeko irakasle-taldeko irakasle bakar bat izango da ziklo osorako tutorea.
2. Talde bakoitzaren tutoreen izendapena ikastetxeko zuzendaritzak egingo du Ikasketa Burutzak hala eskatzen dionean.
3. Tutoretza lankidetzan oinarrituta planteatzea eta garatzea egoki iruditzen zaigu. Helburu horrekin: Orientatzailea mailako
tutoreen ordezkariekin astero bilduko da haien tutoretza-lanean laguntzeko, baliabideak eskaintzeko eta sortu diren arazoak
aztertzeko.
4. Tutoretzari eskainitako denbora:
4.1.Ikasleekin: Astean saio bat taldearekin ( aurrerago zehazten dira edukiak mailakatuta)
4.2. Gurasoekin:
• Ikasturte hasierako bilkura mailaka:
• Bertaratuak eta tutoreak aurkeztu.
• Tutoreak eman beharreko informazioa:
- Ikastetxearen aurkezpen orokorra, organigrama,...
- Taldearen eta irakasleen eskola-ordutegia, ebaluazioak, bisita-orduak,...
- Taldearen ezaugarri orokorrak: ikasle kopurua, errepikatzen dutenak, aukerazkoak eta hautazkoak,...
- Ikastetxeko elkarbizitza arauak.
- Irteerak, baimenak irteera hauetarako.
- Seme-alabei hezkuntza prozesuan nola lagundu.
- Beharrezko diren argibide guztiak.
• Gurasoekin elkarrizketa bakarka, lehen eta hirugarren ebaluaketan guztiekin, bigarrenean beharren arabera. Gai
hauetaz
- Errendimendua orokorrean eta jakintzagai bakoitzean.
- Lan egiteko eta ikasteko ohiturak.
- Jarrerak: ikastetxean kideekiko, irakasleekiko, eskolako lanarekiko,...; etxean familiarekiko,
ikastetxearekiko eta lagunekiko.
- Kezkak, arazoak.
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- Espektatibak, interesak, zaletasunak, etab.
- Ikaskuntza prozesuko zailtasunak.
- Jarduera plana. Aldatzeko, hobetzeko edo jarraitzeko proposamenak.
- .......
• Hirugarren eta laugarren kurtsoko gurasoekin orientazio bilera: bilera hau orientatzaileak burutzen du bigarren
ebaluaketan.
- Hezkuntza organigrama
- 4. BDHko ikasgaiak. Aukerazkoak.
- Batxilergoko antolaketa. Modalitateak, ikasgaiak, selektibitate,..
- Lanbide heziketa. Erdi eta Goi mailako zikloak. Antolaketa, familiak, iraupena,...
• Laugarren mailako gurasoekin bakarka: orientazio kontseilua
Helburuak mailaka
Hezkidetza maila guztietan landuko da (ikus Hezkidetza Plana).
1.DBH
 Ikaslearen moldaketa eta integrazioa areagotzea, taldean, gelan eta ikastetxean.
 Etapa berriaren berezitasunak ezagutzea. Ebaluazioa, promozioa,...
 Talde kohesioa lortzeko talde dinamika desberdinak lantzea.
 Ikasleak bere buruarekiko irudi egokia lor dezan: autoestimua, autonomia....lantzea.
 Eskola eskakizun berrien aurrean ikaslearen erantzuna emateko gaitasuna areagotzea egokiak diren bideak eskainiz:
materialaren erabilera, denboraren antolaketa,....
 Bizitzarako beharrezkoak diren trebetasuna sozial desberdinak lantzea.
 Pertsonen desberdintasunak ezagutu, baloratu eta errespetatzea. Beste ikaskideen iritziak errespetatu eta nork bereak
adieraztera bultzatzea.
2. DBH
 Ikaslea zentroan egokitu dadila. Institutuaren arauak ezagutu eta errespetatzea.
 Elkarbizitzarako hezkuntza sustatzea. Gizartean onartzen diren eta elkarbizitza baketsu eta egokia ahalbideratuko duten
jokabide, jarrera eta baloreak bultzatzea.
2019-2020
Ikasturteko plana
ARALAR BHI

61








Talde kohesioa lortzeko talde dinamika desberdinak lantzea.
Ikaste ohiturak eta hainbat ikasketa estrategia lantzea.
Trebetasuna sozial desberdinak lantzea.
Osasunarekin, kontsumoarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten ohiturak kritikoki baloratzea.
Sexu arteko desberdintasunak ezagutu eta errespetatzea, jarrera sexistak baztertuz
Sexu heziketa:
 Norberaren gorputza ezagutu, baloratu eta onartzea.
 Gizakien sexu desioa eta horren adierazpenak ezagutu eta aztertzea.
 Sexu erantzunarekin zerikusia duten afektu eta emozioak ezagutzea ( desioa, erakarpena, maitasuna,...)
 Sexu harremanen arriskuak eta saihesteko jarri behar diren neurriak ikastea.
DBH
Ikasle berriak, errepikatzaileak taldean eta zentroan egokitzea.
Trebetasuna sozial desberdinak lantzea.
Genero indarkeriaren prebentzioa, antzematea eta dagokionean aurre egitea.
Ikasleak beren etorkizunari buruzko erabakiak hartzeko prestatzea eta laguntzea.
 Aukerako gaiak ongi ezagutzea eta aztertzea hurrengo ikasketen garapena ongi bideratzeko.
 Ikaste ohiturak eta hainbat ikasketa estrategia lantzea.
 Ikasleen interesak piztu bere bokazio, interesak ezagutu ditzan.
4. DBH
 Ikasleari bere buruari buruzko irudia egiten laguntzea, bere gaitasunak, interesak, mugak....
 Derrigorrezko eskolatzea amaitzean, hezkuntza sistematik eskaintzen zaizkion aukera desberdinak ezagutzea.
 Ikasleari bere ibilbide akademiko pertsonala finkatzen laguntzea, etorkizunerako dituen helburuen betekizunen eta
baldintzen arabera.
 Ikaste ohiturak eta hainbat ikasketa estrategia lantzea.
 Erabakiak hartzeko gaitasun eta trebetasun pertsonalak garatzea.
Edukiak mailaka (Materiala Aralar orientazio sitean aurkitzen da)
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1.DBH
1. Ebaluazioa
 DBHren ezaugarriak, ordutegiak, arautegia,...
 Elkar ezagutzeko ariketak eta jolasak.
 Agendaren erabilera.
 Etxeko ordutegiaren planifikazioa.
 Gelako arautegia.
 Gelako ordezkarien aukeraketa.
 Ezetz esaten ikasi ( Asertibitatea).
 Gelako inbentarioa.
 Bulling. Azalpena eta inkesta.
 Talde dinamikak. Soziograma.
 Lehen ebaluazioaren azterketa.
2. Ebaluazioa.
 Pubertaroa eta Nerabezaroa
 Aldaketa fisikoak.
 Ohitura osasungarriak.
 Sexualitatea.
 Autoestimua
 Atentzio eta kontzentrazio ariketak.
 Trebetasuna sozialak
 Elkarrizketa: gainerako pertsonak entzutea, txanda errespetatzea.
 Mesedeak eskatu.
 Sentimenduak adierazi.
 Haserreari aurre egin.
 Kexak azaldu.
 Konplimenduak egin.
 Azpimarratze.
 Bigarren ebaluazioaren azterketa.
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3.






2.
1.


Ebaluazioa
Hezkidetza.
2. DBHko aukerazkoak.
Laburpena eta eskema.
Ahalmenak sustatzea: ahalegina eta errendimendua.
Sentimenduak eta emozioak adieraztea.
Tutoretzaren ebaluazioa.
DBH
Ebaluazioa
Harrera saioa: ikasleen eskubide eta betebeharrak, asistentzia, puntualitatea, zaintzak, garbiketa, apurketak, egutegia,
ordutegia, gelako inbentarioa,...
 Agendaren erabilera.
 Etxeko ordutegiaren planifikazioa.
 Gelako arautegia.
 Gelako ordezkarien aukeraketa.
 Sexu Hezkuntza
 Bulliyingaren prebentzioa:
 Bullying kontzeptua.
 Bullying erasoetan eragiten duten aldagaiak.
 Bullying kasuetan parte hartzen duten eragileak.
 Bullyingari aurre egiteko baliabideak.
 Azterketen antolaketa eta planifikazioa.
 Lehen ebaluazioaren azterketa.
2. Ebaluazioa
 Talde dinamikak. Soziograma.
 Erabakiak hartzen laguntzeko jolasak.
 Atentzio eta memorizazio ariketak.
 Trebetasun sozialak:
 Ezetz esaten ikasi.
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 Gauzak inor mindu gabe esan.



3.






3.

Azpimarratzea.
Alkohola eta tabakoa. Inguruko presioei aurre egiten ikasi.
Bigarren ebaluazioaren azterketa.
Ebaluazioa
Hezkidetza.
Laburpena eta eskema.
Ikasleen gustuak eta interesak.
Hezkuntza sistemaren egitura, geroko ikasketak ezagutu.
3. DBHko aukerazkoak.
Tutoritzaren abaluazioa.
DBH
1. Ebaluazioa
 Harrera saioa: ikasleen eskubide eta betebeharrak, asistentzia, puntualitatea, zaintzak, garbiketa, apurketak, egutegia,
ordutegia, gelako inbentarioa, agendaren erabilera, ...
 Etxeko ordutegiaren planifikazioa.
 Gelako arautegia.
 Gelako ordezkarien aukeraketa.
 Bulling. Azalpena eta inkesta.
 Ikasteko erak eta estrategiak.
 Erabakiak hartzeko ariketak.
 Lehen ebaluazioaren azterketa.
2. Ebaluazioa
 Genero indarkeriaren prebentzioa.
 Hezkuntza sistemaren ezagutza.
 4. DBH
 Batxilergoa
 Erdi mailako zikloak.
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 Lanbide Hastapenak.
Erabakiak hartzeko laguntza ( 4. DBH ko aukerazkoak )
 Interesak
 Ikas ohiturak.
 Zaletasunak eta emaitzak.
 Lanbideak ezagutu.
 Guraso eta ikasleen iritzia.
 Nire erabakia.
 Bigarren ebaluazioaren azterketa.
3. Ebaluazioa
 Kontzeptu mapak.
 Irudi pertsonala eta osasuna.
 Gizarte trebetasunak
 Komunikazio trebetasunak.
 Aurkezpenak.
 Elkarrizketak.
 Enpatia.
 Tutoretzaren ebaluazioa
4. DBH
1. Ebaluazioa
 Harrera saioa: ikasleen eskubide eta betebeharrak, asistentzia, puntualitatea, zaintzak, garbiketa, apurketak, egutegia,
ordutegia, gelako inbentarioa,...
 Etxeko ordutegiaren planifikazioa.
 Gelako arautegia.
 Gelako ordezkarien aukeraketa.
 Bulling. Azalpena eta inkesta.
 Erabakiak hartzeko ariketak.
 Lehen ebaluazioa azterketa.
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2.








3.






Ebaluazioa
Genero indarkeriaren prebentzioa.
Hezkuntza sistemaren organigrama.
Batxilergoak.
Heziketa Zikloak.
Lanbide Hastapena.
Aukera egin behar dut: Erabakiak hartzeko programa.
 Ikasi
 Interesak
 Gaitasunak
 Nortasuna
 Emaitzak
Bigarren ebaluazioaren azterketa.
Ebaluazioa
Aukera egin behar dut: erabakiak hartzeko programa.
 Emaitzen interpretazioa
 Erabakia
 Aurre inskripzio orriak.
Lanerako hastapenak:
 Lan eskaintza aztertzeko modua.
 Eskain zure zerbitzuak: aurkezpen gutunak.
 Curriculum vitae.
Tutoretzaren ebaluazioa.
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9.3.hezkidetza plana
Hezkuntza Sailak argitaratutako Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Planak
honako hauek jasotzen ditu:
o Esparru juridikoa.






Gaiaren inguruan arautegi zabala dago eta laburbilduta, hauen helburua honako hau da: Hezkuntza sistemak
aktiboki eskola eredu mistoa gainditu eta hezkidetzan oinarritutako eredua ezarri dezan pertsonen heziketa
integrala lortu arte, sexuaren araberako estereotipo eta rolak albo batera utziz eta edozein motatako
bortizkeria baztertuz.
Arautegi hauetan, Curriculumari erreferentzi zuzena egiten zaio eta hezkidetzari dagozkion hainbat helburu
zehatzak aipatzen ditu.
Material didaktikoei erreferentzia zuzena egiten zaie baita ere eta aipatutako helburu horiek jaso beharra
aipatzen dute.
Azkenik, genero bortizkeriaren prebentzioa, antzematea eta dagokionean aurre egitea jasoa dago baita ere.

o Hezkuntza komunitateren erronkak:
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Hezkidetzan oinarritutako eskola eredua sakon aztertzea eta genero-ikuspegia ikastetxeko kultura eta
praktiketan txertatzea planteamendu integral batetik abiatuz:
 Curriculuma genero ikuspegitik berraztertu.
 Testu liburu eta gainontzeko material didaktikoa hezkidetzaren ikuspegitik aztertu eta aurrerantzean
hezkidetza kontuan hartzen dituztenak aukeratu.
 Ume-umetatik genero estereotipo itxietan oinarrituta neska-mutilek jasaten duten sozializazio
paraleloaz kontziente izan eta honek batzuen eta besteen gainean ditugun espektatiba ezberdinez
ohartu.
 Espazio ezberdinen (patioak...) erabilera genero ikuspegitik aztertu.
 Ebaluazioa genero ikuspegitik berraztertu.
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 Familiak hezkidetzan inplikatu.
Ikasleak bizitzan, ikasketetan eta lan arloan orientatzea, askatasunetik, aukera aniztasunetik eta genero
baldintzarik gabeko printzipioetatik.
Aniztasun sexualean eta emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasunean oinarritutako harreman afektibosexualaren eta elkarbizitzaren inguruko heziketa eskaini.
Genero-indarkeriaren prebentzioa landu eskola komunitate osoa bertan inplikatuz.

o Laburbilduz, plan honen azken HELBURUAK hauek dira:

2019-2020
Ikasturteko plana
ARALAR BHI



Egun gizartean ditugun genero estereotipoak gainditzea. Neska zein mutila izan, gizon zein emakume izan
gure bidea egiteko eta gure izatea adierazteko askatasuna eta baldintzak izan ditzagun.



Genero-indarkeriaren prebentzioa, antzematea eta dagokionean aurre egitea.
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Hezkidetza plana Irakaslegoa
Jarduerak
Noiz

Helburua

Arduraduna

Lorpenaren adierazleak

Irakaslegoaren
hezkidetza,
- Hainbat testu eta ikusentzunezko material landu.
aniztasun afektibo sexualean
- Kanpotik etorritako norbaiten ekarpena.
eta
genero
biolentziaren
- Hauen ganeko elkarren arteko hausnarketa egin.
prebentzioaren formakuntzan
sakondu.
Hezkuntzaren
alorrean - Hezkuntza
sisteman
hezkidetza
eta
generohezkidetza bultzatzeko dauden
indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana
arautegi, gomendio eta plan
ezagutu.
ezberdinak ezagutu eta aintzat - Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 18ko 4/2005 legearen
hartu.
III. Titulua irakurri. Bertan hezkuntza arloan
berdintasuna lortzeko neurri ezberdinak jasotzen dira.
* 1. eranskina ikusi
Lege berdinaren 28. 29. 30. eta 31. artikuluak.
Irakurri.
- Otsailaren 19ko 1/1993eko Euskal Eskola Publikoaren
legea.
- Eranskinetan azaltzen direnak.
Hezkidetza gure eguneroko
- Curriculuma genero ikuspegitik aztertu.
jardunean
txertatzeko
- Mintegika
ikasgai
ezberdinetan
txertatu
estrategiak aztertu.
ditzakegun jarduerak aztertu.

Ikasturteko
lehen
hiruilean

Hezkidetzako
- Klaustrokideen %60ak saio
koordinatzailea.
hauetan parte hartu izana.

Ikasturtean
zehar

Hezkidetzako
Arautegia klaustrokide
koordinatzailea.
guztiak eskuragarri izatea.

ikasturtean
zehar.

Hezkidetzan
oinarritutako
eskolaren
eredua
sakon
aztertu eta genero ikuspegia
ikastetxeko kultura, politika
eta praktiketan kontuan hartu.
Askatasunetik abiatuta, aukera
aniztasuna aintzat hartuta eta
genero
baldintzarik
gabe
ikaslegoa
orientatu
bere
bizitza
akademiko
zein
pertsonalean.
Genero
biolentziaren
prebentzioa landu.

Ikasturtean
zehar

Hezkidetzako
Ikasturte bukaerararko
koordinatzailea
genero
ikuspegia
eta
mitegi
programazioetan
aintzat
buruak.
hartzea.
Hezkidetzako
Guraso,
ikasle
zein
koordinatzailea. irakasleek
Hezkidetzak
eskolan tokia duela ikustea.
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Egiten duguna berrikusi eta egokitu.

.

-

-

Hezkuntza sisteman hezkidetza eta genero- Ikasturtean
indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Planan gai zehar
honen inguruan aipatzen dena irakurri eta horren
gainean hausnarketa egin.
Sexismoa, gatazkak eta bulling-a.
Mikrobiolentziak. Ikusi 3. eranskina.

Ikasturtean
zehar

Hezkidetzako
- Egiteko nagusiak bilduko
koordinatzailea. duen dokumentu bat idaztea.

Hezkidetzako
Burututako
jarduerak
koordinatzailea. memorian jasoak izatea.
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1. eranskina: Hezkidetzari erreferentzia egiten dioten arau, lege eta gomendioak .
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2. eranskina. Sexismoa eta genero estereotipoak iraunarazten
dituen aztertu beharreko eremuak.
o Ikastetxeko antolakuntza.
o Curriculuma eta hau aurrera eramateko erabiltzen ditugun
material didaktikoak (testu liburuak eta gainontzeko
materialak).
o Metodologia eta ebaluazioa.
o Irakaslegoaren jarrerak eta ikasleekiko ditugun espektatibak.
o Egiten dugun orientazioa.
o Hizkuntzaren erabilera.
o Espazioen antolaketa.
o Harremanak.



3. eranskina. Mikrobiolentziak.
o Mikrobiolentziak normaltzat hartzen diren eta ia nabaritzen ez
diren kontrolak eta botere nagusikeriak dira. Ez dira aintzat
hartzen eta ondorioz onartu egiten dira.
o Ohiko estereotipoen iraunaraztearekin lotuak egon daitezke eta
“normaltasunetik” kanpo dagoen guztia izaten dute helburu.
Harreman eta atrakzio eredu tradizionalak ere eragin handia
dute biolentzia mota honetan.
o Mikrobiolentziaren adibideak:
 Estereotipo tradizionalekin hausten dutenak baztertzea
edo insultatzea. Hala nola, futbola gustatzen ez zaion
mutia, dantza gustatzen zaion mutila, futbola gustatzen
zaion neska (geroz eta gutxiago), mutil isilak eta ez
oldarkorrak, izaera handiko neskak, “desberdin” jazten
direnak, “finagoak” diren mutilak...
 “Marikoia”, “puta” eta horren ohikoak bihurtu diren
tankerako insultoak
 Genero biolentziarekin agian lotura zuzena ez izan arren
mikrobiolentzien eremuan kokatzen direnak, adibidez
ikasleek bere artean ohituraz batere errespeturik gabe
harremantzen direnean.
 Bikoteen arteko kontrol zorrotza. Hau bi norabidetakoa
izaten bada mutilak gehiago erabiltzen dute.
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Hezkidetza plana ikaslegoa
Helburuak.
o Genero estereotipoak gizarteak sortatakoak direla jabetzea eta
hauek gainditzeko ahalegina egitea. Emakume eta gizona izateko
bide bakarra al dago? Emakume zein gizonengan indartzen diren
ezaugarriak aztertu eta hauen irakurketa kritikoa egiteko ikasleak
gaitu.
o Denok desberdinak garela jabetzea eta aniztasun hori errespetatu
eta aberastasun iturri bezala ikus dezatela.
o Norberak bere izatea askatasunez adierazi eta bizitzeko aukera izan
dezan oinarriak jarri.
o Bakoitzak bere ahalmen eta gustoen araberako ikasketa eta bizitza
aukerak egiteko gai izan dadin oinarriak ipini.
o Izpiritu kritikoa garatu edozein iturritatik jasotako mezu sexisten
aurrean, hala nola, testu liburuak, komunikabideak, kartelak,
publizitatea, filmak, liburuak, bideojokoak… “Betarrreko moreak”
erabiltzera ohitu.
o Berdintasunean oinarritutako sexu heziketa landu.
o Maitasun eredu tradizionala aztertu eta hone gaineko hausnarketa
kritikoa egin (kontrola, jeloskortasuna, posesibitatea, laranja erdia,
printze urdianren mitoa...).
o Homofobiaren gaia aztertu eta honen aurka borroka egiteko bideak
aztertu eta martxan ipini.
o Emakumeen aurkako bortizkeria agerian jarri eta horren kontra
borrokatzeko bideak aztertu eta martxan ipini.
o Gizartean emakumeek egiten duten izkutuko lana ikustarazi, hala
nola, etxeko ardura eta ume eta adinduen zaintza besteen artean.
o Emakumeak pairatzen dituzten diskriminazio egoerak aztertu eta
ikustarazi. Soldata baxugoak lan berdina egiteagatik, goi karguetara
eta ardura postuetara iristeko trabak, kiroletan, edertasun
ereduetan, publizitatean (emakumea objektu bihurtzeko joera
ikustarazi)...
o Helburu hauek guztiak bi ardatz nagusietan laburbildu genitzazkeen:
o Genero estereotipoen azterketa sakona egin eta gizarteek
kulturalki eraikitako zerbait diren einean hauek gainditzeko
bideak jorratu eta,
o Genero indarkeriaren prebentzioa landu eta honen kontra
egin.
Ikaslegoarekin hezkidetzaren gaia lantzeko eremu ezberdinak aurreikusten
ditugu, hala nola:


Tutoritza saioetan. Orientatzaile eta tutoreekin adostu beharko
genuke tutoritzako saioetatik
hezkidetzaren gaiari zenbat saio
eskainiko dizkiogun eta nola egingo dugun. Aukera ezberdinak
aurreikusten ditugu, alde batetik, « Berdur Barik » programaren
eskaintza jarraitzea, eta bestetik, guk bildutako materialekin hainbat
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saio egitea edo saio gehienetan hezkidetzaren helburuak lortzeko
bideratutako jardueraren bat egitea.


Ikasgai guztietan. Ikasgaiaren arabera interbentzioa ezberdina izango
da. Hauek egin daitezkeen jardueren adibideak dira, hala ere mintegi
bakoitzak gaiari nondik nora heldu aztertu beharko luke:
o Matematika.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Problemetan zer nolako rolak betetzen dituzte gizonak
eta emakumeak? Zenbat aldiz ateratzen dira batzuk eta
besteak? Zer nolako lanbideka dituzte?...
 Emakume matematikariak historian zehar eta gaur egun.
 …
o Zientziak (Natur, Biologia, Fisika…).
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Asmakizunak, teoriak eta tankerakoak egin dituzten
pertsonaiak azaltzen direnean, ba al dago emakumerik?
 Emakume zientzilariak historian eta gaur egun.
 ...
o Hizkuntzak.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Emakumearen presentzia literaturan eta hizkuntza elkargo
ofizialetan (Euskaltzaindia, Real Academia...)
 Hezkidetzaren gaia lantzen duten testuak erabili.
 ...
o Gizarte.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Noiz eta nola azaltzen dira emakumeak erabilzten ditugun
liburuetan eta ikasten ditugun gertaera garrantzitsuetan?
 Historiako gertatkizun garrantzitsuetan paper garranztia
jokatu duten emakumeak aipatu.
 ...
o Teknologia.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Emakumearen
presentzia
lanbide
teknikoetan,
ingeniariak,
mekanikoak,
iturkinak,
arkitektoak...
Ikasleengan gaiaren inguruko hausnarketa bultzatu (¿).
 ...
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o Gorputz Hezkuntza.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Kirol ezberdinetan emakumearen presentzia berdina al
da? Zergatik?
 Zer
nolako
presentzia
du
emakumeen
kirolak
komunikabideetan ? Zergatik?
 Kirol emakume profesionalik ba al dago? Irabazien
alderaketa gizonekiko.
 Txapelketa eta lasterket batzuetan diru sariak egoten
dira. Berdinak al dira?
 ...
o Musika.
 Curriculumaren eta material didaktikoen azterketa genero
ikuspegitik. “Betaurreko moreak” jantzita ditugularik ,
zerbaitek atentzioa deitzen al digu?
 Emakumeen presentzia musika munduan. Ba al dago
musika klasikoan emakume konpositore ezagnik historian
zehar? Eta gaur egun? Arrazoiak?
 Gainontzeko musika estiloetan nolakoa da emakumeen
presentzia?
 ...


Interbentzio puntualak.
o Heziketa afektibo-sexuala, “Hirusta” taldearen eskutik.
o Genero biolentziaren prebentzioa, “Hirusta” taldearen eskutik.
o Berdindu.
o Gehitu.



Jolas garaietan.
o Jarduera aktiboen eskaintza handitu neska mutilentzat. Jokoak,
kirol txapelketak…



Egun berezien ospakizuna.
o Azaroaren 25a
o Abenduren 1a
o Otsailaren 14a
o Martxoaren 8a
o Maiatzaren 18a

Hezkidetza plana gurasoak
Ordezkaritza Organo Goreneko gurasoak proiektu honen berri badute eta
hezkidetzaren gaia OOGtik espreski jorratzeko plana ere egina dago. Dokumentu honi
atxikita doa OOGko hezkidetzako plana.
Hala ere gure asmoa guraso guztiekin eta ahal den neurrian Alegiko herrirarekin eta
eskualdeko gainontzeko herriekin ere lana egitea litzateke. Zehazteke badago ere,
hauek dira aurrikusten ditugun jarduerak:
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ZER
NOIZ
o Sensibilizazioa bultzatzeko hainbat
o Sensibilizazio
saioak
burutu
formakuntza saio irekiak burutu.
ikasturtean zehar.
Honetarako Alegiko udal teknikari
eta zinegotziekin hitz egin eta
jardueraren
nondik-norakoak
zehaztuko ditugu.
o Guraso interesatuen hezkidetzako o
Sensibilizazio
saioak
bukatu
talde iraunkorra sortzeko ahalegina
ondoren.
egin.
o Gurasoak eta herria egin daitezkeen
o Ikasturetan zehar adostuko dira
beste
jardueretan
eta
egun
seinalatuen ospakizunetan inplikatu.
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9.4. Ikasleen Harrera eta Agurra
Ikasleen harrera lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara
ZER
NOLA
Matrikula kanpaina
 Gurasoekin jatorriz eskoletan bilera
Institutuan, honela ikastetxea
ezagutzen dute
DBHko ezaugarriak LHkoei azalduz
Hamaiketakoa eginez eta patioan
jolastuz





Ikasleen antolaketa





Eskutitza



NORK
DBHko zuzendaritza eta
orientatzailea
DBHko ikasketa burua eta
orientatzailea
LHtik etorri behar duen
ikaslearen herri bereko
DBHko ikasleak azalpena
egiñez.
Eskola guztietako 6. mailako
ikasleak
Idazkariak



Eskutitza



Idazkaritzatik



Uztailean



LHko irakasleek eta DBHkoek.



Irailean



NOIZ
Ekainean

Aukerazko ikasgaien azalpena
eta aukeraketa
Ikasleei harrera



LH ko ikasleak Orendainera
Eskolaritate liburuak eta
ikasleen liburuak eta aktak
Ikasle berrriei etxeetara
eskutitza bidali ikasturte hasera
eta liburuen zerrenda adieraziz
Udako neurri osagarrien

balorazioa





4. DBH-KO IKASLEEI AGURRA
ZER
DBH bukatu dutenei agurra
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LHko irakasleek lana baloratu ondoren
DBHko tutoreei informea pasatuz. Gainditu
gabeko ikasgaienak bakarrik pasatuko
dituzte.
DBHko irakasleek gainditu gabeko
ikasgai horiek kalifikatuz.





NOLA
Oroigarria emanez
Bertsoak kantatuz
Ikastetxeko ikasle guztiekin
hamaiketakoa eginez





NORK
Atezainak (oroigarria)
Euskara departamentuak
(bertsoak)
Zuzendaritzak (hamaiketakoa)



NOIZ
Otsaila-martxoa



Apirila-maiatza



Apirila-maiatza



Maiatzean



Ekainean
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9. 5. Hizkuntza Normalkuntza proiektua - 2018-2022
012951 IES Aralar BHI
2018-2022 epealdirako ikastetxe honek prestatu duen Hizkuntza Normalkuntzako Proiektu honek
ikastetxearen Organo Gorenaren onespena duela aitortzen dut.
EREMUEN GAINEKO HAUSNARKETA
Justifikazioa

Aralar BHI institutua ikastetxe txikia da, 214 ikasle ditu 10 gelatan banatuta.
Institutuak, nahiz eta Alegian kokatua egon, inguruko herrietako ikasleak jasotzen ditu:Alegiako San
Juan, Altzoko Imaz Bertsolaria, Abaltzisketako Txalburu, Amezketako Zumadi eta Ikaztegietako Herri
Eskola lehen hezkuntzako ikastetxeetatik .
Gure ikastetxean euskararen ezagutza eta erabilpena ziurtatua egon da haseratik, baina duela lau
urteko datuek, 2014koek, ezagutzan eta erabilpenean beherakada bat azaldu ziguten, eta gure
helburua hori gelditzea izan zen.Ingurune euskaldun batetan kokatuta egonda, herri txikietan gertatu
den joera ere gurean eman eta ematen da oraindik, baina joera gelditzen ari denaren zantzuak daude.
Joera hori gelditu nahian , besteak beste, Hizkuntza Proiektua burutu genuen duela bi urte, oraindik
ez da nahikoa denbora igaro baloratzeko, baina ahalegin horretan murgildurik dago ikastetzea.
Gizartean bezalaxe, ikaslego desberdina ugaritzen ari da gurean eta hainbat jarrera finkatu beharra
ikusten dugu. Erabaki eta eginkizun batzuk jasoak ditugu Hizkuntza Proiektuan , baina hartutako
erabakiak eta hartu beharrekoak ahalik eta onuragarriak edo bideragarrienak izan daitezen saiatu
beharko dugu.
Gure ikastetxeko ikasle gehiengoen ama hizkuntza euskara da (% 71,6). Eta beste ama hizkuntza bat
dutenek , euskara ikas dezaten baldintza egokiak dauzkate. Esan genezake euskararen erabilera
ziurtatua dugula gure ikastetxean, baina hau mantentzea eta igotzea izango dela gure helburu
nagusia.
Bestalde, gure erronka ere izango dira: ikasle eta irakasleen euskara kalitatea hobetzea, gurasoen
inplikazioa alfabetatze eta euskalduntzean, eskolaz kanpoko ekintzetan euskararen presentzia
ziurtatzea, kanpo harremanetan euskararen erabilera areagotzea eta batez ere euskaraz gehiago
kontsumitzea baliabide digital berrietan. Beraz, zeregin ugari ditugu. Horretarako gaur egungo
egoeraren diagnosi batetik abiatuz, datozen lau urteetarako helburuak eta estrategiak finkatzea
izango du Hizkuntza Normalkuntzako Proiektu honek xede nagusia.

Eremu Instituzionala

Hasera batetan ez zen hain beharrezko ikusten HNBaren lana ikastetxean. Hau da ez zen euskara
sustatzeko beharrik ikusten , berezko lanerako hizkuntza zelako guztiontzat. Duela lau urte datuek
adierazten zuten, egoera soziolinguistikoa aladatzen ari zela eta horrekin batera hizkuntza jarrera eta
ohiturak.
Gaur egun egoera aldatzen ari da eta guztion inplikazioa beharrezko ikusten da. Ondorioz, guraso
eta ikasleen inplikazioa handitzea izango da helburu nagusietako bat.Beraz, HNPko kideen artean
zuzendaritzako taldeko bat, ikasle bat, guraso elkarteko kide bat, irakasle bat eta ikastetxeko beste
langile bat beharko lukete taldea eraginkorragoa izate aldera.

Eremuaren gaineko hausnarketa eta 4 urteko
plangintzarako irizpideak

Hurrengo 4 urteko plangintzarako beharrezko ikusten da Eskola Kontseilu eta guraso bileretan
euskararen eta hizkuntzen erabilera finkatzeko hartutako erabakietaz hausnartzea eta argi
azaltzea edo jakinaraztea ikastetxearekin harreman duen orori.

Eskola kideen hizkuntzazko prestakuntza eta
erabilera

Orokorrean kidego guztietan erabilera ezagutza baino altuagoa da.
Irakasleen artean euskararen erabilera eta ezagutza altuak dira, eta esan daiteke duela lau urtetik
hobekuntza nabaria eman dela, ia 30 puntutakoa hain zuzen. Horren arrazoiak egin diren
formakuntza saioak, IRALE ikastaroak, Hizkuntza proiektua burutu izana eta guztiok hizkuntzaren
garraztziaz jabetu izana eta noski, irakasle desberdinak izatea edo irakasleen aldaketa.
Ikasleen erabilera altua bada ere %83,39, erdal hiztun aktibo gutxi batzuek eragin handia dute
erdararen erabileran. Eta gainera, erdal hiztun aktiboak gora egin dute nabarmen. Ikasleen ezagutza
berriz beheruntz doa. Arrazoiak ugariak izan daitezke: ikasleen jatorria edo etxeko ohiturak,
metodologia ez erakargarriak, ingelesaren erabilpena sustatzea, behar eta motibazio berriak...Bataz
bestekoaren erabilera %83koa den bitartean ezagutza %69,78 koa da. Desoreka hori konpondu
beharra dago.
Erregistro informalean hitanoaren erabilerak ere nabarmen egin du behera eta esan daiteke ia
desagertzen ari dela. Duela lau urte neskek iada galdua zuten eta orain mutil bakan batzuk
gelditzen dira hitanoa erabiltzen dutenak.
Hau dela eta, ikasleengan hizkuntzarekiko sena piztu beharko dugu.Iikasleak HNBan partaide izan
daitezen sustatu, lehiaketa, sari, opari, laguntzen... bitartez. Kultura alorreko ekintzen berri eman
eta parte hartzera bultzatu beharko ditugu.
Gurasoen ezagutza eta erabilerari dagokionez, ezagutza maila %76,8an dago eta erabilera aldiz %
71,11n. Gurasoen partehartzea derrigorrezko ikusten hizkuntzaren normalizazio bidean, batez ere,
Guraso Elkartearen inplikazioa. Era berean, komunikazioaren garrantzia dela eta, euskaldunak diren
gurasoek eskolarekiko harremanak( ahoz zein idatziz) euskaraz izan daitezen ahalegindu behar dugu.
Bestalde, euskaltegietako ikastaroak eskaini, &quot;Atarian&quot; ikasle guztiei helarazi, eta hauek
gurasoei eta euskal aldizkariak erabiltzeko harpidetzak eskaini. Hitz batetan, euskaraz kontsumitzera
animatu eta beriaen seme-alaben eredu izan daitezen.

Eremuaren gaineko hausnarketa eta 4 urteko
plangintzarako irizpideak
Gelaz kanpoko jarduerak

Erabileraren jaitsiera galditzea eta ezagutza eta kalitatea bermatzea izango lirateke helburu.
Ikasle eta gurasoen inplikazioa bideratzea hizkuntzaren balioaz jabetu daitezen eta irakasleok
ikasleon hizkuntza kalitatea eta ezagutza bermatzen ahalegintzea.
Jolas garai ,sarrera-irteera, jangela eta garraioan euskararen erabilera jaisten ari da. Aldiz , kirol
ekintzetako beherakada gelditu da.
Deigarria da euskaraz zein gutxi erabiltzen den telebista, filmak ikusteko eta beste gailu digitaletan.
Euskaraz kontsumitzera animatu behar ditugu.
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Eremuaren gaineko hausnarketa eta 4 urteko
plangintzarako irizpideak

Eskolak ikasleei eskaintzen dizkien tailer, hitzaldi, irteera, bisitaldietan... euskara izango dela
azalpenetan erabiliko den hizkuntza ziurtatzea.
Aisia garaian eta batez ere telefono, internet.... delakoetan euskara erabil dezaten bultzatzea.
Aisi-kirol-kultur ekintzetarako monitore edo hezitzaile euskaldunak eta hitanoz dakitenak kontratatu.
Azalpenak euskaraz izango dituzten ekintzak eskaini.
Hauetaz gain, atsedenaldietan euskara hitz egiten dela bermatu.

Nabarmen jaitsi da euskararen erabilera teknologi berri,telebista musika eta horrelakoetan. Adibidez,
telebista %3,4ak soilik ikusten du euskaraz bakarrik, interneten ere % 8,8ak erabiltzen du euskara ...
Ikasleak eskolako eremu guztietan , batez ere, jolas garai eta jan gelan ,euskara erabiltzeko irizpideak
hausnartu eta erabaki.
Aisi aldia eta kultur kontsumoa euskaraz egin dezaten informazioa eta bitartekoak eskaini.

Bestelako tresnak

Goole drive bidez, inkesta bereziak bete dira ikasleen erabilera neurtzeko gelaz kanpoko jardueretan;
eta bestalde, behaeta lan bat egin da ikastetxeko eremu informaletako neurketa egiteko.
Inkestaren bidez baieztatu ditugu ikasleen joerak eskolaz kanpoko ekintzetan. Deigarriena izan da
telebista, filma, internet... eta horrelakoak erdaraz ikusten dituztela batez ere. Baina bada alderik ere
telebista %3,4ak ikusten du euskaraz eta irratia aldiz %30,2ak. Interneten % 8,8 ibiltzen da euskaraz
eta mugikorrean aldiz % 50a.
Behaketaren bitartez lortu dugu baiztatzea, mintzagaramako erdaldun aktiboak direla erdarako joera
dutenak eta zein gunetan aritzen diren erdaraz lokalizatzea.

Eremuen lehentasunen inguruko hausnarketa

Lehentasuna eskolako kideen erabilera mantentzea eta kalitatea bermatzea eta hobetzea litzateke.

4 URTEKO PROIEKTUA

1. EREMU INSTITUZIONALA
1.1. Ikastetxearen antolakuntza
Helburu zehatza
Ikastetxeko eremu
guztietako kideak
inplikatzea(
zuzendaritza,
klaustroa,
gurasoak...)
HNBko jarduerak
publizitatzea eragin
haundiagoa izan
dezaten.
Interfacea edo
informatika
zerbitzua euskaraz
dagoela ziurtatzea.
Eskola kontseiluan
eta guraso bileretan
hizkuntzaren
erabilera
bermatzeko
erabakiak betetzea.
Gurasoen
partaidetza
areagotzea
normalkuntza
batzordeak
antolatutako
ekimenetan.
Gurasoak
gurasoentzat
normalkuntza gaiei
buruz ekimenak
antolatzea.

Ardura

Jarduera mota

Adierazle mota
kuantitatiboa

Eskola
kontseilua

Antolaketa jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Erabakiak
adosteko prozesuak

Parte hartzeari
dagokiona % tan, %80

HNB

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Betetze maila
ehunekotan neurtzen
dutenak % tan, %90

IKT
arduraduna

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Zuzendaritza

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Zuzendaritza

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Guraso
elkartea

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22
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Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Hizkuntza
normalkuntzak
ikastetxeko beste
proiektuetan islada
izan denaz
arduratzea.
Euskarazko
produktuen
zabalkunde eta
erabilerari bultzada
berezia ematea.

Zuzendaritza

Mantentze jarduerak

HNB

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

1.2. Normalkuntza sustatzeko erabakiak
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Dokumentuak
euskaraz sortzen
jarraitzea eta aurrez
sortutako
dokumentuen
hizjuntza kalitatea
berrikustea.
Hizkuntza
proiektuan,
hizkuntzaren
lanketarako jasota
dagoena betetzea
edo gauzatzea.

Zuzendaritza

Mantentze jarduerak,
Ebaluazio jarduerak

Zuzendaritza

Ebaluazio jarduerak

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

1.3. Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Jada markatuta
dauden hizkuntza
irizpideak
jarraitzea, agiri,
dokumentu eta ohar
guztietan.
Ikastetxeko
hizkuntza
irizpideekin bat ez
datozenentzat
jokaera irizpideak
adostea.

Idazkaritza

Mantentze jarduerak

HNB

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

1.4. Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Euskara harreman
hizkuntza dela
bermatzea.
Ikastetxeak eta
Udalak helburuak
partekatzea.
Euskal
komunikabideak
kontzienteki erabili
ditzaten bultzatzea.

Zuzendaritza

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak

Zuzendaritza

Hausnarketa jarduerak,
Ebaluazio jarduerak

HNB

Hausnarketa jarduerak

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

 ESKOLAKO KIDEEN HIZKUNTZAZKO PRESTAKUNTZA ETA ERABILERA
2.1. Ikasleak
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Adierazle mota
kuantitatiboa

Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Ikasleak HNBan
parte hartzea.

HNB

Parte hartzeari
dagokiona % tan, %60

Hitanoa lantzea
gizartearen esparru
ezbeerdinetan
erabiltzeko.
Euskararen
ezagutza eta
erabilera
portzentaiak
mantentzea.
Etorri berrientzako
hizkuntza
proiektuan
jasotakoa betetzea.
Euskara eguna,
Santa Ageda,
Olentzero... eta
euskal kulturarekin
zerrikusia duten
ekitaldiak sustatzea.
Euskararen kalitatea
bermatzea.
Euskaraz bizitzeko ,
euskararen aldeko
jarrera eragitea.
Euskal kulturaren
ohiko erreferentziak
ezagutzea.

Sail didaktiko
bat

Antolaketa jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak
Prestakuntza edo
trebatze jarduerak

Eskola
kontseilua

Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak

Prestakuntza jasotzaile
posibleekin alderatuz
% tan, %70

Zuzendaritza

Antolaketa jarduerak

Betetze maila
ehunekotan neurtzen
dutenak % tan, %90

Sail didaktiko
bat

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

klaustroa

Prestakuntza edo
trebatze jarduerak
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

klaustroa

sail
didaktikoak

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Erdal hiztunak
euskaraz hitz
egiteko ahalegina
egin dezaten
laguntzea.
IRALE eta antzeko
ikastaroen bidez
euskara maila eta
euskal kulturari
buruzko jakintza
handitzea.
Ikasleen arteko
euskarazko
interakzio
didaktikoa eta
komunikazio
abertsa bideratuko
duen metodologia
adostea arlo
guztietarako.
Ikasleen
taldekatzea, klasedenbora
antolamendua.
Irakasle batzuk
hitanoa erabiltzea.
Ikasleek euskaraz
egin dezaten,
irakasle guztiek
antzeko jokabidea
izatea.

HNB

Hausnarketa jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

HNB

Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak

Zuzendaritza

Hausnarketa jarduerak

HNB

Prestakuntza edo
trebatze jarduerak
Hausnarketa jarduerak,
Prestakuntza edo
trebatze jarduerak

Prestakuntza jasotzaile
posibleekin alderatuz
% tan, %50

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

Prestakuntzaren
balorazioa, 7

Asebetetzearen
balorazioa, 9

2.2. Irakasleak

klaustroa

2.3. Administrazio eta zerbitzuetako langileak
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Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

Betetze maila
ehunekotan neurtzen
dutenak % tan, %80
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Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

2.4. Gurasoak
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Gurasoak
sensibilizatzea
ikastetxean ikasleek
euskara
erabiltzearen
garrantziaz.
Hizkuntza
proiektuan famili
tipologiaren arabera
adostutako
harremanetarako
hizkuntza kontutan
hartzea.
Gurasoen
euskalduntzea
bideratzeko
ekintzak sustatzea.
Normalkuntzako
erabakietan
gurasoak eta
gurasoen elkartea
inplikatzea.

Zuzendaritza

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Zuzendaritza

Hausnarketa jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak

Eskola
kontseilua

Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak

Zuzendaritza

Antolaketa jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

 GELAZ KANPOKO
JARDUERAK 3.1. Eskola eragile
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Atsedenaldi eta
aisialdiko
ekintzetan euskara
sustatzea eta ahal
izanez gero,
hitanoa.. Begirale
euskaldunak eta
ahal dela hitanoa
menderatzen
dutenak izatea.
Jolasaldietan eta
bazkalostean
hizkera informala
sustatzeko ekintzak
antolatzea.
Autobuseko eta
jangelako langileek
euskaraz dakitela
ziurtatzea.

Zuzendaritza

Antolaketa jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

HNB eta
ikasleak

Antolaketa jarduerak,
Prestakuntza edo
trebatze jarduerak

Zuzendaritza

Antolaketa jarduerak

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22

3.2. Elkarteak / erakundeak eragile
Helburu zehatza

Ardura

Jarduera mota

Komunikazio sare
bat osatzea kultur
ekintzen aukerak
jakinarazteko.
Elkarteen eskaintza
euskaraz egiten
dela ziurtatzea.

HNB eta IKT

Antolaketa jarduerak

Idazkaritza

Antolaketa jarduerak

Denboralizazioa
18-19 19-20

20-21

21-22
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9.6. Aralar BHI 2020-2021 ikasturterako kontingentzia plana
1. Sarrera
Plan hau egiteko, ondorengo dokumentuak erabili ditugu:
 Hezkuntza Sailaren protokoloa
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavir
us/eu_def/adjuntos/protokolo_orokorra_covid_19_2020_2021_ikasturtea_
e.pdf
 Ikasturte hasierako protokolo osagarria
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavir
us/eu_def/adjuntos/Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudea
keta_e.pdf
 Lan arriskuen prebentziorako neurriak.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavir
us/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf
 Lasarteko Berritzeguneko ikastetxeentzat laguntza dokumentuak
https://drive.google.com/file/d/1iwVVDVMamSQiV6VECVYD56hMqWrEmKs
u/view
https://drive.google.com/file/d/1eCXwuXg8wMuqyaaTuiDkKJp83rRkN_G/view
2. Higiene neurri orokorrak
 Ikasleak etxetik irten aurretik tenperatura neurtuko dute. 37ºtik gora
badute edo ondoezik baldin badaude, etxean gelditu behar dute.
Ikastetxeko gainontzeko langileok neurri bera erabiliko dugu.
 Kanpoko edozein pertsonari, ikastetxera sartzerakoan, tenperatura
hartuko zaio.
 Maskara derrigorrezkoa izango da autobus geltokietan, autobusetan,
patioan, pasiloetan eta gela barruan.
 Eskuen garbiketa: ikastetxean sartzerakoan, kanpoan egon ondoren,
besteekin kontaktua izan ondoren, komuna erabili ondoren, tresna eta
gune komunak erabili ondoren, zerbait jan baino lehen…
 Bereziki zainduko da garbiketa eta desinfekzioa, garbiketa-programa baten
bidez. Era berean, espazioen aireztapena areagotuko da. Ahal den
neurrian, gela guztiak aireztatuta egongo dira beti (lehioak eta atea
irekita), hau posible ez denean, saioaren erdian eta bukaeran, gelako atea
eta lehioak 5 minutuz irekiko dira.
 Pertsonen artean, 1,5 metroko distantzia mantendu behar da beti.
 Tailerretan, laborategian, bikoizketa geletan... eta objektuak partekatu
behar diren guztietan, ikasleek eskuak garbitzeko neurriak zorroztu
beharko dituzte. Tresneria erabiltzen hasi aurretik eskuak garbituko
dituzte eta tresneria erabili ondoren hau desinfektatu eta berriz ere
eskuak garbitu.
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3. Ikastetxearen sarrera-irteerak
Ikasleak ikastetxera iristerakoan, maskara jantzita eta elkarren arteko
distantziak mantenduz, patioan edo estalpetan itxaron beharko dute txirrinak jo
arte (8:20etan). Lehen orduan zaintza duten irakasleak sarrera banatan jarrita,
ikasleei hidrogela banatuko diete eskuak garbi ditzatela. Ordu horretarako, lehen
orduan ikas saioa dugun irakasleok, gure gelan zai egon beharko dugu.


Eraikuntza berriko sarreratik ondorengo taldeak sartuko dira: 2B, 2C, 2A, 4A,
4B, 4C (lehen egunean zehaztutako hurrenkera honetan).
 Eraikuntza zaharreko atzeko estalpeko atetik, 3B, 1C, 3A, 1B, 1A sartuko
dira.
Sartzerakoan bete beharreko neurriak:


Lehen egunean, ikastetxean, gela bakoitzeko ikasleak, banaka eta
zehaztutako hurrenkeran sartuko dira.
 Ilaran igoko dira, elkarren artean 1,5 metroko distantziak mantenduz eta ezer
ikutu gabe.
 Ikasleak, gelara iristerakoan, bakoitzak dagokion tokian txamarra eskegi,
liburuak apalean utzi eta era ordenatuan bere lekuan eseriko dira.
Jolas garaian, irtetzeko eta sartzeko prozedura eta hurrenkera berdina izango
da. Bigarren jolas garaitik sartzerakoan, lurrean marraztutako pasiluetatik joan
beharko dute (LHkoak patioan egongo baitira).
Eguerdian, berdin irtengo gara. Etxera doazenak, zuzenean joango dira. Jangelan
gelditzen direnak, motxilak zehaztuko den tokian utzi (eraikuntza berriko
estalpean) eta jangelan sartuko dira, banan-bana, eta bere tokian eseriko dira.
Aurretik eskuak garbituko dituzte. Irteera ere, era antolatuan egingo da.
4. Jolas garaiak.










Lehen jolas garaia, 10:16etatik, 10:37ak bitartean izango da.
Bigarren jolas garaia, 12:23etatik, 12:44ak arte izango da.
Hau dela eta, futbol zelaia eta frontoia erabili ahal izango ditugu. Euria ari ez
duenean futbol zelaian egongo dira eta euria ari duenean frontoian. Txirrinak
jotzerakoan, DBH 1ekoak hasiko dira itzultzen eta azkenak DBH 4koak izango
dira. Patioan marraztutako pasilotik geletara itzuliko dira.
Maila bakoitzak bere eremua zehaztuta izango du (ikusi Jolasgarairako
eremuen banaketa dokumentua). Patioan ere, elkarrenganako distantzia
mantentzea komeni da, bereziki, hamaiketakoa jaterakoan (maskara kenduta
egongo garelako).
Sartu-irteetan elkarren arteko distantziak errespetatuko dira.
Jolas garaia ondoren zainzta duten irakasleek, sarreretara jeitsiko dira
ikasleei hidrogela banatzera.
Lehen orduan bezala, gainontzeko irakasleok geletan zai egongo gara.
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Momentuz, patioan ezin izango dira baloiak eta beste kirol tresnak erabili eta
ikasleak bere taldekoekin mantenduko dira, beti ere distantziak errespetatuz
eta maskara jantzita.

5. COVID kasuak sortuz gero jarduteko prozedura











COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo
langileak ez dira eskolara bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID19a diagnostikatu zaielako isolatuta dauden guztiak, ez eta COVID-19aren
sintomak agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen batekin
harreman estuan egon delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro ere.
Etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo tutoreek
horren berri emango dute ikastetxean eta seme-alaba etxean gelditu beharko
du.
Gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko
zailtasuna…), eskolak seme-alaba jasotzea eskatuko dio familiari. Familiak
osasun-zentrora deitu beharko du eta bertan aztertuko da ikaslearen egoera.
Balorazioa izan arte, pertsona hori isolatuta mantenduko da. Tokia zehaztuko
dugu.
Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola
utzi eta etxera joango da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu.
COVID-19 kasu bat baieztatzen bada ikastetxeko langileen edo ikasleen
artean, pertsona horrekin kontaktu estua izan duten pertsona guztiak PCR
froga egingo dute eta emaitza jaso bitartean, etxean isolatuta egon beharko
dute.
Noiz ulertuko dugu arriskuko kontaktu bat egon dela:
o Garraioan, nire ingurukoak.
o Patioan, maskara gabe, 1,5 metro baino gertuago hamaiketakoa jan
dutenak, edo elkar ikustuz jolasean ibili direnak. Eskolaz kanpo egoera
berean ibili direnak.
o Jangelan, nire inguruko mahaikideak.
o Gela berriz, espazio segurotzat jotzen dugu (aireztatua, distantzia eta
maskara etengabe jantzita).
6. ZERBITZU OSAGARRIAK
Eskola garraioa.
Ikasleei autobusean eserlekua zehaztuko zaie, autobus bakoitzak garraiatzen
dituen ikasleen zerrenda eta autobusean zein lekutan esertzen diren jasoko
da. Bi zikloko ikasleak banatuta eseriko dira.
Ikasle guztiek eta gainerako langileek maskara erabiliko dute uneoro.
Jantokia.
Ikasle bakoitzari bere lekua adieraziko zaio eta maila bakoitza banatuta
kokatuko dugu. Prozedura zehaztuko da.
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7. Ikaskuntza-irakasuntza prozesua eta curriculuma.
Ikasturtea hasi aurretik, irakasleok (gaitasunen oinarrizko mailak lortuko direla
bermatzeko) ikasketa-maila bakoitzeko funtsezko alderdiak zehaztuko ditugu,
(lorpen-adierazleetan zehaztuko dira).
Ondorengo dokumentuan eginkizun hauek betetzeko informazio erabilgarria
duzue:
https://drive.google.com/file/d/135gBSnZk8Fo6OrnacaiBqs3VE9A32KtZ/view
Ikasgela bakoitzeko irakasle-taldeek koordinazio-bilerak egingo dituzte, honako
helburu hauekin:
o Ikasleei buruzko informazioa partekatu eta taldeko eta banakako
lorpen eta beharren balorazioa egiteko.
o 2019-2020 ikasturte-amaierako aldian eginiko lanak partekatzea, haien
koherentzia eta osagarritasuna bermatzeko eta hainbat
eremu/arlo/gaitatik oinarrizko alderdiak sendotzen direla bermatzeko.
o Lehen astean, bizi izandako egoera ikuspegi afektibo-emozionaletik
baloratzea komenigarria izateaz gain, aldi ez-presentzialean landutako
minimoak berrikusiko dira.
o Datu hauek guztiekin ikasle bakoitzaren hasierako balorazio orokorra
izango dugu.
8. Egoera ezberdinen definizioa
A egoera
Irakaskuntza presentziala aurreikusten da. Aurreko puntuetan agertzen diren
neurriak kontuan hartu beharko dira.
B egoera
Ikastalde bakoitza 2 azpitaldetan banatuko da. Azpitalde bakoitza aste batean
hiru egun eta hurrengoan bi egun etorriko dira eskolara eta beste bi edo hiru
egunak etxetik egingo dute lan. Astelehena, asteazkena eta ostirala talde
baterako eta asteartea eta osteguna besterako. Online modalitatean dauden
ikasleek, eskolan modu presentzialean dauden gainerako ikaskideekin batera
saioa jarraitzeko modua aztertu beharko dugu.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta
2. egoera honetan, ikasle hauen presentzialtasuna lehenetsiko da, betiere
osasun-agintarien jarraibideen arabera, eta familiei jakinarazi beharko zaie,
edozein agertokitan ikastetxera joateko baldintzak zeintzuk diren
(ordutegiak, zerbitzuak, higiene-neurriak, etab.).
C egoera
Irakaskuntza ez-presentziala izango da. Ohiko ordutegia errespetatuko da eta
saio gehienetan telekonferentziaz (meet) jarraituko dira ikas saioak (saioen
2/3ak gutxienez).
Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta bermatzeko prozedura
zehaztu behar dugu.
Euskararen indartzea behar duten ikasleak.
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HNPtik eta Zuzendaritzatik ekintzen programa berezia bultzatuko da euskara
indartzeko eta ikasle hauek ahozkotasuna landuko dutela bermatzeko.
9. Irakasleen arteko koordinazioa eta prestakuntza
Ikasketa-maila bakoitzeko funtsezko alderdiak zehaztu (lorpen adierazleak
zehaztu).
Ikaskuntza-irakasuntza prozesua eta curriculuma atalean zehaztutako
eginkizunak aurrera eraman.
o Funtsezkoa alderdiak zehaztu.
o Metodologiak egokitu (ikasleak lanean eta aktibo jardungo diren
metodologiak lehenetsiz).
Konfinamendu garaian garatu ditugun jarduerak modu kritikoan aztertu. Praktika
onak identifikatu eta hobetzeko arloak antzeman.
Irakasle bakoitzak ikasleekin landu dituen estrategiak eta tresnak partekatu eta
hurrengo ikasturterako ondorioak atera.
Irakasleen gaitasun teknologikoaren diagnosia egin eta gai horri buruz
prestakuntza aurreikusi.
Irakasle guztiok Classroom eta inika erabiliko dugu.

Alegian, 2020ko urriaren 31an

Andu Martinez de Rituerto Arregi
Ordezkaritza Organu Goreneko Lehendakaria
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