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1. Sarrera introducción
Ikasturteko planaren garapenean eragina izan duten aspektu edota faktoreak
Gure helburua da beti ikasleengandik ahalik eta etekin handiena lortzea bizitzako arlo guztietan.
Horregatik, kontuan izan ditugu ikasleek dituzten ezaugarriak eta hauen beharrizanei dagozkien moduan
erantzuteko ditugun baliabideak erabili ditugu.
Memoria honek, ikasturtearen hasieran Ikastetxearen Urteko planean jarritako helburuen zein jardueren
lorpen maila aztertu eta ebaluatu ondoren, jaso diren ondoriorik nabarmenenak bildu nahi ditu. Azterketa
honen bitartez, Hezkuntza Komunitateak hurrengo ikasturterako beharrezko diren aldaketak eta
hobekuntzarako neurriak hauteman nahi ditu.
Eta, era berean, sortutako hezkuntza premiei eta komunitateak eskatutako beharretara moldatu nahian,
ahalik eta planifikaziorik onena egitea izan da helburua.
2017/18 ikasturtean IKt inguruan ERDIKO maila lortu dugu, metodologia aldaketa batzuen ondorioz.
Ikasturte honetan ere, ordutegia aldatzeko be saiatu gara.
Ordutegi berriarekin Deustuko Ikastolako ikasketa eta irakaskuntza prozesuak hobetu nahi gendun. Alde
batetik, LH eta HHko umeek ordutegi orekatuago bat izango lukete, inguruko zentro publiko eta
pribatuetan sarrera eta irteera ordu berdinekin, eta aste erdian arratsalde batez atseden hartzeko
aukerarekin. DBHko umeak egunero ordu berdinean sartuko ziren ikastolara, umeen eta familien
ordutegien kudeaketa erraztuz. Bestetik, irakasleok arratsalde dedikatu bat izango genuen irakasleen
arteko koordinaziorako, irakasleon formaziorako eta familiekin komunikazioa errazteko.
Urtarrilean bozketa egin genuen baina eskola komunitateko sektore bakoitzatik bozkatu zuten 2/3
kopurura ez ginen heldu (ikasleak %41,44, eta gurasoena %60,85).
● Egiteko prozedura eta lan-metodologia
Ikasturtean zehar koordinatzaileek eta mintegi buruek urteko planean jarritako helburuak aztertu eta
baloratu ondoren, zuzendaritza taldeak borobildu eta ondorioak atera ditu, datorren ikasturteko, 18-19,
planean kontuan hartzeko, gidoia sortuz.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la comunidad
bai
Klaustroa claustro
Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica

x
x

Zikloetako taldeak Equipos de ciclo

x

Mailetako taldeak Equipos de nivel
Departamentuak Departamentos didácticos
Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos
Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos
Ikasleen ordezkariak Delegados/as del alumnado

x
x
x
x

ez

zer-nola qué-cómo
Beharrezkoa izan denean
Astelehenero
Asteartero
eta
asteazkeneroko
batzarretan
Astero batzarretan
Astero batzarretan
Zuzendaritzarekin bilera
Astero batzarretan
Hilean behin
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Familien ordezkariak Respresentantes familias

x

Ikastola
kontseiluan
eta
honen
batzordeetan, mailetan delegatuak

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv.
Zuzendaritza taldea El equipo directivo
Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones
Beste batzuk Otros (identificar quiénes)

x
x
x

Astelehen eta ostegunetan.

● Datorren ikasturtean jarraipena izango duten urteko planaren aspektuak Aspectos del plan anual
que deberán tener continuidad en el próximo curso
KOORDINAZIO bilerak. Bertan astelehenero zuzendaritza taldea eta ikastetxeko ordezkari (HH- LH eta
DBHko koordinatzaile guztiak bildu eta funtzionamenduko hainbat aspektu aztertu ditugu). Esparru hau
ikastolako ZUTABE NAGUSIA bihurtu dugu.
Bestalde, LHn gero eta nabariagoa da astirik ez dugula koordinatzeko, formaziorako, bilerak egiteko,
berrikuntzak sartzeko,…Beraz, ordu erdi izan beharrean, ordubeteko esklusibaren beharra ikusten dugu.
Ikasturte honetan ordutegi aldaketa lortzeko hauteskundeak izan arren, ez dugu lortu.
2017/18 ikasturtean, astearteetan bildu dira DBHko Mintegibururak, Koordinatzailea eta ikasketaburua,
koordinazio bileran aztertutakoa zabaltzeko.
EUSKERA arloan ekimen gehiago sortu behar ditugu ahozko adierazmena bultzatzeko, Normalkuntza
Proiektuaren bitartez bideratuta. Ebaluazio diagnostikoaren emaitzak kontuan hartuta zeregin handia
daukagu arlo honetan, hobekuntza planean gauzatu den moduan. Hasitako HIZKUNTZA PROIEKTUAri
bukaera datorren ikasturtean emango diogu.
ELKARBIZITZA, iaz Elkarbizitza Planaren lehenengo urratsa burutu genuen: HH, LH eta DBHko arauak
jaso eta bateratu genituen dokumentu batean. Aurten jantokirako arautegia be adostu da. Datorren
ikasturtean kurtsoa hasieran, Eskola Kontseiluan onartu beharko da. Honez gain, Hezkidetza proiektua
dela eta, hainbat ekintza burutu ditugu egun berezietan.
IKT, Einika programaren bitartez aurrera pausoak eman ditugu. EINIKAren erabilera orokortu da zentruan,
HH, LH eta DBHn txostenak honen bitartez zabaltzeko. Gurasoekin komunikatzeko ere erabiltzen da
LH3.ziklokoan eta DBHn ere bai. Deustuko Ikastolako Sitea ere sortu da, daukagun informazio guztia
edozein tokitik kudeatzeko.
Iazko ikasturtean IKT oinarrizko maila lortu genuenetik, hainbat pausu aurrera eraman ditugu. Ikasturte
honetan 17-18, 3.zikloan, hau da 5.eta 6.mailetan ikasle bakoitzak dispositibo bat izanik (Chromebook)
testu libururik ez dute erosi. Ikastetxeak irakasleentzat ukipen-pantailadun gailu digitalak (Chromebook)
erosi eta gelak wifi gailuekin hornitu ditu.
Aurten irakasleek berrikuntza pedagogikoen eta baliabide digitalen inguruko formazioa jaso dugu,
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan erabiltzeko material digitalen sorkuntza errazteko.
Aurten IKT MAILA Ertaina lortu dogu. Azkenengo urteetan irakasleok etengabeko IKT formazioa egiten
saiatu gara nahiz eta ikastola ordutegiaren ezaugarriak askotan arazo bihurtu aurrera eramateko.
Formazio eta autoformazio jarduera ezinbestekotzat jotzen ditugu.
Irakasleon formazioak gelako jardunean eragiten du eta gaitasun hauek ikasleei igortzen zaizkie
eguneroko erabileran.
Ikasturte hasieratik, Batzordea, astero bildu da, ikt gaiak aztertzeko, antolatzeko eta bideratzeko.
IKT BATZORDEA:
Ainara Jainaga DBHko Kudeaketa akademikoaren arduraduna
Oier Bilbao DBHko teknologi irakaslea
Andoni Rodriguez 3.zikloko eta proiektuko arduraduna
Maria Jesus Gorostiza idazkaria.
Mari Tere Artetxe zuzendariordea.
Libe Alonso zuzendaria
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2.1. Helburuen lorpen maila eta garapena desarrollo y grado de logro de los objetivos
1.- Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB,
Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa,
maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP,
Equipo directivo, etapa, ciclo, nivel,
departamento…]

ZUZENDARITZA

CURRICULUM PROIEKTUAREN JARRAIPENA KOMUNITATEKO ESPARRU GUZTIAK KONTUAN HARTURIK.
GUZTIEN HARREMANA BULTZATUZ:hizkuntza proiektua, eleaniztasuna, hezkidetza, programazioak berrikusi
eta egokitu DBHn.

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila. Aspectos a destacar. Grado de
logro de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Komunikazioa era digitalizatuan %
50an egin dogu : irakasleekin zein
gurasoekin eta kanpoko erakundeekin.

Komunikazioa era digitalean egin
%100ean.

INIKAren erabilera orokortu da
irakasleen artean eta gurasoekin
komunikatzeko.

Zehaztu INIKAren erabilera.

DEUSTUKO IKASTOLAKO dominua
ikasle irakasleen arteko
komunikaziorako erabili da DBHen eta
LH 3.zikloan.

Zehaztu DEUSTUKO IKASTOLAKO
dominuaren erabilera.

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.
Prioridades en función de las
propuestas de mejora.

Sistematizatua izan irakasle, ikasle
eta gurasoen arteko informazioa
zabaltzeko era.
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SITE-a sortu da ikastetxeari buruzko
informazioa antolatuta eta eskugarri
izateko.

SITE-a hornitu.

Web-aren edukia aztertu.

Aztertu eta berriztu.

Web-a formatua eta edukia
eguneratuta izan.

Eskola komunitate osoaren
adostasuna ez dogu lortu ordutegia
aldatzeko.

Egoera aztertu, koordinazio eta
formaziorako irtenbideak aurkitzeko

Irtenbideak bilatu, esklusiba ordu
betez izateko LHn, DBH-LH-HH
koordinatzeko,formazioa batera
egiteko.

Arazo egoera egunerakotasunean
txertatu.

Arazo egoerak %100
programaketetan txertatzea

Programaziotan: arazo egoerak
txertatu dira.
Planteatutako helburuak lortu dira

Koordinazio horizontalaz gain HHko
koordinazio bertikala bermatzea

- Maila bereko koordinazioa
- Etapa osoko koordinazioa

- Ez dugu lortu

- Ikasgaien programak berriztatzea
- Natura eta gizartearen metodologia
berria martxan jartzea.

- Ikasle bakoitzarentzako baliabide
digitalak lortu.

HH

LH 1.ZIKLO
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LH 2.ZIKLO

Gizarte eta Natura zientzietako gaiak (
bederatzina gai direlako) lantzeko
denbora arazoa egon da gaien
zerrenda mailaka adostuta egon arren.
“Elkarrekin mateatzen” hirugarren
mailan bigarren hiruhilekotik aurrera
jarri zen martxan, seigarren mailakoak
aitabitxi/amabitxiak izanik.
Laugarren mailakoak lehenengo
mailara joan dira” Elkarrekin
mateatzen” eta “Elkarrekin
irakurtzen”, hamabostero, egitera.
Manipulatzeko ariketak eta ekintzak
oso erakargarriak eta onuragarriak
izan dira.
Euskara arloa digitalizatu egin da.

Gaien banaketa mailaka eta
denboralizazioa berrikustea.

Datorren urtekoa eguneratu beharko
da liburu aldaketa dagoelako.

Nahiz eta liburua egon, erabili
daitezke zenbait baliabide digital,
halanola: bloga, educaplay eta tresna
digital gehiago…

Matematika eta lengua arloak
digitalizatu eta programazioak eginda
daude.

Arlo hauetan antzeman ditugun
akatsak zuzendu behar ditugu eta
beste batzuk egokitu.

Garrantzitsuena aurkitutako akatsak
zuzentzea izango da.

Natura eta Gizarte gaietan baliabide
digital batzuk erabili dira: Thinglink,
kahoot, blogak...

Erabilitako tresnak finkatzea.

Arazo egoera batean oinarritutako
unitateren bat gutxienez lantzea,
horretarako drivera joko dugu.

Eguneratu dira programazio guztiak
5.mailan eta 6. mailan lengua,

Programazio hauek birpasatu,
antolatu eta egokitu behar dira.

Matematika arloan dauden
hutsuneak egokitu.

“Elkarrekin mateatzen” proiektuan
gaiak ikasturte hasieran beharrizanen
arabera aukeratu eta antolatu;
aitabitxi/amabitxiek lana aurretik
landuta izatea.

LH 3.ZIKLO

Baliabide digitalak erabili ahal izateko
beste pertsona baten laguntza izatea
gelaka ordenagailuen arazo ugariak
konpondu gehi erabilera ikasi ahal
izateko.
Ikasle nagusiek laugarren mailako
ikasleak ordenagailuekin trebatzen
laguntzea(elkarrekin mateatzen
egiten den moduan)
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matematika eta ingelesa.

Falta diren programazioak egin behar
dira.
Datorren urteari begira, eta LHko 6.
mailan ezarri den proiektua
(Chromebook erabilera) jarraituz,
liburu digitala erabiliko dugu.
Ikasleek egin beharreko ekoizpen
idatziak egiteko IKT baliabideabideak
bultzatzea.

6. Mailako Gizarte eta Naturako
programazioak egin behar dira
Curriculuma proiektu berrian egokitu

DBH
MATEMATIKA MINTEGIA

Kurtso honetan curriculum berria
egokitzen joan gara.

DBH
HIZKUNTZA MINTEGIA ( EUSKARA,
INGELESA ETA GAZTELANIA----)

Programazioak arazo-egoeraren
arabera egin ditugu.

DBH
GIZARTE MINTEGIA

Programazioak berrikusko dira

Choomebook-a erabiltzeko materiala
prestatuko dugu.

Baliabide digitalak erabili

DBH
TEKNOLOGI MINTEGIA

Ikasturte honetan arazo egoerak sartu
ditugu programazioetan.

IKT erabilera bultzatuko da eta
Teknologiarako DBH1.mailan
Chromebook-ak erabiliko dira.

Teknologia eta Plastikarako dauden
baliabide digitalak ezagutu eta erabili.

IKT baliabideen erabilera bultzatzeko
formazioa jaso.
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2.- Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB,
Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa,
maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP,
Equipo directivo, etapa, ciclo, nivel,
departamento…]

ZUZENDARITZA

HH

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila. Aspectos a destacar. Grado de
logro de los objetivos.
Ulibarri programaren bitartez
arduradunak Berritzeguneko
aholkulariaren laguntzaz diagnosia egin
du.

Argitxorekin erlazionatutako jarduerek,
gutxi izan arren, arrakasta handia izan
dute.
2 eta 3 urteko geletan euskararen
erabilera ez da ailegatu proposatutako
ehunekora. Berriz, 4 eta 5 urteko geletan
bai.
Txiki-txokoen helburua ez dugu uste bete
denik.
-

LH 1.ZIKLO

EUSKARAREN ERABILPENA SUSTATU KALITATEA HOBETUZ.

Klaseko mintzagramak egitea eta
taldea euskararen aldeko eragile
bezala erabili.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Nahiz eta HNP proiektua aurrera
eraman antolatzen diren jarduerak
euskara bultzatzeko eta kalera
ateratzeko ez dira izan nahikoak.
Kanpainak antolatu eredu ez
formalean hizkuntza erabiltzeko.
Argitxorekin erlazionatutako
jarduera gehiago garatzea, eta haien
arteko euskararen erabilera
handitzea
Txiki-txokoen antolakuntza berrikusi
behar da, eta arduradunak (HHkoa
eta LH 5ekoa) koordinatu beharko
dira

-

Indartze kanpainak ugaritu
Ekintzen egutegia zehaztu
eta bateratu.

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.
Prioridades en función de las
propuestas de mejora.
Euskara eredu ez formalean ikasleek
eta ez irakasleak erabili.

-

-

Txiki-txokoen arduradunak
izandatu eta ahalik eta lehen
haien funtzionamendua
birplanteatu
Jarduerak diseinatu
Jarduerak martxan jarri

-

Egutegia finkatu
Sari motibagarriak lortu
9

LH 2.ZIKLO

LH 3.ZIKLO
DBH
MATEMATIKA MINTEGIA

DBH
HIZKUNTZA MINTEGIA ( EUSKARA,
INGELESA ETA GAZTELANIA----)

DBH
GIZARTE MINTEGIA

- Hiruhileko bakoitzaren hasieran
euskeraren erabilera indartzeko
kanpainak egitea ezinbestekoa da
gaztelania nagusitzen delako
eremu gehienetan.
- Elkarrekin mateatzen proiektuan ere
euren arteko hizkuntza euskera
erabiltzeko ahalegina egiten da.
HNPtik proposatu diren jardueretan
parte hartu dugu( Olentzero, euskararen
eguna…) eta jarduera berri batzuk sortu
ditugu (Hitzen leihaketa, Berbale saria).
Irakurmena landu dugu hizkuntza
matematikoa eta euskararen erabilpena
uztartuz .

-Ikastetxe mailan goitik beherako
ekintza koordinatu eta
eraginkorragoak egiteko beharrizana
ikusten dugu, irakasle - langile
guztiak eta ikasle nagusiak eredu
direlako.

- Irakasle eta ikasleei gogoratu
euskera dela ikastolako
komunikaziorako hizkuntza.
- Eskolaz kanpoko ekintzetako
begiraleei ere ikasturte hasieratik
gogoratu.

HNPko arduradunak proposatutako
jardueretan parte hartu.
Irakasleen arteko talde bat sortu
normalkuntzarako.
Ikasturteko zeharreko helburu bat

Ikasleen artean gelako egoeretan zein
egoera ez formaletan euskaraz
mintzatzea.

Ahozkotasuna ebaluatzeko errubrikak
erabili ditugu; errubrikak ikasleei
lagungarri gerta dakizkieke, ahozkoa
ebaluatzean eskatzen zaienaren
kontzientzia hartzen dutelako eta
ahozkotasunari loturiko zenbait atal
modu konszientean zaintzen saiatzen
direlako.
Testuak ulertzerako orduan hobekuntza
egon da, hiztegi aldetik hobetu egin
ditugu

Errubriketako adierazleak hobeto
definitu dagokionean.

Beste mintegiei errubrikak pasatu,
ikasleen ahozko azalpenak
zuzentzeko euren arloetan
ahozkotasuna ebaluatu dezaten eta
mintegi guztiok batera jokatu
dezagun.

Datorren urtean sakontzen joan
beharko gara

Mintegi osoak berdin jokatuko du,
hiztegia, lantzeko modua...

denez,datorren ikasturtean
jarraitu beharreko helburua da.

Euskararen erabilpenaren garrantzia
adierazi eta baloratu ,ebaluazioaren
jarreren atalean jasota datorren
moduan.
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DBH
TEKNOLOGI MINTEGIA

Tekno eta Plastika arloekin lotutako
irakurmen ulergarria landu dugu.
Ahozkoa ere landu da burutu dituzten
lanak azaltzean.

3.- Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB,
Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa,
maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP,
Equipo directivo, etapa, ciclo, nivel,
departamento…]

ZUZENDARITZA

Datorren ikasturtean jarraitu
beharko dugu.

Arloak irakaslearekin eta kideekin hitz
egiteko aukerak ematen ditu eta
komunikazio hori beti euskaraz izatea
bultzatu behar dugu. Kalifikazioetan
erabilerak pisua izan behar du.

ELKARBIZITZA PLANEAN JARRAITU

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila. Aspectos a destacar. Grado de
logro de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Hobekuntza proposamenak
kontuan hartuz, lehentasunak
finkatu.
Prioridades en función de las
propuestas de mejora.

Elkarbizitza proiektua material
erabilgarriarekin (tutoretza saioak
antolatzeko) eskuragarri dago
ikastolako sitean.

Elkarbizitza proiektuari bizitasuna eman: Elkarbizitza proiektura OOG n
urtero aztertuz,proposamenak jarriz,
onartu
ebaluatuz,...

Ikasturtearen hasieran egunak
finkatuta izan gure programaketan.
Behatokia eskola komunitateko
ordezkariekin kurtso hasieran baino ez
da bildu .
Ikasturtearen zehar, astean behin
jantokiko arduraduna eta ikasketa
buruak bildu dira

Ikasturte hasieran kurtso osoko datak
jarri.

Bizikasi martxan jarri

Batzorde egonkor bat sortu. Jantokiko
arautegia birpasatzea.

Jantokiko bizikidetza kudeatzeko
batzorde bat antolatzea
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HH

Emozioak identifikatzeko helburua
lortu dugu
Haien arteko gatazkak modu egokian
bideratzearena landu dugu, eta
hobekuntza bat eman da
-

LH 1.ZIKLO

LH 2.ZIKLO

LH 3.ZIKLO

-

Balio zibiko-sozialeko gaiak
martxan jarri ditugu.
Gatazkak konpontzeko
prozedurak erabiltzea.

- Soziogramak urtero bezala erabili
ditugu taldeko elkarbizitza hobetzeko. Arauak geletan jarrita sarritan
berrirakurri ditugu gogoratzeko. Gelako zein patioko arduradunak izan
ditugu eguneroko ekintzak bideratzeko.
- Tutoretzako ordua gatazkak eta
kezkak bideratzeko onuragarria izan da,
beti ere liskarrak eta arazo larriak
momentuan konpontzen ahalegintzen
garen.
- Emakume esanguratsuen biografiak
idatzi eta aurkeztu dira.
- Tratu txarren kontrako egunean,
puntu morea egin genuen birziklatzeko
gauzekin.
- Artearekin lotura duten emakumeei
buruzko lanak egin eta aurkeztu
dituzte.
-DBHko talde feministaren tailerrak

Gatazken konponbidean lanean
jarraitzea

-

Zaborren trataera BZS gaian
lantzea.
Material pedagogikoak
hobetzea.

Gatazkak identifikatzea eta
ereduak emanda, modu egokian
bideratzea

-

Materialak lortzea.

- Beharrezkoa ikusten dugu
kontsultorearekin harreman zuzenak
izaten jarraitzea. - 2. pisuko patiorako
jolas-materiala armailu egoki baten
sartu eta jolasorduetan arduradunen
bidez antolatu

- Kontsultorea eta PTarekin
koordinatzeko denbora izan.

-Datorren ikasturterako bai martxoak
8an zein azaroak 25ean jarduerak
burutuko ditugu.

Data hoietan egin beharreko
ekintzak zehaztea.
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DBH
HIZKUNTZA MINTEGIA ( EUSKARA,
INGELESA ETA GAZTELANIA----)

egon ziren geletan.
Ikasleen arteko errespetuan eta
ikasleen irakasleekiko errespetuan
aurrerapausoak eman dira, baina
oraindik sakonki landu beharreko gaia
da.

Disziplina arazoak saihesteko neurri
zuzentzaileak hartu.

DBH
GIZARTE MINTEGIA

Ikasleen artean errespetu faltak ez dira
onartuko eta neurriak hartuko dira.

Neurri zuzentzaileak lehengo egunetik
gogor aplikatu

DBH
TEKNOLOGI MINTEGIA

Komunitate osoko errespetuari oso
garrantzi handia eman diogu. Taldeko
lanetan, besteen lana zaintzea...

Tutoretzetan elkarbizitza landu behar
da.

DBH
MATEMATIKA MINTEGIA

Saiatu gara eguneroko elkarbizitza
errazten.
Puntualtasunari,elkarrenganako
errespetoari begiruneari garrantzi
handia emon zaio

Tutoretzetatik taldeen elkarbizitzari
buruzko hausnarketa egin.

DBH
MATEMATIKA MINTEGIA

Zuzendaritza taldeak
elkarbizitzaren kontrako
jokabideak egiten dituzten
ikasleen kontrola eraman, eta
neurri zuzentzaileak hartu,
jokabide desegoki horiek orokortu
ez daitezen.
Elkarbizitza batzordeak
finkatutakoa aurrera eraman

Neurri zuzentzaileak irakasleak,
tutoreak eta Bizikai batzordeak
jarri beharko ditu garrantziaren
araberae
Tutoretza lanari eta Bizikasi
taldearen lanari lehentasuna
eman eta euren arteko
koordinazioa bultzatu.
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4.- Helburua

TALDEAK [Ikasleria, OOG, GE, PB,
Zuzendaritza Taldea, etapa, zikloa,
maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP,
Equipo directivo, etapa, ciclo, nivel,
departamento…]

ZUZENDARITZA

HH

IKTen erabilpenean sakondu.

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila. Aspectos a destacar. Grado de
logro de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

IKt batzordea sortu da maila ertaina
lortzeko.
Ikastetxeko sitean hainbat dokumentu
era antolatuan jarri ditugu.
Classroom, symbaloo eta hainbat apps
en erabilpena indartu dira.
Gure arteko harremana eta lan egiteko
era konpartitua izateko drive,
classroon,.. erabili dugu.
Chromebook ari buruzko arautegia egin
dugu
INIKAren erabilpena zabaldu da.

IKT en erabilpena klaustro osoari
zabaldu formazioaren bitartez.
Sitea eguneratu eta osatu.
INIKAren erabilera zabaltzea.

Baliabideak funtzionatu duten neurrian
saiatu gara IKTen erabilera gelako
egunerokotasunean inplementatzen.
Komunikaziorako baliabide berriak
erabiltzen lehenengo pausuak eman
ditugu.

IKTen funtzionamendua hobetzea
eta hori lortzen den neurrian, hauek
eskaintzen dituzten aukerak
ezagutzea eta erabiltzea

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.
Prioridades en función de las
propuestas de mejora.

IKT erdiko maila lortzeko batzordeari
egonkortasuna eman.
INIKAren erabilera orokortu.
Chromebooken arautegia OOGn
onartu

-

IKT baliabideak modu egokian
funtzionatzea
IKTen erabilera garatzea
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LH 1.ZIKLO

Inoiz baino txarrago bai
ikasleak bai irakasleak:
baliabiderik ez.

-

Baliabide egokiak lortzea.

-

Baliabide egokiak lortzea.

Gero eta lan gehiago ordenagailuen
bidez bideratzen joan, irakasleoi
laguntza emanez.
Metodologia berri hauek sustatu eta
finkatu egin behar dira. Sendotu egin
behar da erabilpena.
Baliabide hauen erabilpenak ekar
ditzakeen eragozpenak gainditzeko
hausnarketa egin eta erabakiak
hartu.

Programazioetan baliabide digitalak
txertatu.

LH 3.ZIKLO

- Lhko 3. eta 4. mailan ikasgelan LH 5
eta 6. mailakoen Eskola 2.0
ordenagailuak jarri dira.
-Aurten ikasleak Chromebookekin
lanean hasi dira eta burubelarri sartuta
gaude IKT-en erabileran.
- IKT-ko zenbait baliabide erabili ditugu:
classroom, drive, liburu digitalak,
blogak…
- Chromebook-en erabilerak
metodologian aldaketak ekarri ditu.

DBH
MATEMATIKA MINTEGIA

Baliabide informatiko batzuk erabilten
hasi gara: Symbaloo, Classroom, Drive..

1. mailan Chromebook erabilera

DBH
HIZKUNTZA MINTEGIA ( EUSKARA,
INGELESA ETA GAZTELANIA----)

Ikasleekin informatika baliabideak
erabili ditugu: drive, classroom,...

Lehenengo helburuan aipatu dugun
moduan,1. mailan Chromebook
erabiliko dugu
Beste mailetan aurretik aipatutako
baliabideak jarraituko dugu
erabiltzen.
Informatika baliabideak klaseko
eguneroko jardunean maizago
erabiltzeko jarduera gehiago
prestatu.

LH 2.ZIKLO

Metodologia hauek sustatu eta
finkatu egin behar dira.

Formazio sakonagoa jaso.
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DBH
GIZARTE MINTEGIA

Materialak sortzen hasi gara

Klaustroan adostutakoa ikt ari
dagokionez klasean erabili

formazioan sakondu

DBH
TEKNOLOGIA MINTEGIA

Ikasleekin hainbat baliabide erabiltzen
hasi gara: Clasroom, Symbaloo, GSuite

DBH 1.mailan Chromebook
erabiltzen hasiko gara eta
Teknologian liburu digitala ezarriko
da.

Formazioa irakasleentzat eta
Chromebook gehiago hurrengo
urtean DBH 2.mailan egongo diren
irakasleentzat.

2.2. Ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa procesos de aprendizaje del alumnado
Aztertutako esparrua1
Ámbito o aspecto analizado
HH

LH

Egoeraren azterketa. eta zergatien laburpena
Análisis de la situación y síntesis de las causas

Hobekuntza eta jarraipenerako prosamenak
Propuestas de mejora - continuación

-HHko talde guztietan txokoak eta errutinak erabili dira ardatz Txokoak eta errutinak egiten jarraituko dugu.
moduan eta helburuak lortzeko tresna bezala.
Aniztasunari erantzuteko premia izan dugu eta horregaitik
berritzeguneko aholkulariari eskaera eginez saio batzuk izan
genituen irakasleekin. Ikastolako aholkularitza taldeak gero
eta presentzia handiagoa behar du gaur eguneko premiei
erantzuteko

Datorren ikasturterako formazio saioak: antolatuko
dira. HLBP (hezkuntza laguntza berariazko premia) eta
HPB( hezkuntza premia berezia) ren inguruan.
Ikastetxeko aholkulariak irakasleekin banaka eta
taldeka egingo du lan beharrizan berezien inguruan
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LH -5-6 MAILAK

Metodologi aldaketa bat piskanaka txertatzeko asmoa dugu Egunero ordubeteko esklusiba edukitzea.
Proiektuka ere lan egiteko asmoa daukagu baina hau guztia Formaziorako arratsalde bat izatea oso egoki ikusten
aurrera eramateko koordinazio handia izan behar dugu.
dugu. Ez dugu lortu.

DBH
HIZKUNTZA MINTEGIAK

Aurten hizkuntzetan estrategia multzoa erabili dugu kurtsoan Datorren ikasturteari begira, ahozkotasuna zein
zehar ahozkotasunean eta idatzizko frogetan. Adibidez: zer idazmena lan komunikatiboen bitartez lanean
eduki behar duten kontuan ahozko aurkezpen ona egiteko jarraituko dugu
(tonoa, intonazioa, gorputzaren jarrera, agurra…); testu
tipologiaren arabera, zelan osatu testu bat…
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak aspectos de funcionamiento general del centro
IUPean planifikatutakoa kontuan hartutik funtzionamendurako alderdi orokorren balorazioaren laburpena eta ondorioak
Volcado y conclusiones de la valoración de aspectos generales de funcionamiento, tomando como referencia lo planificado en el PAC

Tutoretzen banaketa
Distribución de
tutorías

Tutoretza Plana
Plan de Acción
Tutorial

Esklusiben banaketa
Uso de las exclusivas
Laguntza eta
errefortzuen
eraginkortasuna
Eficacia de los apoyos
y refuerzos

Alderdi positiboak
Aspectos positivos
Egonkortasuna
dago HHn.

Zailtasunak
Zergatiak
Dificultades
Causas
DBHn irakasle asko Behin betiko gutxi daudelako
aldatzen dira urtero.
LHko 3zikloan tutore
berriak
izateak
ostopatzen
du
metodologia finkatzea.
Harremanetan jartzea
Familia asko dira.
ez dela hain erreza
batzutan.

DBH 1.mailan
tutoreak
gurasoekaz
Kontaktu zuzena
izaten dute
elkarrezagutzeko.
LHkoak
ordu Koordinatzeko,
erdikoak dira.
formaziorako.
HH2 urteko gelan
ezinbestekoa
ikusten
da
laguntzailearen
papera.
Umeei berariazko
erantzun ematea

HH2urteko
batzuetan
geratzen dira
Antolakuntza
izaten da.

Hobekuntza proposamenak
Propuestas de mejora
Ez dago gure esku. Zentroaren autonomia
aldarrikatzea, eskatzea.

Inika programa sistematizatu.

Ikastolaren erabakia izan zen orain Esklusibak jarraian
dela 20 urte.
Ordutegi aldaketa..
tutoreak Laguntzaileak beste saioak dituelako
bakarrik
Irakasleen errekurtso eskasa.
zailena

izatea,

ordubetekoak.

Laguntzaileak HH2ko gelan izatea.
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Organo kolegiatuen
funtzionamendua
Funcionamiento de
los órganos
colegiados
Pertsona bakarreko
karguen
funtzionamen.
Funcionamiento de
los cargos
unipersonales

Arazoak, erabakiak Elkartzeko
planteatzerakoan , adostea
adostasunetara
heldu gara.

ordutegiak Bakoitzak bere ordutegia daukalako Saiatzea komuneko ordutegia finkatzen eta
etapa ezberdinetan egonez.
errespetatzen.

Etapa
ezberdinen Ordutegia
Taldeka lan egiten koordinazioa dela eta.
dogu

Ordutegi aldaketa proposatu.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos que se desarrollan en el centro:

HNP programa

Ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad

Ezinbestekoa, beharrezkoa da,
euskararekiko ditugun asmoak aurrera
eramateko.
Memoria erantsita atzeko partean.

HNP programak 3 eremutan lan egiten du: Eremu instituzionala, Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta
erabilera, eta, azkenik, gelaz kanpoko jarduerak.
Lehenengo eremuan Eskola kontseilua, zuzendaritza, administratiboak, ekonomia, eta, jakinarazpenak sartzen dira.
Helburua, euskara, ahalik eta gehien erabiltzea da eguneroko lanean: bileretan, ordenagailuaren interfaz en,
jakinarazpenetan, kanpoko erlazioetan... Azken hau da, oraindik, atzeratuen dagoena. Besteetan arrakasta maila oso
handia da. Elkarteak direla eta Berbaizu ekin urte osoan egin dugu lan eta ekintza askoren koordinatzailea izan da.
Bigarren eremua Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera da. Bertan Ikasleak, Irakasleak,
Administrazio- zerbitzuetako langileak eta Gurasoak sartzen dira.
Ikasleak direla eta, (eremurik garrantzitsuena guretzat), Ikasleen Euskara batzordearekin lanean jarraitu dugu eta
arrakastatsua izan da esperientzia hau. Haiekin ekintza desberdinak burutu ditugu: Euskara eguneko antolakuntza
(abestiak, kalejira, jokoak…), lehiaketa desberdinak (SMSak, mikroipuina, marrazkiak, pegata…).
Irakasleak direla eta ezinbestekoa izan da euren inplikazioa kurtsoan zehar egin ditugun ekintzak aurrera ateratzeko,
atal honetan, halaber HNB en parte aktiboa izatea garrantzitsua da . Datorren urteari begira martxan jarri beharko
litzateke ordutegiaren protokolo bat helburu hau betetzeko.
Gurasoak baita HNB an parte hartu behar dute, horretarako, bidea artikulatu beharko da, egutegi eta ordutegi batekin
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Hirugarren eremuan, gelaz kanpoko jardueretan, Eskola eragileak eta elkarteak sartzen dira. Arlo honetan
jolasaldietako jarduerak, irteerak, eskola kirola, jantokia etab. daude. Jolasaldietako jarduerak, eskola kirola eta
jantokia bultzada bat behar duten esparruak dira.

Eleanistasunerantz: dbh-n musika ingelesez DBH1-DBH2

Ondorioak
conclusiones
Hizkuntza modu bizi batean beste gai
batzuetan erabiltzea oso aberasgarria
izan da.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Datorren ikasturtean ahal izan ezkero jarraituko dugu. Ondo legoke disziplinartekotasuna lantzea eta koordinatzea
beste irakasleekin. Arteko konpetentzia sendotzeko.

Eleaniztasunerantz: Plastika ingelesez 3.zikloan

Ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad

Aurten egin ditugun proiektuekin jarraitzea.
Aurten 5. eta 6. mailetan tailerrekin
jarraitu dugu.
5. mailan txiki-txokoak ordu berean egiten
dira eta beraz, hiruhilabete batzuetan
zaila izan da proiektuekin amaitzea. Batez
ere, bigarren hiruhilabetean. Gainera,
21

6.mailan inauterietako karrozak
prestatzeko ordu hau erabili da eta honek
oztopatu du bigarren hiruhilabeteko lana.

Amabitxi eta aitabitxi programa. Mateatzen

Ondorioak
conclusiones
Ikasturte honetan matematika eta
hizkuntza landu ditugu ikasturte
hasieratik astean behin.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
3.zikloan bi asterik behin egitea proposatzen dugu.
Ordutegia ondo zehaztu behar da.

Osasun sustapena

Ondorioak
conclusiones
LH 1. eta 2. mailakoek gosari
osansutsuaren eta aho eta hortz
osasunerako tailerra egin dute eta
aberasgarria izan da.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
LH 1. eta 2. mailakoek gosari osansutsuaren eta aho eta hortz osasunerako tailerra egingo dute.
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Ziberbulling DBH1.maila

Ondorioak
conclusiones
Oso ekintza aproposa da arrisku egoerak
detektatzeko.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad

Datorren ikasturtean egitea ere oso egokia dela baloratu da.

Biblioteka: Dokumentazio Hezkuntza LH 5.m

Ondorioak
conclusiones
Oso lan sakona da, hainbeste arlo jorratzen
duena.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Horrela jarraitzea nahi dugu.

Sexu aniztasuna (DBH2) ESANGURA

Ondorioak
conclusiones
Oso emaitza egokia.Ikasleek oso partaidetza ona.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Berriro egin
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Drogomenpekotasuna (DBH3 eta 4)

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad

Ondorioak
conclusiones
-Ikasleek positiboki baloratu dute.

Berriro egin

Partehartzea eta solidaritatea Jolas eta Ekin elkartearekin

Ondorioak
conclusiones
-Ikasleek positiboki baloratu dute.Oso
arrakastatsua izan da. Ikasleen jarrera
ezin hobea. Denok ikasi dugu

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad

Posible izan ezkero errepikatzea.

Genero indarkeria (DBH4)

Ondorioak

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
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conclusiones
-Partaidetza oso egokia ikasleen
aldetik.
-Monitoreek zoriondu gintuzten.

Tutoreekin ere hitzegin da. Sentzibilizazio saioa DBHko irakasleei zabaldu edota klaustro osoari eman zaio.

DBH Talde feminista

Ondorioak
conclusiones
-ikasturte honetan talde feminista
sortu da eta ostiralero udaletxeko
ordezkariekin bildu dira.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Jarraituko dugu.

Zer da sexua? DBH 4.m

Ondorioak
conclusiones
-Kanpotik etorritako profesionala eta
ikasleek oso positibotzat jo zuten
ekintza

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Ahal badugu errepikatzea
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Solasaldi dialogikoak LH5.m- LH6.m

Ondorioak
conclusiones
Gurasoen parte hartzea ez da izan
espero edo nahi genuena, eskasagoa
euskarazkoetan gaztelaniakoetan
baino.

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad
Zirkularra bidali parte hartzea sustatzeko.
Jarraitzea proposatzen da.
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formación y desarrollo profesional
Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa [lan-ordutegian]
Valoración de actividades formativas del profesorado fuera del centro [en horario lectivo]

irakaslea
profesor/a

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

balorazioa / valoración
bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

asebetetasuna
satisfacción

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

Mari Tere Artetxe

LH zuzendarien batzarra

Hilabetean behin

bai

bai

Mari Tere Artetxe

IKT oinarrizko maila

Hilean behin

bai

bai

Miren Agurtzane Azurmendi

LH Ikasketa buruen batzarra

Hilabetean behin

bai

bai

Hainbat arlotako
informazioa

Libe Alonso

Zuzendarien batzarra

Hiru hilerik behin

bai

bai

Informazioa

Mari Tere Artetxe

IKT en batzarra

Hilean behin

bai

bai

IKTei buruzko ekarpenak
zabaldu ikastetxean

Jarraitu joaten

Neva Pinillos

Bibliotekaren arduraduna ACE

Hilean behin

bai

bai

Ekintza berriak ikastea

Jarraitu joaten

Hizkuntza-proiektua

Hilean behin

bai

bai

Hizkuntza proiektua egiteko
gida aztertu

Jarraitu joaten

Kontsultorea eta PTAk

Aholularitza

Ostegunetan hilean
behin

bai

bai

Aholkuak, gidak,…

Jarraitu joaten

Anabel Iturrioz

HNPko teknikaria

hilean behin

bai

bai

Beste ikastetxeekin batera
antolatu ekintza berriak

Jarraitu joaten

Jaione Enderika, Ana Aduna
eta Virginia Cerderiña

Talde kooperatiboak

Bigarren
hiruhilabetean

klaustroa

Jazarpen eta krisi egoeretarako
protokoloa

3 saio

bai

bai

Aikuspegi orokorraz jabetu
irakasle guztiok

Monika Eriz

Kudeaketari buruzko
ezagupena

Jarraitu joaten
Jarraitu joaten
Jarraitu joaten
DBHko zuzendarien batzarrak
antolatzea
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Ikastetxearen formazio planarekin lotutako lan-ordutegian prestakuntza ekintzen balorazioa

irakaslea
profesor/a
Klaustroko LH eta DBH(1.ziklo)
Klaustroko LH eta DBH

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

balorazioa / valoración
bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

Google aplikazioak, metodologi
berriak

%100

asebetetasuna
satisfacción
Oso egokia

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

Irakasleak eguneratu

Formakutzarekin jarraitu

Arazo egoerak

%100

Egokia

Irakasleak eguneratu

Formakutzarekin jarraitu

Klaustroko HH, LH eta DBH

Ekarbizitza. Bego Magro

%100

Oso egokia

Irakasleak eguneratu

Formakutzarekin jarraitu

Klaustroko 3.ziklo eta DBH

IKT on

%100

Oso egokia

IKTetan formazioa praktikan
jartzeko

Formakutzarekin jarraitu

%100

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa [lan-ordutegitik kanpo]
balorazioa / valoración
irakaslea
profesor/a

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

asebetetasuna
satisfacción

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

Iban Saez

Arreta goiztiarra

Iraileko goiz batean

bai

bai

Eskalak egiteko ohitura hartu

Ikasitakoa indarrean jarri

Mikel Auzmendi

Arreta goiztiarra

Iraileko goiz batean

bai

bai

Eskalak egiteko ohitura hartu

Ikasitakoa indarrean jarri

Aratz Sagarna

Arreta goiztiarra

Iraileko goiz batean

bai

bai

Eskalak egiteko ohitura hartu

Ikasitakoa indarrean jarri

Aitziber Otaolea

Arreta goiztiarra

Eskalak egiteko ohitura hartu

Ikasitakoa indarrean jarri

Soledad Criado

R300 Irale

Bigarren
hiruhilabetea

bai

ona

Iarakasleen euskera maila
hobetzen delako

Ikasitakoa indarrean jarri

Andoni Rodriguez

R300 Irale

Bigarren
hiruhilabetea

bai

ona

Iarakasleen euskera maila
hobetzen delako

Ikasitakoa indarrean jarri

Iraileko goiz batean

bai

bai
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8.4.Irakasleen koordinazioa coordinación del profesorado

LAN TALDEAK

Zuzendaritza
taldea

Partaide kopurua
●
●
●
●
●

Zuzendaria
Zuzendari ordea
LHko ikasketa burua
DBHko ikasketa burua
Idazkaria

Taldearen funtzionamendua
(maiztasuna, dinamika,
gogobetetasuna…)
• Astero 2 aldiz 2ordu
• Beharrezkoa den guztietan
• Oro
har,
ikastetxearen
planifikazioaz arduratzea.
• Antolakuntzari buruz hartu
behar diren erabakiak

Egindako ekarpenak
•

•
•

•

•
•

Koordinazio
batzordea

Zuzendaritzakoak
Koordinatzaileak: HHkoa,
LH 1ziklokoa,
LH2.ziklokoa,
LH3.ziklokoa, eta DBHkoa

• Astero ordubete

•

• Zuzendaritza eta

koordinatzaileen arteko
elkartrukaketa;
proposamenak, erabakiak…
kudeatzen dira.

•
•

Ikastetxe mailako koordinazioa:
irakasle, ikasle, guraso eta
beste langileena bultzatzea.
Curriculum-a garatzea
Elkarbizitza proiektua garatuz
jantokiko eremuan parte
hartzea
EJ eta Udaletxeak
proposaturiko proiektuetan
eskabidea egitea.
Zuzendaritzaren planifikazioa
eta antolakuntzari buruzko
informazioa zabaltzea.
Elkarbizitza apropos bat
bideratu.
Mailetako proposamenak
bideratzea
Mota ezberdinetako erabakiak
hartzea.

Hobekuntzarako proposamenak

•

Zuzendaritzako batzar egunak
betetzea.
• Curriculum eta Elkarbizitza
garatzeko tresnak ematea.
• Proiektuak bideratzea.

•

Komunikazioa erreztea, arintzea,
zabaltzea.
• Zuzendaritzan erabakiak hartu
baino lehen maila bileretan ondo
aztertzea.
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• HH zikloa: koordinatzailea +
•

Ziklo bilerak
•
•
•

•

8 irakasle
1.zikloa: koordinatzailea + 5
irakasle + orientatzailea +
AKA
LH 2. zikloa: koordinatzailea
+ 6 irakasle + PTa.
3.zikloa: koordinatzailea + 6
irakasle + PTa.
DBH: ikasketa burua +
koordinatzailea + 30 irakasle
+ orientatzailea + PTa
HH
eta
LHko
maila
bakoitzeko tutore biak

• Astero ordu bi

• Ekintza osagarriak zehaztea eta

• Zikloan zein DBHn sortzen

antolatzea.
• Gatazkei aurre egitea.

diren
gaiak
edo
zuzendaritzatik proposatzen
direnak aztertu eta bideratu.
• Irakasleen
partizipazioa
ziurtatu.
• Ikasleen
arazo
eta
beharrizanei
buruz
eztabaidatu.
• Astero ordubete.

•

• Ikasgaiak koordinatu.

•

• Ikasgela

bietako
harremanen
azterketa egin

Maila bilerak

umeen
arteko

•
•
•

Arloaren koordinazioa.
Programazioak egin.
Emaitzak aztertu.
Ekintza osagarriak antolatu
Zalantzak argitu elkarrekin

• Ekintza

osagarriak
ondo
planifikatzea.
• Tutoretza
saioak
denboraz
prestatzea.
• Ikasleen beharritzanei erantzuna
ematea.

• Baloreak aztertu eta erabaki.
• Ekintza
•
•

• Natura: 3 irakasle

• Astero ordu bat

• Tekno/Plastika: 2 irakasle

• Irakasleak

• Gizarte: 7 irakasle

Mintegiak

• Ingelesa: 3 irakasle
• Mate: 4 irakasle

sentitzen dira.

• Arloaren koordinazioa.

babestuta

•

• Programazioak egitea.
• Emaitzak aztertzea.
• Ekintza osagarriak antolatzea.

•

osagarriak

ondo

planifikatu.
Tutoretza
saioak
denboraz
prestatu.
Ikasleen beharrizanei erantzuna
eman
Ekintzak proposatzen direnean
lehentasunak ondo markatzea.
Emaitzak
hobeto
aztertzea.
Kurtsoka ikasgaiak bateratzea

Zalantzak elkarrekin argitzea

• Gaztelania: 3 irakasle
• Euskara: 4 irakasle
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• Orientazioa: 5 irakasle (gehi

Mintegi buru
bilera

Bizikidetzaren
behatokia

IKT batzordea

behar izanez gero Lhko
beste hiru)
• 8 mintegiburu
• Astero ordu bete.
• 1 ikasketaburu
• Ikasketa buruak
• Koordinatzailea
proposamenak eramaten
ditu eta aztertu egiten dira
(erabakiak hartu…)
Mintegi buruek
proposamenak eramaten
dituzte.
• 2 edo3 guraso
• Hiru hilerik behin
• 3 irakasle
• Zuzendaritzan bideratutako
• Orientatzailea
ikasleen jarreren berri
• Aholkularia
eman…
• Talde bakoitzeko partaideen
• Zuzendaritza
iritziak eta proposamenak
elkartrukatu.
Oier Bilbao
● Asteazkenero 11:00Andoni Rodriguez
12:00etara
Ainara Jainaga
● Sare hezkuntza eta
Libe Alonso
proiektuetan oinarriturik
Mari Tere Artetxe
bideak markatu ditugu.
Mariajesus Gorostiza

• Arloei buruzko guztia

•

Ebaluazio datak ondo neurtzea
eta kokatzea.
Behar berriak daudenean saiatu
erantzuna ematen

•

Ikasleei partehartze handiagoa
ematea euren batzordea
bultzatuz.

koordinatzea (programazioak,
ebaluazio datak…)

• Elkarbizitza ikaskomunikateko

partaide guztion ardura dela
sentitzea.
• Jarritako neurri zuzentzaileak
berrikustea.
• Proposamenak luzatzea.
● IKT heldutasun maila ertaina
lortzea.
● Sare hezkuntzan sartzea.

● Lan egitea goi maila lortzeko.
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• PTak eta arloetako

irakasleak
Aholkularia, psikologoa eta
LHko ikasketa burua
DBH-ko PTak
HPBko
koordinazioak

• Astero PTak eta arloetako

•

• Orientatzaileak kudeatzea

Irakasleak
Astero
Behar diren une oro

•

koordinazioak.
o Hobeto koordinatzea irakasle
guztiek ikasle hauen beharretaz
jakinaren gainean egoteko

Hamabostero
Berritzeguneko aholkularia,
ikastetxeko PTak,
orientatzailea,
aholkularia…

Ikasleei CEIak egitea.
Gela arruntean egoten direnean
lana egokitzea.
o Kurtso hasieran “HPBdun
ikasleei buruz irakasleei berri
ematea.
o HPBdun ikasle berriei buruz
informazioa lortu datozen
ikastetxeetatik
Koordinatu
CEIak, HIak eta PIREak egiten
kolaborazioa eta ikasleen
beharrizanei egokitu
Koordinatu

Bardin jarraitu

Berdin jarraitu
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarriak
actividades complementarias
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del plan
1

2

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

3

4

5

6

X
X
X
X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del plan
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades
Gero eta arazo legal gehiago ditugu: tutoreen baimenak,...
Arazo fisikoak ere sarritan ematen dira: alergiak, ezintasunak,...

Zergatiak
Causas
Ikastetxea eta irakasleen babeserako protokoloak jarraitu behar dira.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora
Ikasturteko planean ikusten den bezala, jarduera osagarri aukera ederra dugu. Oso tresna baliagarriak eta aberatsak direlako ikasleen formaziorako, ez bakarrik alde akademikotik
baizik eta alde pertsonala eta soziala lantzen baita.
HHn eta LHn ikasturte hasieran gurasoek ematen duten irteeren eta materialaren diruari esker, erosotasunez egin ahal izan ditugu. DBHn, berriz,a biltzeko era ezberdina izan
denez (irteera bakoitzeko dirua eskatzen zen) zailtasunak egon dira.
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4. Eskolaz kanpoko jarduerak actividades extraescolares
EUSKAL DANTZAK
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

4

5

6

X
X
X
X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1.- Espazio falta ikastolan

1.-Ez daukagu leku egokirik aktibitatearentzat

2.- Dantzari eguna

2.- Antolaketa, autobusak, jendea berandu
apuntatzen, apuntatu barik autobusean
agertu… eta guraso bolondres falta horrelako
ekintzak errazago aurrera eramateko

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Ez daukagu leku egokirik aktibitate guztientzat. Aurreko urteetan antzerkiarekin konpartitu
dugu gimnasioa, hau bait da lekurik egokiena dantzak modu egokian ikasteko. Aktibitate
bientzat lekurik ez eta aurten beste aktibitate berri bat agertu da eta hau ere gimnasio
beharrean. Aurreko urtean baino okerrago gaude aurten. Agian aktibitate berri bat ateratzeko
asmoa dagoenean, aurretik posiblea den erabaki beharko dugu
85 ikasle izan dira eta monitore bi. Klaseak astelehenetik ostiralera arte eta gimnasioan,
pasiloetan, erlijio gelan… ematen dira . Bai ikasleak eta bai monitoreak gustora ikusi
ditugu. Aitziber eta Elisabet izan gara arduradunak eta gure bigarren urtea izan da ardura
hau hartzen.
Balorazio orokorra nahiko positiboa da gure aldetik.

1

MARGOGINTZA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

4

5

6

X
X
X
X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Zergatiak
Principales dificultades
Causas
Koordinazioa hasieran

Koordinazio aldetik. Lan itzela izan zen zerrendak
ateratzeko eta taldeak egiteko.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Margogintzan pasaden urtean 153 ikasle izan dira, eta talde batzuetan kopurua betetzen da. Mendoren aldetik ez
dago problemarik baina nire ustez kopurua errespetatu behar da eta apuntatzeko epea amaitzen denean ezin da
jende gehiago onartu, bestela urrian jarraitzen dugu ikasleak hartzen. Ikasleak apuntatzeko arauak geuk markatu
behar ditugu.
Aurten izugarri hobetu da kuoten kudeaketa erreziboak INIKA bidez automatikoki kobratu baitira.

BERTSOLARITZA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1
Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

2

3

4

5

6

x
x
x
x

2

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades
Hasierako antolakuntza
Ordainketak

Zergatiak
Causas
Hainbeste eskolaz kanpoko jarduerak daudenez,
arazoak koordinatzeko izan ditugu.
Zeinbait ordainketa INIKAtik kanpo gelditu ziren
hasierako koordinazio arazo batzuk tarteko.

MUSIKA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

4

5

6

X
X
X
X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades
Hasierako antolakuntza eta

Zergatiak
Causas
Hainbeste eskolaz kanpoko jarduerak daudenez,
arazoak koordinatzeko izan ditugu.

Musikako irakasleen inplikazioa ekintzarekin
Dirusarrerak eta taldeen antolaketa jarduera
defizitarioa izan ez dadin.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora

2014/2015 ikasturtean zehar musika irakasten duen Lur Soinuak elkartearekin ekintza hobetzeko eta familiekin
harreman estuago lortzeko asmoz bilera batzuk antolatu genituen. Hemendik Lur elkartea musika
koordinatzaileekin batera, taldeak osatzeaz, gurasoekin hasierako ikasturte bilerara joateaz eta ekintzako kontrol
handiago edukitzeaz arduratuko da.
2016/2017 ikasturtean koordinadore bakarra egon da, eta 2017/18rako bi izango gara.
Aurten 160 ikasletik gora dira, klaseak ikastolako hainbat geletan ematen dira, zenbait talde oso txikiak baitira (510 ikasle bitartekoak). Guztira bost jarduera egiten dira: Haur Musika, Herri Perkusioa, Txistu, Gitarra eta Trikia.
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ANTZEZPENA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

4

5

6

X
X
X
X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Ikasturte hasieran arazoak izan ditugu eskolaz
kanpoko ekintza guztiak koordinatzeko.

Koordinazio falta.

Ekintza hau korridorean egin behar da egun
batzuetan.

Leku falta.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Leku arazoak konpontzen ahalegindu behar dugu.
Antzezpena egiteko apuntatuta dauden umeak asko dira (200 inguru), eta, beraz, zaila izaten
da ordutegiak antolatzea.
Taldeak eta ordutegiak aurretik finkatu behar dira, ekainean-edo. Bestela, irailean arazoak
pilatzen dira, eta ekintzak koordinatzeko arazoak izaten ditugu.

DANTZA GARAIKIDEA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1
Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

2

3

4

5

6

X
X
X
X

4

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades
1.- Izen emateko
zailtasunak

eta

taldeak

Zergatiak
Causas
eratzeko

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Ekintzaren balorazioa positiboa da guztira 29 ikasle izan ditugu eta koordinazio aldetik .
Gainera 2016/17 ikasturtean kuoten kobroa automatikoa izan denez lan zama asko arindu da
ekintzaren koordinatzaileontzat.
MAGIA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

4

5

6

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1.- Izen emateko eta taldeak eratzeko
zailtasunak, Irailean eta urrian ere aldaketa
asko daude.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Aurten lehendabiziko aldiz eskeini da magia. Ezin dugu azken balorazioa egin ez baitugu
jarduera bukatu 2017/18 ikasturtea izango da lehena.
Umeen artean oso harrera ona izan du 40 umetik gora eman baitute izena jardueran.
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ROBOTIKA
Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa
1

2

3

4

5

6

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1.- Ekintzarako egokia den lokala lortzea,
baita ekintzarako azpiegitura informatikoak
lortzea

Ikastolan ez baitzegoen toki aproposik.
Azkenean enpresak inbertsioa egin du
baliabideak erosteko.

2.- Izen emateko eta taldeak eratzeko
zailtasunak, Irailean eta urrian ere aldaketa
asko daude.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del programa, conclusiones y propuestas de mejora
Aurten lehendabiziko aldiz eskeini da robotika. Ezin dugu azken balorazioa egin ez baitugu
jarduera bukatu 2017/18 ikasturtea izango da lehena. Hala ere harrera izugarria izan da ume
eta gurasoen artean eta guztira 120 ikasletik gora eman dute izen eskolazkanpoko honetan.
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5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares
Zerbitzu mota Tipo de servicio
jantokia
comedor

ludoteka
ludoteca

x

garraioa
transporte

goizeko
gela

liburutegia
biblioteca

…………………

Zerbitzuaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del servicio
1

2

3

Antolakuntza
Organización
Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos
Denbora /indarrak/emaitza lotura
Relación tiempo/esfuerzo/resultado
Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

4

5

6

x
x
x
x

Zerbitzuaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del servicio
Zailtasun nagusiak
Principales dificultades
Arazo nagusiak ikasle batzuen errespetu faltak
dira, jantokiko langileekin eta euren kideekin
ere. Era berean, ezarritako arauak betetzeko.

Zergatiak
Causas
- Gatazkak jantokian.

Zerbitzuaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Valoración general del servicio, conclusiones y propuestas de mejora
Jantokiko eragiketa positiboki baloratzen da. Jantokiko batzordearen eta ikastolako
zuzendaritzaren arteko komunikazioa egokia da.
Hurrengo kurtsorako hobekuntza proposamenak:
- Familiekin komunikazioa handitzea.
- Jantokian dagoen komunitate osoarekiko bizikidetza ona lortzea.
- Zarata gutxirekin giro bat lortzea, oihuak saihestuz.
- Ekologiko eta sasoiko produktuak sartu menuan.
- Erosi nekazarien eta tokiko negozioen janaria. Tokiko ekonomia bultzatzea. Era berean,
Eusko Jaurlaritzako zeharkako kudeaketaren proiektu pilotuetan kudeatzen ari den
moduan.
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6. Ekonomia-kudeaketarako planaren ebaluazioa
evaluación del plan de gestión económica
●

Aplikazio informatikako orria inprimatu non aurrekontua kapituluka eta bere betearaztea
adierazten den. Ondoren, plana baloratu eta ondorioak atera, finantza – baliabide
banaketaren irizpideei begira (IUPean proposatuarekiko koherentzia) Imprimir hoja de la
aplicación informática donde se refleja el presupuesto por capítulos y lo ejecutado en el
mismo.Valoración y conclusiones en relación a los criterios de distribución de los recursos
financieros (coherencia con lo propuesto en el PAC)

Ondo ibili dena
Lo que ha funcionado bien

Zuzendaritza taldeak ziklo desberdinetako eskakizunak,
aurrekontuaren arabera onartu ditu.
Batzorde ekonomikoaren eta ikastola kontseiluaren
onespenarekin gauzatu dira gastuak.
Gelak ordenagailuekin eta pantaila digitalekin ornitzen
joan dira: Musika gela, Informatika gela, 316 bikoizketa
gela eta Irakasle gela.
Datorren urtean egingo den IKT formakuntzari hasiera
eman zaio, Symbaloo eta Symbaloo Lesson Plans,
ekainaren 25ean.

Hobetu beharrekoa
Aspectos a mejorar

Irakasleei chromebookak erosten jarraitzea.
Digital tresnak berrizten joatea.
Formazioa eskaintzea irakasleei

Hobetzeko proposamenak
Propuestas de mejora

IKT inguruan eta hezkuntza digitala dela eta egin den plangintza jarraitu

Ekonomia-kudeaketari begira informazio aipagarria.
Información relevante con respecto a la gestión económica.
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de información a la comunidad educativa
bideak
canales

erabiltasuna
se ha utilizado
bai sí

bilerak
reuniones

x

elkarrizketak
entrevistas

x

bisitak
visitas

x

ez no

askotan

gutxitan

x
.
x

informeak
informes

x

aldizkariak
revistas

x

web gunea
página web

x

posta elektronikoa
correo electrónico

x

posta arrunta
correo postal
Sare sozialak

balorazioa, ondorioak eta hobekuntza
proposamenak
valoración, conclusiones y propuestas de
mejora

maiztasuna
frecuencia

X
x
x

X
x

X
x

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko planifikazioaren balorazioa Valoración de la planificación
realizada para facilitar el conocimiento y aprobación del plan anual

egin da
realizado
bai
ez
IKASLERIA

zergatiak [egin ez denean]
causas [en caso negativo]

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

x

IRAKASLERIA

x

FAMILIAK

x

OOG-OMR

x

ADMINISTRAZIOA

x

BESTE ERAKUNDE

9

8. IUPren garapenaren jarraipenaren ebaluazioa
evaluación del seguimiento del desarrollo del plan anual

Aurreikusitako tarteko
ebaluazioak egitea
Realización de las
evaluaciones parciales
previstas
Erabilitako
metodologiaren
baliotasuna: datuen
azterketa, akordioak ...
Validez de la metodología
empleada: análisis de
datos, acuerdos ...
Ikastetxeko
komunitatearen
partaidetza.
Participación de la
comunidad educativa en
ellas

A

B

bai
asko
handia

ez
gutxi
txikia

Zergatiak [B kasuan]
Causas [cuando marca B]

Hobekuntza proposamenak
Propuestas de mejora

bai

bai

bai

OOGari informazioa
Información al OMR
bai
Klaustroari informazioa
Información al Claustro
bai

Ondorioak Conclusiones
IUParen jarraipena egokia izan da.

Klaustroetan, ziklo bileretan eta mintegietan aztertu da.
Ikastolako webean, inikan eta gure site-n eskuragarri egon da.
Ikasturteko helburuak, ikastetxearen antolaketa, jarduera osagarriak, eta eskolaz kanpoko ekintzak,
dokumentu baten bilduta izatea erosoa eta erabilgarria izan da eskola komunitateak jarraipen egokia
egiteko.
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9. Ondorioak eta hobekuntza proposamenak
Conclusiones y propuestas de mejora

Ondo ibili dena
Lo que ha funcionado bien
.-Ordutegia aldatzeko batzorde bat osatu da
aztertutako proposamen bat adostuz..
.- Klaustroak formazio ugari eta ezberdina jaso du:
Egoera disruptiboak, arazo egoerei buruzkoak eta
IKTen inguruan
.-Curriculum egiten jarraitu dugu: programazioak
formatu estandarizatu batean egiten hasi gara IKT
baliabideak eta arazo egoerak txertatuz eta modu
eskuragarri batean izanez.

Hobetu beharrekoa
Aspectos a mejorar
-LHn gaur egun daukagun ordutegiaren azterketa
egin da gero, koordinatzeko, proiektuen jarraipena,
formakuntzarako etabar ordu osagarria eta
formaziorako tartearen beharra ikusten da.
.-Hizkuntza-proiektua bukatzea.
.- Ikastetxe osoan Euskararen erabilpena indartu
behar dugu..
.-Ikasleen batzordeari bizitasuna eman behar zaio.
Behatokia sarriago bildu behar

.-Eskola emaitzak eta ebaluazio diagnostikoaren
datuak aztertu dira.
.- IKT batzordea oso ondo funtzionatu du, IKT
Heldutasun maila ertaina lortuz.
.- DBHko ikasleen batzorde feminista sortu da eta
astero bildu da Udaletxeko ordezkariekin.
.-INIKAren erabilpena orokortu da zentroan
Web-a eguneratuta izaten saiatu gara.
Heldutasunaren ediko maila lortu dogu.

Hobetzeko proposamenak [datorren ikasturteari begira]
Propuestas de mejora [de cara al próximo año]

Euskararen erabilpena sustatzeko ekintza desberdinak antolatu eta ikasleen batzordeari
bizitasuna eman.
- Curriculum barria aztertuko dugu. Metodologi aldaketaren lehen urratsak jarraituko ditugu.
- Ikastetxeko LH ko eskola emaitzak eta ebaluazio diagnostikoaren datuak aztertuz euskera
hobetu behar dugu, azkenengo urteetako tendentzia mantentzeko eta kontuan harturik ikasle
askoren ama hizkuntza euskara dela. DBH-n euskera hobetu behar da. Iaz erabiltzen hasi ginen
metodologia berriarekin jarraitu behar dugu, gaitasunak hobetzeko eta helburuak lortzeko.
Bizikidetzan hasitako bideari ekingo diogu behatokiaren presentzia handiagoa emanez batzarrak
sistematizatuz.
-
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