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  1. Sarrera  introducción 

 TESTUINGURUA (Ikasturteko planaren garapenean eragina izan duten aspektu edota 
faktoreak)    

DEUSTUKO IKASTOLAk ibilbide luzea du, aurten 55. urteurrena bete duelarik.  

12 ikasleekin etxebizitza batean hasita eta lokal desberdinetan kokatuta urteetan zehar, 1986an gaur 
eguneko eraikinera etorri zen. 

1993-94 ikasturtetik publikoa izatera pasatu zen, hezkuntza mapan Ikastetxe Publiko Integrala IPI 
bihurtuz. Beraz, badira 25 urte IPI garena. 

Hiru etapa desberdin izanda, ordutegiak ere desberdinak dira HHn, LHn eta DBHn. LHn, publifikatu 
aurreko ordutegia mantentzen delarik, ikasleek 27,5 ordu dituzte. DBHn badute asteazken 
arratsaldea ikaslerik gabe formaziorako. Beste bi etapatan, HHn eta LHn, saiatu den arren, ez da lortu 
komunitate osoko adostasuna asteazken arratsaldea ikaslerik gabe formazio saioak egin ahal izateko, 
batez ere, jatorduko arazoak direla-eta. 600 ikasle baino gehiago geratzen dira jatorduetan, 4 txanda 
desberdinetan bazkalduz eta toki eta eremu desberdinetan aurreko eta ondorengo orduetako 
ekintzak edota zaintzak bideratuta. 

Behin baino gehiagotan ordutegia moldatzen ahalegindu gara irakasleen arteko koordinaziorako 
tarte bateratuak lortu ahal izateko. Asko dira aurkitzen ditugun oztopoak: espazioen erabilera 
komuna, jantokiko txandak… 

Beraz, klaustroak egiteko, ebaluazio saioak izateko edota irakasleriak batera egin beharreko formazio 
edo informaziorako unea asteazkeneko eguerdia da, 14:00etatik 15:00etara. Gero eta handiagoa da 
eskaera eta beharra eta aurten ere oso estu eta larri ibili gara elkarrekin batu ahal izateko. Bai 
irakasleriaren zein Berritzeguneko aholkulariaren gogo eta jarrera moldagarriari esker, ordutegiak 
luzatu eta moldatu egin ditugu lana aurrera atera ahal izateko. Egoera honi irtenbide edo konponketa 
bat emateko lanean jarraitzen dugu. 

Gure klaustroan 66 irakasle gara (HHn 9- LH n 27 - DBHn 30).  

 3 beste klaustro batekoak (ALE; erlijioko irakasleak HH-LH/ DBH).  

 Horrez gain, hiru hezitzaile ari dira gurean lanean. 

HH-LHn 36 irakasleetatik 12 berriak izan dira. (Hiru hezitzaileetatik bi berri.) 

DBHn 30     irakasleetatik 16 irakasle berri. Eta tutore batek errelebo kontratuan ordezkoa ere 
hasieratik. 

Beraz, ia klaustro erdia (29/66   % 42,42) berria izan da aurten (HH-LHn % 33.33/ DBHn % 53,33). 

Beste aldetik, zuzendaritza taldea ere berria izan da. (Zuzendaria iaz idazkari lanetan aritu zen). 

JANTOKIKO ZERBITZUA ere aldatu egin da, GURASO ELKARTEAK GASCA etxea hartuta. 

Idazkaritzako administraria ere aldatu egin da ikasturte erdi aldera. 

Komunitate osoko ezagutzarako eta koordinazioarako denbora gehiago behar izan da. Orokorrean 
hau da dugun erronka handienetariko bat. 

Ikasle gehienak HH 2 urteko gelan hasitakoak dira eta 16 urtera arte bertan jarraitzen dute. 
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Aurten 40 ikasle berri izan ditugu, 32 onarpen garaian eskaera eginda eta 8 Bizkaiko Eskolatze- 
Batzordean erabakitakoak (ikasle berrien % 20). Azken hauetatik, 3 irailean hasi ziren eta beste bost 
ikasturtean zehar etorritakoak izan dira. 

Gurasoak betidanik egon dira inplikatuta euren seme-alaben heziketan eta komunitate osorako 
antolaketaz arduratzen dira: jantoki zerbitzua, eskolaz kanpoko ekintzak… 

Familien bizitza maila ertaina da eta gurasoen bataz besteko ikasketa maila altua, azken Ebaluazio 
Diagnostikoaren arabera.  

Ikastetxeko eredua euskalduna da, murgiltzeari garrantzia emanez. LHn %41k du euskera etxeko 
hizkuntza bezala eta DBHn % 25ek, azken Ebaluazio Diagnostikoaren arabera. %35ek ohitura dute 
etxean euskera erabiltzeko. Ikasturte honetan Ebaluazio Diagnostikoa berriro egin da baina emaitzak 
ez dira prest egongo hurrengo ikasturte hasiera arte.  

Dena den, euskeraren erabilera asko jeitsi da eta hau da dugun beste erronka handi eta 
garrantzitsuenetako bat. 

 Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak   
 

bai ez zer-nola qué-cómo 

Klaustroa  claustro x  Beharrezkoa izan denean 

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica x  astelehenero 

Zikloetako taldeak Equipos de ciclo x  bileretan 

Mailetako taldeak Equipos de nivel x  bileretan 

Departamentuak Departamentos didácticos x  bileretan 

Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos x  zuzendaritzakoekin 

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos x  bileretan 

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado x  hilean behin 

Familien ordezkariak Respresentantes familias x  kontseiluan 

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv. x  zuzendaritzan 

Zuzendaritza taldea El equipo directivo x  astelehenetan eta asteazkenetan 

Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones    

Beste batzuk Otros (identificar quiénes)    

 

 Datorren ikasturtean jarraipena izango duten urteko planaren aspektuak   

 

 Irakasle eta etapen arteko ezagutza eta koordinazioa arlo desberdinetan. 
 Euskeraren erabileraren bultzakada giro euskalduna lortzeko esparru ez formaletan: 

pasabideak, sarrera-irteeretan, jantokian, ekintza osagarrietan… 
 Elkarbizitza plana eguneratu, BIZIKASI ekimena gehituz eta batez ere, jatordukoa zehaztuz. 
 SARE HEZKUNTZA/ IKT Batzordea berreskuratu eta beharrizanak zerrendatu, bideratu eta 

antolatu. 
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2.1. Helburuen lorpen maila eta garapena  desarrollo y grado de logro de los objetivos 

1. Helburua Objetivo:  CURRICULUM PROIEKTUAREN JARRAIPENA KOMUNITATEKO ESPARRU GUZTIAK KONTUAN 
HARTURIK. 

 

TALDEAK [Ikasleria, 
OOG, GE, PB, 

Zuzendaritza Taldea, 
etapa, zikloa, maila, 
departamentua…] 

GRUPOS [Alumnado OMR, 
AMPA, CCP, Equipo directivo, 

etapa, ciclo, nivel, 
departamento…] 

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 

ZUZENDARITZA: 
 

 Ikastolako estamentu guztien arteko 
informazioa zuzenean eta garaiz eman da %80a 

 ZT koordinatzaileekin astero bildu da eta 
adostutakoa aktetan adieraziz %90 

 PEG 1. modulua; aldaketa metodologikoarekin 
jarraitzen dugu.  

 Eleaniztasuna: LH 5. eta 6. mailan Plastika 
arloan ingelesa ez formala  %100ean erabili izan 
ahal da. 

 Web orrialdean dauden 
datuak urrirako berrituta 
eduki 

 DBHko Musika ingelesez 
eman ahal izateko berriro 
ere, LPZn eskaera egingo da. 

 Ebaluazio Diagnostikoaren 
emaitzak ez direnez heldu 
kontuan izango ditugu, 
aztertu ondoren. 

-Ziklo eta mintegietako akta 
guztietan partaideen 
zerrenda adierazi, bertaratutakoak 
markatuz. Egon ez direnak   
informazioaren berri izatea. 
-Etapen arteko koordinazioa eta 
irakasleen arteko ezagutza errazteko 
ordutegia egokia lortzeko bideak 
bilatzea. 
-PEG formazioarekin jarraitu: 

 Irakurketaren ulermena 
 Hizkuntzen trataera 

bateratua  
 Zientzia konpetentzia  
 Matematika konpetentzia 
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HH: 
Proposatutako helburuak lortu dira, baina ordutegitik 
kanpo bildu garelako. 

Esklusiba orduen birmoldaketa bat 
behar da. 

Goizeko eta eguerdiko esklusiba 
orduak elkartu. 

LH 1. zikloa: 
 

 Egindako ekintza guztiak zerrendatu ditugu bere 
denboralizazioan. % 80 bete dugu helburua 
guztiz idatzita ez dugulako. 

 Programaketen arlo orokorrak zehaztu eta idatzi 
ditugu. Programaketa berrien % 50 prest dugu. 

 Ama-aitabitxi proiektua mantendu dugu, nahiz 
eta aurtengo giroa normalean baino txarragoa 
izan, talde bakoitzean ama-aitabitxi batzuen 
jarrerak dinamika kaltetu duelako. Helburuak 
gutxi bete dira, % 75 baino gutxiago. 

 Datorren ikasturterako materiala ugari eta onak 
lortu ditugu. 

 ikasgelako liburutegia arrakastatsua izan da 
%100. 

 Ikasturte hasierarako ekintza 
guztiak planning egitura 
forman aurkeztu behar 
ditugu. 

 Ikasturte berrirako 
planifikatutako ekintza 
berriak sartu beharko ditugu. 

 Argitaletxeek atera dituzten 
materiala berriekin “arazo 
egoerak” eta ekintzen 
zehaztasunak amaitu behar 
ditugu. 

 Ama-aitabitxi proiektua 
berraztertu behar da guztiz. 

 Ikasgelako liburutegia 
berriztatzeko liburu bilduma 
berriak erosi ditugu. 
Hiruhileko bakoitzean 
zailtasun egokia duten 
liburuak bilduz. 

 Argitaletxeko materiala 
berrien gida didaktikoak eta 
guk sortutako dinamikak 
gure dokumentuetan 
integratzea. 

 Aita-amabitxi ekintzak LH 1-
2 zikloko ikasleekin bakarrik 
egitea Hamabostaldiko 
txoko bezala? 

 Ikastolako espazioak 
banatzeko orduan, ekintza 
honetarako gimnasioa edo 
lehenengo pisuko patioa 
behar dugu. Astean 
ordubete bat gutxienez, 
arratsaldean. 

 Irakurritako liburuen etxean 
betetzeko fitxak dotoretu. 

LH 2.zikloa 

 Lengua Castellana, Matematika eta Arte 
Hezkuntzako programazioak berriztu ditugu. 

 Arazo egoeren programazioak egin ditugu. 
Gaiko eta hiruhileko bat. (Matematika, Euskera, 
Lengua Castellana, Natura eta Gizrte zientziak) 

 Bizikasiko formazioa egin da. 
 Arazo egoeratan oinarritutako formazioa egin 

da. 

Hurrengo ikasturtean gelditzen diren 
bi arloen programazioak berriztuko 
ditugu. 
 

Irakurketa sustatzeko idazle bat 
ikastolara etortzea proposatzen 
dugu.  

Gelditzen diren programazioak 
berriztea 

 

Irakurketa sustatzeko ekintzak 
prestatu.  
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 Batzuetan talde kooperatiboetan lan egin dute 
ikasleek, ikasten ikasiz eta elkarbizitzako 
konpetentziak garatzeko. 

 3. mailakoak 6. mailakoekin hamabostero 
elkartu dira “Amabitxi-aitabitxi proiektua 
lantzeko (Matematika). 4. mailakoak 1. 
mailakoekin hamabostero elkartu dira 
“Amabitxi-aitabitxi proiektua lantzeko 
(Matematika eta irakurketa).  

 Eskola 2.0ko ordenagailuak erabili ditugu 
(Ordenagailuen egoera txarragatik arazo ugari 
izan ditugu). 

 Irakurketa sustatzeko ekintzak astero burutu 
ditugu. (Irakasleak irakurtzen), dena den 
irakurketaren zaletasuna gutxitzen ari da. 

LH 3. zikloa: 
 

 Egunero bost minutuz ikasleei irakurtzearena ez 
dugu egin. Lorpen maila: %0 

 Tertuliak egin dira: Oso balorazio positiboa 
egiten da. Jarraitu egiten. Lorpen maila: 

 Chromebookeko materiala gaztelanian eta 
matematikan, honako hauek egin dira: 
Gaztelania prest dago 5.maila       osoa eta 
6.mailakoa 1. eta 2. hiruhilabeteak. 
Matematikan bolkatu da Andonik egindakoa 
eskolako domeinuan baina ez da zuzenketarik 
egin. Lorpen maila: %50 

 Ikastetxeko Genially sortu da. Lorpen maila 
%100 

 Formazioa egin da eta zikloko balorazio 
desberdinak daude irakasleek aurretik zuten 
formazioaren arabera. Batzuentzat aspergarria 
izan da eta beste batzuk heldu ezinik ibili dira. 

 Sistematizatu behar da 
irakurketarena eta berriro 
saiatuko gara. 

 Tertuliak: 3.liburu bat sartzea 
3.hiruhilabeterako.  
Tertuliak ebaluatzeko 
adierazleak ezarri dira 
errubrika bidez. (txertatu 
lotura) 

 Chromebook-a: Gaztelaniako 
materiala amaitu behar da. 
Matematikako akatsak 
zuzendu behar dira. 

 Irakasle berrientzat eta 
bereziki ordezkoentzat 
harrera plan bat egin behar 
da bereziki lan egiten dugun 

 Euskara, Matematika eta 
Lenguarako arazo egoerak 
diseinatu. 

 Gaztelaniako 3. trimestreko 
programazioa amaitzea.  

 Irakurmena bultzatzeko 
egunero bost minutuz 
irakurtzea.  

 Matematikako akatsak 
zuzentzea. 

 Zientzietako arazo egoerak 
programaketan islatu. 

 Elkarrekin mateatzen: 
Denboralizazioaren 
berrantolaketa.  
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Ordutegia ere oso gogorra egin da. Lorpen 
maila: %90 

 Arazo egoerak: 
o Matematika: 

 LH5 mailan 1. hiruhilekoan. 
 LH6 mailan 1. eta 2. hiruhilekoan. 

o Lengua 
 LH6 3. hiruhilabetean  

o Zientziak (ez da programazioan agertzen, 
baina txertatuko dugu): 

 LH5 mailan, hiru hiruhilebetetan egin izan 
da: eguzki sistema, izaki biziduna, 
ekosistema eta oporrak. 

 LH6 mailan hiru hiruhilabetetan egin izan 
da: Españako mapa fisikoa, berri 
zientifikoen aldizkari eta komiki 
historikoa.  

o Ingelesa: 
 Programazioetan agertzen diren guztiak 

egin dira. 
 Elkarrekin mat3atz3n: Egin da eta datorren 

ikasturterako berriz ere egiteko asmoa agertzen 
da jarduera oso positibotzat jotzen delako. 
Lorpen maila: %80 

 

modu honetara hainbat 
arinen ohitzeko. 

 Formazioa gure artean 
egiteko beharra ikusten dugu. 
Ditugun beharrak aztertu eta 
horri erantzuna emanez. 

 Beharrezkoa ikusten dugu 
gailua eskolako gauzetarako 
bakarrik erabili ahal izatea. 
Gonbidatu bezala erabiltzeak 
arazoak dakartza eta aukera 
hori kendu nahiko genuke. 
Bestalde, zenbait 
edukietarako sarrera izatea 
moztu nahiko genuke ere.  

 Euskara, Matematika eta 
Lenguan arazo egoeran 
ikasturte hasieran pentsatu 
eta programatu behar dira. 

 Elkarrekin mateatzen: lau saio 
besterik ez dago 
matematikarako eta denbora 
gutxi da Curriculuma 
emateko. Ordutegiaren 
berrantolaketa bat egin 
beharko litzateke. 
  

DBH-MATEMATIKA 

 

 1. mailan chromebook erabilera ezarri da eta 
beste baliabide batzuen artean liburu digitala 
euskarri nagusia izan da. Beste mailetan 
programatutako curriculuma aurrera eraman 
da. 

 Arazo-egoerak maila eta 
ebaluazio guztietan erabiltzea. 

 Buruzko kalkuloak landu 

 Buruketak egiteko ulermen 
maila hobetu 

https://zientziatxokoa.blogspot.com/p/proiektuak.html
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 Erabilitako baliabide digitalak: 
 Classroom 
 Norberako sitea 
 Drive galdetegia 
 www.edistribucion.es 
 Thatquiz 
 Youtubeko tutorialak. 

DBH-ZIENTZIA 

 

 Programazioetan arazo egoerak txertatu 
ditugu.  

 Classroom erabilpena bultzatu dugu 
 Lan kooperatiboak burutu ditugu 

 Erabilgarriak diren arazo-
egoeren bilduma osatzea 

 Edukiak adostu eta mailakatu 
zehatzago 

 Errubrikak, Ko-
autoebaluazioak egin 

 Irailean zehaztu eta adostu 
edukiak maila bakoitzean 

 Maila bereko 2 irakasleen 
koordinazioa bermatu 

DBH-HIZKUNTZAK 
(EUSKARA-INGELESA-

GAZTELANIA- 
FRANTSESA) 

 

 DBH 1. mailan Chromebooka egonik, Eki 
proiektuak eskaitzen dituen lanetarako erabili 
izan da, nahiz eta liburu fisikoa erabili. 

 Drive eta Classrooma erabili ditugu. 
 Arazo egoeretan oinarritu dugu ikasleen 

ikasketa prozesua. 

Ikasleak Google munduan trebatu eta 
ohitu. 

Drive eta Classroomen erabilera 
ezinbesteko bihurtu. 

DBH-TEKNOPLAST 

 

Lehenengo hiruhilabetean programazioak burutu 
ditugu. 
Hiruhilabetero arazo egoera bat aztertu eta garatu egin 
da hiruhilabete bakoitzean DBH3 eta DBH4n. 
Aurten DBH1go mailan liburu digitalarekin hasi gara, 
Tekno 12-18. Datorren ikasturterako adostu dugu 1go 
eta 2.zikloan Tekno 12-18 liburu digitalarekin lan egitea. 
Maila bakoitzeko kapituluen aurreikuspena egin dugu. 
Drivean , mintegiko karpetan idatzita dago. 

DBH 1go zikloa eta 2. zikloaren artean 
arazo egoerak adostu. 
Ebaluazio irizpideen konparaketa egin 
bi zikloen artean, bateratzeko asmoz. 

DBH 1go zikloko arazoak burutu, 2. 
zikloan jarraipena izan dezaten 

DBH-GIZARTE 
 Programazioetan arazo egoeren bidez nola landu 
aztertu dugu. 

Berrikusi hartutako erabakiak. Adostutakoa indarrean jarri. 

http://www.edistribucion.es/
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  Berreskurapen sistema adostu eta bateratu dugu. 
Pendienteen berreskurapen sistema adostu eta 
bateratu dugu. Kalifikazio irizpideak adosten eta 
bateratzen hasi gara.Arazo egoerak egin ditugu 
programazioan txertatzeko, gutxienez ebaluazioko bat. 
Pendienteak gainditzeko irizpideak adostuko ditugu. 
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2. Helburua Objetivo:  EUSKARAREN ERABILPENA SUSTATU KALITATEA HOBETUZ. 

 

TALDEAK [Ikasleria, OOG, 
GE, PB, Zuzendaritza 
Taldea, etapa, zikloa, 

maila, departamentua…] 
GRUPOS [Alumnado OMR, 

AMPA, CCP, Equipo directivo, 
etapa, ciclo, nivel, 
departamento…] 

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 

ZUZENDARITZA: 
 

Ulibarri programa jarraituz, komunitate osoko 
euskera mailaz arduratu, bideratu ahal izan diren 
harremanak euskeraz izaten eskatuz. 
Gurasoekiko partaidetza ahalbidetu da, HNP 
arduradunarekin batera. 

Euskara batzordea astero ordutegiaren 
barruan ezartzea. 
Ikasleen inplikazioa eskuratzeko bideak 
urratzea. 

Hiruhileko hasieretan egoeraren 
diagnostikoa izan, batzordearen 
bidez neurriak ezartzea eta 
hiruhilekoaren bukaeran 
ebaluazioa egitea. 

HH: 
 

Argitxorekin erlazionatutako jarduerek, gutxi izan 
arren, arrakasta handia izan dute. 
Proposatutako %75 gela batzuetan lortu da eta beste 
batzuetan ez. Familien ama hizkuntza zerikusia izan 
du horretan. 
2-5 urteko geletan euskeraren erabilera %75era 
ailegatu da. 
Txiki txokoen helburua ez da lortu. Koordinaziorik ez 
da egon LH5 eta HHkoen artean. 
LH5eko umeak guztiz desmotibatuta etortzen ziren. 

Argitxorekin erlazionatutako jarduera 
gehiago garatzea, eta haien arteko 
euskararen erabilera handitzea. 
Txiki - txokoen arduradunak (HHkoak eta 
LHekoak) koordinatu behar dira. 

 Txiki-txokoen 
arduradunak LH5ko 
tutoreak edo euskerako 
irakaslea izatea ezin 
bestekoa ikusten da. 

 Jarduerak martxan jarri.  

LH 1. zikloa: 
 

 Hiruhilabete bakoitzaren hasieran 
“TRENA”ren indartzea egin dugu 2 asteetan 
zehar. Ikasleen % 90k gogoz hartzen du parte. 

 “HARRI BITXI” ren errazteko eta 
aberasteko txapak egiteko makina 
beharrezkoa ikusten dugu. 

 Txapa erakargarrien 
diseinuak lortzea. 
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 “HARRI BITXI” en dinamika oso motibagarria 
izan da, euskara egiten dutenak baloratu 
dituelako. % 90eko arrakasta izan du. 

  Mintzagramei dagokienez, ez ditugu egin. 
Gurasoen baimenik gabe egin daitezkeen argi 
ez zegoelako. 

 Bideoen bidez ahozkotasuna lantzea 
gorabeherekin egin dugu. % 50n bete dugu, 
denboralizazioa zehaztu gabe. 

 Hizkuntzaren erabilpena 
murriztu ezkero, egoera aztertzeko 
estrategiak martxan jartzea. 

 Bideoak ahozkotasunarekin lotzea 
hobeto diseinatu behar dugu. 

LH 2. zikloa: 
 

 Ikastolak antolatutako ekintza berezietan 
parte hartu dugu, Euskaraldian, euskararen 
egunean, Olentzero egunean, inauteriak, aste 
kulturalean,  korrikan … 

 Euskararen kanpainak kurtso hasieran eta 
Gabonetan egin dira. 

 Nabaritzen ari gara euskeraren erabilpena 
gutxitzen ari dela, lehen izaten zen pasiloetan 
eta patioetan baina orain geletan ere egiten 
dute erderaz. 

 Kanpainak sarriago egin beharko 
ditugu. Kurtso hasieran 
antolamendua zehaztuko dugu. 

 Euskararen erabilera 
hobetzeko ekintzak 
prestatu. 

LH 3. zikloa: 
 

 Eskolak antolatutako egun berezietan parte 
hartu dugu, euskararen eguna, Olentzero, 
inauteriak… %50 

 Korrikako jardueretan parte hartu dugu. %50 
 Ez dugu kanpainarik egin denbora faltagatik 

ez dago aurrerapenik euskararen erabilpenari 
dagokionez. Umeek gero eta euskara 
gutxiago egiten dute. Etxean euskaraz aritzen 
direnak ere, eskolan erdarara jotzen 
dute.Lorpen maila: % 0 

 

 Denbora behar dugu esparru 
honetan ausnartu eta erabakiak 
hartzeko. Ez ditugu kanpainak 
antolatu horretarako astirik ez 
dugulako izan eta beharrezkoak 
dira. 

 Gurasoak inplikatu beharko 
genituzke. Elkarrekin lanean 
zerbait hobetu zatekeen. 

 Gela barruan elkarren artean 
euskaraz hitz egiteko nola egin 
ausnartu eta erabakiak hartu 

 Gela barruan elkarren 
artean euskaraz hitz 
egitea. 

 Gurasoak inplikatu 
behar ditugu. 
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behar ditugu. Horretarako 
formazioa beharko genuke 
batzuen iritziz, beste batzuk ez 
dute horrela ikusten.  

DBH-MATEMATIKA 
 Buruketetan irakurmena landu. 
 Matematikako kontzeptuak euskaraz  ikasi  eta 

ondo erabili. 

 Ebaluazio irizpidetan euskararen 
erabilera kontuan hartzea. 

 Arbelean aurkezpenak egitea 
euskara erabiltzeko. 

 Problemak ondo 
ulertzea eta datuak 
ateratzea. 

 Matematikako 
kontzeptuak 
menperatzea. 

DBH-ZIENTZIA 
 Aurkezpenak egin dira ahozkotasuna 

lantzeko  
 Aurkezpenak egitea beste talde 

batzuen aurrean 

  Aurkezpenak ebaluatzeko 
errubrika adostu mailaka 
eskakizunak handituz 

DBH-HIZKUNTZAK 
(EUSKARA-INGELESA-

GAZTELANIA- FRANTSESA) 

Ikasleen eguneroko jardueran euskararen erabilera 
sustatu dugu notaren %20ko balioa eguneroko 
erabilerari emanez. Ahozkotasunari garrantzia eman 
diogu, eta jendaurreko ahozko azalpenak egin ditugu. 
Lorpen maila: %50 DBH1en eta kurtsoetan aurrera 
egin ahala erabilerak behera egiten du. 

Hobekuntza proposamenak:  
 DBH 4. mailan antzerkigintza 

landuko dugu ahozkotasuna 
bultzatze aldera. 

 Ahozkotasuna bultzatuko duten 
beste ekintza batzuk antolatu 
(irteerak, idazleekin harremana, …) 

Lehentasunak finkatu: 
 Estrategiaren bat sortu 

gela barruko erabilera 
ziurtatzeko. 

 Aurkezpenak 
ebaluatzeko errubrika 
berrikusi. 

DBH-TEKNOPLAST 

Ahozkotasunari garrantzi handia eman zaio. Jarrerako 
notan isladapena izan du. 
 

Ezinbestekoa izan da irakasleari eta kideei euskeraz 
zuzentzea, klaseko hizkuntza euskera 
da eta, baita proiektuko aurkezpenak egiterakoan. 
Idatzizkoa txostenaren bidez landu da. 

Proiektu bat burutu aurretik arazoa aztertu 
eta zehaztu behar dute. Komeniko litzake 
arazoaren zehaztapenak ahoz aurkeztea. 
Materiala eskatzerakoan, era formalean 
eskatu behar dute 
Jarrerako nota kontrola eramaterakoan 
“e”  letraz adieraziko dugu. 

Arazoen zehaztapenak ahoz 
aurkeztea. 
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DBH-GIZARTE 

Astero egiten ditugun mintegietan 
Hizkuntzaren lanketan sakondu dugu. Horretarako ari 
gara: metodologia eta baliabideak 
sortzen sistematizatzen: 
- Hiztegi espezifikoaren lanketa. 
- Irakurmena. 
- Idatzizko ekoizpena. 
- Ahozkotasuna. 
Ahozko azalpenak eta aurkezpenak egiterakoan 
akatsak zuzentzen zaizkie, hiztegi propioaren 
erabilera euskaraz nola erabiltzen duten ea ikasi 
badute, , beraien artean euskeraz jardutera 
bultzatu. 

Ikasleen 100%ak helburu hauek 
eskuratzea: 
- Ikasleen hiztegi espezifikoa 
zabaltzea eta aberastea. 
- Irakurketaren ulermena 
hobetzea. 
- Idatzizko ekoizpena 
hobetzea. 
Ahozkotasuna garatzea. 
 

Hizkuntzaren lanketan 
sakontzen jarraitzea, 
metodologia eta baliabideak 
sortzea  eta sistematizatzea. 
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3. Helburua Objetivo:  ELKARBIZITZA-BIZIKASI, BEHATOKIA ETA TALDE DINAMIZATZAILEA FINKATU 

 

TALDEAK [Ikasleria, 
OOG, GE, PB, 

Zuzendaritza Taldea, 
etapa, zikloa, maila, 
departamentua…] 

GRUPOS [Alumnado OMR, 
AMPA, CCP, Equipo directivo, 

etapa, ciclo, nivel, 
departamento…] 

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 

ZUZENDARITZA: 
 

 Bizikasi Plana kalustroan %100a 
zabaldu da.  

 Behatokia azarotik aurrera hilean 
behin batzartu da. 
Elkarbizitzarekin zerikusia duten 
erabakiak adostu dira. Martxan 
jarri da Jantokiko antolamendua 
berrikusteko eta eguneratzeko 
batzordea. 

 Jantokiko arduraduna, enpresako 
arduraduna eta ikasketa buru 
biak astero elkartu dira 
elkarbizitzarekin zerikusia duten 
erabakiak adosteko.  

 BAT taldea osatu da. Kasu bat 
aztertu da. Beste bost bat 
kasuren behaketa egin da baina 
ez dira jazarpen mailara heldu. 
DBHn ez-ohiko Prozedura bat 

 Irailean gurasoekiko bilerak baino 
lehen, gurasoei eta AZP-ei zabaldu 

 Jantokiko batzordea irailea elkartu 
eta, bileren egutegia finkatu 

 Berritzeguneko mintegietara joateko 
denbora ezarri. 

  Irakasleek ikasleen eskubideak 
babesten lagundu (AJA III.2.1) eta 
segurtasunarekin lotura duten 
eskubideak zaindu (AJA III. 2.2) 
BIZIKASI ekimena jarraituz.  

 AJAn BIZIKASI ekimena gehitu. 
 

-Behatokiko hileko batzarrekin jarraitu. 
(Ikasle berriak badaude izendatuta) 
- Irailean Eskubide eta Betebeharren 
201/2008ko dekretuan datozen 
Jokabideak zuzentzeko prozedurak 
gogoratzea baita bizikidetzaren jokabide 
desegokiak, kontrako jokabideak eta kalte 
larriak eragiten dituztenak. Arau hausteak 
bideratzeko prozedura adostu (INIKAren 
bidez…) eta neurri zuzentzaileen zerrenda 
berrikusi. 
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zabaldu behar izan da hirugarren 
hiruhilabetean. 

HH: 
 

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

Gatazken konponbidean lanean jarraitzea. 
Gaiari buruzko hitzaldiren bat jasotzea, 
gatazkak bideratzeko. 

Gatazkak identifikatzea eta ereduak 
emanda, modu egokian bideratzen saiatzea. 

LH 1. zikloa: 
 

          ● Soziogramei dagokienez, ez 
ditugu egin. Gurasoen baimenik gabe 
egin daitezkeen argi ez zegoelako. 

 Ikasleen jarrerari dagokienez, 
“Harri bitxi” dinamikarekin lotu 
dugu eta horrela, jarrera ona 
erakutsi duten ikasleek 
motibaturik izan ditugu. 
Arrakasta % 90koa izan da. 

 Balio zibiko sozialetan materialak 
sortzen jarraitu dugu.  

 Behar izan direnean intzidentzia-
parteak bete ditugu. Ikasle 
gatazkatsu nabarmenik ez dugu 
izan. % 100 bete dugu. 

 Gurasoekin egiteko elkarrizketa 
sarritasuna sistematizatu dugu, 
eta % 100n bete dugu. 

 “Harri Bitxi” ren dinamikarekin 
jarraitu eta hobetu. 

 Balio zibiko sozielen programaketak 
amaitu. 

 Jantokian gatazkak gertatzen 
direnean edo medikuari deitzen 
zaionean, iinformazio falta dagoela 
sentitzen dugu. 

 Gurasoekiko harremanen 
informazioa aurkezpen batzarretan 
sartu behar dugu. 

 “Gatazkak konpontzeko Prozedura” n. 
Gurasoei informazioa emateko atala 
kendu behar dugu, jantokiko 
arduradunari dagokio eta. 

 Ikasturtea aurkezteko batzarreko Power 
Point-ean, elkarrizketen Gaia eguneratu. 

LH 2. zikloa: 
 

 Tutoretza ordua erabili dugu 
arazoak konpontzeko  baita ere 
beraien arteko harremanak 
hobetzeko. 

 Jantokiko arduradunekin harreman 
zuzena izatea. 

  Jantokiko arduradunekin harreman 
zuzena izatea. 
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 Jantokian gertatutako arazoak 
gelara iristen dira konpondu 
barik. 

 Talde kooperatiboak oso 
baliagarriak izan dira elkarbizitza 
hobetzeko. 

LH 3. zikloa: 
 

 Emakumearen eguna:  
5. mailan euskarako gaiaren 
barruan gertuko emakume baten 
biografia idatzi dute (famatuak 
ez, gertukoak). Lorpen maila 
%100 

 Emakumeenganako tratu txarren 
kontrako eguna: Horma-irudiak 
egin zituzten. Eskuak morez 
margotu eta bertan mezuak 
idatzi. Lorpen maila: %70  

 Jolasen bidez eta joku 
kooperatiboen bidez geletako 
giroa hobetu tartean euskara 
modu informalean erabiltzeko 
aukera emanez. hori ez da egin. 
Lorpen maila: %0 

 Gelako arauak kontuan hartu eta 
betetzen direla zihurtatzen 
saiatu gara. Horretarako Class-
dojo izeneko aplikazio bat 
martxan jarri dute irakasle 
batzuk eta portaera zertxobait 
hobetu dela ikusi dute. %50 

 Emakumearen eguna: Ekintza oso 
ondo baloratzen da. Gela barruan bi 
saio izan ziren baina gelatik kanpo 
denbora gehiago. oso motibatuta 
egon ziren. Datorren ikasturterako 
berriz egitea interesgarria litzateke. 

 Hormairudiak, eskuena oso positibo 
baloratzen da, ausnarketa prosezua 
interesgarria da baina gero egin den 
lana ez da zaindu ez eta errespetatu. 
Kendu egin behar izan ziren zenbait 
arrazoi horregatik. Agian honek ere 
hausnarketa txiki bat merezi du. 

 

 Jolasen bidez…: Lar denbora eman 
dugu kexak erantzuten. Datorren 
ikasturterako “Tutoretza lehen 
hezkuntzan: laguntzeko eskuliburua” 
programa aurrera ateratzen saiatuko 
gara. 

 Gelako arauak…: Egiten dira 
ahaleginak baina ez dira betetzen. 
Class-dojo hirugarren trimestrean 
astero betetzen zen gai batzuetan 
eta maila baten. Herraminta 

 Class-dojo erabiltzen ikastea.  
 Tutoretzako lanarena. Giroa 

hobetzeko ekintzak. 
 Emakumearen eguneko jarduera 

errepikatzea 5. mailan. Beste 
jarduera bat prestatu 6. mailarako. 

 Emakumeenganako tratu txarren 
kontrako eguneko jarduera egin. 
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baliagarria da zenbaitentzako. 
Datorren ikasturtean irizpideak 
bateratu, nola erabili erabaki eta 
aurrera eramango dugu. 

 Jarrera arazo larriak ematen 
dituztenekin lan berezia egingo da 
puntuazio negatiboak kendu ahal 
izateko. 

DBH-MATEMATIKA 
 Talde lanak sortzea, haien arteko 

harremanak indartzeko. 
 Matematikako jolas kooperatiboak. 

 Jarraitu arazo-egoerak lantzen. 
 Astean behin problemak lantzea talde 

kooperatiboetan. 

DBH-ZIENTZIA 
Talde lanak egin ditugu baina eta ardurak 
eta lanak adostea lortu da gehienetan 

Ikasle guztiek errespetua adieraztea 
besteekiko 

Taldeak eratzeko estrategiak ikasi 

DBH-HIZKUNTZAK 
(EUSKARA-INGELESA-

GAZTELANIA- 
FRANTSESA) 

Ahal izan den neurrian taldekatze 
desberdinak eta mistoak egin dira 
ikasketa kooperatiboaren ildotik, kide 
desberdinak ezagutu eta taldearen 
barruan rol desberdinak betetzeko. 

Talde lan gehiago proposatu eta taldeak 
egitean irizpide argiak izatea. 

Ebaluazio bakoitzeko talde lana eskatu 

DBH-TEKNOPLAST 
Taldekatze desberdinak eta mistoak egin 
dira, kide ezberdinak ezagutzeko aukera 
emanez. 

Talde lanaren ebaluazioa egiteko errubrika 
bat burutu. Ebaluatzeko irizpideak denontzat 
berdinak izango dira. 

Kontrolatzea genero rolak ez direla ematen. 
Makinen eta erreminten  erabilpenean, lan 
banaketan. 

DBH-GIZARTE 
Gure mintegiko gaietan emakumearen 
irudia nabarmentzen hasi gara. 

Jarraitu  emakumearen irudia 
nabarmentzen. 

Emakumearen irudia historian 
nabarmentzen jarraitzea. 

DBH-ORIENTAZIOA: 

Tutoretzetan tailerrak egin dira, elkar 
harremanak hobetzeko. 
Arazoak egon direnean tutoreekin batera 
konpondu ditugu. 
Talde feminista oso gutxitan batu da. 

Ikasleak trebatu gatazkak konpontzeko Tutoretzatan landu, tailerrak  egin. 



19 
 

 

4. Helburua Objetivo:  PEG-EKO KONPETENTZIA DIGITALAREN OINARRIZKO PRESTAKUNTZA JASO 

 

TALDEAK [Ikasleria, OOG, 
GE, PB, Zuzendaritza 
Taldea, etapa, zikloa, 

maila, departamentua…] 
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, 

CCP, Equipo directivo, etapa, 
ciclo, nivel, departamento…] 

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 

ZUZENDARITZA: 
 

IKT-ON enpresarekin formazio digitala 
Chrombook-a erabiltzen duen irakasleriak egin 
du eta erabilera %90era igo da. 
LH 5. mailako gurasoek eta LH6, DBH1eko 
guraso berriek formazioa jaso dute (Xenon 
enpresa) Bi saio egin ziren lehen hiruhilekoan, 
ordu t’erdikoak. (Azaroaren 6an eta 8an, 
18:00etatik 19:30era) 
Sare Hezkuntzako mintegietara Sare 
Hezkuntzako arduraduna joan da. 
LH5.mailatik aurrera ikasleek deustuko 
¡ikastola.net domeinuko erabiltzailea badute.  
Chromebook araudia OOGN Irailean onartu egin 
zen.  
SARE HEZKUNTZA. GSUITE funtzionamendurako 
formazioa erabilgarria izan da. 

Gurasoen hurrengo 
formazioetan, garrantzi 
gehiago ematea Drive 
Inguruari, Chromebookaren 
ezaugarriei baino. 
Datorren urtean domeinuko 
erabiltzaileak LH 4. mailako 
ikasleei zabalduzko zaizkie. 
Erabiltzaile hauek gurasoekin 
konpartituko dituzte. 
Chromebooka erabiltzen diren 
gurasoekiko bileretan 
gogoratu araudia dagoela eta 
jarraitzeko dela. 

Gurasoen formazioa gelako batzar 
ondoren egin, irakasleen azalpenak 
eta oharrak izateko eta nondik 
norakoa ezagutzeko. 
Segurtasuna, eskubideak, irudi eta 
ahotsaren erabilera zuzena, ondra-
intimitatea eta irudi propioa 
babesteko eskubidea (AJA III.2.3) 
zaintzeko neurriak adostu 
(Mugikorren protokoloa; 
ertzaintzaren formazioa saioak 
ikasturte hasieran) 
-SARE HEZKUNTZA mintegietako 
informazioa bideratzea. 
Multiclass pantaila jarri berriak LH 1. 
Eta 2. Mailetan erabiltzeko formazioa 
saioak irailean egin. 
-HHn ikasturte hasieran e-beam arbel 
digitalen inguruko formazioa izan. 
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-LH 3. eta 4. mailetan formazioa 
saioak antolatu. 

HH: 
 

Urtero esaten dugun bezala, baliabideak 
funtzionatzen duten neurrian saiatu gara IKTen 
erabilera gelako egunerokotasunean 
inplementatzen. Komunikaziorako baliabide 
berriak erabiltzen lehenengo pausoak eman 
ditugu. Gela batzuetan errutinak egin dira, 
baliabideek aukera eman dutelako. 

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

IKT baliabideak modu egokian 
funtzionatzea. 
IKTen erabilera garatzea. 

LH 1. zikloa: 
 

Ez dugu lortu ikasleek lan egiteko baliabide 
informatikorik. Lorpen maila % 0. 
Ikus-entzuteko materiala egoki gehiago lortu 
dugu. Materiala berriak digitalizatu ditugu. 
Baina dauzkagun ordenagailuek erabilpena 
mugatzen digute. 
Nahi izan duten sendien esku utzi ditugu gure 
materiala digitala. Lorpena % 100. 
Foxit Reader programaren erabilpena 
normalizatu dugu, baina dauzkagun ekipoek 
erabilpena oztopatzen digute. Lorpen maila % 
50. 

Irakasleok ekipo berriak behar 
ditugu. 
Ebean, arkatz optiko bat behar 
dugu. 
Ikasle bakoitzeko “eskola 2.0” 
ordenagailuak lortu. 

Lehendabizi, irakasleenak. 
Bigarrenez, ikasleenak. 

LH 2. zikloa: 
 

Arbel digitalekin hainbat online ariketa egin 
ditugu eta liburu digitalak erabili ditugu. 
2.0ko ordenagailuak erabiltzen arazo ugari sortu 
dira haien egoeragatik. Diagnosi froga egiteko 
orduan ezinezkoa izan zen ondo lan egitea. 
IKTak erabili ditugu gure arteko 
koordinaziorako. 

Chromebookak erabili lan 
tresna moduan ariketa batzuk 
egiteko. 

Arbel digitalak eskaintzen dituen 
aukera gehiago ezagutu. 
Irakasleek Chromebooken oinarrizko 
ezaugarriak menperatu. 
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LH 3. zikloa: 
 

Berrikuntza metodologikoak IKTekin 
txertatzen jarraitu: 
Aurreko ikasturtetan egindakoa berrikusi 
eta zuzendu.  

Matematikan geniallya eginda 
daude baina berrikusi behar 
dira. 
Lengua 5. mailako azken bi 
paisaia falta dira baina guztiak 
moldatuta daude eta ez dira 
errebisatu behar. 
Programazioaren atalean 
daude driven. 
maila lenguakoa hasita dago. 
Beste ikasgaietan, euskara, 
material digitala ez dugu sortu 
baina beharra ikusten dugu 
gure materiala erabiltzeko. 

Irakasle berrientzat eta 
ordezkoentzat harrera plan bat egin 
behar da bereziki lan egiten dugun 
modu honetara hainbat arinen 
ohitzeko. 
Gailuak eskolako gauzetarako 
bakarrik erabili ahal izateko neurriak 
hartzea. 
Lenguako eguneraketa amaitu behar 
da. 
Matematika berrikusi. 

DBH-MATEMATIKA 
Chromebook 1.maila erabili. 
Drive, Classroom, site pertsonala, jolas 
interaktiboak erabili ditugu 

Matematikako site egitea. Baliabide informatikoak hobetzea. 

DBH-ZIENTZIA 
Classroom-en erabili sendotu da 
Aplikazio eta simulazio ezberdinak erabili dira 
irakasgai ezberdinetan 

Mintegiko Site bat eratzea 
Baliabide erabilgarrien 
bilduma komuna egitea 

Site-a egiteko planteamendua 
irailean, kurtsoan zehar osatzen 
joateko. 
Baliabideak biltzeko lekua adostu 
irailean. 

DBH-HIZKUNTZAK 
(EUSKARA-INGELESA-

GAZTELANIA- FRANTSESA) 

Drive eta Classroomen plataformen erabilera 
sustatu. 
Bideo eta ahotsa grabazioak landu ditugu 
ahozkotasuna lantzeko. 

Ahozkotasuna lantzeko hasi 
dugun bidetik jarraitu. 

Drive eta Classroomen erabilera 
ezinbesteko bihurtu. 

DBH-TEKNOPLAST 

Prestatutako material digitala Ikastolako sarean, 
mintegiko karpetan utzi dugu. 
Classroom-a erabili dugu. 
1go mailan liburu digitala erabili dute 

Liburu digitala zabaldu egiten da 2. 
3. eta 4. mailetara.  

Classrrom eta driveren erabilpena 
ziurtatu maila guztietan 1.  hilabetean.  
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Komeniko litzateke blog bat edota 
site bat egitea irakasle eta 
ikasleentzat 

DBH-GIZARTE 

Berrikuntza metodologikoak IKTekin txertatzen 
jarraitu. 
Aurreko ikasturtetan egindakoa berrikusi eta 
zuzendu. 

Mintegiko Site bat eratzea 
Baliabide erabilgarrien 
bilduma komuna egitea 

Gailuak eskolako gauzetarako 
bakarrik erabili ahal izateko neurriak 
hartzea 
Site-a egiteko planteamendua 
irailean, kurtsoan zehar osatzen 
joateko. 
Baliabideak biltzeko lekua adostu 
irailean. 

DBH-ORIENTAZIOA: 
Aurten, DBH 4.mailako orientazioa “Aurrera” 
programa digitalaren bitartez egin da. 

Hurrengo ikasturtean, agian, 
erabili dezakete DBH 2.mailako 
ordenagailuak eta klasean landu 
programa, informatika gelan eta 
txandaka egin beharrean. 

Mantendu 2.0-ko ordenagailu kopuru bat 
era egokian. (Bateriak erosi?) 
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2.2. Ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa  procesos de aprendizaje del alumnado   
 

Aztertutako 
esparrua1 

Ámbito o 
aspecto 

analizado 

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

Hobekuntza eta jarraipenerako proposamenak 
Propuestas de mejora - continuación 

Orokorra 

Absentismoko hiru bat kasu izan ditugu aztergai hiruhileko guztietan, 
bat Gizarte Zerbitzuaren kargu geratu da eta ondo bideratu da. Beste 
biena Udal Zerbitzuarekin harremanetan egon gara jarraipena egiteko. 

Sistematizatu ikasleen hutsegitearen kasuen komunikazioa 

Sare Hezkuntzako memorian arloka eta etapaka zehaztu da 
konpetentzia digitalaren erabilera 
Sare Hezkuntza 

Dagoen materiala irakasleriaren artean zabaldu. 

2018-19 ikasturteko eskola emaitzak: 
LHn 4 ikaslek errepikatu dute (306 ikasle guztira). Hasiera maila bataz 
beste, gai guztietan %10 baino beherago dago. Euskera eta Natur 
Zientzian aurreko urtekoa baino hobeagoa da. Arrazoiak metodologia 
aldaketa eta errefortzuak edota hiru gela izatea maila bitan izan 
daitezke. 
DBHn 7 ikasle ez dira igaro (247 ikasle guztira). Hasierako maila 
gehienetan %10a baino beherago dago, Matematika n izan ezik 

DBHko Matematika arloan hasierako ebaluazioa eta jarraipena 
egin. DBH 4, mailan bikoizketak egingo dira eta, ahal bada, 
errefortzuak jarriko dira beste mailetan. 

HH 

 
HH ko talde guztietan txokoak eta errutinak erabili dira ardatz moduan 
eta helburuak lortzeko tresna bezala. Horrez gain, ebaluazio jarraia 

Txokoak eta errutinak egiten jarraituko dugu eta horretaz aparte 
ikasturtean zehar erabili ditugun ebaluazio tresna guztiak 
erabiltzen jarraituko dugu. 

https://drive.google.com/open?id=1Y5zdqL1cske720A1_pwkXeMla9hcRA-E
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gauzatu da, egunero haurra behatzen, zein gelako hainbat ekintza 
haintzat hartzen.  
Ebaluazio jarrai honi gehitu behar diogu pasatu genituen eskalak ( 
Haurren garapenaren jarraipenerako protokoloa) eta ikasturte 
amaieran bete ditugun txostenak. Eta HH 5 urteko geletan, etapa 
amaierako txostena. 

LH 1 

Ebaluazio tresnak: eguneroko behaketa, gelako lana, erronkak, 
autoebaluazioa, portfolioak eta beharrezkoa denean frogak. 
Irizpideak: Programazioetan ezarrita daudenak. 
Emaitzat ontzat hartzen ditugu, hezkuntza eta hizkuntza zailtasunak 
izan dituzten salbuespenekin. 
2. mailako ikasle batzuk 3. mailara pasatuko dira Hizkuntza gainditu 
gabe. 
1.mailako ikasle batzuk ere 2. mailara joango dira arlo batzuk gaindutu 
gabe (ikasturtean zehar heldu direnak eta behar bereziak dituztenak). 
1. mailako ikasle batek errepikatuko du. 
Arloren bat gainditu gabe dauzkaten ikasleak dagozkien laguntzak (PT-
a, ALE eta HIPI) eta indartze saioekin pasatuko dira. 

Irakurketa eta ulermena sendotzeko gelako liburutegia handitzen 
jarraituko dugu eta buruketak lantzeko ariketa manipulatiboak 
gehituko ditugu. 
 

LH 2 

Ebaluazio tresnak: Eguneroko behaketa zuzena, gelako eta etxeko 
lanen balorazioa eta noizbehinkako frogak. 
Kalifikazio irizpideak (Adierazleak): 
Arloen hiru multzo desberdinduko ditugu: 
  
1.   Matematika, euskara eta gaztelania 
2.   Natura eta Gizarte zientziak ;  ingelesa 
3.   Arte hezkuntza eta heziketa fisikoa  
 

- Ikasturte bukaeran arlo guztiak gaindituta dituzten ikasleak hurrengo 
kurtsora igaroko dira.  
  

- Errubrikak erabiltzen hasiko gara. 
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- Aurreko urteren batean errepikatu duten ikasleak kurtsoz igaroko 
dira dagozkion laguntzak eta indartzeak bideratuz.  
  
-  Lehenengo taldeko arloak gainditzen ez dituen ikasleak errepikatu 
beharko du, beti ere, irakas-taldearen gomendioak jarraituz bere 
buruarekiko ziurtasuna, heldutasuna eta taldeko harremanak kontuan 
izanda.  
  
- Lehen taldeko bi arlo eta bigarreneko arlo bat gainditzen ez dituenak 
ezin izango du igaro, beti ere irakas-taldearen gomendioak jarraituz. 
 

Honen ordorioz ikasturte honetan 3. mailan errepikatzaile bat egongo 
da eta 4. mailan bi. 4. mailan NCE-dun ume bat egon da eta 5. mailara 
igarotzen da. 

LH3 

Ebaluazio tresnak: Eguneroko lana ebaluatzeko errubrikak, corubricks-
ekin autoebaluazioak eta kohebaluazioak, ohiko frogak, eguneroko 
lana ere kontuan hartu eta baloratzen da. Classroomek erraztu egiten 
du lan hau. 
 

Sistematizatu behar da corubricks-ekin autoebaluazioak eta 
kohebaluazioak. 
Chromebookekin eta metodologia berriekin landutakoa, DBHra 
doazenean, aztertu behar dugu zelan doazen ikasleak. Horretarako 
koordinazio saio bat beharrezkoa ikusten dugu DBH-ko 1.zikloko 
irakasleekin haien beharrak ezagutzeko eta gure lana azaltzeko. 

DBH 

 

Irakasgai bakoitzean eskatzen diren minimoak programazioetan 
zehaztuta daude. Ikasgai bakoitzak irizpide propioak erabili ditu eta 
ikasleak horiexen arabera baloratu dira. 
 

Hizkuntza trataera bateraturantz jo behar dugu. 
Zailtasunak dituzten ikasleak ikasturte hasieran identifikatu eta 
jarraipen zuzena egin eta irakasle taldearen koordinazioa mintegi 
barruan eta mintegitik kanpokoa bideratu behar da. 

DBH 1 
 % 97 kurtsoz igarotzen da.. 

Talde kohesioa eta elkarbizitzari garrantzia eman. 
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2 ikasle geratuko dira errepikatzen, zailtasun bereziak dituzte eta 
euskara ikasgaian oinarri falta daukate eta beste batek adinez 
promozionatzen du. 

DBH 2 
 % 98 kurtsoz igarotzen da. 
Ikasle bakarra geratzen da errepikatzen. Ikasle absentista da. 

Lan ohiturak eta  esfortzuaren balioa indartu. 

DBH 3 
 % 96 kurtsoz igarotzen da. 
Ikasle bat geratzen da errepikatzen eta beste batek adinez 
promozionatzen du. 

Autonomia eskatu. 
Orientazio programa ezarri. 

DBH 4 
 % 94 kurtsoz igarotzen da. 
3 ikasle geratzen dira errepikatzen lan falta eta lanerako ohitura 
faltagatik. 

Autonomia garatu. 
Orientazioa landu. 
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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  

 
Alderdi positiboak 

Aspectos positivos 
Zailtasunak 

Dificultades 
Zergatiak 

Causas 
Hobekuntza proposamenak 

Propuestas de mejora 

Tutoretzen 
banaketa 
Distribución de tutorías Taldearekin jarraitu ahal 

izan duten tutoreak. 

DBHn urtero aldatzen dira 
hainbat tutore,  
Aurten HH eta LH 5. eta 6. 
mailan ere bai. 

DBHn oposaketadun eta 
ordezko irakasle berri asko 
egon dira. 
HHn eta LH5-6n ere leku 
aldaketa asko egon dira. 

Arazoa konpontzea ez dago gure esku. 

Tutoretza Plana 
Plan de Acción Tutorial Ondo dago gida bat 

izatea gai batzuk bai ala 
bai aurrera ateratzeko. 

Nahiz eta programatuta 
daukagunarekin hasi, 
gelaren berezitasunaren 
arabera beti aldaketak egin 
behar dira. 

Talde bakoitza “mundu bat” 
delako, eta dauzkan beharrak 
agian ez dute zer ikusirik 
alboko taldekoen beharrekin. 

Oinarrizko gai batzuk gutxienez, nahi da nahi ez 
aurrera eraman behar dira. 
LH 5. eta 6. mailetarako sortutako materiala 
sakontzea (https://bizikasi.euskadi.eus) 

Ordutegiak 
Horarios LHn ikasleek 2,5 ordu 

gehiago dutela 
kurrikuluma bideratu 
ahal izateko. 

Etapen arteko koordinazioa 
bateratzeko zailtasunak.  
Prestakuntzak eskatzen 
dituen bi ordu jarraiak 
ezinezkoa da izatea  

HH-LHn asteazken libre ez 
dagoelako. 

LH3. Ordutegiaren aldaketak dakartzan zailtasunak 
ikusita, gutxienez asteazkeneko arratsaldea hartu 
nahiko genuke formaziorako zein beste eginkizun 
batzuetarako, hala nola, normalkuntza eta 
elkarbizitzako proiektuen antolakuntza. 
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Esklusiben banaketa 
Uso de las exclusivas --- 

HH eta LHn esklusibak oso 
labur geratzen dira egin 
beharreko lan guztia egiteko 

Ez delako lortzen 
komunitatearen adostasuna 
ordutegi aldaketa egiteko. 

2019-20 ikasturtean irtenbide egokiago baten bila 
lan egitea. 

Laguntza eta 
errefortzuen 
eraginkortasuna 
Eficacia de los apoyos y 
refuerzos 

LH 3. eta 6. mailetan ez 
da errefortzurik 
egon gelako ikasleen 
kopuruak txikiak izan 
direlako 
LH 1., 2. eta 4. 
mailetan bi errefortzu 
saio astero egon dira 
(Matematikan eta 
Euskeran).       
Ondo koordinatuta egon 
da. 
DBHn 3. mailan 
bikoizketak egin dira 
Mate, Ingelesa eta 
Lenguan, talderik 
kopurutsuenak izan 
direlako 

Ikasle jakin batzuekin 
laguntza beharra ikusten 
dugu. 

Ikasleen berezitasunengatik 

 Datorren ikasturtean, 1. 2. 3. 5. eta 6. mailetan 
talde kopurutsuak izango direnez astero bi saio 
errefortzuetarako izatea komenigarria aurreikusten 
da.  

Organo kolegiatuen 
funtzionamendua 
Funcionamiento de los 
órganos colegiados 

Ordutegia eratuta egon 
da batzartzeko.  

Batzuetan arazoek bilerak 
bertan behera utzi dituzte. 

Askotan bat-batekotasunak 
irabazi du.  

 

Pertsona bakarreko 
karguen 
funtzionamendua. 
Funcionamiento de los 
cargos unipersonales 

Ordutegia eratuta egon 
da batzartzeko.  

Lana aurrera eraman ahal 
izateko etenaldi ugari sortzen 
dira. (gurasoak, irakasleak, 
idazkaria, atezaina, jantokiko 
arduraduna, telefonoa…) 

Eskura gaudelako. 
Zuzendaritzakoekin hitz-ordua hartzeko ordutegia 
ezarri. 
Zuzendaritzakoek lan egiteko ordutegia finkatu. 
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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: DBH- LH- HH- ETAPA GUZTIETAN 

izenburua edo gaia título o tema 

 Sexu Aniztasuna 

 

Esangura elkartetik profesionalak etorri dira DBH 2. mailako ikasleekin gai hau lantzeko.(Bi egun, 
bi ordu gela bakoitzean. Aurretik, ordu bat tutoreekin eta, egin eta gero, beste bat. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y condiciones de continuidad 

oso esperientzia ona Bai, urtero egiten dugu eta jarraituko dugu egiten 

 

izenburua edo gaia título o tema 

Plastikako  Tailerrak ingelesezLHko 5-6 mailetan: ART and CRAFT 

 

5. Eta 6. Mailakoen ikasleak hiru taldetan mailaka banatuko dira plastika ingelesez emateko. 
Aurten tailerrak izan dira: 

 5. mailan: Marrazketa, Goma Eva eta Modelaketa. 
 6. mailan: Puntu, Mahai jolasak eta Serpentinen poteak. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Umeak gustura ibili dira tailerretan. Nahiz eta beraien 
artean ingelesez askorik ez ibili, lana amaitu eta gero 
ahozko aurkezpen bat egin dute. Emaitza onak lortu 
dira. 

Jarraituko da esperientziarekin eta ingeles 
irakasle nahikorik ez badago tailerren bat 
euskaraz emango da. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

SOLASALDI DIALOGIKO LITERARIOAK 

 

Bai euskeraz ( LH 5 Ozeko aztia- LH 6 Karlisten altxorra) zein gazteleraz (LH 5 Don Quijote- LH 6 
Romeo y Julieta) liburuak  atalez atal irakurri dira amaitu arte, asteroko saioetan. Irakurritakoaren 
paragrafo edo zatitxoa aukeratu egin du bakoitzak, besteen aurrean ozenki irakurriz eta 
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aukeraketaren arrazoiak adieraziz. Beste partaideek, entzun ondoren, beraien iritziak konpartitu 
dituzte. Familiak ere gonbidatu dira. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak 
eta baldintzak propuestas y 

condiciones de continuidad 

Ikasle gehienek, irakasleek eta senideek gustura hartu dute parte. 
Gaia interesgarriak agertu dira solasaldietan. Irakasleak 
moderatzaile papera egin du txandak ordenatuz, gutxien hitz egiten 
zuena lehenetsiz eta iritzi guztiak balioetsiz. Beste arlo eta gai 
batzuetan aplikagarria izan da. 
 

Jarraipena izatea 
proposatzen da.  
Senideekin egiteko, 
irakasle gela erabili daiteke 
aurretik erreserba eginda.  
 

 

izenburua edo gaia título o tema 

 

Elkarrekin mateatzen eta irakurtzen 

 

Ikasle nagusiak (LHk0 6., 5. eta 4. mailakoak) ikasle gaztetxoengana doaz LH1 eta LH 
2koengana  eta ariketa manipulatiboak egiten dituzte matematika indartzeko. Irakurketan ere 
laguntzen diete lehenengo ziklokoei. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Jarduera positiboa da baina Curriculuma 
emateko denbora falta ikusten dugu 
LH3.ziklotik.  
Orokorrean ikasleak oso gustura egon dira. 
Hala ere nagusi batzuen jarrera ez da 
aproposa izan. 
 

Jarraitzeko proposamena egiten dugu baina 
denboralizazioa aldatuz eta hamabostean behin 
eginez. 
 
Irailean aztertuko dugu gaia eta zelan jarraitu. 
 

 

izenburua edo gaia título o tema 

Indarkeri sexistaren prebentziorako tailerrak. 

 

 

Udaletxeko adituak gai hau lantzera datoz DBH 3 eta 4. mailakoekin Gela bakoitzean 4ordu sartzen 
dira eta gero irakasleekin (tutoreekin eta orientatzailearekin ) beste saio bat dute. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 
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Oso ondo baloratu dute ikasleek eta bai eta 
etorritako profesionalak 

 

Bai, orain arte moduan jarraituko dugu egiten. 

 

 

izenburua edo gaia título o tema 

HERRI KIROLAK ETA JOLASAK EUSKARAZ DBH 4 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta 
baldintzak propuestas y condiciones de 

continuidad 

Aurten ez dugu ekintza honetan parte hartu ez 
dugulako informaziorik jaso aurreko urteetan bezala. 
Horren ordez, Herri kiroletako federaziotik bideratuta, 
saio bat egin dugu eta bertan praktika egin da gero, 3. 
DBHko talde bat federazioak antolatutako txapelketan 
parte hartu zuten. Gure ustez, ekimen hau positiboa 
izan zen eta jarraitzeko asmoa daukagu. 
 

Gure asmoa ekintza honekin jarraitzea 
da. Horretarako kurtso hasieran 
federazioarekin kontaktuan jarriko gara 
aurten ere ekintza honekin aurrera 
jarraitzeko. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

(HNP)ULIBARRI PROGRAMA.  

 

Ikastolako eremu guztiak parte hartzen dute euskara sustatzeko proiektu honetan. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Proiektuaren memoria burututa dago bere 
formato propioan, bertan agertzen dira, 
ekintzen balorazioa, hausnarketak, 
jarraipena duten hala ez eta gainontzekoak 
ere. Hezkuntza Sailan entregatuta dago eta 
zuzendariak, Guraso Elkarteak eta HNTak 
kopia dute. Horrez gain, zuzendariak eta 
HNTak sarbidea dute Hezkuntzako aplikazio 
horretara. 
 

Jarraipena du hurrengo 3 ikasturteetan eta komeni 
da eremu guztietako partaideen eskuhartzea 
izatea. Hori horrela burutzeko, egun eta ordu 
aproposa jarri behar da bileratarako, zuzendaritza, 
guraso, irakasle, ikasle, jantoki eta orduz kanpoko 
ekintzetako arduraduna elkartzeko. Adostuta dago 
posible moduan astearte arratsaldea 15:30ean. 
HH eta LHko irakasleak 16:00etatik 17:00etara egin 
beharko dute. HH eta LHko arduradunak izaten 
ahaleginduko gara. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

Osasun sustapena. LH1-LH2 
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Udaletxeko medikua etorri zen hitzaldiak ematera. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

 
Interesgarria izan zen, gainera landutako elikagaien 
ikasgaiarekin eta higienearekin lotu genuen. 

Aproposa ikusten dugu hurrengo 
ikasturtean jarduera honekin jarraitzea. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

Frantziako bidaia 

 

4 eguneko bidaia egin da DBH3ko frantses ikasleekin Arcachon inguruan. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta 
baldintzak propuestas y condiciones de 

continuidad 

 

Ikasleek asko disfrutatu dute bidaia eta hizkuntza 
hobetzeko eta herrialdearen arlo kulturalak hobeto 
ezagutzeko erabili izan da. Gainera, ikasleek izandako 
jarrera bikaina izan da, errepikatzeko modukoa. 

 

Aproposa ikusten dugu hurrengo 
ikasturtean jarduera honekin 
jarraitzea ikasleak asko motibatu izan 
direlako. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

 DROGAMENPEKOTASUNA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Auten ezin izan dugu egin. Oso berandu eskaini 
ziguten eta ordurako, ez geneukan denborarik 
aurrera eramateko. 

Hurrengo ikasturturtean DBH3.mailan bakarrik 
egin beharrean DBH4.mailan ere egingo dugu 
posiblea bada. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

 CIBERBULLYINGa 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak propuestas y 

condiciones de continuidad 



34 
 

Aurten ez da aurrera eraman. DBH 
lehenengo mailarako zegoen 
pentsatua, baina azkenean 
tutoretzetan landu da. 

Hurrengo ikasturtean ertzaintzarekin hitz egingo dugu ea 
posiblea den berriro etortzea baita LH 5. eta 6. mailetara 
CHROMEBOOKen erabilera egokia eta segurtasuna 
bideratzeko. 

 

izenburua edo gaia título o tema 

 SEXUA? GIZAKIAREN EGITE SEXUALA  

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Pentsatu genuen aste kulturalerako utzi, baina 
azkenean ez zen honetaz ezer egin.  

Antolatu, hala edo nola formazio hau izateko 
DBH 4.mailako ikasleek 

 

BIBLIOTEKA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta 
baldintzak propuestas y condiciones de 

continuidad 

Urterako helburuak maila altu batean bete direla esango 
nuke. Liburutegia eta bertako materialak zaindu dira, 
ikasleek liburutegiaren garrantziaz kontzientziatuta 
daude urteetan zehar egindako lanari esker. 
Irakurzaletasuna sustatzeko ekintzak aurrera eraman dira 
eta ikasleen eskaerak maila altu batean asetu dira.  

 

13:00etatik 14:00etara, etapa 
desberdinetako ikasleak elkartzen dira 
(LH3-4-5 eta DBH) eta kontuan izan 
beharko dira helburu eta beharrizan 
desberdinak hobeto bideratu ahal 
izateko . 
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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 ikastetxeari ekarpenak 

aportaciones al centro 

hobekuntza proposamenak 

propuestas de mejora 

bertaratzea 

asistencia 

inplikazioa 

implicación 

asebetetasuna 

satisfacción 

Maria Jesus 
Gorostiza 

DBHko 
zuzendarien 

mintegia 
%30 %100  Informazioa  

Iban Saez 
Ikasketa Buruen 

mintegira 
%100 %100 %80 

Informazioa eta aholkularitza. 

Beste ikastetxeekin harremanak 

 

Saioen denbora modu 
eraginkorragoan kudeatu 
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Iban Saez 
Sare hezkuntzako 

Mintegia 
%100 %100 %80 Informazioa eta aholkularitza 

Jasotako proposamenak geletara 
bideratzea 

 Itziar Belasko 

HH-LHko 
zuzendarien 

bilera 
 %100  %100 %100 

 Informazioa eta orientazioa. 

Beste ikastetxeekin harremana 

 Partekatutako informazioa 
eskura era ordenatuan jarri (site) 

Aitziber 
Otaolea   

Matematikako 
jardunaldiak HH - 

LH 
Goiz baten   100%  100% 

Irakasleen matematika arloan, 
maila hobetzen delako.  

Ikastolakoa indarrean jarri.  

Iban Saez  
Matematikako 

jardunaldiak HH 
 Bi goiz %100 %100 

Sitean bideo eskuragarri jarri da 
edozein irakaslerentzako  

Irakasleekin komentatu ahal 
izatea  

Ainhoa 
Basterra  

Matematikako 
jardunaldiak HH - 

LH 
Bi goiz  90%   90% 

Laguntza gelan baliabide gehiago 
eta aproposak ematen ditu. Eskola 

osorako baliagarriak dira ondo 
antolatuz gero.  

 Urtero irakasle desberdinak jaso 
ahal izatea formazio hau 

materialak maneiatzen ikasteko.  

Bibliotekako 
arduraduna 

Bibliotekaren 
formazioa. 

ACEX egoitza 

%100 %100 %100 
Informazioa eta ekintzak beste 

ikastetxeekin partekatzea 

Programaren etorkizuna 
bermatzea  

Itziar Belasko Google Suite Egun bat %100 %40 
Joandako irakasleekin 
konpartitzeko aukera  

Ikastetxean aurretik 
komentatzeko aukera izatea 

M.Tere 
Artetxe  

 R300 
Bigarren 

hiruhilabetea  
%100  %100     

M.Tere 
Artetxe  

Google suite   Egun bat %100   %75     
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Aitor Arranz Google suite 
Egun bat 

 %100 %50 

Maila eskasa nire ezagutzetarako, 
baina baliagarria izan zitekeen 

eleneleikastolako 
funtzionamendurako. 

Parte hartzailearen maila 
aurretiaz ezagutu eman 

beharreko informazio eta 
formakuntza pertsonalizatuago 

egon daiten. 

Ana Aduna Google suite 
Egun bat 

 %100 %50   

  

  

  

Ikastetxearen formazio planarekin lotutako lan-ordutegian prestakuntza ekintzen balorazioa 

irakaslea 

profesor/a 

ikastaroa edo mintegia 

actividad formativa 

balorazioa / valoración ikastetxeari ekarpenak 

aportaciones al centro 

hobekuntza proposamenak 

propuestas de mejora 

bertaratzea 

asistencia 

inplikazioa 

implicación 

asebetetasuna 

satisfacción 

LHko 5-6.mailako 
irakasleak 

DBHko 1.zikloko 
irakasleak 

Zuzendaritza Taldea 

IKT-ON %90 %100 %90 

IKTan formazioa 
praktikan jartzea. 

 
Formazioarekin jarraitzea. 
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Klaustroa 

PEG: 

- Marko Orokorra  

- Elkarbizitza 
konpetentzia  

- Komunikazio 
digitalerako konpetentzia 

%100 %100 %90 
Metodologia aldaketan 

sakontzea. 
Koordinatzeko eta partekatzeko 
denbora gehiago lortzea. 

 

 Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa 

    Valoración de otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro 

  

irakaslea 

profesor/a 

ikastaroa edo 
mintegia 

actividad formativa 

balorazioa / valoración ikastetxeari ekarpenak 

aportaciones al centro 

hobekuntza proposamenak 

propuestas de mejora 

bertaratzea 

asistencia 

inplikazioa 

implicación 

asebetetasuna 

satisfacción 

Virginia 
Cerdeiriña  

Frantzesa  
Astean bi egun/2 
ordu eta 15min 

egunean  
 100%  100% 

Irakasleen Frantzesa 
maila hobetzen delako.  

Ikasitakoa indarrean jarri.  
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Mikel Saez  
Klima aldaketa lehen 

hezkuntzan  
Urtarrila eta 

Otsaila on line 
100%      

Olga López 
Angulo  

Birziklatze tailerra  
Apirilaren 16 

4 ordu  
%100   %100 

Birziklatze inguruko 
hausnarketa  

Ez dago ezer hobetzerik udaletxeak 
egindakoa izan delako  

Lexuri Ayo  
Classroom Ikas-

irakasteko ingurune 
birtuala  

Online  %100  %70  
DBHn Classroom nahiko 

erabili da aurton bigarren 
zikloan. 

Classroomaren erabilera zabaldu  

Lexuri Ayo 
Euskararen ontzia 

betez 

9 orduko ikastaroa 
hiru 

asteazkenetan 
banatuta  

%100  %90  

DBHn euskararen 
erabilera sustatzeko 

teknika zehatzak ikasi 
ditut 

Klaustro osora zabalduko nuke 
ikastaro hau, Normalkuntza 

Batzordetik bideratuta. 

Ane Miren 
Ayastuy 
Garcia  

 HEO 

(frantsesa C1) 

urritik maiatzera 
arte, astean 4h30 

bi saioetan 
bananduta  

 

%100  

 

%90  

Frantseseko irakasle 
izanda A1 mailan, maila 

altuagoen kontzeptuak ez 
galtzeko birpasoa izan da.  

DBH 1. mailatik frantsesa hautazko 
irakasgai bezala eskaintzeko aukera 
ematea. Horrela, ikasleek DBH1tik 

DBH4ra arte hizkuntza berri bat 
(atzerriko bigarren hizkuntza) 

ikasteko aukera eman ahalko zaie.  

Helena 
Rosales 

Habilidades para la 
vida y alfabetización 
emocional en 
contextos educativos  

Urriak 30tik  
abenduak 10arte  

  
%100  

%80 

  

Hezkuntza emozioanala 
sustatzeko teknikak ikasi 

ditut.  
Ikasitakoa indarrean jarri  
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Helena 
Rosales  

Special Education 
Needs in every 

classroom  
 100%  100% 90%  

klaseko dinamika berriak 
ikasi ditut, talde lanaren 

garrantzia.  

 Ikasitakoa poliki poliki eta daukagun 
baliabidekin martxan jarri 

 Helena 
Rosales 

Sentido de la iniciativa 
y emprendimiento en 

el aula  
 50%  20% 20%   Ezin izan dut ezer erabili. 

Ez nuen kurtsoa bete, berandu 
entregatu nuen lan bat eta ezin izan 

nuen jarraitu ikastaroarekin. 

Kurtsoko helburuak ez ziren oso 
aproposak DBHrako. 

Helena 
Rosales 

Supporting special 
education needs  

100%   100%  70% 

Zelan lagundu 
berezitasunen bat duen 

ikasleak  

Klaseko dinamika hobetu, denbora 
behar dut ikasi dudan guztia. 

Horretarako denbora behar da. 
Dinamika berriak direlako, eta 

batzuetan zailak dira  ikasleentzat. 

 Helena 
Rosales 

 Competencias 
digitales docentes 

 100%  70% 60%  
Teknologia berrien 
erabilpena gelan  

Martxan jarri ikasitakoa.  

 Itziar 
Belasko 

Adimen emozionala 
eta aldaketaren 
kudeaketa zure 

lanpostuan 

 %100 %100 %80 
Ikastetxeko kideekin 

neurri batean aplikagarria 
Informazioa konpartitu 

 Miren 
Escudero 

 Kantua musika gelan: 
kantagintza lantzeko 
baliabideak 

 %100 %100  % 80 
Ikasitakoa zabaldu eta 

aplikatu  
Programazioan aplikatu landutakoa  

 Aitor 
Arranz 

Visual Thinking Day            
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Iban Sáez Visual Thinking Day %100 %100 %100 
Ideiak klaustroen 

aurkezpenetarako  

Ikasitakoa egunerokotasunera 
eraman eta Zuzendaritza Taldean 

zabaldu 
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3.2. Irakaskuntza-jarduera 
osagarriak  actividades complementarias 

 Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del plan 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización 

    
x 

 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    
x 

 

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    
x 

 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

    
x 

 

 

   Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del plan 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

 
Ikasturte hasieran, gurasoen bileretan, ikasleen 
tutoreen baimenak eskuratu behar dira eta ondoren, irakasle 
tutoreek horren jarraipena izatea ez da arina.  
 
Alergiak edota arazo fisikoen ezagutza ere beharrezkoa 
da.  Ikasturte hasierako bileran eskatu egiten da, izatearen 
garrantziaz ohartarazita. 

 
Guraso batzuen baimenak izateko 
zailtasunak. Zerrendak atzeratzen 
dira. 
 

 

Guraso batzuen erantzuna 
berandu heltzen da, euren atzetik 
ibili behar izaten da. 

 

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

Jarduera osagarri ugari eta desberdinak egiten dira. Ikasleriaren hezkuntzan eraginkorrak dira, ez 
arlo akademikoan soilik arlo pertsonalean eta sozialean ere bai. Antolaketa eta kudeaketa sistema 
bideratuta dago baina batzuetan, batez ere arrazoi desberdinengatik data aldaketak egin behar 
direnean, jantokiko zerbitzuan eragin ezkorrak egon dira aldaketaren berri berandu izan dutelako 
edo, kasuren baten, ez dutelako izan. Klaustroan gogoratu behar da eskolaz kanpoko ekintzen 
berri irailean egin da gero, idazkaritzan jakitun egon behar direla eta edozein aldaketa zein 
berrikuntza lehenbailehen jakinarazi behar dela dagozkion eraginak bideratu ahal izateko 
(autobusa, jantoki zerbitzua, irakasle laguntzaileak…) 
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4. Eskolaz kanpoko jarduerak  actividades 

extraescolares 

EKINTZA: ANTZEZPENA 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización     X  

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    X  

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    X  

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

   X   

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

ESPAZIOA 
 
 
TXANGOEN INFORMAZIOA 
 

Ekintza burutzeko espazioak gehienetan ez dira 
aproposak izan 
 
Hezitzaileek askotan ez dute jakin umeek txangoa 
zutenik, ikastolara joan eta talderik gabe topatu 
dira behin baino gehiagotan 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Espazio aproposagoak lortzen saiatzea (HHko gelak) 
Txangoen egutegia lortu eta hezitzaileei eman 
Gutxienezko 8 umeko taldeak izatea (bestela ekintza pobrea geratzen da) 

 
EKINTZA: EUSKAL DANTZAK 2018-2019 
 

 Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 
 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza 
Organización 

    x  

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    x  

Denbora /indarrak/emaitza lotura     x  
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Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

    x  

 
 
 

 Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 
 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak   
Causas 

1.- Espazio falta ikastolan 
 
 
 
 
 
2.-Irakasleak 
 
3.-  Dantzari eguna 
 
 
 

1.-Ez daukagu leku egokirik 
aktibitatearentzat. Azken bi urteotan 
polikiroldegira joaten dira talde batzuk, 
baina txikiekin batez ere denpora asko 
galtzen da eta klasea labur geratzen da. 
 
2.- Irakasleak bilatzea zaila izaten da 
 
3.-Antolaketa, autobusak, jendea berandu 
apuntatzen, apuntatu barik autobusean 
agertu,  guraso bolondres falta horrelako 
ekintzak errazago aurrera eramateko, erropa 
banaketa eta biltzea 

 
 

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

 
2013tik Aitziber Tueros eta biok (Elisabet Lekue) gaude Euskal Dantzak kanpoko jardueraren 
arduradun. Urtero eskatzen ditugu bolondresak gu ordezkatzeko baina pare bat urtetan 
laguntza izan dugun arren, ez da aurkezten bolondresik. Komenigarria izango zen norbait 
sartzea arduradun bezala guk laguntzeko martxa hartzen. 
Urtetik urtera ikasle gehiago ditug: 2019-20 ikasturterako 138 ikasle ditugu. Orokorrean pozik 
joaten dira jarduerara. Aurten izan ditugun monitore biekin (Gurutze et Markel) oso pozik 
egon gara eta baita ikasleak ere. 
Betalde, kurtso bakoitzeko delegatu bate gotea eskatu genuen komunikazioa errazteko eta 
gu lanez gainezka ez aukitzeko. Askoeskertzen da laguntza hori. 
 

EKINTZA: MARGOGINTZA  

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización      X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

     X 

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

     X 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

     X 
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➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

La principal suele ser organizar los grupos, pero los 
últimos años está siendo más fácil gracias a las 
herramientas que han generado algunas de las 
delgadas de otras extraescolares y la super 
delegada Inma 

Los padres y madres apunta a los críos en muchas 
extraescolares y a veces es difícil coordinar los 
grupos 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
Los alumnos  y las alumnas de margogintza están encatand@s con la actividad. Mendo lo da todo con 
ellos y creo que está muy bien aprovechada por ell@s. 
Igual a alguien le parece que no es así, pero es la opinión generalizada. 

EKINTZA:  BOSTEKO JOLASARI 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización 
     X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

   X   

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    X  

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

    X  

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

UMEEN KOPURUA OREKATUA IZATEA  
 
ASTEAN,  SAIO BAKAR BAT IZATEA OSO ESKAS 
GERATZEN DA. 
 
IKASTOLATIK POLIKIROLDEGIRA JOATEKO BIDEA , 
KALETIK IZAN BEHAR DA.  

GUTXI BADIRA KUOTA ALTUAGOA IZAN BEHAR DA  
 
POLIKIROLDEGIKOEK EZ DIGUTE ZELAI BERDETIK 
PASATZEKO BAIMENIK EMATEN  
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➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

DENA OSO ONDO JOAN DA. 
HURRENGO KURTSOKO ANTOLAKUNTZA ETA MONITOREA BERDINA IZANGO DA. 

 

EKINTZA:  ESKU PILOTA  

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización      X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

     X 

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

     X 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

     X 

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

UME GUZTIOK SAN IGNAZIO POLIKIROLDEGIRA 
ESKU PILOTA EGITERA JOAN ZIREN 

IKASTOLAKO FRONTOIA ETA ORDUTEGIAK EZ 
ZIREN EGOKIENAK. 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
INTERES HANDIA DAUKATEN UMEEI   , OSO IDEIA ONA  DA  SAN IGNAZIOKO ESKU PILOTAKO ESKOLARA 
BIDERATZEA . 
HURRNGO URTEAN lh1-2 KO UMEEI IKASTOLAN EGITEA ESKEINIKO DIEGU.  
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EKINTZA: MENDI TALDEA 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización 
     

X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

     
X 

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

     
X 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

     
X 

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

OSO UME GUTXI APUNTATZEN DIRA 
 

FAMILIA ETA UME GEHIENOK ,ASTEBURUETAN  
BESTE HAINBESTE EKINTZAK  DITUGULAKO. 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
DENA OSO ONDO ANTOLATUTA DAGO ETA ESKEINTZA OSO APROPOSA DA.  
EGITURA  BERBERAREKIN JARRAITUKO DUGU. 

 

EKINTZA: MULTIKIROLA 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización    X   

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

  X    

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

  X    

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

  X    
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➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

UMEEN PARTEZ  EUSKARAREN ERABILERA  
 
MUTILOK , BAKARRIK  FUTBOLA EGIN NAHI DUTE 
 
EURIA EGITEN DUENEAN PATIO BARRUAN SARTU 
BEHAR DIRA 

 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
LH1-2 KO KIROL ESKEINTZA  BIRPENTSATU BEHAR DA. HURRENGO URTEAN FUTBOL ETA SASKIKO 
EKINTZEKIN BATERA ANTOLATUKO DUGU.  

EKINTZA: PARKOUR  

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización      X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    X  

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    X  

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

     X 

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

 
TALDEKO UMEEN KOPURU ALTUA 
ASTEAN BEHIN EGITEN DA 
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➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
DENA BIKAIN  ANTOLATUTA DAGO. 
ENTRENATZAILEAK PROFESIONAL BIKAINAK DIRA.  
HURRENGO KURTSORAKO UMEEN KOPURUA MURRIZTUKO DUGU ETA ASTEAN BI SAIOTAN EGINGO 
DUTE. 

 

EKINTZA: PSIKOMOTRIZITATEA 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización 
  

   X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

  
  X  

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

  
   X 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

  
   X 

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

TALDEAK SORTZEKO KOPURU APROPOSA LORTZEA 
 

EGUN ETA ORDU BEREAN ADIN DESBERDINETAKO 
UMEAK ELKARTZEN DIRELAKO. EZ DE OSO EGOKIA.  

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
BERDIN JARRAITUKO DUGU. 
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EKINTZA: HERRI KIROLAK  

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización      X 

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

     X 

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

     X 

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

     X 

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

LH-n DAUDEN KIROLARIAK , DBHn ERE JARRAITZEA ASTEBURRUETAN BESTE KIROL  EKINTZAK 
DITUZTELAKO 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 
ANTOLAKUNTZA BERRIAREKINJARRAITUKO DUGU. 
EA DBHko TALDEAK JARRAITZEN DUEN.  

 

EKINTZA:  XAKE 

➔  Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización     X  

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    X  

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    X  

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

   X   
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➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

Al final del curso pasado faltó algo de 
material. 
Se podría comprar algún tablero nuevo con 
sus fichas correspondientes. 

El propio uso 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    

Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Al margen de lo ya comentado, todo OK. 
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5. Eskolako zerbitzuak   servicios escolares 

➔  Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

jantokia X ludoteka  

garraioa  goizeko gela  

liburutegia  …………….  

 

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización     x  

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

   x   

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

   x   

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

   x   

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

- Aldaketa momentua 
- Batzorde berria 
- Sukaldeko instalakuntza zaharkituak 

 
 
 
 
 
 
 

- Enpresa aldaketa Bazkarinen 
jubilazioagatik 

- Egondako batzordean pertsona bat gelditu 
zen eta beste 3 pertsona berri sartu ziren 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Kurtsoko balorazio ona egiten dugu. Ekintza berriak egin dira (Munduko Platerak), Behatokian 
zuzendaritza eta elkarbizitza batzordearekin batera egin da lan. Familiekin komunikazioari bultzada bat 
eman nahi izan zaio ateratako boletinen bitartez. 
ERRONKAK: 
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- Instalakuntzen balorazio txosten zehatzago egin eta instalakuntzak hobetzen saiatu. 
- Elkarbizitza batzordearekin eta Behatokiarekin lanean jarraitu araudia zehazteko 
- Araudiaren erabilpenari jarraipena eman 
- Begiraleentzako formakuntza aproposak proposatu 
- Menu osasuntsuak bultzatu 
- Jantokian euskeraren erabilpena bultzatu 
- Jantoki batzordea indartu 

 

➔ Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

jantokia  ludoteka  

garraioa  goizeko gela X 

liburutegia  …………….  

 

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa   Valoración cuantitativa del programa 

 1 2 3 4 5 6 

Antolakuntza  Organización     x  

Helburuekiko lotura 
Relación con los objetivos 

    x  

Denbora /indarrak/emaitza lotura 
Relación tiempo/esfuerzo/resultado 

    x  

Ekintza eta gastuaren arteko lotura 
Adecuación del gasto a la actividad 

    x  

 

➔ Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 

Zailtasun nagusiak 
Principales dificultades 

Zergatiak  
Causas 

- Umeak jolasteko leku gutxi eta nahastuta 
egoten dira 

- DBH-koentzako ezin izan da goizeko gela 
antolatu 

- Espazio gutxi 
- Ez du denborarik eman beharra 

baloratzeko eta antolatzeko 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Familientzako oso errekurtso garrantzitsu eta baliotsua da. Materail berriak erosi dira eta honek ekintza 
desberdin batzuk antolatzeko aukera eman du. 
ERRONKAK: 

- DBH-koentzako goizeko gela zerbitzua baloratzea 
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- Euskeraren erabilpena bultzatu 
- Ekintza desberdin eta berriak antolatu (adin desberdinentzako jolasak, marrazki/ipuin 

leihaketak etab..) 

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 

Hobetu beharrekoa 
Aspectos a mejorar 

Zuzendaritza taldeak ziklo desberdinetako eskakizunak, 
aurrekontuaren arabera onartu ditu. Batzorde 
ekonomikoaren eta ikastola kontseiluaren onespenarekin 
gauzatu dira gastuak. 
Irakasleentzat ChromBook-ak erosi dira. 
IKT formakuntza eman zaio irakaslegoari. 

IKT-rekin sortzen diren arazo 
eta beharrizan berriei 
erantzuna ematea. 
Ornikuntza aztertzea eta, 
behar bada, berriztea (patioak, 
jolasak, laborategia…) 

 

Hobetzeko proposamenak     Propuestas de mejora 

Eskola 2.0 ordenagailuen egoera eskasa dela eta, berriztu LH 4. Mailan diagnostiko frogak 
egin ahal izateko. 
 
 
 

 

 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 

 Eskola komunitaterako informazio bideen balorazioa. Valoración de los canales de 
información a la comunidad educativa utilizados 

bideak 
canales 

erabiltasuna 
se ha 

utilizado 

maiztasuna 
frecuencia 

balorazioa, ondorioak eta hobekuntza 
proposamenak 

valoración, conclusiones y propuestas de 
mejora 

bai ez askotan gutxitan 

bilerak 
reuniones 

X  X  
 

elkarrizketak 
entrevistas 

X  X  
 

bisitak 
visitas 

X  X  
 

informeak 
informes 

X  X  
 

aldizkariak 
revistas 

X   X  

web gunea 
página web 

X  X  Web gunea eguneratu behar da. 

posta 
elektronikoa 
correo electrónico 

X  X   

posta arrunta 
correo postal 

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 zergatiak [egin ez denean] 

causas [en caso negativo] 
hobekuntza proposamenak 

propuestas de mejora 
bai ez 

IKASLERIA 
alumnado 

X    

IRAKASLERIA 
profesorado 

X    
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FAMILIAK 
familias 

X    

OOG 
OMR 

X    

ADMINISTRAZIOA 
administración 

X    

BESTE ERAKUNDE 
instituciones 

X    

 

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

anual 
 

 

A B 

Zergatiak [B kasuan] 
Causas [cuando marca B] 

Hobekuntza 
proposamenak 

Propuestas de mejora 
bai 

asko 
handia 

ez 
gutxi 
txikia 

Aurreikusitako tarteko 
ebaluazioak egitea 
Realización de las 
evaluaciones parciales 
previstas 

 X 
Berritasun asko egon dira 
eta denbora falta izan dugu. 

Hiruhileko 
bakoitzean 
ebaluazioa egitea 
(inkesta baten bidez) 

Erabilitako 
metodologiaren 
baliotasuna: datuen 
azterketa, akordioak ... 
Validez de la metodología 
empleada: análisis de 
datos, acuerdos ... 

 X 

Ikuskariarekin eta 
Berritzeguneko 
aholkulariarekin egin da 
baina ikastetxe barruko 
hausnarketa falta izan da 

Zikloka eta mintegika 
egitea kurtsoan 
zehar. 

Ikastetxeko 
komunitatearen 
partaidetza. 
Participación de la 
comunidad educativa 

X    

OOGari informazioa 
Información al OMR 

X    
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Klaustroari 
informazioa 
Información al Claustro 

X    

 

 Ondorioak Conclusiones 

IUPa ikastolako web-ean eta site-n eskuragarri egon da. 
Ikasturteko helburuak, ikastetxearen antolaketa, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko 
ekintzak dokumentu batean bilduta izatea komenigarria da. Agian, egitura errazago bat izan 
beharko genuke eraginkorragoa eta arina izateko. 

 

9. Ondorioak eta hobekuntza 
proposamenak  conclusiones y propuestas de mejora 
 

Ondo ibili dena 
Lo que ha funcionado bien 

Hobetu beharrekoa 
Aspectos a mejorar 

 

Elkarbizitza Plana OOGn onartu egin da eta 
Behatokia lanean egon da. Jantokiko 
elkarbizitzan indarra jarri da eta emaitzak 
jaso dira, arazoak gutxitu egin dira kurtsoan 
zehar. 

Jantokiko batzordea osatu Elkarbizitza Araudia 
gaurkotzeko eta indarrean jartzeko.  
      
      
  

Bizikasi formazioa irakasleriarekin egin da 
baina guraso eta AZPkoekin pendiente 
geratu da. Jazarpen kasuak aztertu egin 
dira era eraginkorragoan bideratu dira. 

Irailean gurasoekin eta AZPkoekin formazioa egin. 
Bizikasiren jarraipena izan klaustroan eta 
gurasoekiko bileretan jazarpen kasuen aurren duen 
garrantzia baloratuz. 

Formazioa zehatza egon da kanpoko 
enpresa batekin eta oso baliagarria izan 
irakasleentzat. Denbora faltagatik ez da 
formakuntza heldu beste ziklo edo 
mintegietara. 

Behar izan arabera, formazioaren lehentasunak 
zehaztu eta bideratu irakasle guztiengana  heltzeko 

Sare Hezkuntzako memorian arloka eta 
etapaka zehaztu da konpetentzia 
digitalaren erabilera 
Sare Hezkuntza 

Dagoen materiala irakasleriaren artean zabaldu. 

 

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

https://drive.google.com/open?id=1Y5zdqL1cske720A1_pwkXeMla9hcRA-E
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 Komunikazioa arina izateko, koordinatzeko… denbora gehiago behar izango da hainbat 
eremutan baliabide pertsonal berriak izango ditugulako. Finkatzen ahalegindu, 
kronograma zehatzago bat jarrita irailean zehar, erabiliko diren komunikatzeko 
baliabideak eta koordinatzeko uneak azaltzeko. 

 Komunikazio arina (dokumentuak, informazioa, protokoloak…) izateko bide aldaketa bat 
egon da eta datuak Site-ra aldatzen joan gara eta prozesu horretan, batzuetan 
eskuratzeko zailtasunak egon dira. Site-aren edukiak eta antolamendua argitu eta 
irakasleriaren artean zabaldu. 

 Euskara arduraduna finkoa izan da baina koordinatzeko denbora eskasa izan du beste gai 
batzuek lehentasuna izan dutelako. Datorren ikasturterako aldaketa dago, arduradun 
berria egongo da eta bilerak asteartean izango dira. Euskarari denbora zehatz bat eta 
mugiezina emango zaio Pedagogiko batzordean. 

 

 

 

 

 

 

 


