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Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que
justifican la elección de los objetivos

Aurreko ikasturtea zuzendaritza talde berriaren lehena izan zen. Zuzendaritza proiektua
jarraituta, aurreko urteko planaren helburuen hausnarketa eginda memoriaren bidez eta
Berritzeguneko aholkulariaren proposamenari kasu eginez, ikasturte honetarako helburuak
birformulatu ditugu.
 Ikastolako Hezkuntza proiektuan adierazita dagoen eran, Deustuko Ikastolak
hezkuntza integrala eskaini nahi du, eta ez emaitzetan oinarrituta soilik, beraz, ikasleen
garapen fisikoa, intelektuala, afektiboa eta soziala kontuan izango dugu. Horretan,
hizkuntzek paper garrantzitsua betetzen dute: euskera, gure ikasleak DBH amaitzean
euskaldun oso izateko helburua dugulako; inguruan errotuta beste hizkuntza ofiziala,
gaztelania, ongi ezagututa bai ahoz zein idatziz ere atera behar direlako; horrez gain,
gutxienez atzerriko hizkuntza bat maila sendoan ezagutu eta erabili behar dutelako,
kasu honetan ingelesa; eta azkenik, bigarren atzerriko hizkuntza bat, frantsesa,
eskaintzen da DBHn hautazko gai moduan. Beraz, eta ikasturte hasierako ebazpenean
adierazten den moduan, hizkuntzek tratamendu integrala eta integratua izan behar
dute eta ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan zehaztuta egon beharko da. Ulibarri
programa garrantzi handiko erreferentzia izango da horretarako. Eremu didaktikoan
eta erabaki pedagogikoetan, irakurtzeko konpetentziari eta ahozko adierazpenari
erreparatuko diegu eta idatzizko eta ahozko ulermena lehenetsiko da.
 Ikas-irakaste prozesutan ematen ari diren metodologia aldaketak ez dira ikasturte
batetik bestera bermatzen. Hasi berri dugun honetan ere hasitako proiektuekin
jarraituko dugu, dinamika desberdinak bideratzen eta sendotzen joango gara eta PEG
barruan modulu batzuk sakonduko ditugu.
 BIZIKASI, elkarbizitza positiborako eta eskola-jazarpenaren aurkako ekimena indartzen
doa gurean eta aurten egonkortuz gain, ebaluazio tresnak sortzen ahaleginduko gara.
 Azkenik, aspaldi daukagun erronka berberari irtenbide egokiagoak eta eraginkorragoak
lanean jarraituko dugu, etapa desberdinen artean, ziklo eta mintegi beretan eta
mailaka koordinazio era aprobetxagarriagoak eta efektiboagoak bilatuz.

sarrera introducción
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1. Sarrera introducción

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o
situaciones que han determinado la toma de decisiones





Ikastetxeko emaitzak
Aurreko ikasturteko Memoria
Ikasturte hasierako ebazpena
Ikuskaria eta Berritzeguneko aholkulariaren gomendioak
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Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada

Ikastetxeko Site-n bidez ziklo eta mintegietan bakoitzari dagozkien atalak bete dira.
Zuzendaritza Taldeak gainbegiratu eta berari dagozkionak bete ditu. Pedagogika Batzordean
jaso dira. Gurasoek eta Zerbitzuetako arduradunek euren atala bete dute.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la
comunidad
bai
Klaustroa claustro

ez

zer-nola qué-cómo

X
X
X

Klaustroan onarpena
Astero behin eztabaidatzea
Asteroko hausnarketa

Zuzendaritza taldea El equipo directivo

X
X
X
X
X
X
X

Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones

X

Asteroko hausnarketa.
Pedagogi bileretan
Pedagogi bileretan
Hiruhilean behin
Batzorde desberdinetan.
Batzorde desberdinetan.
Asteroko batzarretan
Berritzeguneko aholkularieki, sarri.
Udaletxeko zendagilearekin, sarri

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo
Departamentuak Departamentos didácticos
Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos
Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos
Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado
Familien ordezkariak Respresentantes familias
Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv.
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Beste batzuk Otros (identificar quiénes)
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Helburuaren formulazioa

Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea.

iturburuak

x

hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

HNP proiektuarekin jarraitu Ulibarri Programaren bidez.
Hizkuntza Proiektua amaitu.
Irakurketa Planari itxura eman hiru etapak kontuan hartuta
HH/LH/DBH

x

zuzendaritza proiektua

helburu orokorrak
objetivos generales

2

2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

curriculum proiektua

x

AJA

x

hobekuntza plana

x

urteko memoria

x

emaitza akademikoak

x

ikasleriaren proposamenak

x

familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.

PEG 2 prestakuntza bideratu irakasleriaren artean.

beste barne agente batzuk

Hizkuntza trataerari integratu/integralari dagokion prestakuntza
bideratu irakasleen artean (PEG 4)

hezkuntza administrazioa

x

kanpoko agenteak
beste batzuk

2
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Oinarrizko gaitasunen ikaskuntzan oinarritutako hezkuntza
bultzatzea.

iturburuak

x

plan estrategikoa

x
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

Arazo Egoerak eta baliabideak programazioetan txertatuta daudela
ziurtatu.

hezkuntza proiektua

zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

x

AJA

x

hobekuntza plana

x

urteko memoria

x

emaitza akademikoak

Sare Hezkuntzako lana ere programazioetan zehaztu.

ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak

Zientzia eta Matematika gaitasunak programazioan integratu (PEG
6-7),

adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk

STEAM proiektuak bultzatuz.

hezkuntza administrazioa

x

kanpoko agenteak
beste batzuk
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iturburuak
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Helburuaren formulazioa

Elkarbizitza Planaren barruan BIZIKASI ekimena eskola
komunitate osoan finkatzea

x

hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

x

zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

x

hobekuntza plana

x

Behatokia sendotu
Elkarbizitza Plana gaurkotu eta komunitateari zabaldu.

AJA

urteko memoria

helburu orokorrak
objetivos generales
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emaitza akademikoak

x

ikasleriaren proposamenak

x

familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.

Ikasleen eskubideak eta betebeharrak lantzen jarraitu.

beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa

x

kanpoko agenteak
beste batzuk

iturburuak
4

Helburuaren formulazioa

Ikastetxeko espazio guztietan koordinazio erak sortzea

x

hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

x

zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

x

hobekuntza plana

x

Estamentu guztietan informazioa eta harremanak era eraginkor
eta arinean heltzeko bideak eratu.
Irakasleriaren formaziorako une eta egun komunak ezartzen
ahalegindu.

AJA

urteko memoria
emaitza akademikoak

x

ikasleriaren proposamenak

x

familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
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2.2. Jardueren planifikazioaplanificación de las actividades
1. Helburua Objetivo 1
Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea.

jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

HH3,4 eta 5 urteko
tutoreak
LH 5 eta 6.mailako
irakasleak

Ikasturte osoan zehar, hilean
behin, Txiki Txokoa aurrera
baldin badoa

Horretarako prestatuta dagoen
materiala berrikusi eta LH 5 eta 6.
mailako tutoreekin koordinatu.

5 eta 6. mailako haurren eta Haur
Hezkuntzako haurren %75ak
euskera haien artean erabiltzea

LH 1. zikloa: iaz probatu genuen “HARRI
BITXIAK” motibazio sistema ikasturte osoan
erabili.

Tutoreak

Ikasturte osoan.

Ikasleen zerrendak, harri bitxiak
eta oparitxoak.

Adierazlea: euskararekiko jarrera
positiboa erakustea eta
gehienetan euskaraz aritzea.

LH 2.zikloa: Ikasgelaz kanpoko esparruetan
ikasle arduradunak jarri euskeraren erabilera
bultzatzeko

Ikasleak

Hiruhilabete bakoitzaren
hasieran

Petoak eta erregistro taulak

%60ak euskera erabiltzea
Kanpaina ondoren ziklo bileran

LH 2. zikloa: Irakurmena sustatzeko
liburutegiko ordu batean irakurriko dugun
liburu baten idazlea etorriko da.

Tutoreak

Zehazteke

Liburua

%70ak euskeraz irakurtzeko
ohitura izatea

LH 3. zikloa: hiruhilabetero euskera
bultzatzeko kanpaina bat egingo da, eta
euskeraz arituz gero euskaraz ekintza/jolasak
egingo dira.

Irakasleak/ikasleak

Ikasturte osoan zehar

Kartulina bat, bertan puntuazioa
jarriko da. Mahai jolasak.

Kurtso amaierarako %100a eginda
izatea.

HNP proiektuarekin jarraituz ikasle batzordea
berria sortu.

HNP arduraduna

ikasturte hasieran

-

talde sortu da

HNP proiektuaren barruan gela apainketa
bideratu euskara bultzatzeko

HNP batzordea

lehen hiruhilabetean

apainketarako materiala

gelak behatu

helburu orokorrak
objetivos generales
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HH: Txiki Txokoak LH 5 eta 6. mailako
ikasleekin.
LH 5 eta 6. mailako irakasleak eta HH 3, 4 eta
5 urteko irakasleak elkartuko dira Txiki
Txokoaren inguruko hobekuntza posibleak
aztertzeko.

LHko ziklo guztietan hizkuntza lantzeko eta ebaluatzeko (idazketa,
ahozkotasuna, irakurketa, idatzizkoaren eta ahozkoaren ulermena)
baliabideak adostea eta era bateratuan erabiltzea.

Irakasle guztiak

Ikasturte
osoan zehar

Errubrikak eta
bestelako materiala.

Zikloka sortutako baliabideen zerrenda izan,
erabilera behatu eta ebaluazio bakoitzeko azken
bileran hausnarketa egin.

DBHko mintegi guztietan hizkuntza lantzeko eta ebaluatzeko (idazketa,
ahozkotasuna, irakurketa…) baliabideak sortzea eta era bateratuan
erabiltzea.

Irakasle guztiak

Ikasturte
osoan zehar

Errubrikak eta
bestelako materiala.

Mintegika sortutako baliabideen erabilera
behatu eta neurtuko ebaluazio bakoitzeko azken
bileran.

DBH MATEMATIKA: Testu matematikoen bitartez hizkuntza aberastu
eta hizkuntza matematikoa era egokian erabili.
Buruketen zuzenketak egiterakoan idatzizko eta
ahozko azalpenak eman.

Mate
mintegiko
irakasleak

Ikasturte
osoan zehar

Testu matematikoak
eta buruketak

DBH GIZARTE MINTEGIAN jarraitu dogu idazketa, ahozkotasuna,
irakurketa baliabideak sortzen

Giza mintegiko
irakasleak

ikasturte
osoan zehar

Errubrikak eta
bestelako materiala.

Mintegian sortutako baliabideen erabilera
behatu eta neurtuko ebaluazio bakoitzeko azken
bileran.

DBH NNZZ MINTEGIA: ingelesez dauden baliabideak (bideo, simulazio,
laborategi birtualak) erabiltzea

Mintegiko
irakasleak

Ikasturte
osoan

Zientziako web
orrialdeak

Gutxienez 2 baliabide ingelesez erabili maila
bakoitzean

Emaitzak (batez ere buruketenak) azterketa.

2
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helburu orokorrak
objetivos generales

2. Helburua Objetivo 2

Oinarrizko gaitasunen ikaskuntzan oinarritutako hezkuntza bultzatzea.

jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

HHko
irakasleak

Ikasturte osoan
zehar

Aurreko urteetako
programazioak eta jasotako
formakuntzetako materiala

Ikasturte osoko unitate didaktikoen
%100a arazo egoeretan oinarrituta
egotea.

HH: 2, 3, 4 eta 5 urteko geletan, arbel digitalaz baliatuz goizeko
errutina eta beste jarduera anitzak burutzea.

HHko tutoreak

Egunero

Ordenagailua eta arbel
digitala

Baliabideek baimentzen badute,
errutinen %50a egitea.

LH 1. eta 2. maila: programazioak berriztatzea, materiala berriak
integratuz.

Zikloko
partaideak.

Ikasturtean zehar

Aurreko programazioak eta
osagarri berriak.

Hiru hilabetearen amaieran, hiru
hilabete horretako programazioa
amaiturik edukitzea.

LH 3. eta 4. maila: zientziak eta euskeraren programazioak
eguneratu.

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Testu liburuak eta web
orrialdeak

Kurtso amaierarako %100a eginda
izatea.

LH 3. eta 4. maila: eskola 2.0-ko ordenagailuen bilketa eta
erabilera ahal den neurrian

Irakasleak eta
ikasleak

Lehenengo
hiruhilabetean

Ordenagailuak

Ordenagailuen erabilera eraginkorra
den eta ikasleen trebeziak ebaluatzea.

LH 5. eta 6. maila: irakasle berrientzat eta ordezkoentzat
formakuntza eta harrera plan bat prestatu, bereziki lan egiten
dugun metodologia berezi honekin hainbat arinen ohitzeko eta
erantzun bat emateko teknologia berriek dituzten hutsuneei
erantzuteko

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Teknologia berriak

Kurtso amaierako eginda izatea

helburu orokorrak
objetivos generales
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HH: Ikasturte osoko unitate didaktikoak arazo egoeretan
oinarrituta diseinatu eta egindakoak hobetzen jarraitu.

DBH: arazo egoeretan oinarritutako ikaskuntza bideratu.

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Egoerak eskatzen duena

Programazio eta memorietan
agertzea.

DBH gizarte mintegia: ikasturte bakoitzean ebaluaketa
bakoitzeko unitate bat arazo-egoera moduan planteatuko dugu.

Gizarte
mintegiko
irakasleak

Ikasturteko hiru
ebaluaketetan

Egoera bakoitzak eskatzen
duena

Programazio eta memorietan agertzea

DBH MATEMATIKA: ebaluaketa bakoitzeko unitate bat arazoegoera moduan planteatuko dugu.

Mate mintegiko
irakasleak

Ikasturteko hiru
ebaluaketetan

Arazo egoera bakoitzak
eskatzen duena

Arazo egoera bakoitzaren
eraginkortasuna aztertu eta behar
denean aldaketak egin.

DBH NNZZ MINTEGIA: Maila bakoitzean ebaluazio bakoitzeko
arazo-egoera moduan planteatuko dugu.

Mintegiko
irakasleak

Ikasturte osoan
zehar

IKT, laborategia.

Hiruhilabete bakoitzean arazoegoeren ebaluazioa egin:
zailtasunak/hobekuntzak adierazi

2
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helburu orokorrak
objetivos generales

3. Helburua Objetivo 3

Elkarbizitza Planaren barruan BIZIKASI ekimena eskola komunitate osoan finkatzea.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

HH: Norberaren eta besteen
emozioak identifikatu, onartu eta
adierazten hastea

HHko irakasleak

Urte osoan zehar, egoera
esanguratsuak sortzen diren
une guztietan

Sentimenduei buruzko ipuinak eta hauek
adierazten dituzten irudiak

Ea euren eta besteen 3 emozio
identifikatzen, onartzen eta adierazten
hasten diren.

HH: Euren arteko gatazkak modu
egokian bideratzeko proposamenak,
dinamika desberdinak erabiltzen

HH ikasleak, HH
irakasleak bitartekari
moduan eginez

Beharrezkoa den une
guztietan

Jarrera baikorra gatazkak konpontzeko
modukoa

Euren artean sortutako gatazken %60a
haiek bakarrik modu egokian
bideratzeko gai izatea.
Adierazleak: ikasle gehienek arauak
errespetatzea eta gatazkak bideratzeko
baliabideak ulertzea eta erabiltzea.

Tutoreak

Ikasturtean zehar.

Ikastolan sortutako unitate didaktikoak
eta ekintzak.

LH 3. zikloa: Bizikasi proposatzen
dituen unitate didaktikoak tutoretza
saiotan landuko ditugu.

Tutoreak

ikasturtean zehar

Bizikasi web orrialdean proposatzen
direnak

Ikasleen jarrera hobetzea.
Ditugun konfliktoak %50ra murriztu
egiten dira

DBH MATEMATIKA: Gelan sortutako
giroa errespetua oinarrituta egotea
sustatzea

Matematika
Irakasleak

Ikasturtean zehar.

Errespetua Jarrera baikorra gatazkak
konpontzeko modukoa

Jarreren behaketaren baloratu

DBH GIZARTE: Emakumearen irudia
nabarmendu
historiaren ibilbidean

Gizarte irakasleak

Ikasturtean zehar.

Unitate didaktikoetan
adierazitakoak.

Ikasleek berdintasunaren aldeko
jarrera lortzea

DBH NNZZ MINTEGIA: Emakume
zientzialarien ereduak aurkeztuko
ditugu.

Mintegiko irakasleak

Ikasturtean zehar

https://mujeresconciencia.com/

Zientzialarien esteriotipoak aldatzea.
Ikasleek 3 emakume zientzialari
ezagutzea urtero.

helburu orokorrak
objetivos generales
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LH 1. zikloa: Balio sozial eta zibikoak
eta tutoretza arloak elkarbizitza
lantzeko oinarri bezala erabili.

4. Helburua Objetivo 4

Ikastetxeko espazio guztietan koordinazio erak sortzea

jarduerak
actividades

denboralizazioa
temporalización

HH: Haur hezkuntzako irakasleak
batzartzea

HHko tutoreak eta ziklo
honetan dauden beste
irakasleak

Astean behin, ordutegi aldaketa
egin da, ziklo batzarra luzatuz.
12:35-13:30

HHko tutoretzan edota
HHko pantailadun gela
batean

Batzarretan adostutakoa aktetan agertuko
da, Irakasleen %100ak informazioa hartzea

HH: 2 urteko geletako haurren egokitzapen
aldiaren ebaluazioa

HH 2 urteko tutoreak

Lehenengo hiruhilabetearen
amaieran

Tutoreak sortutako
galdetegi bat

Familiak eta tutoreak %80an erabilgarri
ikusi dute ebaluazioa

LH 1. zikloa: tutoreen arteko koordinazioa
egiteko lektibo ez den ordu batean
elkartzea.

Tutoreak

Astean behin.
1. maila asteartean 10:30etan
eta 2. maila ostiraletan
15:00etan.

Tutorek biek ordu
berberean daukaten
ordu ez lektiboa.

Ikasturte amaieran. zenbat astetan elkartu
ahal izan diren.

LH 2.zikloa: ziklo eta tutoreen arteko
koordinazioa astero

Tutoreak eta zikloko
beste irakasleak

Astero

Zikloko tutoretzan eta
dagokion gelan

Maila bereko eta zikloaren arteko taldeen
funtzionamendua ziurtatzea eta irakasleen
arteko koordinazioa bermatzea

LH 3.zikloa: ostegun goizetan eta
asteazken eguerditan derrigorrezko lana ez
badugu gure artean koordinatu egingo
gara

Zikloko irakasleak

Astero

Zikloko tutoretzan

Maila bereko eta arlo bereko irakasleen
koordinazioa ziurtatzea eta taldearen
funtzionamendua hobetzea

Kurtso hasieran eta amaieran
batzar bat eta kurtsoan zehar
beharrezkoa denean

Programazioak

Ikasturte amaieran, zenbat astetan elkartu
ahal izan diren eta zer gaitegia landu den.

DBH MATEMATIKA:
Elkartzea Natur Zientziak mintegiarekin
behar dituzten matematika estrategiak
zeintzuk diren jakiteko eta landu ahal
izateko.
6. mailako matematika irakasleekin
elkartzea lantzen ari diren kontzeptuak
jakin ahal izateko.

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

DBH Mate eta Natur
Zientzietako irakasleak
DBH Matematika eta LH
6. mailako mate
irakasleak

helburu orokorrak
objetivos generales

2

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI 10

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

DBH NNZZ MINTEGIA:
Matematika mintegiarekin elkartu Fisika
eta Kimikan behar diren estrategia
matematikoak lantzeko modu
koordinatuan.
STEAM proiektuarako formazioa jaso
DBH GIZARTE:
Astero mintegiko batzarrak, ziklo, mailen
arteko edukiak, estrategiak, egiteko erak
driven konpartitu,
adostu.

DBH Mate eta Natur
Zientzietako irakasleak

Gizarteko irakasleak
DBHko ikasleak

Kurtso hasieran eta amaieran
batzar bat eta kurtsoan zehar
beharrezkoa denean

Programazioak

Gutxienez bitan elkartzea ikasturte osoan
zehar.
STEAM proiektu bat aurkeztu

Astero

Programazioak

Adostutakoa jaso mintegiko carpeta
orokorran.

2
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helburu orokorrak
objetivos generales

Eskola egutegia eta ordutegiaCalendarioescolar y horario general del centro
[imprimirdesde la aplicación]

HH/LH
Ikasleen Ordutegia: 09:30-12:35 / 15:00-17:00 (HH)
09:30-13:00 / 15:00-17:00 (LH)
Irailaren 9tik 20ra eta ekainaren 8tik 19ra, lanaldi jarraia izango dute. Beraz, ordutegia 9.00etatik
13.00etara izango da.

3
irakaskuntza-jardueren programa
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3.1.1.Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro

DBH
Ikasleen Ordutegia: Astelehen-Astearte-Ostegunetan: 08:30-13:00 / 14:30-16:30
Asteazken - Ostiraletan : 08:00-13:30
DBHko aurkezpena (kurtso guztietarako) irailaren 7an goizeko 11:00etan.
Irailean eta ekainean, lanaldi jarraia izango dute, 8:00etatik 13:30etara.
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Ebaluazioen egutegiaCalendario de evaluaciones
HH/LH:
Ebaluazio bilerak hiru egunetan egiten dira. Ondorioz, ikasle bakoitzak izango duen boletina
ikusgarri izango dira Inikan ondorengo datetan eta ez dira paperan etxeetara bidaliko.Gurasoren

batek zailtasunak baditu plataforman ikusteko, tutoreak emango dizkio ikasleari paperan.
1.Ebaluazioa: Abenduak 20
2.Ebaluazioa: Martxoak 18
3.Ebaluazioa: Ekainak 19
DBH:

Ebaluazio bakoitzaren erdian “aurre-ebaluazio” bat egiten da. Horretarako, ebaluazio erdiko
oharrak betetzen dira ikasle bakoitzeko, Inikan. Bilera egunean, ikasleei buruz hitz egiten da eta
hurrengo ostiralean gurasoek izango dituzte ikusgai plataforman. Ebaluazioan ere ez dira boletinak
banatuko. Gurasoek izango dituzte notak ikusgai Inikan. Gurasoren batek zailtasunak baditu
plataforman ikusteko, tutoreak emango dizkio ikasleari paperan.
EBALUAZIO-DATAK (Erdiko Oharrak eta Boletinak):

1.
2.
3.
Ohikoa
Ez-Ohikoa

EBALUAZIO ERDIA (Informeak)
DBH 1 eta 2
DBH 3 eta 4
Urriak 18
Urriak 25
Urtarrilak 31
Otsailak 07
Maiatzak 08
Maiatzak 15
-----------------------------------------------------------------

EBALUAZIOA (Boletinak)
DBH 1 eta 2
DBH 3 eta 4
Azaroak 22
Azaroak 29
Martxoak 13
Martxoak 20
Ekainak 19
Ekainak 19
Ekainak 19
Ekainak 19
zehazteke
zehazteke
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideakCriterios de asignación de tareas
del profesorado
1.

Irakasleen ezaugarriak (titulazioa, historiala, konpetentzia,…)

2.

Kargu batzuk konfiantzazkoak dira. (Zuzendaritzari lotuta)

3. Batzuetan ordutegiaren arabera bilatzen da pertsona egokia. Kontuan hartu behar
da administrazioak ematen duen ordu kreditua.
Tutoretzen banaketarako irizpideakCriterios de distribución de tutorías

HH/LH
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Kurtsoko azken eguna, ekainak 19a da. Hortik aurrera Ez Ohiko azterketak izango dira.
Beraz, ekainaren 23, 24 eta 25ean ez ohiko azterketak izan daitezke. Azterketa horiek
ofizialak direnez, ez dira inoiz dataz aldatuko

1. HH eta LHn behar izanen eta ezaugarrien arabera banatzen dira tutoretzak. Saiatzen gara
behin behineko irakasleak ziklo berdinean ez izaten.
2. Titulazioa/espezialitatea da kontuan hartzen da ere.

DBH
1.
2.

DBH 1. eta 2. mailan tutorea mantentzen saiatzen gara, jarraipena emateko.
DBH 3. eta 4. mailan ikasleak hobeto ezagutzen dituzten tutoreak jartzen ditugu,
ikasgaien ordu kopuruak kontuan harturik.

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean
ezohiko arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan]Organización de sesiones de
dedicaciónexclusiva [infantil y primaria] y organización de sesiones de permanencia no
habitual en el centro [otrosniveles]
HHn: Koordinazio-bilerak direla eta bildu egiten dira asteartean 12:35-13:35 - asteazkenean eta
ostegunean 09:00-09:30 eta asteazkenean 14:00-15:00.
LHn: Koordinazio-bilerak direla-eta bildu egiten dira asteartean, asteazkenean eta ostegunean
09:00-09:30 eta asteazkenean 14:00-15:00.
DBHn Ebaluazio saioak eta ebaluazio erdiko saioak. (egutegia lehen adierazita dago). Horrez gain,
asteazkenero bildu egiten dira 13:30etik aurrera irakasle guztiak koordinazio bilera dela eta.

Ikasleak taldekatzekoirizpideakCriterios de agrupación del alumnado

HH/LH - HH2 urtekoen gelak berriak dira urtero. LH1 eta LH5.mailan ere
ikasturtero berrizten dira
1.
2.
3.
4.
5.

Neska eta mutil kopuruaren arteko oreka.
Adinaren oreka.
Eduki mailak orekatuta egotea talde guztietan.
Errepikatzaileen kopuru antzekoa izatea talde guztietan.
Kasu berezietan ikasleen jarrera edo lagunak izatea hartzen da kontuan.
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DBH - DBH1.mailako taldeak urtero dira berriak
1. DBHko 1. Mailako taldeak egiteko LH 6. mailako tutoreekin egiten dira taldeak, haiek
dutelako horien informazioa. Aurton kanpotik etorri diren jatorrizko ikastetxeetako
irakasleekin hitz egin dugu. Kontuan hartzen da erlijio ikasgaia hartu duten ikasleak guztiok
gela berean egoteko.
2. DBH 1.etik 2.era taldeak mantentzen saiatzen da, irakasleek ez badute berantolatzea
egokiagoa ikusten.
3. DBH 2., 3. eta 4. mailan saiatzen gara orekatzen nesken eta mutilen kopurua,
errepikatzaileen kopurua eta honez gain, hautazkoen aukeraketa. Salbuespenak egon
daitezke. Beti ere egoera aztertuta eta aldaketa komenigarria ikusten bada.
Sortzen diren talde berriak eta konfidentzialtasuna dela eta, zerrenda berriak ez direla ikasleak hasi
arte zabalduko zaindu behar da.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzekoirizpideakCriterios de organización del
apoyo y del refuerzoeducativo

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes
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Alde batetik, HPBko ikasle kopuruaren arabera administrazioak PT eta EMI irakasleak esleitzen
ditu. Kontsultorea eta irakasleen artean ordu banaketa antolatzen da ikasleen beharrizanen
arabera.
Bestalde, Ebaluazio diagnostikoaren emaitzez eta irakasle taldearen iritziaz baliatuz bikoizketak
(DBH) edo indartzeak (LH) antolatzen dira ikasgai batzuetan.
Aurreko ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat errefortzu programa
antolatzen da. (HIBP-a)
Errepikatzaileentzako programa berezia egingo da (HIBP).

Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarakoirizpideakCriterios de
organización y distribución de los espacioscomunes













Gure ikastetxeak daukan arazo larria espazio falta da. Hori dela eta, badakigu askotan baldintzatuta
dagoela gure antolakuntza eta jarduera akademikoa.
Ordutegi desberdinak ditugu HH-LH eta DBHn, patio orduak eta jantoki orduak antolatu ahal izateko.
Biblioteka ordutegia egiterakoan ikasleria osoarentzako zerbitzua izaten saiatzen gara.
Kiroldegia (udalekoa) eta bere eraikinaren gainean dagoen patioa erabiltzen dugu. Uzten digutenez,
posible da Gorputz Hezkuntza ikastetxeko patioan eta kiroldegian banatzea.
Informatika gelak erabiltzeko ordutegiak daude. Batzuetan DBHn biak erabili behar direnez, ikasgaien
ordutegia moldatu behar da posible izateko.
DBHko ikasleak hirugarren pisuan kokatuta daude baina 2.pisuko laborategia, informatika gela eta
biblioteka erabil dezakete. Aldaketa honetarako, eskilera nagusia (Jon Arrospide kalekoa) erabiliko
dute, patiora eta bazkaltzeko eguerdiko orduan erabiliko duten ebilbide berbera. Ez dute inola ere
erdiko eskilera (Iruña kalekoa) erabiliko, aratsaldeetan 16:30etan ateratzeko ez bada.
Idazkaritzako atea, ahal dela, ikasleek ez dute erabili behar, ez sartzeko ezta ateratzeko ere.
Giltzez itxitako ateak errespetatu behar dituzte, kakoak askatuta ireki gabe.
INIKAren bidez gela edo guneen erreseba egingo da ahal den eta epe aurreratuenean.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketaProfesorado y distribución de tutorías
IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS

GOROSTIZA ENPARANZA, MARÍA JESÚS

MAILA-ETAPATALDEA
NIVEL-ETAPAGRUPO

KARGUA
CARGO

ORDU GUTXI
REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO ORDUTEG
HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

DBH

Zuzendaria

----

TeknoPlastika

Asteartea, 9:45

BELASKO SAIZ, ITZIAR

LH

Zuzendariordea

----

2.zikloa

Ostirala, 9:45

SÁEZ GONZÁLEZ, IBAN

HH

Ikasketa burua (HH/LH)

----

HH

Asteartean 9:45

LÓPEZ ANGULO, OLGA

DBH

Ikasketa burua (DBH)

----

Natur Zientziak

Ostirala 9:45

ETXEGIBEL ALBERDI, ELOY

DBH

Idazkaria

----

Heziketa Fisikoa

Asteartea, 11:00

ABAL VALLINA, JUDIT
ADUNA ORTUETA, ANA MARÍA

LH - EMI

----------

Konpartitua

ADOSTEKO

LH

Tutorea LH 5A

1/3

3.zikloa

ADOSTEKO

DBH

MINTEGI BURUA

Osoa

Gizarte Zientziak

Asteartea, 9:30

ALTUBE NUÑEZ, AINHOA

LH

Tutorea LH 6A

Osoa

3.zikloa

ADOSTEKO

ALVAREZ IRUGUENPAGATE, LIBE

LH

Tutorea LH 5B

Osoa

3.zikloa

ADOSTEKO

DBH

----------

Osoa

Gizarte Zientziak

Ostirala 8:00

ARTETXE BARRENA, MARÍA TERESA

LH

Tutorea LH 6B

1/5

3.zikloa

ADOSTEKO

ASTIGARRAGA CELAYA, ESTIBALIZ

DBH

DBHko Kudeaketa Akad

Osoa

Euskara

Astelehena 12:00

AYO ANSOLEAGA, LEXURI

DBH

Koordinatzailea

Osoa

Euskara

Astelehena, 9:30

AZPITARTE ORTIZ MARÍA MERCEDES

DBH

----------

Osoa

Lengua

Asteartea, 15:30

BADIOLA MADARIAGA, LEIRE

DBH

IKT Arduraduna

Osoa

Mate

Asteazkena, 9:40

BARADO CABALLERO, IRATXE

Ing

BARRIO RUIZ, AINARA

HH

Tutorea HH 4B

Osoa

HH

ADOSTEKO

BASTERRA FERNANDEZ, AINHOA

LH

PT

Osoa

3.zikloa

ADOSTEKO

ALONSO LEIBAR, LIBE

ARCARAZO GARMENDIA ELIXABETE
ARTABE PEÑA, BEÑAT

Konpartitua

ADOSTEKO

Osoa

BERAZA GARRASTACHU, ARRATE

ADOSTEKO

Osoa

ADOSTEKO

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

BERRADE SAINZ, IBAI

LH

Tutorea LH 4A

Osoa

BUEN ITURRIAGA, AMAIA

HH

Tutorea HH 3B

Osoa

2.zikloa

ADOSTEKO

BUSTILLO MESANZA, BLANCA

LH

Koordinatzailea

2 ordu

DIAZ-EMPARANZA HERRERO, MARTA

LH

----------

Osoa

ERIZ ARANDO, MONIKA

DBH

HNP + Mintegi Burua

Osoa

EnglisihDept.

Osteguna, 9:30

ESCOLAR TURIÑO, NATALIA

DBH

----------

Osoa

Matematika

Asteartea, 14:30

ESCUDERO BIZKARGUENAGA, MIREN

LH

----------

Osoa

2.zikloa

ADOSTEKO

ETXEBARRIA BARTOLOME, IBAN

HH

Tutorea HH 2B

Osoa

HH

ADOSTEKO

ADOSTEKO
2.zikloa

ADOSTEKO
ADOSTEKO

3
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EXPOSITO GABARAIN, ANDONI
FERNANDEZ RODRIGUEZ, SANDRA
GARDEAZABAL DIEZ, NATALIA

DBH

----------

Osoa

Hezitzailea

----------

½

Gizarte Zientziak

Astelehena, 11:00
ADOSTEKO

DBH

----------

Osoa

EnglisihDept.

Ostirala, 9:30

GOITIA PAGOAGA, IKERNE

LH

Tutorea LH 3A

Osoa

2.zikloa

ADOSTEKO

GONDRA DONDIZ, CRISTINA

DBH

Orientatzailea

Osoa

Orientazio

Ostirala, 9:30

GONZALEZ MENICA, ANGEL

HH

AKA

Osoa

HH

ADOSTEKO

GURTUBAI ZUAZO, EDURNE

HH

Tutorea HH 3A

Osoa

HH

ADOSTEKO

HERNANDEZ SAN JOSE, SUSANA

LH

Tutorea LH 2B

Osoa

1.zikloa

ADOSTEKO

IBARRETXE MENDIETA, EVA Mª
INTXAURRAGA MENDIBIL, KARMELE
ITURRIOZ URIONDO, ANA ISABEL

ADOSTEKO
LH 3B

Osoa

2.zikloa

ADOSTEKO

TeknoPlastika

Osteguna, 15:30

DBH

----------

1/3

LH

Tutorea LH 5B

1/6

JIMENEZ RONCERO, ANTONIO

DBH

----------

Osoa

Orientazio

ADOSTEKO

LARRAURI GOMEZ, ENEKO

DBH

Tutorea DBH 3B

Osoa

Natur Zientziak

Asteartea, 14:30

LOPEZ ARROYO, BEATRIZ

DBH

----------

Osoa

Lengua

Astelehena, 9:30

MACUA CHANA, ROBERTO

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Lengua

Ostirala, 8:50

MARKAIDA ZUGAZAGA, MERTXE

DBH

Mintegi Burua

Osoa

Matematika

Ostirala, 11:00

LH

Tutorea LH 2A

Osoa

1.zikloa

ADOSTEKO

DBH erlijio

----------

Konpartitua

ADOSTEKO

LH erlijio

----------

Konpartitua

ADOSTEKO

DBH

Tutorea DBH 3C

Osoa

TeknoPlastika

Asteartea, 14:30

MUÑOZ LANDA, JOANA

HH

Tutorea HH 2A

1/3

HH

ADOSTEKO

NIEVES LAVIN, GABRIEL

DBH

----------

1/3

Matematika

Asteartea, 9:40

OBIETA MAÑARICUA, LOURDES

LH

Tutorea LH 4C

Osoa

LH

ADOSTEKO

ORTEGA SOLACHI, NAGORE

HH

Tutorea HH 4A

Osoa

HH

ADOSTEKO

OTAOLEA M. DE MORENTIN, AITZIBER

HH

Tutorea HH 5B

Osoa

HH

ADOSTEKO

PADIN TENA, ITXASO

HH

Tutorea HH 5A

Osoa

HH

ADOSTEKO

PASCUAL VIRTO, UXUE

DBH

----------

Osoa

Gizarte Zientziak

Osteguna, 9:30

LH

Bibliotekaria

1/2

LH 3.zikloa

ADOSTEKO

IZURIETA BILBAO, AINHOA

MARKINEZ ARRUZA, AITOR
MATEOS SIMON, RAQUEL
MENDIGUREN LABIRUA-ITURBURU, MARINA
MIÑAMBRES SAEZ, IRATXE

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA

ADOSTEKO

PUENTE RABANAL. LEIRE

HH

----------

Osoa

HH

ADOSTEKO

REMENTERIA RODRIGUEZ, AINHOA

DBH

Tutorea DBH 4A

Osoa

Gorputz Hezkuntza

Asteartea, 11:00

ROSALES ZALDIVAR, HELENA

DBH

Tutorea DBH 2A

Osoa

EnglishDept.

Asteartea, 15:30

hezitzaile

----------

Osoa

DBH

Tutuorea DBH 4C

Osoa

SAEZ DE MATURANA C.DE ALBORNOZ, ESTI
SAGARDUY AREIZAGA, MAITE

ADOSTEKO
Natur Zientziak

Ostirala, 8:00

3
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SANABRIA BARRIO, SANDRA

DBH

Tutorea DBH 1C

Osoa

Lengua

Asteartea, 14:30

SANCHEZ BREGEL, DAVID

HH

----------

Osoa

HH

ADOSTEKO

SANCHO VALDIVIESO, FRANCISCA

hezitzaile

----------

Osoa

ADOSTEKO

SANZ GARCIA DE CORTAZAR, ANA

DBH erlijio

----------

Konpartitua

ADOSTEKO

SIENRA ALVAREZ, GERARDO

LH

Tutorea LH 1A

Osoa

LH

ADOSTEKO

SORALUZE PALACIOS, IÑAKI

DBH

Tutorea DBH 1A

Osoa

Euskara

ADOSTEKO

TOÑA ZUAZUA, OLATZ

DBH

Tut DBH2C + MintBurua

Osoa

TeknoPlastika

Asteartea 9:30

TORRE URIARTE, IDOIA

LH

Tutorea LH 1B

Osoa

LH

ADOSTEKO

TRUEBA MARTINEZ, IRATXE
UNTZUETA AIESTA, IÑAKI
URIBE MUÑOZ, NEREA
URRESTI HUERGA, IDURRE

2/3
LH

ADOSTEKO

----------

Osoa

LH

ADOSTEKO

DBH

----------

Osoa

Gizarte Zientziak

Asteartea, 9:40

LH

Aholkularia

Osoa

ADOSTEKO

VELAYOS GAINZA, TERESA

ADOSTEKO

VILLA ARANTZETA, ONDITZ

LH

Bibliotekaria

1/2

VILLATE PRADERA, ALICIA

DBH

Tutorea DBH 1C

Relevo

VIVAS FERNANDEZ, LEIRE

LH

Tutorea LH 4B

Osoa

LH 3.zikloa

ADOSTEKO

Natur Zientziak

Asteartea, 14:30

LH

ADOSTEKO

ZARRABEITIA LOPEZ DE MUNAIN, NAIA
ZIARSOLO ORMAETXE, IMANOL

ADOSTEKO
DBH

Tutorea DBH 1C

Relevo

Natur Zientziak

Asteartea, 14:30

OOG-ren partaideak [titularrak]Composición del OMR [titulares]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

ARLUZEA AHEDO, ESTIBALIZ
BIDAGUREN DIEGO, IÑIGO
EXPOSITO RIVERO, MARIAN
FONTANEDA DE MIGUEL, BELEN
GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO
GONZALEZ REVILLA, ITXASO
LEZEA LAFUENTE, ESTIBALIZ
LOPEZ PUENTE, CESAR
MASIP PERTIKA, OLATZ
SARRIONANDIA-IBARRA FERNANDEZ, BORJA
UKAR ARRIEN, OLATZ
VARONA PAZOS, ESTIBALIZ

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

IRAUNKORRA
EKONOMIKOA

3

18

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

VILLATE OLAMENDI, MAITE
BELASKO SAIZ, ITZIAR
ESCUDERO BIZKARGUENAGA, MIREN
ETXEBARRIA BARTOLOME, IBAN
HERNANDEZ SAN JOSE, SUSANA
NIEVES LAVIN, GABRIEL
OBIETA MAÑACURIA, LOURDES
OTAOLEA M.DE MORENTIN, AITZIBER
PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA
SAGARDUY AREIZAGA, MAITE
PASCUAL VIRTO, UXUE
SARRIONANDIA-IBARRA OLAZIREGI, MADDI
GOROSTIZA ENPARANZA, MARIA JESUS
SAEZ GONZALEZ, IBAN
ETXEGIBEL ALBERDI, ELOY
LETE, AITOR

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EKONOMIKOA
IRAUNKORRA

X

IRAUNKORRA
IRAUNKORRA

X
X
X

IRAUNKORRA - EKONOMIKOA
X

OOG-ren partaideak [ordezkoak]Composición del OMR [suplentes]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
MARKINEZ ARRUZA, AITOR
BARRIO RUIZ, AINARA

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

X
X

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI
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irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxeanExperiencias, programas y/o
proyectos que se desarrollan en el centro:
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos que se
desarrollan en el centro:
LH
DBH
Guztietan

Izenburua edo gaia Título o tema

Arts and crafts workshops : Primary 5 and 6.

3
irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3.1.2.Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos

Oharrak Observaciones

Aurtengo tailerrak dira:
 5. mailan: Foam workshop, Colouring techniques and Modeling clay.
Tailerrak ostiraletan 15.00etan izango dira. Bi ingeles irakasle eta 5. mailako tutore batek
emango dituzte. Ikasleak hiru taldetan bananduko ditugu.
 6. mailan: Knitting, Making a bowl with streamers and boardgames workshop.
Tailerrak asteartetan 16.00etan izango dira. Hiru ingeles irakasleek emango dituzte. Ikasleak
hiru taldetan bananduko ditugu.

Izenburua edo gaia Título o tema

Elkarrekin mateatzen LH 3 eta LH 6

Oharrak Observaciones

15ero LH3 eta LH6 elkarrekin mateatzen proiektua jarraituko dugu lantzen.

Izenburua edo gaia Título o tema

Biblioteka: Dokumentazio Hezkuntza
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5.mailako ikasleek gai bat aukeratu, informazioaren beharrak detektatu, informazioa
bilatu, moldatu eta ahoz adierazi.

Izenburua edo gaia Título o tema

Ukelele proiektua DBHko 1. eta 2. mailetan

Oharrak Observaciones

1.
2.

mailan musika ikasgaiko astean saio bakarra ukelelea jotzen ikasten emango dugu.
mailan musika ikasgaiko asteko 2 saioetako bat ukelelea jotzen ikasten emango dugu. Beste
saioa ukelelea jotzeko beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta praktikoak lantzen emango
ditugu.

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

Oharrak Observaciones

Izenburua edo gaia Título o tema

“ UR EKINTZAK Praktikatzen “ DBH2

Oharrak Observaciones

Gorputz Hezkuntzako ikasgaiaren barruan U.D. hau lantzea erabaki dogu, inguru desberdin baten, talde
kohesioa bultzatzeaz gain,Kayak eta SUP ekintzen oinarrizko teknikak, jokuak eta segurtasun neurriak
ezagutu eta praktikatzeko, eta gustokoa izan ezkero, geroaldian euren kabuz egin ahal izateko.

Izenburua edo gaia Título o tema

“Leonardome kupulak -EuskaraK mila aurpegi“ DBH 4 DBH 3

Oharrak Observaciones

Plastika eta Teknologia ikasgaietan Euskara egunerako Leonardome-ak erabiliko dituzte
informazioa adierazteko. Egiturak, proportzionaltasuna eta espresio moduak lantzeko.
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“Sorkin saberes“ DBH 4 DBH 3

Oharrak Observaciones

Teknologia ikasgaiaren barruan energien inguruko U.D. lantzeko tailer hau egitea erabaki dugu.
Ikasleek energia ekoiztuko dute hainbat gailu eta sorgailu erabiliz. Hauek beraien eguneroko bizitzan
erabiltzen dituzten gailuak dira.

Izenburua edo gaia Título o tema

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

Izenburua edo gaia Título o tema

“IRAKURTZEN/MATEATZEN” LH1 eta LH2

Oharrak Observaciones

Matematika eta irakurtzeko zaletasuna era praktikoan bultzatzeko hamabosteroko ekintzak, taldeka eta
era ludikoan, gutxienez ordu erdiko saioetan..
Ikasturte honetan 2. solairuko patioan egingo da, baina proiektua hankamotz geratzen da leku atsegina
ez delako. Etorkizunean gimnasioan egiteko orduak lortu beharko dira.
Printzipioz LH 1. eta 2. mailako tutoreek burutuko dugu, baina DBH ko ikasleekin egiteko aukera (DBHko
irakasleek bultzatzen badute) egokia ikusten dugu. Orduan “amabitxi-aitabitxi” izena berreskuratuko
genuke.

Izenburua edo gaia Título o tema

Bilboko Udaletxeko OSASUN ETA KONTSUMO SAILETIK Osasun sustapena.

Oharrak Observaciones








LH1: Aho eta hortz osasunerako tailerra
LH4: Higienea eta osasuna
LH6: Gure gorputza aldatzen dago
DBH1: Pubertaroa. Dena aldatzen zait.
DBH2: Ariketa Fisikoa, nutrizioa eta ohitura osasuntsuak (3orduko jarduera, GHko orduetan:
maiatzaren 18an hasita 29ra)
DBH4: Bihotz Birikietako Bizkortzea
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Izenburua edo gaia Título o tema

AZTERKOSTA DBH 4

Oharrak Observaciones

Bilbo hiriko ekosistema era praktikoan landu: laginak jaso, analisiak egin, datuak aztertu.

Izenburua edo gaia Títuldo o tema

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

BIRZIKLATZE KANPAINA-DBH 4

Oharrak Observaciones

Bilboko udalak Bilbaobirziklatuz ikastetxeetan birziklatzeko sustapena lantzeko antolatzen dituen
tailerrak

Izenburua edo gaia Título o tema

LARRIALDIETAKO SIMULAZIOA

Oharrak Observaciones

Ikasturte hasieran, larrialdetarako dagoen txirrina ezagutzeko simulazioa egingo da. Horrela,
ikastetxe guztietan dagoen hots berbera identifikatuta geratuko da. Ondoren, 1.hiruhilekoan
ohikoa del simulazioa planifikatu eta burutuko da, aurrekoa hobetzeko asmoz.
Jatorduan ere simulazioa planifikatuko da.

Izenburua edo gaia Título o tema

CIBERBULLYINGa
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Oharrak Observaciones
LH 5. , LH 6. eta DBH 1: ertzaina etorriko da hitzaldia ematera ikasleei teknologia berriek
dakartzaten ondorioak, arazoak, arriskuak...adierazteko. Oso beharrezkoa da. Aurten agian,
gurasoentzako ere zeozer antolatuko dugu

Izenburua edo gaia Título o tema

SEXU ANIZTASUNA

Oharrak Observaciones

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

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

Izenburua edo gaia Título o tema

DROGAMENPEKOTASUNA

Oharrak Observaciones

Udaletxeko adituak, DBH 3. eta 4.mailako ikasleekin gai hau landuko dute. Bi saio bi orduko

Izenburua edo gaia Título o tema

INDARKERIA SEXISTAREN PREBENTZIORAKO TAILERRA

Oharrak Observaciones

Udaletxeko adituak DBH 1. Eta 3.mailako ikasleekin gai hau landuko dute
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ZER DA SEXUA? GIZAKIAREN EGITE SEXUALA: SEXUAZIOA/ SEXUALITATEA/ EROTIKA/ AMATORIA/
UGALKETA
Oharrak Observaciones

Kanpotik etorritako profesionala DBH 4mailako ikasleei gai honi buruzko zalantzak argitzera dator

Izenburua edo gaia Título o tema

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

Izenburua edo gaia Título o tema

BILBI BALIOEN HIRIA

Oharrak Observaciones

Balioak ibilian DBH 3. eta 4.mailako ikasleentzako, udaletxeak antolatuta, 17 balio biltzen ditu:
bullying, ziberbullying, genero indarkeria, arrazakeria….

Izenburua edo gaia Título o tema

e-Twinning: Technology has changed our life (DBH 2.maila)

Oharrak Observaciones

Proiektu honetan lan egingo dugu Europako beste ikastetxeekin. Islatuko dugu zelan aldatu den
gure bizitza teknologiari esker. Hau egiteko, hainbat aplikazio erabiliko ditugu gure Herri beste
Herriekin konparatuko dugu. Eta hau dena, ingelesez.

Izenburua edo gaia Título o tema

HNP - ULIBARRI PROGRAMA
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Oharrak Observaciones

Urteko Plana eranskinean irakur daiteke.

Izenburua edo gaia Título o tema

LIBURUAREN EGUNA

Oharrak Observaciones

Apirilaren 27tik 30era mailaz maila, komunitate osorako bibliotekariak bideratuta egiten den
erakusketa, ikastolako atarian.

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI 26

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdiezberdinen barruan]
Actividades o proyectosde formación del centroligados a convocatorias
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

PEG 2: Irakurriaren ulermena

2.hiruhilekoa

PEG 4: Hizkuntzaren trataera bateratua

2.hiruhilekoan

PEG 6: Zientzia konpetentzia.

1.hiruhilekoan

PEG 7: Matematika konpetentzia

1.hiruhilekoan

STEAMen hasierako ezagutza

3.hiruhilekoan

3
irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3.1.3.Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Otras actividades o proyectos de formación del centro
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

IKT: Gurasoentzako formazioa Xenon enpresaren eskutik:
GSuite-ko aplikazioak.

Urriaren 14-15, 17:30-20:00

Bizikasi: Gurasoentzako formazioa

Azaroaren 13-14
17:30 - 16:30

Bizkasi: AZP-entzako formazioa.

1.hiruhilekoan

IKT batzordea

Ostegunean 12:00-13:00
hamabostero behin

Bisikasi batzordea

Hileko lehen ostegunean
13:00-14:00

Behatokiko Jantoki batzordea

Asteazkenetan, 16:3015:30

Pedagogia Batzordea

Astelehenero 12:00-13:00

Mintegi Buruen bilera

Asteartero, 9:30-10:30

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI
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Ziklo bilera HH/LH

Esklusiba

Mintegi bilerak

Mintegien arabera,
ordubete astero

Hizkuntza batzordea HNP

Asteazkena 11:00-11:50
Asteartea 16:00-17:00

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo

irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
fechas/horario

Gaiaren inguruko
formakuntza

Berritzegunea

Hilean behin, ostegun
arratsaldez

Biblioteka
arduraduna

Biblioteka

ACEXen egoitza
(Berritzegune
Nagusian)

Asteazkenean 09:0012:30

HNPko teknikaria

Hizkuntza
Normalkuntza
Programa

Berritzegunea

Asteazkena 9:00-11:00

HH/LHko Ikasketa
Burua

Ikasketa Buruen
bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
asteazkenean 09:0011:30

Zuzendariordea

HH/LHko
zuzendarien bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
asteazkenean 09:3011:30

Zuzendaria

DBHko
zuzendarien bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
asteazkenean 09:3011:30

HH/LHko Ikasketa
Burua

Sare Hezkuntza
HH/LH

Berritzegunea

Hilean behin, 9:00-11:00

Zuzendaria

Sare Hezkuntza
DBH

Berritzegunea

Hilean behin, 9:00-11:00

Zuzendariordea

Hizkuntza Mintegia
(HH/LH)

Berritzegunea

Hilabetero Asteartea
15:00-17:00

DBHko Hizkuntza
Arduraduna

Hizkuntza
Proiektua (DBH)

Berritzegune

Hilabetero Asteartea
15:00-17:00

kontsultorea/PT
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irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

Ainhoa
Rementeria

“Ikaskuntza kooperatiboa
GHan“

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
fechas/horario

IES Uribarri Basauri

Urriak 21,22,28,29
17’00-20’00

Ainhoa
Rementeria

“ Neuro - Educación Física:
la motricidad al servicio
del aprendizaje y el
desarrollo personal “

Ariz ikastolaBasauri

Azaroak 9,10
Zapatua: 10’00 -14’00
16’00 -20’00
Igandea: 10’00 -14’00

Unitxer Zenón
Bergara

2019-914 IKT-en erabilpena
GHan Prest_Gara
KODEA 914-2019
1903CZZ914

Lamiakaoko
berritzegunea

2019 ko irailaren 3,4,5, 9,
11 , 12, 23 eta 24

Unitxer Zenón
Bergara

Educación Física con el
alumnado con discapacidad
en la escuela inclusiva
KODEA 1920CZZ267

Lamiakaoko
berritzegunea

2020ko otsailaren 10,12,
7,19,24 eta 26.
Martxoaren 2,4 9 eta 11.

Lexuri Ayo
Ansoleaga

Evaluación por
competencias: estrategias e
instrumentos

On-line, INTEF
(Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas
y de Formación de
Profesorado)

2019ko irailetik azarora

Neva Pinillos

II Jornadas de animación a
la lectura

Madrid

Irailak 27 9:30 - 19:00

Neva Pinillos

Haur eta Gazte Fikzio
Digitala baloratzeko giltzak

Donosti

Azaroak 23 9:30 - 13:30
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Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza
ekintzakOtras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan
de formación del centro

3

29

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,
bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…
Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas,
informes, revistas, página web, correo electrónico…


Matrikula garaian ate irekiko jardunaldia antolatzen da familia berriekin.
(Informazioa ematen da, instalazioak bisitatu,…)



HH-n hasierako batzarra – banan banako elkarrizketak (otsailaren inguruan) –
ikasturte amaierako txosten idatzia



LH-n Ikasturte hasierako batzarra - Hiruhilabetero noten boletina INIKAren bidez
eta beharrezkoa ikusten denean, gurasoekiko bilera)



DBH-n, Ikasturte hasierako batzarra. Arazoren bat dagoenean, tutore edo
irakasleekin INIKAren bitartez. 3 ebaluaketen noten boletinak gehi 3 ebaluaketa
erdiko txostenak, INIKAn ikusgai.



Tabloian informazioa jartzen da (beken informazioa, …)



Etxeetara eta Inikaren bidez, informazioa bidaltzen da (webgunean ere eskegitzen
da). Gurasoen Parte Harte batzordea eta geletako ordezkarien WhatsApp
taldeetatik banatzen da informazioa.



Webgunean, informazio orokorra, Irteerak, Dokumentuak (protokoloak), Kexak
edo iradokizunak eskatzeko dokumentua, OOGn aprobatzen diren dokumentuak,
Bekak…



Ikasturte amaieran, Ikastolako aldizkaria banatzen da (ikasturteko ekintzak
kontatzen dituena, taldeetako argazkiak, berriak,…)



Webgunean eta INIKAn Ikastetxeko dokumentuak (Urteko Memoria, Urteko Plana ,
Hezkuntza Proiektua, Hobekuntza Plana…) eskegiko dira. Irakasleek Site-n izango
dute informazio guztia eskura



Posta elektronikoa eta INIKA erabiltzen da Guraso Elkartearekin eguneko
zereginez komunikatzeko.
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el
conocimiento y aprobación del pac
arduradunak
agentes

deboralizazioa
temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales

IKASLERIA
alumnado

Ikasketa Burua
OOGko Ikasleen Kurtso hsieran
ordezkariak

IRAKASLERIA
profesorado

Zuzendaritza
taldea

Iraila eta
Urria, asteko
bileretan

Informazioa zuzendaritzatik ziklo/mintegietara
eta bertako iritziak edota ideiak kontuan hartu
zuzendaritzan berriro. Batzorde Pedagogikoan
aztertu.

FAMILIAK
familias

OOGko guraso
ordezkariak

Urria /
Azaroaren
hasieran

Informazioa pasatu.

OOG-OMR

Zuzendaritza
taldea

Urriaren
amaiera /
Azaroaren
hasiera

OOGko partaideei helaraziko zaie IUParen kopia
aztertzeko eta proposamenak adierazteko.

ADMINISTRAZIOA
administración

Zuzendaritza
taldea /AKA

Urria

Informazioa pasatu eta iritziak jaso

Web, Inika, Posta elektronikoa
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hezkuntza-komunitateari informazio plana
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hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de información a la comunidad educativa
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa (Kultura)
jarduera

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finantziazioa

Antzezpena /
Teatro

Ariketa eta joko desberdinen bidez, bakoitzaren
ahalmen komunikatiboa garatu nahi dugu, eta,
horretarako, gorputz-adierazpena, ahotsa,
irudimena eta harremanak lantzen ditugu.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH4tik aurrera

Ikastolako geletan
Astean behin

Erabiltzaileen familiek

Bertsolaritza

Neurriz eta errimaz, kantatzea hitza, horra hor
zer kirol mota, den bertsolaritza.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

DBH1-etik aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek

Speaking
Together

Saio horien bidez, inguruko hitzak eta oinarrizko
jarraibideak ingelesez identifikatu eta behar den
moduan ahoskatzea lortu nahi da, jolasa eta
dibertsioa gidari izanda.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH4, HH5, LH1
LH2, LH3

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek

Euskal dantzak

Jardueraren helburua da euskal kulturan
murgiltzea eta edozein erromerietan dantzan
egiteko gai izatea eta gozatzea

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-etik aurrera

Ikastolako
gimnasioan edota
polikiroldegian.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek
eta Bizkaizko
Dantzarien Biltzarraren
laguntza (LH
ikasleentzat bakarrik)

Gitarra

Ikaslearengan instrumentuarenganako
hurbiltasun bat sorraraztea, edozein musika
mota jotzeko baliabideak eskaintzea, oinarrizko
akordeekin gaur egungo zein aspaldiko abestien
interpretazio instrumentala lantzea, akordeen
ezagutzaz haien kabuz musika desberdina
jotzeko gaitasuna garatzea, akorde serie eta
erritmo propioak erabiliz ikaslearen sormena
garatu eta indartzea, besteak beste.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH4-etik aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek
eta BFAren laguntza

4

44

eskolaz kanpoko jardueren programa

Haurrentzako
musika

Herri perkusioa
IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

Jolasen arauak ulertzea eta errespetatzea.
Arauak beharrezkoak direla ohartzea eta
arautzen parte hartzea.
Espazioaren, erritmoaren eta denboraren
lehen nozioak eskuratzea errazten duten
mugimenduak erabiltzea.
Portaerazko jarraibide egokiak eta
bizikidetzako oinarrizko arauak arian-arian eta
modu aktiboan barneratzea. Gatazkak
elkarrizketaren bitartez konpontzeko bidean,
parte-hartze gero eta handiagoa izatea.
Musika tresnen soinu aukerak aztertzea.
Soinu eta erritmo errazak ekoiztea, melodiak
interpretatzeko.
Mugimenduaren eta soinuaren arteko
koordinatzea, jolasak, abestiak eta errimak
abiapuntu hartuta.
Norberaren ezaugarriak balioesten eta
onartzen joatea, bai eta norberaren aukerak eta
mugak ere. Norberaren gaitasunean eta
aukeretan konfiantza izatea.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH3-tik LH1-era

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek
eta BFAren laguntza

Jolasen arauak ulertzea eta errespetatzea.
Arauak beharrezkoak direla ohartzea eta
arautzen parte hartzea.
Espazioaren, erritmoaren eta denboraren
lehen nozioak eskuratzea errazten duten
mugimenduak erabiltzea.
Portaerazko jarraibide egokiak eta
bizikidetzako oinarrizko arauak arian-arian eta
modu aktiboan barneratzea. Gatazkak
elkarrizketaren bitartez konpontzeko bidean,
parte-hartze gero eta handiagoa izatea.
Musika tresnen soinu aukerak aztertzea.
Soinu eta erritmo errazak ekoiztea, melodiak
interpretatzeko.
Mugimenduaren eta soinuaren arteko
koordinatzea, jolasak, abestiak eta errimak
abiapuntu hartuta.
Kultura-inguruneko folklorea aintzat hartzea
eta haiekin interesa izatea

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH2-tik aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek
eta BFAren laguntza

4
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Margogintza /
Pintura

Prozedura desberdinen bitartez (pinturak,
tenpera, ikatz-marrazkia, luma-muturra eta oliopintura) margotzeko teknika klasikoak irakasten
dira.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1- tik aurrera

Astean behin

Erabiltzaileen familiek

Txistu

Partiturak irakurtzea (klabea, alterazioak,
tempo, errepikapenak, intonazioa….)
Euskal errepertorioa lantzea (Kantak eta
dantzak).
Gaur egungo musikatik ateratzen diren
melodiak jotzea.
Tresnaren eskala kromatikoa eta artikulazioak
menperatzea.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH3- tik aurrera

Astean behin

Erabiltzaileen familiek
eta BFAren laguntza

5EKO JOKUARI

HH5-eko ikasleok bere adinari dagozkion
hainbat jokoen bitartez bere motrizitatea,
elkarlana eta arauak errespetatzen ikasiko
dute.
Umeen ezaugarriak ikusita (adina eta
gaitasunak) taldeko 10-12 partaide izango
dira.
Ekintza astean behin izango da, 60
minutuko iraupenarekin Deustuko
Polikiroldegiko pistan.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH5

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen dute
Asteazkenetan
14-15

Erabiltzaileen familiek

ARRAUN

-Kirol gaitasunak :indarra, iraupena
koordinazioa..
-Euskal kirola eta Kultura indartzea.

Deustuko Arraun
Taldea

Irakaslea: Klubaren
entrenatzailea
Delegatua:
Klubaren delegatua

LH 5-6
DBH

Deustuko Arraun Taldean

Erabiltzaileen familiek

ATLETISMOA

Abilezia motorren garapena.
Kirol abilezien garapena.
Kirol ohituren garapena.
Kirolaren balioen etikaren garapena.
Entrenamendu eta lasterketen bitartez
atletismoaren munduan murgiltzea.
Federakundeak edota beste erakunde
batzuek antolatutako kros eta
miniatletismo lasterketetan parte hartzea

LH 3tik DBH
4ra.

LH3 eta LH4
Ostiraletan 17.15 – 18.15
goiko gimnasioan.
LH5 eta LH6
Ostiraletan 18.15 – 19.15
goiko gimnasioan.
DBH
Ostiraletan 16-17
Deustuko polikiroldegia

Erabiltzaileen familiek

Bizkaiko Atletismo
federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea.

Guraso Elkartea

4
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DANTZA
GARAIKIDEA

-Erritmoa hobetu gorputzaren
mugimendua musikari lotuz.
-Zentzu estetikoa eta sormena landu
koreografiak sortuz
-Ekintza dibertigarri baten bidez egoera
fisiko-psikikoa hobetu
-Taldean lan egiteko gaitasuna handitu

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH2-6
DBH 1-4

1. pisuko txikien patioan
Astelehen eta Ostiraletan
17:15-18:45

Erabiltzaileen familiek

FUTBOLA

Abilezia motorren garapena.
Kirolaren balioen etikaren garapena.
Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

Lh3-6

Ikastolako patioa eta
Deustuko polikiroldegia
17-18

Erabiltzaileen familiek

FUTBOLAESKOLA

Abilezia motorren garapena.
Kirolaren balioen etikaren garapena.
Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

Lh1-2

Ikastolako patioa eta
Deustuko polikiroldegia
17-18

Erabiltzaileen familiek

HERRI KIROLAK

-Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…
-Euskal kirola eta kultura indartzea.

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH 3-4-5-6

Bilboko Polikiroldegietan

Erabiltzaileen familiek

IGERIKETA

Igeri egiten hobetzea
Entrenatu
Lehiaketak (nahi duenak)

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH (2-6)
DBH (1-4)

Deustuko Polikiroldegiko
igerilekuan
Asteartetan eta
Ostegunetan 16:30-18:00

Erabiltzaileen familiek

MAHAI TENISA

-Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…
-Ardura, aniztasuna eta begirunea
-Ping-pongaren berezko ezaugarriak
garatu

Mahi Teniseko
Bizkaiko
Federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea:

LH 5-6
DBH

Patioko aterpean
Astel-ostiral
13-15:00
Jantokian Ostegunetan :
17-18

Erabiltzaileen familiek

MENDI TALDEA

Bizkaiko mendiak ezagutzea
Mendizaletasuna zabaldu
Naturarekin harremana estutu

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua eta
Guraso Elkarteak

Guraso Elkartea

LH3tik DBH
4ra

Bizkaiko Mendiak
Urteko 6-7 Igandetan

Erabiltzaileen familiek

4
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SASKI ESkolA

Fisiko eta kirol trebetasunak garatu
Kirol ohiturak finkatu
Kirol baloreak garatu

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-2

2.pisuko patioa eta zelai
berdea

Erabiltzaileen familiek

PARKOUR

Abilezia motorren garapena.
Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa…

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH4-6

Gimnasio 13-14
Astearte eta ostiraletan

Erabiltzaileen familiek

PSIKOMOTRIZITATEA

Haurrak bere ekintzaren bidez bere
emozio sakona atera dezakeen egoera
sortzen da, bere joko naturalaren bidez
ekintza sensorio-motorra adierazten du
eta barruan daukana ateratzen du.
Sinbolizazioaren bidez, jolasa eta
plazerraren bidez bere beldurrak lantzeko
aukera dauka; ekintzaren bidez bere
pentsamendua sortuko du, taldearekin
harremanak garatuko ditu eta honekin
batera bere heltze prozesuan identitatea
sortzeko lagungarriak izango zaizkion
esperientziak biziko ditu, bera izanik
aktore eta eraikitzaile prozesu honetan.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH 4-5

Asteazk eta ostegunetan
14-15
3. pisuko Gimnasioan.

Erabiltzaileen familiek

SASKIBALOIA

Abilezia motorren garapena.
Kirolaren balioen etikaren garapena.
Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua eta
Guraso Elkarteak

Guraso Elkartea

LH3tik DBH
4ra

Ikastolako patioa eta
Deustuko polikiroldegia
Asteleh-ostiralera
17.30- 20-30

Erabiltzaileen familiek

LH 1-6
DBH

2. pisuko
218 GELAN
Asteart-AsteazkOsteg-Ostirala
13;00-15:00
Asteazkenetan 14;4515:45

Erabiltzaileen familiek

XAKE

Atentzioa, ikus-memoria, pentsamendu
logikoa, kontzentrazioa, arauei
errespetua, sormena, kontrola… garatzea

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

4
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5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares
zerbitzua
servicio

JANTOKIA
COMEDOR

GARRAIOA
TRANSPORTE

GOIZEKO GELA

 Instalakuntzen balorazio eta
hobekuntza bermatu
 Elkarbizitza Batzorde eta
Behatokiarekin lanean jarraitu
 Sortutako araudia erabili
 Menu osasuntsuak bultzatu
 Euskararen erabilpena bultzatu

Ikasleak ikastetxera ekartzea eta,
bueltan, etxeetara eramatea.

 Irakurzaletasuna bultzatu
 Aisialdi kulturala bultzatu
 Erabiltzaileak formatu
 Dokumentazio hezkuntza eman

 Familia eta lana uztartzen lagundu
 Euskararen erabilpena bultzatu

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

Gasca

Guraso
Elkartea
(jantoki
batzordea)

HH, LH eta DBHko
ikasleak

DELEGAZIOA

Bibliotekaria

Gasca

MERITXEL
ITZA

HH/LHko Ikasleak

Bibliotekaria
(NEVA
PINILLOS)

HH / LH /DBH ko
ikasleak

Guraso
Elkartea

HH eta Lhko
ikasleak

non - noiz
lugar-días-horario

Eguneroko
jantokia
12:30tik –
15:00etara

finanziazioa
financiación

Erabiltzaileen kuotak

Goizez gauden
egunetan: 8:309:30/ 15:00-15:00
Goiz eta
arratsaldez
gaudenean: 9:009:30 / 16:4517:30

DELEGAZIOA

Astelehenetik
ostegunera
11:30-12:00
13:00-15:00
17:00-18:00

IKASTOLAK

Psikomotrizitate
Ludotekan
Patio estaliak
Jantokia

Erabiltzaileen kuota

eskolako zerbitzuak
servicios escolares
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LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

helburuak
objetivos

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los
recursos financieros.

1.
2.
3.
4.

Gastu arruntak
Material fungiblea/material didaktikoa
Mobiliarioa
Ikasturtearen gastu bereziak

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica
Zuzendaria / Idazkaria / AKA

6
ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica

6. Ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso






Eusko Jaurlaritza (Funtzionamedu gastuak, Ekipamendu gastuak, Testuliburuen
kudeaketarako)
Beste erakundeak (Eguzki plakak)
Familiak (Testuliburuen kudeaketarako)
Materiala ete irteerak Udala

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos










Funtzionamendua:
o HH/LH: 14744.90€
o DBH: 27103.62€
 Guztira: 41848.52€
Ekipamendua:
o HH/LH: 4744€
o DBH: 4275€
Eguzki plaka: 1197.13€
Testuliburuen kudeaketarako (EJ): 25235€
Testuliburuen kudeaketarako (familiak): 14877€
Igeriketa-laguntza: 3262 + 700
Udaletxeko diru-laguntza: 500 + 1400

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control,
registro y justificación de gastos




Departamentuaren aplikazio informatikoa
Fakturen erregistroa (bai transferentziaz egindakoak eta bai kutxa dirua erabiliz ere)
zuzendariaren sinadurarekin gastua baimenduz.

Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…



AKA idazkariarekin eta zuzendariarekin gastuak baimentzeko
Ikastetxeko Urteko Plana. Deustuko Ikastola IPI
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Presupuestoak eta gastuen egoera prestatu Eskola Kontseiluan onartzeko
(abenduan eta ekainean)
Batzorde ekonomikoa (ikasturtean, hirutan edo)

Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de
elaborar. contenido, a quién informar...





Aurrekontuetara bidaltzen dira txostenak (Presupuestoak, gastuen egoera,
OOG.ren onarpena…)
Zikloetan, Departamentuetan,… egiten diren gastu eskaerak Zuzendaritzan ikertzen
dira eta lehentasunak markatzen dira. Erabakitakoaren berri, geroago, ziklkoetara
eta departamentuetara eramaten da.
Aurten inbertsio garrantzitsua egingo da hurrengo ataletan:
o Ukelele Proiektua DBH 1. Eta 2. Maila: Gela ibiltari bat ornituko da 26
ukelelekin.
o Monitore interaktiboentzako soporteak. Heldu diren 3 monitore
inteeraktiboei soporte abatibleak jarriko zaizkie gela dezberdinetan erabili
ahal izateko.
o Konpetentzia digitala lantzeko, bi urtetan LH 4.mailako gelak Chromebookekin ornituko dira. Aurten 28 gailu erosiko dira eta datorren urtean faltako
direnak. Aparatuak LH 3.mailarekin ere konpartituko dire, ikasleak
trebatzen joateko.

Ikastetxeko Urteko Plana. Deustuko Ikastola IPI
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Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,
bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…
Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas,
informes, revistas, página web, correo electrónico…


Matrikula garaian ate irekiko jardunaldia antolatzen da familia berriekin.
(Informazioa ematen da, instalazioak bisitatu,…)



HH-n hasierako batzarra – banan banako elkarrizketak (otsailaren inguruan) –
ikasturte amaierako txosten idatzia



LH-n Ikasturte hasierako batzarra - Hiruhilabetero noten boletina INIKAren bidez
eta beharrezkoa ikusten denean, gurasoekiko bilera)



DBH-n, Ikasturte hasierako batzarra. Arazoren bat dagoenean, tutore edo
irakasleekin INIKAren bitartez. 3 ebaluaketen noten boletinak gehi 3 ebaluaketa
erdiko txostenak, INIKAn ikusgai.



Tabloian informazioa jartzen da (beken informazioa, …)



Etxeetara eta Inikaren bidez, informazioa bidaltzen da (webgunean ere eskegitzen
da). Gurasoen Parte Harte batzordea eta geletako ordezkarien WhatsApp
taldeetatik banatzen da informazioa.



Webgunean, informazio orokorra, Irteerak, Dokumentuak (protokoloak), Kexak
edo iradokizunak eskatzeko dokumentua, OOGn aprobatzen diren dokumentuak,
Bekak…



Ikasturte amaieran, Ikastolako aldizkaria banatzen da (ikasturteko ekintzak
kontatzen dituena, taldeetako argazkiak, berriak,…)



Webgunean eta INIKAn Ikastetxeko dokumentuak (Urteko Memoria, Urteko Plana ,
Hezkuntza Proiektua, Hobekuntza Plana…) eskegiko dira. Irakasleek Site-n izango
dute informazio guztia eskura



Posta elektronikoa eta INIKA erabiltzen da Guraso Elkartearekin eguneko
zereginez komunikatzeko.

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el
conocimiento y aprobación del pac
arduradunak
agentes

deboralizazioa
temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales

IKASLERIA
alumnado

Ikasketa Burua
OOGko Ikasleen Kurtso hsieran
ordezkariak

IRAKASLERIA
profesorado

Zuzendaritza
taldea

Iraila eta
Urria, asteko
bileretan

Informazioa zuzendaritzatik ziklo/mintegietara
eta bertako iritziak edota ideiak kontuan hartu
zuzendaritzan berriro. Batzorde Pedagogikoan
aztertu.

FAMILIAK
familias

OOGko guraso
ordezkariak

Urria /
Azaroaren
hasieran

Informazioa pasatu.

OOG-OMR

Zuzendaritza
taldea

Urriaren
amaiera /
Azaroaren
hasiera

OOGko partaideei helaraziko zaie IUParen kopia
aztertzeko eta proposamenak adierazteko.

ADMINISTRAZIOA
administración

Zuzendaritza
taldea /AKA

Urria

Informazioa pasatu eta iritziak jaso

Web, Inika, Posta elektronikoa

IUP DEUSTUKO IKASTOLA IPI

hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de información a la comunidad educativa
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eranskinak
anexos

8

Eranskinak
a ne xos
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2019-2020 IKASTURTEKO DEUSTUKO IKASTOLAKO BIBLIOTEKAREN PLANA
1.- HELBURUA: LIBURUTEGIKO ESPAZIO FISIKOA ZAINDU
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
Espazioaren
Bibliotekaria
Urtean zehar
apainketa zaindu
Bibliokluba
momentu zehatzetan:
liburutegia toki
udazkena,
erakargarria izan
euskararen eguna,
dadin
gabonak, aratusteak,
liburuaren eguna eta
udaberria

BALIABIDEAK
Material fungiblea

2.- HELBURUA: LIBURUEN ERABILGARRITASUNA BERMATU ETA ADITZERA EMAN
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
BALIABIDEAK
Ikastetxeko
Bibliotekaria
Erosi ahala
Abies 2
material berriak
katalogatu.

Liburu onak
bereziki markatu:
tomatedunak
(Deustun
gaudenez, gure
bibliotekaren
ezizena Tomateka
da)

Bibliotekaria
Ikasleak

Urtean zehar

Partaideen ezagutza

EBALUAKETA
Ikasle zein
irakasleen iritziak
momentu zehatz
horietan

EBALUAKETA
Liburu berri guztiak
ekainean fitxatuta
egotea.

Ikasle guztiek haien
mailako liburu
“tomatedunak”
ezagutzea

3.- HELBURUA: IRAKURZALETASUNA BULTZATU
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
Gustuko liburuei
6. mailako ikasleak
1. hiruhilekoa
buruzko bookBibliotekaria
trailerrak sortu

Klase orduko saio
bakoitzaren hasieran,
ikasle batek edo bik
irakurri duten liburua
aurkezten dute haien
gustukoa izan bada

HH 5 urtekoak – 6.
mailakoa

Irakurketa-idazketa
Bibliotekaria
bultzatzeko
3. – 6. mailako ikasleak
jarduerak:
Biblioburro, El
secuestro de la
bibliotecaria, haikuak,
asmatutako
kamishibaiak…
HH5, 1. eta 2. mailak: Bibliotekaria
hautatutako liburuak
irakurri ondoren,
marrazkiak,

Ikasturte osoan

BALIABIDEAK
Liburuak
Liburuei buruzko
hausnarketa egiteko
irizpideak
Ordenagailuak, Animoto
lizentzia hezkuntzarako
Liburuak

Ikasturte osoan

Mailetako programaketa
Liburuak
Beharrezko materiala

Ikasturte osoan

Ipuinak
Txontxongiloak
Kartulina, papera,
artaziak…

EBALUAKETA
Liburuaren ezaugarri
nagusiak ondo
adierazita egotea

Liburu horiek egun
berean mailegatzen
diren konprobatzea

Kurtso bukaeran
ikasleak ipuin horiek
gogoratze maila

eskulanak eta
antzerkiak egin
Idazleekiko
Bibliotekaria
topaketak: irakurri
LH 4., 5. eta 6.
baino lehen, bitartean mailakoak
eta geroko ekintzak

Idazlearen bisitaren
arabera

4.- HELBURUA: ERABILTZAILEEN FORMAZIOA
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
Bertsoginkana: 6.
6. mailako ikasleak
Maiatza
mailakoek 3.
mailakoentzako
liburuei buruzko
bertsoz egindako
pista jokoa
HH5-LH6. mailetako Bibliotekaria
1. hiruhilekoan
Ikasle guztiak:
Ikasleak
haientzako egokiak
diren liburuak zelan
antolatzen diren ikasi
norberak bere liburua
dagokion tokian
kokatzen
2. mailan gai
Bibliotekaria
Martxoan
berdinari buruzko
ipuina eta informazio
liburua irakurri

Liburuak
Adituek proposatutako
jarduerak irakurri baino
lehen, bitartean eta gero

Ikasleen topaketan
parte hartze maila

BALIABIDEAK
Sailkapen Hamartar
Unibertsala
Tejueloak…
Bertsolaritza liburua

EBALUAKETA
3. mailakoek liburuak
aurkitzea

Liburuak
Apaletako txartelak
Bibliotekariaren
azalpenak

Liburu gehienak bere
tokian egotea

Buruko hori nork egin zion Ikasleek haientzako
jakin nahi zuen satortxoa informazio liburu
¡Caca! Puede que huela
egokiak mailegatzea
fatal, pero da una
información esencial

5.- HELBURUA: DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA – INFORMAZIOA ALFABETIZAZIOA
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
BALIABIDEAK
2. mailako ikasleek
2. mailako ikasleak
Martxoan
Guk sortutako fitxa
Guk dakiguna liburua
idaztea
Hitzaldiak prestatu
euskaraz eta
gaztelaniaz: gaia
aukeratu; dakitena
idatzI; eskema egin;
informazioa aurkitu,
aukeratu eta
moldatu; powerpointa prestatu.

5. mailako ikasleak
Biblioteka

6. mailakoek
informazio lapbookak
edo horma-irudiak
egin Liburuaren
Asterako

6. mailako ikasleak
Bibliotekaria

Ikasturte osoa

2. hiruhilekoan

Entziklopediak eta
monografiak
Internet
Ordenagailuak eta
kanoiak

Informazio liburuak
Interneteko informazioa,
kartulinak, barruko
txantiloiak…

EBALUAKETA
Bakoitzak
aukeratutako hitzari
buruz dakiena era
egokian adieraztea
Lana emandako
epeetan egitea,
informazioaren
kantitatea eta egokia
izatea, denbora,
adierazteko era.

Produktuaren ulertzeko
maila eta
erakargarritasuna

6.- HELBURUA: CURRICULUMAREN GARAPENA
JARDUERAK
ERANTZULEA
Irakasleek garatu
nahi dituzten
proiektuetarako
behar duten
materiala
eskuratzea

Bibliotekaria

EPEA

Ikasturtean zehar

7.- HELBURUA: AISIALDI KULTURALA BULTZATU
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
Wassap
Bibliotekaria
Ikasturtean zehar
kanpaina:gure
Bibliokluba
inguruko ekintza
kulturalen berri
ematea
Eguerdiko txikien
Bibliotekaria
Ikasturtean zehar
saioan ekintza
Bertan dauden ikasleak
kulturalei buruz
hitz egitea
Espazio lasaia eta Bibliotekaria
Ikasturte osoan
atsegina lortu
Bertan dauden ikasleak
ikasleak gustura
egon daitezen
aisialdi desberdina
disfrutatzen

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Behar duten materiala:
erosita edo biblioteka
publikoetan mailegatuta
hartzea

Irakasleen moldatze
maila

BALIABIDEAK
Egunkariak
Udaletxeko agenda
Udal liburutegien
informazioa

EBALUAKETA
Informazioa hilabetero
gaurkotzea

Denon esperientziak

Ikasleen parte hartzea

Joko hezigarriak
Liburu atseginak eta
erakargarria
Denbora pasa egokiak
Idazteko eta margozteko
materiala

Egunero egiten den
asistentziaren
estatistika beste
urtekoekin konparatuta

8.- HELBURUA: GURASOEKIKO HARREMANAK SENDOTU
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
Ikasturte hasierako Bibliotekaria
Ikasturte hasierako
bileretan
bilerak
bibliotekari
buruzko
informazioa eman:
ordutegia, maila
horretako
berezitasunak,
irakurketa eta
ikasketa
bultzatzeko
aholkuak…
Motxila ibiltariak
Bibliotekaria
Urritik aurrera
HH5 eta LH 3. mailako
ikasturtean zehar
familiak

Maila bakoitzeko
aholkatutako liburu
zerrendak

Bibliotekaria

Bibliotekaren bloga Bibliotekaria
Ikasle desberdinak
jardueraren arabera

BALIABIDEAK
Guk prestatutako materiala

EBALUAKETA
Gurasoen galderak

Motxilak
Liburuak
Gurasoentzako eskutitza
Haien komentarioak
jasotzeko koadernoa

Ekainean koadernoak
irakurtzen dira eta
bertan agertzen diren
iradokizunak kontuan
edukitzen dira

Gabonetan
Ekainean

Web orrialdeak, blog
Aldizkariak
Acexeko triptikoak

Opor bueltan ikasleek
komentatzen dute zer
irakurri duten

Ikasturte osoan

Liburuak
Bideoak
Berriak
Programa desberdinak

Bisitak

9.- HELBURUA: LIBURUAREN EGUNA OSPATU METODOLOGIA BERRIAK BULTZATZEKO
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
BALIABIDEAK
Ikastolako ikasle
Bibliotekaria
Urtarriletik apirilera
Liburuak
guztiek gai bati
Irakasleak
Internet
buruzko lanak
Ikasleak
Material desberdinak
egiten dituzte.
Ikasleek egindako Bibliotekaria
Apirilaren 27tik 30era Ikasleek egindako lanak
lanen erakusketa
komunitate
osorako

EBALUAKETA
Ikasle eta irakasleen
balorazioa
Familiek koadernoa
batean idatziko dituzten
komentarioak

IKASTURTEKO PLANA 2019-2020 IKASTURTEA
A. IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK
Ikastetxea:

014508 - CPI Deustuko Ikastola IPI

Helbide postala:
Berritzegunea:
Faxa:

Posta kodea:

IRUÑA 2B

Herria:

48014

Bilbao

Telefonoa:

B01 BILBAO-ABANDO berritzegunea

944473645

ePosta: 014508aa@hezkuntza.net

944472977

Datuak
Ikasle kopurua:

Irakasle kopurua:

745

80

Zenbat HNAT(Ikastetxea Ulibarrin dagoenetik, zenbat HNAT desberdin izan ditu?):
Zuzendaria:

4

Maria Jesus Gorostiza Enparanza

Ikasle batzorderik badago?
Guraso batzorderik badago?

Zenbat kidez osatzen da ikasle batzordea?

Bai

Zenbat kidez osatzen da guraso batzordea?

Bai

Kopurua

Ikasmaila

Letra

Eredua

Ikasle

Izena

11

HH0

A

D eredua

18

2 urte Joana

LHirakasleak

27

HH0

B

D eredua

18

Iban

DBHirakasleak

36

HH1

B

D eredua

23

3 urte B

Zuzendaritza-Idazkaritza

6

HH1

A

D eredua

23

3 urte A

HH2

B

D eredua

18

4 urteB

HH2

A

D eredua

18

4 urte A

HH3

B

D eredua

23

5 urteB

HH3

A

D eredua

23

5 urteA

LH1

B

D eredua

25

LH1B

LH1

A

D eredua

25

LH1A

LH2

B

D eredua

25

LH2B

LH2

A

D eredua

24

LH2A

LH3

B

D eredua

25

LH3B

LH3

A

D eredua

26

LH3A

LH4

B

D eredua

19

LH4B

LH4

C

D eredua

18

LH4C

LH4

A

D eredua

18

LH4A

LH5

B

D eredua

24

LH5B

LH5

A

D eredua

25

LH5A

LH6

B

D eredua

25

LH6B

LH6

A

D eredua

25

LH6A

DBH1

C

D eredua

25

DBH1C

DBH1

B

D eredua

25

DBH1B

DBH1

A

D eredua

25

DBH1A

DBH2

C

D eredua

22

DBH2C

DBH2

B

D eredua

21

DBH2B

DBH2

A

D eredua

21

DBH2A

DBH3

C

D eredua

21

DBH3C

DBH3

B

D eredua

22

DBH3B

DBH3

A

D eredua

21

DBH3A

HH irakasleak

2

Ikasgelak

Irakasle taldea
Talde Izena

24

1. orrialdea 8 (e)

Ikasmaila

Letra

Eredua

Ikasle

Izena

DBH4

C

D eredua

25

DBH4C

DBH4

B

D eredua

25

DBH4B

DBH4

B

D eredua

25

DBH4B

DBH4

A

D eredua

24

DBH4A

HNAT-AREN ETA HNB-REN DATUAK
HNATaren Datuak
Izena: Monika

Lehen deitura:

Bigarren deitura:
Noiztik zara HNAT?

ERIZ

NAN Zenbakia:

ARANDO

78865946G

Ulibarri programaren baitako formazioa jaso duzu?

2018-2019

Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan?

Ez

HNBko kide izan zara? Hala balitz, zenbat urtez?

8

2

HNBren Osaera
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Nan

Estamentua

Aurreko urteotan

Ana Isabel

Iturrioz

Uriondo

72252729T

Irakaslea

Bai

Arantza

Etxebarria

ITURRATE

29032576k

Gurasoa

Ez

Elixabete

Ezkurra

Yurrebaso

30624302D

Gurasoa

Ez

Itziar

Belasko

Sainz

14254258P

Ez

Iñaki

Soraluze

Palacios

30646201N

MonIca

Eriz

Arando

78865946 G

Zuzendaritzako
kidea
Langile ez
irakaslea
Irakaslea

Monika

ERIZ

ARANDO

78865946G

Irakaslea

Bai

Uxue

Pascual

Virto

44560806P

Irakaslea

Bai

Bai
Ez

HNAT eta batzordekideen dedikazio orduen banaketa
Dedikazio osoa
Bilera orduak:

Batzorkideen dedikazioa astero:

1.0 ordu / Maiztasuna: Hamabostean behin

9.0 ordu

Batzordeko bilera
Asteko eguna
Asteartea

Hasiera
16:00

Bukaera
17:00

Maiztasuna
Hamabostea
n behin

Batzordekideen dedikazioa
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Estamentua

Al
13:00 14:00

Ar
15:30 16:30

Az
11:00 12:00

Og
11:00 12:00

Ol
10:00 11:00

H

Ana Isabel

Iturrioz

Uriondo

Irakaslea

5.0

Itziar

Belasko

Sainz

0.0

Iñaki

Soraluze

Palacios

Uxue

Pascual

Virto

Zuzendaritzak
o kidea
Langile ez
irakaslea
Irakaslea

Arantza

Etxebarria

ITURRATE

Gurasoa

0.0

Elixabete

Ezkurra

Yurrebaso

Gurasoa

0.0

Monika

ERIZ

ARANDO

Irakaslea

0.0
0.0

15:30 16:30

9:00 12:00

4.0

B. IKASTURTEKO HELBURUAK, EBALUAZIO ADIERAZLEAK, JARDUERAK,
TENPORALIZAZIOA ETA BALIABIDEAK.
2. orrialdea 8 (e)

1. Eremu Instituzionala
1.1. Ikastetxearen antolakuntza
Eragin esparrua
Organo
gorena

Eskola kontseilua

Zuzendaritza

Zuzendaritza

Dok.
administratiboak,
ekonomia

Jakinarazpenak

Jakinarazpenak

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Eskola
kontseiluari
proiektu
berriaren
aurkezpena
egitea eta
parte hartzeko
gonbidapena
luzatzea, bai
ekintza
desberdinak
sortzeko zein
dauden
ekintzen
ebaluaketa eta
hobekuntzan
parte
hartzeko.
Bileretan
hizkuntza
bakarra
euskara izatea.

Haien iritzia jaso.

Dokumentua
banatu.

Zuzendaria

Urteko plana testua.

Balioetsi horrela denik

Bileretan euskaraz
egitea.

Eskola
kontseiluak

IKt-ren
erabileran,
batez ere
Internet-a
erabiltzerakoa
n euskara izan
dadila
lehendabiziko
hizkuntza.
Parte hartzen
duten ekintza
guztietan
euskara
erabiltzea.
Dokumentu
guztiak
euskara
hutsean
izatea.
Guraso
euskaldunak
direneei,beti
euskaraz
bidali.Halaber,
batzuen
gabeziak
kontutan
izanik,
elebidunak
burutu
daitezke.
Instituzioekin
harremanak
beti euskara
hutsean izatea

Google klikatzerakoan,
euskaraz agertu dadila.

Ordenagailu
guztietan
lehendabizi, beti
agertu dadila
bilatzailea
euskaraz

IKT
arduraduna

Idazten diren aktak
eta bidaltzen den
informazioa euskaraz
izatea Kontseilu
kideak.
Ordenagailuak

Erabileraren behaketa

Ekintzetan euskara
erabiltzea.

Zuzendaria

Zuzendaritza kideak.

Sortzen dena euskaraz
idaztea.

Dokumentuak
euskaraz izatea.

Idazkaria

Zuzendaritza kideak.

Etxeetara bidaltzen diren
dokumentuetatik,ale bat
gorde fitxaturik.

Tutoreei,
zerrendarekin
batera ailegatu
behar zaio bere
gelako gurasoekin
ze hizkuntzatan
izan behar ditu
harremanak.

Irakasleak eta
AKA

Gelako zerrendak.

Bidalitako idatziak beti
euskaraz

Instituzioetatik,
zerbait gazteleraz
eskatzen
digutenean,
erantzunarekin
batera,hurrengo
batean gure
harremanak
euskaraz burutu
daitezen eskaera
bidali

AKA eta
zentruko
idazkaria

Harremanak euskaraz
burutzeko eskaeradokumentua

3. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Mediateka

Espazioaren
hizkuntzaantolaketa,
hizkuntza paisaia
Hizk.
Normalkuntzarako
egitura

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Erosten den
material berria
Euskaraz
Izatea,
gainontzeko
Hizkuntzen
trataerarako
bereziki behar
direnak
kontuan izanik
Material guztia
euskaraz
agertzea.

Materiala bera.

HNP
batzordean
estamentu
guztiak
ordezkaturik
izatea.

Estamentu guztiak dauden
ala ez

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Materiala bera.

Ikasturtean zehar
elkarrekin bilerak
izatea.

1.2. Normalkuntza sustatzeko erabakiak
Eragin esparrua
Hezkuntzaproiektua

AJA

Urteko memoria

Helburua
HNP berria
hezkuntza
proiektuan
sartzea
Euskara
hutsean
egotea.
Ikastolan
burutzen den
memorian,
isladapena
izatea.

Ebaluazio adierazlea
HNP egin da eta Hezkuntz
proiektuan txertatu den ala
ez.

Jarduera
HNProiektua egin
eta Hezkuntza
Proiekttuan
txertatu.

Dokumentoa bera.

Agertzen den ala ez.

Nork
Zuzendaria

Noiz
Ikasturte
amaieran.

Baliabideak
Dokumentua

Zuzendaritza.

Ikasturte bukaeran
proiektuaren
memoria burutu

HNB-a,HNPteknikaria eta
zuzendaria.

Ikasturtean zehar
egindakoaren
gorabeherak jaso eta
memorian isladatu.

1.3. Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Enpresekin

Harremana
euskeraz
burutzea

Harremanak euskaraz
izan diren ala ez

Hornitzaileekin

Harremana
euskeraz
burutzea

Harremanak euskaraz izan
diren ala ez

Jarduera
Ezinezkoa izan
bada harremana
euskaraz
burutzea,enpresari
hori zuzentzeko
edota eskatzeko
burututa dagoen
dokumentua
bidali.
Harremana
euskeraz izatea.

Nork

Noiz

Idazkaria,
zuzendaria
edota une
horretan
enpresarekin
harremana
duena.

Baliabideak
Horretarako
burututako
dokumentua

Ikastetxe osoa

1.4. Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea
Eragin esparrua
Ikastetxeen arteko
jarduerak

Herriko euskaraelkarteak

Bestelako elkarteak

Helburua
Unibertso lantaldearekin
batzartzea eta
parte hartzea.
Berbaizu
taldeak
eskeintzen
dituen
ekintzetan
parte hartzea
Auzoko
aisialdi
taldearen
ezagutza.

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Aktak eta egiten diren
jarduerak.

Bileretan egotea

HNP-ko
arduradunak

Bilerak

Jardueretan parte hartu den
ala ez.

Marrazki, pegatina
eta SMS lehiaketak

HNP-ko
arduradunak

Materiala

Galdeketa bat burutu
beraien partaidetzari buruz

tutoretza
orduetan
aurkezpenak
egitea baimendu

DBH eta LH ko
ikasketa
buruak eta
tutoreak

4. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Bestelako elkarteak

Bestelako elkarteak

Helburua
Bizkaiko
Bertsozale
elkartearen
bidez ikasleen
artean
zaletasuna
piztea
Inguruko
aisialdi talde
euskaldunaren
ezagutza;
HARRAPAZANK
Elkarteagaz
jarraitzea
espero dogu.

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Egiten daben Iharduerak
urtean zehar.

Ikastolan
Bertsolaritzako
saioak eskeini
ELORRI BERTSO
ESKOLAREN
eskutik.

Iñaki Iturriotz

Gela.

Aurkezpenak burutzen
diren ala ez.

Aurkezpenak
bideratzea.

LHko ikasketa
burua eta
HNteknikaria

Ikasleen ordutegiaren
barruan,denbora bat
antolatu horretarako,
baita ere ezagutu
behar dugu ze
baliabide
teknologikoak behar
duten Aisialdi taldeak
aurkezpenak egiteko.

2. Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera
2.1. Ikasleak
Eragin esparrua
Komunikaziogaitasuna

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu
Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa

Gabon kantak
ikasi.

LH1-2ko
irakasleak

Fotokopiak eta
klasean dauden
errekurtsoak

Egindako lanaren irakurketa

LH 6.mailako
tutoreak,
Bertsogintza
irakaslea eta
HNteknikaria

irteera antolatu behar
da, zentrotik kanpo
burutzen delako,
batzutan horretarako
garraiobidea behar
dute

Komunikaziogaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa

Gela barruan
bertsolaritza
ezagutu eta kurtso
bukaeran Bertso
emanaldia.
Kontserbatorioan
antolatzen den
jaian parte hartu,
beraiek asmatu eta
idatzitako
bertsoekin.
Mikroipuin
lehiaketa

DBHko euskara
irakasleak eta
HNteknikaria

Interakzio
didaktikoa

Haur
Hezkuntzako
Umeen
euskararen
ulermen eta
hitzegiteko
gaitasuna
hobetzea
Lehen
Hezkuntzako
ikasleen
ahozko
ulermena
hobetzea.
Ikasleen parte
hartzea
sustatzea.

umeem partehartzea,
ipuinak ematen dizkien
egoerei erantzunak eman.

Ipuin kontaketak
eta musika

Haur
hezkuntzako
irakaslegoa

Ordenagailuak eta
aurrekostu bat
mikroipuin guztiekin
liburua argitaratzen
delako.
Ipuin kontalaria

Haiekin ekintzari buruz
hausnarketa egitea.

Lhko irakaslea
eta HNPko
arduradunak

Beraien artean
euskarerekiko
griña sortzea

Burututako pegatarekin
erakusketa muntatu

Magoa bat
ekarriko dugu
txotxongiloen
bitartez
aurkezpena
egiteko.
Euskara eguneko
herri kirol eta
jokuak antolatzea
eta aurrera
eramatea.
Euskara egunari
begira Pegata
lehiaketa

Komunikaziogaitasuna

Interakzio
didaktikoa

Partaidetza,
inplikazioa

Motibazioa, girotzea

Ekintzen arrakasta.

Kurtsoan
zehar

Berak dakarrena.

Ikasleak eta
Hnpko
arduradunak.

Jokuetarako
beharrezkoa den
materiala.

Plastikako
irakaslea eta
HNteknikaria

Errotulkiak,argazki
kamara bat,CDak eta
ordenagailuak.

5. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Motibazioa, girotzea

Euskara
egunerako
giroa
berpiztea

Horren inguruan egiten
diren marrazki guztiekin,
pasiloetan erakusketa
egitea.

Inguruko
ikastetxeen arteko
"Marrazki
lehiaketa"

LHko
irakasleak eta
HNteknikaria

Motibazioa, girotzea

Euskara
egunerako
giroa
berpiztea

Horren inguruan egiten
diren marrazki guztiekin,
pasiloetan erakusketa
egitea.

Hnp
arduradunak
eta euskara
taldeko
ikasleak.

Motibazioa, girotzea

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Motibazioa, girotzea

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.
Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Ikastetxe osoa
patioan baturik,
ekintza
desberdinak
egingo ditugu:
dantzak, kantak,
kalejira...
"Aratusteak
Ikastolan".Hainbat
joku, ekitaldi eta
abar antolatzen
dira 2 egunetan
zehar,bertan
inplikaturik egonik
HHtik DBH2.
mailara.
Euskal Etxea
bisitatzea.

Euskara
irakasleaeta
HNteknikaria

Gehienetan, garraioa
izaten da,baliteke,
noizbehinka sarrerak
ordaindu beharra
izatea ere.

Motibazioa, girotzea

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Euskararen
inguruan,batez ere
erabilerari
dagokionez,
burutze diren
ekintzetan parte
hartu. Aurten,
adibidez
Alhondigan
burututako
ekintzara joango
gara.
Gela apainketa
txapelketa. DBHko
gelaren artean
txapelketa bat
antolatzen da,gai
bat jorratuz.

DBHko
tutoreak,
irakasleak eta
HNteknikaria

Motibazioa, girotzea

Ikasleek eskola
orduetan
euskaraz
egitea mundu
guztiarekin.

Gelan jartzen dan
euskararen erabilera
taularen bitartez.

Irakasleak.

Motibazioa, girotzea

Taldekideen
urtebetetzeaz
gogoratzea

Zoriontzen dan edo ez.

Euskara
txapelketa.
Irakasleek gela
barruan ikasleen
euskara erabilera
baloratuko dute
nota bat jarriz.
DBHko taldeen
ordezkariek euren
taldekideen
urtebetetze datak
kontrolatuko
dabez, eta eguna
heltzen danean,
zeharbidean
dagoan panel
batean ikasle
edota ikasleen
izenak ikusiko
doguz.

Era guztietako
materiala.Kurtso
bakoitzeko gela
irabazleak irteera bat
izango du.DBH 1 eta
2koak GUPera joango
dira.DBH3koak
Durangoko azokara
eta DBH4koak Tomas
Deunaren azokara.
Sarirako erabakitzen
dena.

Motibazioa, girotzea

Hori horrela burutzen den
ala ez

Irakasleak

Margoak,kartulinak,
errotulkiak,pinturak
eta aurrekostu bat
opariak erosteko,
baita ikasle irabazlea
den taldea Euskara
egunean egingo den
ekitaldira eramateko
Musika tresnak,
jokurako materiala...

Megafonia sistemak,
jokuak, erosketako
karroak....

Euskara
mintegia.

Ikasle
ordezkariak

Kartulinak eta
margoak.

2.2. Irakasleak
6. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Prestakuntza

Prestakuntza

Partaidetza,
inplikazioa

Helburua
Euskara
erabiltzerakoa
n egin
daitezkeen
akatsak
ekiditzea
Irale
programaren
bidez,
irakasleen
formakuntza
hobetu.
Aurton 2
irakaslek parte
hartuko dute;
R300, R600...
Ikasleekin
aurrera
eramaten
diren ekintza
edota
kanpainetan
irakasleen
inplikazioa
lortu, batez
ere DBHn.

Ebaluazio adierazlea
Galdetegia egin baliogarria
den ala ez ikusteko

Iraleak egin diren eta
ikastaroaren balorazioa.

Kanpainetan izandako
partaidetza

Jarduera

Nork

Ikastolako irakasle
bakoitzak 5
minutuko
ikastaroa deitzen
dena jasoko du Emailen bidez .
Irale ikastaroak.

Zuzendaritza

Ekintzak edota
kanpaineei
buruzko
informazioa eman.

HNTak

Noiz
Astero

Baliabideak
E-maila eta
Ikastolako posta
elektronikoa

Eusko
jaurlaritza.

2.3. Administrazio eta zerbitzuetako langileak
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

2.4. Gurasoak
Eragin esparrua
Familia tipologia

Harremanhizkuntza

Etxean ze
hizkuntzetan
hitz egiten
dute ezagutu
Irakasle eta
gurasoen
arteko
harremanetan
ahalik eta
euskara gehien
erabiltzea
maila apal
batetan bada
ere.

Tutoreak,lehenengo
hiruhilabetean datu horiek
izan behar dute
Kurtso bukaeran
irakaslegoaren artean
balorazio bat egitea.

Ikastolako
zerrendak
egiterakoan agertu
dadila datu hori.
Elkarrizketak ahal
den neurrian
euskaraz
burutzea.

AKA eta HNT

Zerrendak

IRAKASLEAK

3. Gelaz kanpoko jarduerak
3.1. Eskola eragile
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jolasaldiak

Ikasle
nagusiagoak
gazteagoak
direnekin
duten
harremana
euskaraz
burutzea

Noizbehinka behatu horrela
den

Jantokia

Jantokian
euskarazko
apainketak
jartzea.

Ekintza egin den ala ez.

Jarduera
DBH4mailakoak
ikasketa
bidaiarako dirua
lortzeko
jolasaldietan
tortilak saltzen
dutenez, salmenta
guztiak euskaraz
burutu beharko
dira
Jantokiko paretak
euskarazko lelo,
irudi,kantu,
esamolde,
esaerekin....
apaintzea

Nork

Noiz

Baliabideak

DBH 4.mailako
ikasleak eta
HNTa

Salmenta iragartzeko
txartelak egiteko
materiala.

Euskara
Batzordea

Behar den materiala.

7. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Sarrerak, irteerak

Jaiak, ospakizunak

Irteerak

Helburua
Sarrerak eta
irteerak euskal
musikagaz
girotzea
txirrina
erabileraren
ordez.
Ikasleen artean
harremanak
sortu
Kurtsoaren
zehar egiten
diren irteretan,
kontratatutako
enpresetan
begirale
euskaldunak
dutela
ziurtatu.

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Egunero egiten dan
kontrolatu.

Sarrera eta
irteeretan euskal
musika jarri
txirrinaren ordez.

ATEZAINAK

Megafonia eta abesti
bilduma.

Behatu horretarako balio
duen ala ez

Ikasleak zoriondu
bere urtebetetze
egunean
Ekintzak( Arrauna,
piragua, surfa...)
euskaraz
burutzea.

HNTak

Sarrerako kortxoan
txartelaren bidez

Ekintza euskaraz burutu
dan aztertu.

IRAKASLEAK

3.2. Elkarteak/erakundeak eragile
Eragin esparrua

Helburua

Aisia, kirola

Ebaluazio adierazlea
Kirolariak ekartzea

Kirolari famatu
baten bisita
saioetara.

Behaketa

Hizkuntza
erabileraren
jarraipen fitxak

Entrenamentua
k euskaraz
bultzatzea
Aisia, kirola

Ikasleek
entrenamendu
saioetan
euskera
erabiltzea.

Jarduera

Nork
Guraso
elkarteko
ordezkaria
euskara
batzordean.
Guraso
elkarteko
arduradunak

Noiz

Baliabideak
Guraso elkarteko
diru laguntza

Jarraipen fitxak.

8. orrialdea 8 (e)

