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1. Sarrera  introducción 

➔ Ikasturteko planaren garapenean eragina izan duten aspektu edota faktoreak   Aspectos y/o 
situaciones que han determinado el desarrollo del plan anual 

 

2020-21 ikasturtea  berezia izan da. Aurreko ikasturtean bizi izan genuen alarma-egoeraren adierazpenaren 

ondorioz  neurri ugari kontuan izanda hasi behar izan dugu ikasturtea. Ikastetxeko Kontingentzia plana 

prestatu behar izan dugu eta urduritasunez eta tentuz abiatu. Hiru agertoki desberdinetara egokitu behar 

izan dugu bai antolamendua zein hezkuntza prozedura oso argi euki gabe zein izango zen ikasturtearen 

nondik norakoa. 

Guzti horrekin batera, Ikastolara itzuli diren ikasleen egoera oso kontuan hartu behar izan da, aurrez 

aurrekoa izan ez den arreta jaso duten hilabeteen ondoren: emozionalki nola heldu diren, euskera maila 

eta bestelako kontzeptuen diagnostikoa,  baliabide digitalen erabilera… 

Berriro ere agerian geratu da komunitate osoaren parte hartzeari eta inplikazioari esker posible dela arazoei 

aurre egitea. Ikasleak moldatu egin dira neurri guztietara, ikasle gutxiri gogoratu behar izan zaio musukua 

jartzeko, gela banatzea sarrera-irteera guztietan ohikoa bihurtu da, baita ikasgelen aireztapena ere. 

Gurasoei dagozkien neurriak borondate handiz bideratu dituzte batez ere, arratsaldeko irteeran pasientziaz 

ateratzeko orduan. Zer esanik ez irakasle eta langileen esfortzua betiko eta eguneroko lanari beharrezkoak 

diren neurrien kargu ere egiteko orduan. 

 

➔ Egiteko prozedura eta lan-metodologia  Proceso de elaboración y metodología utilizada 

 

Ziklo eta mintegietan hausnartu egin dira helburuak baloratuz eta proposamenak eta hobekuntzak 

adieraziz. Zuzendaritza taldeak irakurri ditu eta osotasunerako bideak planteatu ditu. 

Guraso Elkarteari euren atala betetzeko eskatu zaio eta erantsi egin da. 

 

➔ Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak  Participación y aportación de datos de la comunidad 

 

 bai ez zer-nola qué-cómo 

Klaustroa  claustro x   

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica x   

Zikloetako taldeak Equipos de ciclo x   

Mailetako taldeak Equipos de nivel x   

Departamentuak Departamentos didácticos x   

Proiektuen arduradunak Responsables de proyectos x   

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos x   

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del alumnado  x  
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Familien ordezkariak Respresentantes familias x   

Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm. Serv.  x  

Zuzendaritza taldea El equipo directivo x   

Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones  x  

Beste batzuk Otros (identificar quiénes)  x  
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2.1. Helburuen lorpen maila eta garapena  desarrollo y grado de logro de los objetivos 

1. Helburua Objetivo:  Hizkuntza trataera integratu / integrala sustatzea. Euskeraren erabilera   

 

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: 
 

COVID-19agatik bizi izandako egoerari 
eta baldintzei aurre eginda euskeraren 
erabilerarako eta irakaskuntzarako 
zailtasunak gainditu egin dira eta 
programatutako helburuen lorpen 
maila ona izan da. 

Euskeraren erabilera sustatzeko 
formazioa jasotzea baliabideak eta 
jarduerak berrizteko 

1. hiruhilekoan IRALEko H10 ikastaroa egin. 
Dokumentu desberdinak (Hizkuntza 
Proiektua, Irakurketa Plana, Ulibarri 
Proiektua) era argi eta errazean antolatzea. 

HH:  
 

- Argitxorekin egindako jarduerak oso 
baliagarriak izan dira euskararen 
erabilera sustatzeko. 
- Euskararen eguna mailaka ospatu 
genuen (Argitxoren urtebetetzea). 

 
 
Covid-aren egoerak aukera ematen 
duenean, txiki txokoak eta beste 
taldeekin egiten diren ekintza bereziak 
(olentzeroren gutuna…) 
berreskuratzea. 

Txiki txokoak berreskuratu. 
 

LH 1.zikloa: 
 

- Covid 19aren kutsaketa ekiditzeko 
neurriak ikasturte osoan zehar bete 
ditugu. 
- Programaketak bete ditugu, 

- Covid 19arengatik baztertutako edo 
moldatutako dinamikak, ahal den 
neurrian, lehengora itzultzea. 

- Esperientzia guztiak berreskuratzea. 



                                                                                                                                                                                                2020-2021 ikasturteko MEMORIA                 4 

taldekako lana eta esperientzia batzuk 
izan ezik. 
- Covid 19rengatiko konfinamenduak 
egon direnean etxera joan direnekiko 
harremana egokia izan da. 

LH 2.zikloa: 
 

-Euskara sustatzeko dinamika 
eguneroko kontrolan oinarritu egin da. 

-Hiruhilero euskaraz hitzegiteko 
kanpainak prestatu. 

-Kanpainak zehaztu. 

LH 3.zikloa: 
 

- Euskara sustatzeko dinamikak 
egin dira “Euskarodromoa” 
(5.mailan). 

- Euskararen egunean jarduera 
ezberdinak egin ziren: 
bizkaiera-batua kahoot-a, 
mihinluze mahai-jolasa, time´s 
up jolasa… 

- Seigarren mailan bertsolaritza 
egin dugu. Hau urria aldera 
hasten da eta maiatzean 
amaitzen da. Hortaz, 
euskarako irakaslea egoten da 
irailean eta ekainean 
ikasleekin. 

- Euskarazko baliabide falta 
dugu: bideoak jartzeko… ez 
dira ikasleentzako 
erakargarriak. 

- Epe-laburreko proposamenak 
urtean zehar egitea, esaterako 
hiruhileko bakoitzean 
astebetez zerbait antolatzea. 

- Esperientzia guztiak berreskuratzea. 

DBH-MATEMATIKA 
 

● Aurkezpenak egin dira 
ahozkotasuna lantzeko 

● Problema matematikoen 
irakurmena landu. 

● Hizkuntza matematikoa landu. 

● Problemen ulermena  
● Aurkezpenak hobetu hizkuntza 

matematikoa landuz. 
 

● Ahozko aurkezpenak sustatuko ditugu 

DBH-ZIENTZIA 
 

● Aurkezpenak egin dira 
ahozkotasuna lantzeko 

● Texto zientifikoen irakurmena 
landu. 

● Aurkezpenak egitea beste 
talde batzuen aurrean 

● Aurkezpenak prestatu era ez 
formalean hauspoaren bitartez 

● Aurkezpenak ebaluatzeko errubrika 
adostu  dugu mailaka, baina 
praktikara eraman behar da.  
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● Hiztegi zientifikoa landu. 
 
Irakurketa planaren barruan. 
 

DBH-EUSKARA 
 

● Aurkezpenak egin ditugu 
ahozkotasuna lantzeko. 

● Booktubeak, booktrailerrak 
eta literatur-solasaldiak egin 
ditugu. 

● Mikoleta lehiaketan ez ezik, 
Deustuko mikroipuin 
lehiaketan ere parte hartu 
dugu. 

● Irakurketa liburu plazaratu 
berriak aukeratzea. 

● Irakurketa liburu ia guztiak aldatu. 

DBH-LENGUA 
 

● Aurkezpenak egin ditugu 
ahozkotasuna lantzeko. 

● Ebaluaketa bakoitzean liburu 
bat irakurri 

● Ahozkotasuna hobetzea. ● Irakurketa liburu ia guztiak aldatu. 

DBH-ENGLISH 
 

Ahozkotasuna bultzatzeko 
booktuberrak eta role play-ak erabili 
ditugu. 
Irakurzaletasuna sustatzeko DBH 
osoan aukera eman diegu interesen 
arabera liburua aukeratzeko.  

Covid egoera dela eta, talde-lanak eta  
beste taldeen aurrean antzezpenak 
ezin izan dira burutu. 
Irakurtzeko liburua digitala aukeratu 
behar izan dugu konfinatuta izan 
gintezken beldurrez. 

Talde-lana eta gelen arteko antzezpenak 
berreskuratu. 
Irakurketa liburu fisikora bueltatu. 

DBH-TEKNOPLAST 
 

Aurkezpenak egin dira baina bideo 
grabazioak egiten. 
Irakurketa plana liburu digitala erabiliz 
landu egin da. 

Aurkezpen presentzialak egitea. 
Ikasgaiei  dagokion hiztegia lantzea. 
Arloko testuak irakurtzea. 
 
 

Aurkezpen presentzialak egitea. 
Ikasgaiei  dagokion hiztegia lantzea. 

DBH-GIZARTE 
 

Mintegiaren barne dauden arloetan 
programazioetan hizkuntzaren 

Hizkuntzaren trataera eta ebaluazioa 
modu zabalago eta sakonago batean 

-Ahozkotasuna lantzeko eta ebaluatzeko 
tresna gehiago sortzea eta praktikan jartzea 
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ebaluazioa aintzat hartu dugu, 
ikasturte hasierako helburuetan 
finkatu genuen moduan.  

lantzen jarraitu behar dugu, 
horretarako tresnak eta baliabideak 
sortuz.  

(debateak, aurkezpenak, podcastak…) 
-Hiztegia finkatzeko baliabideak erabiltzea.  

DBH : HIZKUNTZA PROIEKTUA 
 

Ikasgai guztietako programazioetan 
hizkuntzaren trataera eta ebaluazio 
bateratua lortzeko tresnak sortu eta 
partekatu dira.  

Tresna hauen ezarpena eta erabilera 
ez da asko zabaldu, honetan lanean 
jarraitu behar dugu.  

Irakasleon sentsibilizazioa eta formakuntza 
lanten jarraitu.  

DBH : HIZKUNTZA PROIEKTUA 

Irakurketa planaren barne aurreikusita 
zegoen liburutegi eta komikitekaren 
erabilera ez da bultzatu, ikasturte 
hasieran Covida dela eta bertan 
behera utzi eta gero ez dugulako 
berreskuratu.  

Datorren ikasturtean liburutegia eta 
komikitekaren erabilera eta 
dinamizazioa bultzatzeko proiektu 
zehatzak eta eraginkorrak sustatu.  

Lehentasuna komikiteka erabiltzen hastea da.  

DBH : HIZKUNTZA PROIEKTUA 
Ikastolako Irratirako podcasten 
sorkuntza hasi dugu Hauspoaren 
barne.  

Datorren urtean Hauspoan irrati tailer 
osoago eta hobeagoa eskainiko dugu, 
Barbaizu taldearekin elkarlanean.  

Irratirako eduki interesgarriak eta landuak 
sortzea, ahozkotasuna landuz.  
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2. Helburua Objetivo:  Ikastetxeko digitalizazioa finkatzea.Oinarrizko gaitasunetako irakaskuntza sendotzea.     

 

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: 
 

COVID-19aren ondorioz ikasturtean 
zehar suertatu diren egoera 
desberdinetan baliabideak eta tresnak 
funtsezko gaitasunak lantzeko % 80an 
baino gehiagotan erabili ahal izan dira. 
Lorpen maila altua izan da.  

LH 5. mailarako egongo diren 
chromebookak etxera eraman ahal 
izan ditzaten ikasleek erabiltzaile-
arduradun fitxa betetzea ikasturte 
hasieran dagozkien datuekin. 

Chromebooka ez duten mailetan 
baliabideak antolatu/zehaztu. 
IKT/ Sare hezkuntzako arduraduna 
izatea 

HH: 
 

-HH5 urteko geletan hainbat ekintza 
grabatu dira: eguzki-sistema 
(antzerkia), dinosauroen museoa 
(azalpen testua) eta haiek sortutako 2 
filme (zinemagintza). 
https://drive.google.com/file/d/1fdWq
2t0d6b8OIhQpIwyXLzh3Q5A0YX7T/vie
w?usp=sharing (eguzki sistema) 
https://drive.google.com/file/d/1ymAj
Py8wYdLDOnXMyTK4x47-
J0aBcJ1Q/view?usp=sharing 
(dinosauroak) 
https://drive.google.com/file/d/1HbM

-Ditugun gailuak askotan mugatzen 
gaituzte, beti ez dutelako era egokian 
funtzionatzen. 

-Gailuak eguneratzea eta ahal den 
neurrian, arbela digitalak izatea 5 
urteko geletan. 

https://drive.google.com/file/d/1fdWq2t0d6b8OIhQpIwyXLzh3Q5A0YX7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdWq2t0d6b8OIhQpIwyXLzh3Q5A0YX7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdWq2t0d6b8OIhQpIwyXLzh3Q5A0YX7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymAjPy8wYdLDOnXMyTK4x47-J0aBcJ1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymAjPy8wYdLDOnXMyTK4x47-J0aBcJ1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymAjPy8wYdLDOnXMyTK4x47-J0aBcJ1Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
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_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-
n2TW/view?usp=sharing (filme1) 
https://drive.google.com/file/d/1HbM
_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-
n2TW/view?usp=sharing (filme 2) 
-Ebeam erabili dugu hainbat ekintza 
burutzeko: ipuinak, abestiak, 
informazioa topatzeko, errutinak, 
jokoak (Argitxo, Xango, Txirritx…). 

LH 1.zikloa: 
 

Errubrikak egiteko oinarrizko diseinua 
adostu dugu. 

Errubriken inguruko berriktzeguneko 
formakuntza edo aholkularitza, 
errubriken behin betiko formatoa 
erabakitzeko. 

Egindako lanari buruzko aholkularitza 
lortzea. 

LH 2.zikloa: 
 

Ikasle bakoitzak bere ordenagailua izan 
duenez, erabilpenean, oinarrizko 
trebakuntza  Classroom, Google 
dokumentuak erabiltzean  eta 
erabilpenaren jarraipena plataforma 
digital ezberdinetan izateko aukera 
handia izan dute. 

-Mailaka, landuko diren gutxiengoak 
zehaztu. 
- Bide berdina jarraitu gero eta 
errekurtso gehiago lantzen joateko. 

- Ordenagailuak modu egokian 
erabilzea eta zaintzea. 

LH 3.zikloa: 
 

- Irakasgai guztietan erabiltzen 
dira plataforma digitalak, 
edukiak birpasatzeko, lanak 
egiteko…  

- Ikasleek Chromebook-en 
erabileraren inguruko 
formakuntza bat jasotzea 
aproposa izango litzatekela 
uste dugu: honen arriskuak, 
abantailak… lantzeko asmoz. 

- Irakasleok ere formakuntza bat 
jasotzea, aplikazio eta 
plataforma ezberdinak 
ezagutzeko. 

- IKT arduradun bat faltan 
botatzen dugu, formakuntzak 

- Ikasleek Chromebook-a modu 
arduratsuan erabiltzen ikastea. 

https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbM_RJWKYKqun1mSThP76maftSp-n2TW/view?usp=sharing
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jasotzeko. 

DBH-MATEMATIKA 
 

● Bideoen bidezko aurkezpenak 
landu ditugu. 

● Google aurkezpenak eta 
kalkulu orria erabili ditugu 
estatistikarako 

● Kahooten bidez gaien 
ezagutzak birpasatu eta landu 
ditugu. 

● Hauspoaren barruan Excel eta 
Geogebra programak landu. 

● 2.zikloan paperezko liburutik 
liburu digitalera egingo dugu 
salto. 

● Chromebook-en erabilera 
sustatzeko bideo bidezko 
aurkezpenak edota programa 
ezberdinak (excel, 
geogebra...)erabiliko ditugu. 

DBH-ZIENTZIA 
 

● Classroom-en erabilera 
sendotu da 

● Aplikazio eta simulazio 
ezberdinak erabili dira 
irakasgai ezberdinetan. 

● Baliabide teknologikoen 
erabilera zuzena landu eta 
bultzatu da (Infografiak egin…) 

● Laboratorio remotoak. 

● Mintegiko Site bat eratuz hasi 
gara 

● Baliabide erabilgarrien 
bilduma komuna egitea 

● Liburu digitalaren erabilera. 

● Site-a egiteko planteamendua 
irailean, kurtsoan zehar 
osatzen jarraitzeko. 

● Baliabideak biltzeko lekua 
adostu irailean. 

DBH-EUSKARA 
 

● Classrommaren erabilera 
sendotu da. 

● Baliabide teknologikoen 
erabilera zuzena landu eta 
bultzatu da. 

● Baliabide teknologikoen 
azalpen egokia eman zaie 
ikasleei. 

● Chromebookaren erabilera 
zuzena egin behar da. 

DBH-LENGUA 
 

● Classroom-en erabilera 
sendotu da 

● Liburu irakuketa PDFn bidez 
landu da 

● Liburu digitalaren erabilera.          · Chromebooka ez duten 

mailetan baliabideak antolatu/zehaztu 

DBH-ENGLISH ● Classrommaren erabilera Liburu digitalaren erabilera. ● Chromebookaren erabilera 
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 sendotu da. 
● Baliabide teknologikoen 

erabilera zuzena landu eta 
bultzatu da. 

zuzena egin behar da. 

DBH-TEKNO-PLAST 
 

● Classroom-en erabilera 
sendotu da 

● Liburu digitala etrabili dugu 
● Aplikazio eta simulazio 

ezberdinak erabili dira 
irakasgai ezberdinetan. 

Gai desberdinen errekurtso 
didaktikoak mintegiko DRIVEan biltzea. 
 
 
 
 

Gai desberdinen errekurtso 
didaktikoak mintegiko DRIVEan biltzea. 

DBH-GIZARTE 
 

Classrommaren erabilera sendotu da. 
Teknologiaren erabilera orekatua eta 
eraginkorra sustatzen joatea ikasgaien 
barne.  

Teknologiaren erabilera orekatua eta 
eraginkorra sustatzen joatea ikasgaien 
barne. 

DBH-ORIENTAZIOA: 
 

COVID 19 deka eta aurten, bilerak 
presentzialak izan beharrean, PPTn 
bidez bialdu da orientaziorako 
informazioa.Nahiz eta 
aurrematrikulazioko  datak aurreratu, 
gendea ondo jaso du informazioa. 

feedbck gehiago izatea familiekin. Lehenago hastea orientazioarekin. 
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3. Helburua Objetivo:  Elkarbizitza Plana. Harremanak sendotzea komunidade osoan. 

 

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: 
 

Elkarbizitza-Behatokiaren egutegia eta 
ordutegia zehaztea. Lorpen maila ona 
izan da. 
Elkarbizitza plana landu da baina ez da 
amaitu. 

BEHATOKIKO ORDUTEGI 
APROPOSAGOA AZTERTU 

Ikasleen partaidetza errazteko 
bideak eta ordutegia aztertu 
Elkarbizitza planaren eguneraketa 
amaitu. 
hezkidetzaren zutabeak 
HEZKIDETZA-PLANArekin batera 
landu 

HH: 
 

-Euren arteko gatazkak modu egokian 
bideratzen saiatu gara, Adostokien 
dinamika batzuk erabiliz. 
-Norberaren eta besteen emozioak 
identifikatu, onartu eta adierazten 
hastea izan da gure helburu nagusia. 
-Elkarbizitza planaren atal batzuk 
eguneratu ditugu. 
-Gurasoekiko harremanak, 
 modu presentzialean, telefonoz, 
bideodeia bidez, INIKA bidez izan dira. 

Ikastola mailan, amankomuneko 
espazioetan arauak adostea eta denon 
artean betetzea (zarata, korrika, 
garbitasuna…). 

 
-Akordio bat lortzea eta martxan 
ipintzea. 
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LH 1.zikloa: 
 

- Bai Covid 19ren kontrako protokoloa, 
bai gurasoekin egindako elkarrizketak 
aurrera atera ditugu. 
- Elkarbizitza plana eguneratu dugu. 

- Covid 19ren protokoloa lehen bait 
lehen kentzea. 
- Ikasturtea aurkezteko batzarretan 
elkarbizitza planean egindako 
aldaketak sartzea. 

- Ikasturtea aurkezteko 
batzarretan elkarbizitza planean 
egindako aldaketak sartzea. 

LH 2.zikloa: 
 

-Elkarbizitza planaren atal batzuk 
eguneratu ditugu. 
-Tutoretza eta balioetan elkarbizitza 
landu da. 
-Gurasoekiko harremanak, 
 modu presentzialean, telefonoz, 
bideodei bidez, INIKA bidez izan dira. 
-Konfinatuta egon diren ikasleekin 
meet-en bidez harremanatu gara. 

 
-Ziklo ezberdinen arteko koordinazioa 
sustatu beharko litzateke. 
 

- Ikasturte honetan Covid-a dela 
eta era naturalean  
harremanatzeko eta 
koordinatzeko galdutako bideak 
berreskuratu. 
 
 

LH 3.zikloa: 
 

- Ziklokideen arteko harremana 
jarraia da. 

- Familiekin kontaktuan egon gara, 
modu presentzialean, telefonoz, 
bideodei bidez, INIKA bidez… 

- Seigarren mailan delegatuaren 
funtzioa txertatu da gelan, hilean 
behin aldatu ditugu. Hori egiteko 
kideek bozkatu egin dute eta gelako 
neska bat eta mutil bat aukeratu 
dute. Hauen funtzioak izan dira: 
lerroan bata hasieran eta bestea 
amaieran joatea, hidrogela 
banatzea, arbela ezabatzea… 

- Baloreak irakasgaian talde kohesioa 
lantzeko jarduerak burutu dira 
seigarren mailan, eta oso 
aproposak izan dira, 

- Ziklo ezberdinen arteko 
koordinazioa sustatu beharko 
litzateke. 

- Zuzendaritzarekiko harreman 
gertuagoa, guztion iritzia 
kontuan hartu dadin. 

- Ziklo ezberdinen arteko 
harremana eta 
koordinazioa. 

- Ikasleen euren artean 
harreman osasuntsuak 
eraikitzea. 
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errepikatzekoak. Adibidez: alderdi 
emozionalak eta talde kohesioa 
lantzeko proposamena izeneko 
dokumentuko dinamikak. 

DBH-MATEMATIKA 
 

- Elkarren arteko tutoretza landu 
dugu. 

- Elkarrekiko errespetua kontuan izan 
dugu. 

- Lan kooperatiboa sustatzea. 
- Gelaren aurreko aurkezpenen 

bidez elkarrekiko errespetua 
lantzea. 

- STEAMen bidez gure 
gaietako elkarlana 
bultzatzea. 

DBH-ZIENTZIA 
 

Arratsaldeko saioak (hauspoari 
dagozkionak), elkarlana bultzatu da 
ikas talde txikietan, harremanak 
sendotu dira, euren artean eta ikasle-
irakasleen artekoak: elkarrekiko 
errespetua sendotu eta hezkidetza 
printzipioak jarraitu. 

Talde txikietan lortutako emaitzak 
talde naturaletara exportatzera. 

Gure gaietako elkarlana 
bultzatzea. 
Aldi berean egoerak uzten badu 
beste adineko ikasleekin ere lan 
egitea. 

DBH-EUSKARA 
 

Elkarrekiko errespetua kontuan izan 
dugu. 
Talde hetereogeneoak sortu dira. 

Hezkidetza proiektutik ideiak atera. 
Hezkidetza proiektuko materialak 
eta ideiak aplikatu. 

DBH-LENGUA 
 

Arratsaldeko saioak (hauspoari 
dagozkionak), elkarlana bultzatu da 
ikas talde txikietan, harremanak 
sendotu dira. 
Talde hetereogeneoak sortu dira. 

Beraien ikaskideen aurrean hitz 
egiteko ohitura lantzea. 

Ahozko komunikazioko 
errespetuzko arauak landu. 

DBH-ENGLISH 
 

Elkar lana eta elkarrekiko errespetua 
landu dugu. 

Igertzen da beste ikasgaietan ikasleek 
ez dutela hitz egiteko ohiturarik eta 
elkarri entzutea eta argudiatzea 
kostatzen zaie. 

Ahozko komunikazioko 
errespetuzko arauak landu. 

DBH-TEKNO-PLAST Elkar lana eta errespetua landu dugu Hezkidetza proiektutik ideiak atera. Hezkidetza proiektuko materialak 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/eu_def/adjuntos/LH_Alderdi-emozionala_behinbetikoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/eu_def/adjuntos/LH_Alderdi-emozionala_behinbetikoa.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_convivencia/eu_def/adjuntos/LH_Alderdi-emozionala_behinbetikoa.pdf
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 baina gure ikasgaietan taldekatze 
finkoak izatea  arazo iturria izan da. 
 

LHko ikasleentzat edo behar izan 
bereziak dituzten ikasleentzat  
jarduerak antolatzea 

eta ideiak aplikatu. 

DBH-GIZARTE 
 

Elkar lana eta elkarrekiko errespetua 
landu dugu. 
Ikasgaien eduki eta prozeduretan 
hezkidetza printzipioak aplikatuz joan 
gara.  

Elkarlaneran, errespetuan, tolerantzia, 
tratu-onetan eta berdintasunean 
hezitzen jarraitu.  

Elkarlaneran, errespetuan, 
tolerantzia, tratu-onetan eta 
berdintasunean hezitzen jarraitu. 

DBH-ORIENTAZIOA: 
 

Bitartekaritza erabili dugu; ikasleekin 
akordioak sinatuz. Emaitzak nahiko 
onak izan dira 

Hurrengo ikasturtera begira, agian lor 
dezakegu, ikasleen bitartekari talde 
bat. 

Ikasleei proposatu, borondadez 
beraien aldetik bitartekariak 
ateratzeko 
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4. Helburua Objetivo:  Koordinazioa sendotzea.  

 

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: 
 

WEB orrialdea eta SITE eguneratzen 
joan da, baina ez da amaitu. Lorpen 
maila nahikoa. 
INIKA  erabiltzen ez dutenen zerrenda 
irakasle bakoitzak izan du. Beste bide 
batzuk erabili dira harremanetarako. 
INIKAren erabileraren lorpen maila 
altua izan da. 

web orrialde eraginkorragoa eta 
modernoagoa ezarpenaren balorazioa 
 

Zuzendaritzak erraz bidera dezaken 
baliabidea baloratu 

HH: 
 

-Gurasoekiko harremanak 
presentzialak, meet, telefono eta INIKA 
bidez izan dira. 
- Ziklo bilerak astearte eguerdietan 
egin dira irakasle-gelan COVID19 dela 
eta. 

Ahal den neurrian, mailen arteko 
koordinaziorako saioren bat 
ahalbidetzea. 

Ordutegiak egiterakoan, kontuan 
izatea mailen arteko koordinazioa. 

LH 1.zikloa: 
 

- Gurasoei beharrezko infomazio 
guztiak eman zaizkie. 
- ”Foxit reader” programa ez dugu 
landu denbora faltagatik. 

- “Foxit Reader” programa eta 
“Ebean”en arkatz optikoaren 
erabilpenaren ziklo barneko  
formakuntza. 

- Ziklo barneko formakuntza egiteko 
denbora. 
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LH 2.zikloa: 
 

 
- Mailaka eta zikloka astero, ondo 

koordinatu gara. 
- Eskertzekoa, Iñakik emandako 

laguntza ebaluazio saioak eta INIKA 
programari lotutako zalantzak 
aurrera eramateko. 

- Ikasturte hasieran irakasle berri 
guztiei ondo informatuta egoteko 
oinarrizko informazioa ematea. 

- Elkartzerakoan ziklo bilerei 
lehentasuna eman.  

- Baliabide teknologikoei lotutako 
zalantzak aurrera eramateko 
ikasturte osoan zehar arduradun 
bat izatea. 

LH 3.zikloa: 
 

- Mailako eta zikloko koordinazioa 
jarraia izan da. 

- Familia batzuekin komunikatzeko 
zailtasuna, INIKA ez dutelako 
begiratzen edo ez dakitelako 
erabiltzen (ez dute 
formakuntzarik jaso). 

- Zikloen artean etxerako lanen 
zama eta irakurketaren inguruko 
denbora adostea. 

- IKT-en inguruko formakuntza 
jasotzea ikastolako komunitate 
osoak. 

DBH-MATEMATIKA 
 

- Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak 
eta egindako formakuntzak oso 
lagungarriak izan dira gure artean 
koordinatzeko. 

- Inikak eta gmailak komunikazioa 
erraztu dute. 

- Familia batzuekin komunikatzeko 
zailtasuna, INIKA ez dutelako 
begiratzen edo ez dakitelako 
erabiltzen (ez dute 
formakuntzarik jaso). 

- Ikasgaien artean etxerako lanen 
zama adostu. 

- Formakuntza baliogarriak jartzea 
mintegiz mintegi. 

 

DBH-ZIENTZIA 
 

Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak eta 
egindako formakuntzak oso 
lagungarriak izan dira gure artean 
koordinatzeko. Inikak erraztasun 
handia eskaini du uneoro 
komunikatzeko. 

Formakuntzak eskeintzen duen aukera 
koordinatzeko jarraitzeko erabiltzen. 

Arazoren bat agertzekotan, lehen bait 
lehen koordinatu ekiditzeko. 

DBH-EUSKARA 
 

DBH1 mailan, ebaluazioa antolatu 
dugu hizkuntza bakoitzeko irakurketa 

Hizkuntza mintegien arteko 
koordinazioa bultzatu beharko genuke, 
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liburua bere denbora izateko. batez ere euskara eta gaztelera 
mintegien artean; testu motak modu 
koordinatuan lantzeko. 

DBH-LENGUA 
 

Mintegi bilerak,  mintegi buru bilerak 
ebaluazio bilerak eta egindako 
formakuntzak oso lagungarriak izan 
dira gure artean koordinatzeko. 

Hizkuntza mintegien arteko 
koordinazioa bultzatu beharko genuke, 
batez ere euskara eta gaztelera 
mintegien artean; testu motak modu 
koordinatuan lantzeko. 

Hizkuntza mintegietako koordinazioa 
hobetu. 

DBH-ENGLISH 
 

Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak eta 
egindako formakuntzak oso 
lagungarriak izan dira gure artean 
koordinatzeko. 

Hizkuntza mintegien arteko 
koordinazioa bultzatu beharko genuke, 
mintegien artean;  gramatika 
terminologia eta testu motak modu 
koordinatuan lantzeko. 

Hizkuntza mintegietako koordinazioa 
hobetu. 

DBH-TEKNOPLAST 
 

Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak eta 
egindako formakuntzak oso 
lagungarriak izan dira gure artean 
koordinatzeko. 

Zientzia eta matematikako mintegien 
arteko koordinazioa bultzatu beharko 
genuke. 
Programazioen helburuak eta 
ebaluazio irizpideak zikloka aztertzea. 

Programazioen helburuak eta 
ebaluazio irizpideak zikloka aztertzea. 

DBH-GIZARTE 
 

Mintegi eta ebaluazio bilerak oso 
lagungarriak izan dira gure artean 
koordinatzeko. 
Calendarra erabili dugu azterketa eta 
jarduera ezberdinen planifikazioa 
koordinatzeko.  

Mintegiaren barne ikasgaien 
programazioa globala urteka lantzen 
jarraitzea, ikasturte bakoitzean landu 
beharreko eduki eta prozeduren 
finkapenarekin jarraituz eta tresnak 
bateratuz.  

Jada erabiltzen ditugun tresnen 
hobetzea eta sakontzea, baliabide 
berrien sorrera eta erabilpena 
sustatzea.  
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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 prosamenak 
Propuestas de mejora - continuación 

HH 

-HH ko talde guztietan txokoak eta errutinak erabili 
dira ardatz moduan eta helburuak lortzeko tresna 
bezala. Horrez gain, ebaluazio jarraia gauzatu da, 
egunero haurra behatzen, zein gelako hainbat 
ekintza aintzat 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. 
-COVID19 dela eta, mugatuta egon gara hainbat 
ekintzetan eta denbora asko erabili da prebentzio 
protokoloak direla eta. Prebentziorako erabili den 
denborak beste ekintzetan denbora murriztea  
eragin du. 

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

LH3ko matematika 
 

Astean behin, matematika buruketak indartzeko saio 
bat erabili da. Irakasle batek, zailtasunak dituzten 
umeak (gela bakoitzeko bost gutxi gorabehera) beste 
gela batera atera ditu gelako lan berdina egiteko. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea. 

LH3ko euskara 
 

Astean birritan, idatzizko adierazpena eta ulermena  
indartzeko saioak erabili dira. Irakasle batek, 
zailtasunak dituzten umeak (gela bakoitzeko bost 
gutxi gorabehera) beste gela batera atera ditu 
gelako lan berdina egiteko. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea. 
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LH4ko matematika 

Hamabostero arrazonamendua eta momentuan 
lantzen ari ginen gaiaren zailtasunak indartzeko saio 
bat erabili da. Irakasle batek, zailtasunak dituzten 
umeak (%25 gutxi gorabehera) beste gela batera 
atera ditu gelako lan berdina egiteko. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea, baina 
astero. 

 
LH4ko euskara 

Hamabostero irakur-ulermena eta idatziko 
adierazpena indartzeko saio bat erabili da. Irakasle 
batek, zailtasunak dituzten umeak (%25 gutxi 
gorabehera) beste gela batera atera ditu gelako lan 
berdina egiteko. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea, baina 
astero. 

LH3 - igarotzea 
 

LH3ko ikasle guztiak igaro dira.  

LH4 - igarotzea 
 

LH4ko ikasle guztiak igaro dira, bat izan ezik.  

 
LH5 - igarotzea 

LH5ko ikasle guztiak igaro dira.  

LH 6 - igarotzea LH6ko ikasle guztiak igaro dira.  

LH 6 - zientziak 
 

6.B klasean egin dira, astean bi orduz. Honen 
helburua ikasleei banakako azalpenak ematea eta 
zalantzak argitzea izan da. Kasu gehienetan gelatik 
kanpo egin dira, eta bertan 4-5 ikasle egon dira 
askoz jota. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea, baina 
astero. 

LH 6 - euskara 

Ordubeteko indartzea izan du gela bakoitzak, eta 
honen helburua hizkuntzaren erabilera sustatzea eta 
gaitasunak lantzea izan da. Normalean gelatik kanpo 
egin dira indartze hauek. 

Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea, baina 
astero. 

LH 6 - matematika 6.A klasean astean bi saiotan egon da indartzea, Aukera egonez gero, indartzeekin jarraitzea, baina 
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hauek ia-ia beti gela barruan gauzatu dira. Honen 
helburua ikasleei banakako azalpenak ematea eta 
zalantzak argitzea izan da. 
6.B gelan klasean astean hiru saiotan egon da 
indartzea (hirugarren hiruhilekoan - tutoreak), hauek 
ia-ia beti gelatik kanpo gauzatu dira, bertan 7 
ikaslerekin lan egin da. Honen helburua ikasleei 
banakako azalpenak ematea eta zalantzak argitzea 
izan da. 

astero. 
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3.1.1. Esperientziak, programak eta proiektuak           
 experiencias, programas y proyectos 

➔ Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean    Experiencias, programas y/o proyectos que 

se desarrollan en el centro:  

 izenburua edo gaia título o tema 

CIBERBULLYINGa DBH1 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Materiala bidali ziguten eta tutoretza orduan 
landu zen. 
Hobeto da kanpoko norbait, gai honetan 
jakintzua datorrenean  azaltzera 
 

Tailerraren bat antolatzea (DBH1 ) 

 

izenburua edo gaia título o tema 

ELIKADURA (DBH2) 

Udaleko osasun saila ( Ariketa fisikoa,nutrizioa eta ohitura osasuntsuak ) 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Egoera dala eta ezin izan dogu egin. 
 

Hurengo urtera begira berriro eskeintzea 
proposatzen dogu ( HFko saioetan ) 

 

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 
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oso esperientzia ona 
 

bai, urtero egiten dugu eta jarraituko dugu 
egiten 

 

izenburua edo gaia título o tema 

ZER DA SEXUA? 

Sexologa bat etorri da aurretik jasotako beraien zalantzak, argitzeko (DBH 4.) 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Oso gustora egon dira. 
 

Bai, hurrengo urtera begira errepikatu nahi 
dugu. 

 

 

DROGAMENPETASUNEN AURREZAINTZARAKO PROPOSAMENA ESKEINTZEN 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Normalean DBH3. mailan egiten da, baina pasa 
den kurtsoan ez zutenez egin, aurten 3. eta 4. 
mailan egin da. 
 

Datorren ikasturtean 3.mailan egingo dugu. 
Behar izatekotan 4. mailan ere. 

 

 

 

BILBI BALIOAREN HIRIA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Iaz streaming bitartez egin zen, aurten 
proiektoa desagertu da. 
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BIRZIKLATZE KANPAINA DBH 4 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

 
 Bilboko udalak eta Ecoembesek eskeinia urtero 
egiten den sentsibilizazio kanpaina 4. 
mailakoekin. 
 

Jarraituko da egiten, azkenengo bi urtetan 
saiatuko gara apnabikoekin elkarlana egiten 
baina ezinezkoa egin zaigu pandemiagatik. 

 

 

ARGAZKI LEHIAKETA: BILBOKO INDUSTRIA ONDAREA (DBH 4) 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

 
Haurten ez dugu aurrera eraman, Covida dela 
eta udalean itxita geundelako.  

Datorren urtean proiektua berreskuratu.  

 

 

BBB (RCP) TAILERRA - DBH 4  

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

- Oso ondo atera da. 
- Ikasleek positiboki baloratu dabe 

formakuntza. 
 

Hurrengo urtera begira berriro eskeintzea 
proposatzen dogu ( HFko saioetan ). 
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HAUSPOA PROIEKTOA DBH 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Planteatutako helburuak lortu egin dira. 
Ikasleen emaitzak  eta bizikidetza hobetu dira. 
COVIDa dela eta jarduera batzuk bertan behera 
utzi behar izan dira,  gainera talde lanak oso 
mugatuta egon dira eta alde praktikoa 
baldintzatuta geratu da.  
 Bai irakasle bai ikasleen parte-hartzea oso ona 
izan da. Gainera jarrera eta partaidetza oso 
baikorra izan da, ikasleak  gustura etorri dira. 

HAUSPOA proiektua berriro eskatu da eta 
hurrengo ikasturterako onartu egin da. 
Datorren ikasturtean osasun neurriak leuntzea 
espero dugu, talde ezberdinetako ikasleak 
elkartu ahal izateko. 
 
Eskola komunitateko kideak (irakasleak ez 
direnak )eta eskola kanpokoak (auzokideak, 
begiraleak, ikasle ohiak..) parte hartzea. 
 

 

 

2020-2021 ikasturtean BIDELAGUNA: eskola orduz kanpoko laguntza programa.  
Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna. 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Aurtengoa lehen ikasturtea izan da Deustuko 

Ikastolak Bidelaguna Programan parte 

hartzen duena.  

Proiektuaren helburuen lorpen maila altua 

izan da. Alde batetik eta ikaste instrumentala 

dagokionari, partehartu duten ikasle 

gehienek euren ikaste konpetentziak hobetu 

egin dituztela ziurtatu ahal dugu. Irakurketa, 

testuen eta arazoen ulermena izan dira bide 

sakonean lan egin ditugun arloak.  

Beste alde batetik ikasketarako beharrezkoak 

diren ohiturak eta teknikak bultzatu eta landu 

egin ditugu. Agenda, antolakuntza, besteak 

beste, dira hoietariko batzuk. Lorpen maila 

altua izan da arlo honetan eta tutoreak pozik 

agertu dira egindakoarekin. 

Azken helburu motak partehartze eta 

lortutako giroarekin zerikusia du. 

Lortutakoari oso ondo deritzogu, umeen eta 

euren gurasoen atximendu eta partehartze 

maila itzela izan da, ez dira huts-egiterik 

Bidelaguna programa berriro eskatuta hurrengo 
ikasturterako onartu egin da. 
Berdin jarraitzea aurreikusi egin da. 
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egon eta ume batek izan ezik, hasierako 

partehartzaile guztiek bukatu dute. 

 
 

 

 

OSASUN SUSTAPENA LEHEN HEZKUNTZAN 

Osasun zainketarako ezagutza eta baliabideen garapena sustatu da taldeko metodologiaren bidez 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

 
LH 1-2. Medikuak 2 gai landu ditu. 1. mailan 
hortzeriaren zainketa eta 2. mailan gosariaren 
garrantzia. 
LH4 Higiene eta osasunaren garrantzia landu 
da. 
LH6 - Medikuak gorputzaren aldaketaren 
inguruko hitzaldia antolatu zuen.  

 
Ekintza hau esperientzetan sartu behar dugu. 
Orain arte sartu gabe egon da. 
 
 
LH6- Ondo funtzionatu du, gustatu zaie, 
interesatu zaie eta errepikatzeko modukoa 
iruditzen zaigu, ikasleek dituzten zalantzak 
argitzeko eta euren kezkei erantzun bat 
emateko batez ere. 

 

 

ARTS AND CRAFTS LH 5-6 

Plastikako tailerra ingelesez astean behin 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

 
Onuragarria izango litzateke irakasgai hau beste 
era batean planteatzea. 

- Proiektuaren helburua eta ingelesaren 
erabilera sustatzeko estrategiak 
birplanteatzea (izan ere, saioetan 
ingelesaren erabilera oso txiroa da). 

- Irailean zehar zein tailer egingo den 
birplanteatzea/erabakitzea. 

- Hiruhileko bakoitzean talde ezberdin 
batekin egotea oztopo bat izan daiteke 
irakasle batzuentzako, eta zailtasunak 
sor ditzake. 
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LH 1. ZIKLOA  -  MATEMATIKAREKIN JOLASEAN 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Covid dela eta ezin izan da egin.  Egoerak baimentzen duenean berreskuratu 
beharko dugu. Badaezpada, ordutegiak egitean 
psikomotrizitateko gelako saioak 
(bibliotekarekin batera) erretserbatu beharko 
dira. 

 

LH 1. ZIKLOA  -  HARRI BITXIAK 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Ondo funtzionatu du erabilpena zoriontzeko. 
Talde euskaldunak izan direnez, gehien 
gehienek sariak lortu dituzte. 

Sarien banaketa gehiago sistematizatu beharko 
dugu. Hiru hilabete bakoitzean lortu daitezkeen 
sariak hasieratik erosiz eta ikasleei aurkeztuz 
(gogokoenak aukera ditzaten). 

 

 EUSKARAREN EGUNA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

HH- Ekintzak mailaka egin genituen: Argitxoren 
gutuna, Argitxoren bisita, kantak eta dantza, 
txokolatada eta pasabideetarako hormairudiak. 
Banakako eskulanak egin genituen: ahobizi- 
belarriprest ikurrak erabiliz. Orokorrean, 
arrakastatsuak izan ziren. 
 
 
 

LH 1. ZIKLOA  -Beste mailekin batera zeuden 
ekintzak ordezkatuz diseinatu genuenak ondo 
funtzionatu zuen, Hala ere, ez dugu uste 
errepikatzea merezi duenik. 
LH 2. ZIKLOA  - Covid-dela eta zikloka antolatu 

genituen patioko ekintzak : dantzak eta kantak. 

Pelikula gelaka ikusi behar izan genuen.  
Marrazki lehiaketan parte hartu genuen. 
Ondo bideratu ziren. 

Nahiz eta gure umeentzako betiko ospakizuna 
luzeegia izan, pentsatzen dugu mantendu 
beharko litzatekeela ikastola osoak parte 
hartzen duen ekintza bakarra delako. 
 
 
 
 
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 
 
 
Egoera hobetuz gero, betiko ospakizunetara 
itzultzea. 
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LH 3. ZIKLOA  - Euskara batua eta bizkaiera 

lantzeko kahoot-a egin zen, euskara sustatzeko 

mahai jolasak eta time´s up izeneko jolasa 

hiztegia lantzeko. Orokorrean ondo irten ziren 

proposatutako jarduerak. 

 

Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 
 
Horrelako jolasak eta dinamikak hiruhilekoan 
zehar astebetez egitea. 

 

 

 

  OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA. GABONETAKO JAIA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

HH- Olentzero eta Mari Domingi pasabidetik 
pasatu zirenez, sortu zen hurbiltasuna oso 
onuragarria eta polita izan zen. Beti bezala, 
gelara itzultzean opariak eta gailetak topatu 
zituzten. HH2ko gelatara LH4koak abestera joan 
ziren eta ekintza polita izan zen, nahiz eta pixka 
bat luzea.  
 
LH 1. ZIKLOA  -Beste mailekin batera zeuden 
ekintzak ordezkatuz diseinatu genuenak ondo 
funtzionatu zuen, Hala ere, ez dugu uste 
errepikatzea merezi duenik. 
LH 2. ZIKLOA  - 

Covid-dela eta LH1 eta LH2 ez ziren gurera 
abesten etorri. 
LH4, HH2 urteko gelako umeen aurrean Gabon 
kantak abestu genituen. 
Ondo bideratu zen, plangintza murriztu zenez 
parte hartze gutxi izan genuen. 
 

LH 3. ZIKLOA -  

5.mailan Goazen pelikula ikusi zen gelan. Eta, 
6.mailan Olentzeroren gaiarekin loturiko 
antzerkiak egin ziren HH-ko ikasleentzat (Meet 
bidez egin dira aurten COVID-19 dela eta). 

Olentzero eta Mari Domingi pasabideetatik edo 
gelatik pasatzea mantentzea. 
LH4koak eta HH2koak abestiak adostea, 
txikitxuek horiek ezagutzeko. 
Mari Domingiren panpina egitea. Polita izango 
litzateke DBHkoek egitea gure laguntzarekin. 
 
 
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 
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LH 1. ZIKLOA  -  AGATE DEUNA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Ohiko ekintzak ordezkatuz diseinatu genuenak 
ondo funtzionatu zuen, Hala ere, ez dugu uste 
errepikatzea merezi duenik. 

Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 

 

 

 ARATUSTEAK 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

HH- Desfilea egin genuen HHkook bakarrik 
HH2ko pasabidetik pasatuz. HH2ko pasabidetik 
arinegi pasatu ginen eta ez zuten aukerarik izan 
ondo ikusteko. Geletan jolasak egin ziren eta 
patioan diskofesta, eta arratsaldean 
txokolatada. Orokorrean, arrakastatsua izan 
zen.  
 

LH 1. ZIKLOA  -Beste mailakoekin egiten zen 
desfilea ordezkatuz diseinatu genuenak 
(tailerrak) ondo funtzionatu zuen, Hala ere, ez 
dugu uste errepikatzea merezi duenik. 
 
LH 2. ZIKLOA  - Covid-dela eta burbuiak 

mantenduz mailaka eskulanak, jolasak eta 

pelikula ikusi genituen. 

Ikasleek oso gustora parte hartu zuten. 
 
LH 3. ZIKLOA  - Desfilea, herri kirolak eta 

maskarak egin genituen egunean zehar.  

 
Herri kirolak eta maskaren eskulana ondo irten 
zen 

HH2ko pasabidean gelditzea eta inauterietako 
abestia abestea. Txiki txokoak eta barrakak ahal 
den neurrian berreskuratzea. 
 
 
 
 
 
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. Denok batera, elkarrekin, 
patioen egiteko jarduerak. 
 
 
 
Egoera hobetuz gero, betiko ospakizunetara 
itzultzea. 
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LH 1. ZIKLOA  -  IKASGELAKO LIBURUTEGIA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Ekintza arrakastatsua da.  - Arrakasta ikusita, nahi duten ikasleek liburua 
astero hartzeko aukera (eta ez hamabostaldiro) 
aztertu beharko genuke. 
- 2021-2022ko materiala didaktikoaren 
eskaeran liburu berrien erosketa sartu beharko 
dugu. 

 

 EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN EGUNA (AZAROAK 25) 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

HH- Mailaka borobil morearekin hormairudi 
ezberdinak egin genituen eta gaiaren inguruko 
ipuina kontatu genuen. Gaia haien mailara 
egokitzen da eta elkar zaintzeari buruz hitz 
egiten da. 
 

LH 1. ZIKLOA  -Diseinatutako ekintzek 
(hormairudiaketa ipuinak) ondo funtzionatu 
dute, Hurrengo ikasturterako materiala egokiak 
sortu eta bildu ditugu. 
LH 2. ZIKLOA  - Gure ikasleek kartulina 

moreagaz bihotz moreak egin zituzten bola 

antzeko bat sortuz;  bertan, adiskidetasuna eta 

errespetua mezuen bidez aipatuko zituzten. 

Egin ondoren pasabideetako kortxoetan eskegi 

genituen ikasleen lanak. 

“Dale kandela” , “No es No” kantak entzun 

genituen. 

Ekintzak egokiak eta ikasleentzako gogokoak 

izan ziren. 

LH 3. ZIKLOA  -  STEILAS-ek proposatutako 

unitate didaktikoan agertzen den bideoa ikusi 

genuen sarrera gisa. Gero, egun horrekin 

loturiko kartel eta irudiak egin dituzte ikasleek, 

pasabidean jartzeko. 

Dana mantentzea. 
 
 
 
 
 
Ekintza hau esperientzetan sartu behar dugu. 
Orain arte sartu gabe egon da. 
 
 
Ekintzarekin jarraitu Hezkidetza proiektuan 
sartuz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli 
beharko genuke. 
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LH 2. ZIKLOA  -  MATEATZEN 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Covid dela eta ezin izan da egin.  
 

Egoerak baimentzen duenean berreskuratu 
beharko dugu.  

 

LH 3. ZIKLOA  - MIKOLETA IPUIN LEHIAKETA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

5. eta 6. mailetan egin da, eta tutore bakoitzak 
bere ikasleen lanak zuzendu ditu. 

Errepikatzeko modukoa. 

 

DBH3_ GUGGENHEIM  MUSEOA PERSPEKTIBAK 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Kurtso hasieran egindako jarduera izan da eta 
ikasleen jarrera eta lan egiteko ohiturak 
ezagutzeko egokia izan da. Ikasleentzat oso 
interesgarria izan zen eta mintegiko arlo 
desberdinak lantzeko aukera zan zuten. 
 

Datorren kurtsoari begira errepikatuko genuke 
jarduera hau. 
 

 

 

DBH2_ BILBOKO ZUBIAK EZAGUTU 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

COVID-19a dela eta ez da egin. 
 

Espero dugu datorren ikasturtean egin ahal 
izatea. 
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LARRIALDIETAKO SIMULAKROA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Aurtengo egoera bereziagatik, COVID-19agatik 
ezarritako protokolo eta kontingentzia planaren 
mugak, ezin izan da betiko eran simulakroa 
egin. Era birtualean egitea planteatu zen baina 
ez da bideratu egokia ez delako ikusi. 

Datorren ikasturtearen hasieran betiko moduan 
egitea 

 

 

ULIBARRI PROGRAMA. HNP.  

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Covid egoerak zeharo baldintzatu du Ulibarri 
proiektuko jarduerak. Ikasleen euskara 
batzordea DBHko 2.zikloko ikasleek soilik osatu 
dute, eta ezin izan dira ez lehenengo ziklokoekin 
bildu, ezta LHko 5. eta 6.mailako ikasleekin 
burbuil  taldeak direla eta. 
Gela apainketa txapelketa ere bertan behera 
geratu da, baita aita bitxi-ama bitxi programa 
ere. Ospakizunak ere minimoak izan dira, 
egoerak hala aginduta. 
Aipatzekoa da beste mintegien inplikazioa 
Ulibarriko programan, batez ere Marrazketa eta 
teknologia eta Euskara mintegiak, marrazketa, 
kartel txapelketak eta mikroipuin lehiaketak 
antolatzen. 

Datorren ikasturtean normaltasuna 
berreskuratzea dugu helburu eta aurten egin 
ezin izan diren jarduerak berreskuratu. 
Proiekto berri batean ari gara, ikastetxeen 
arteko Ikasbil proiektoa LHko 6.mailan eta 
DBHko 1.mailan. 
 
Euskal girotze barnetegiak eskatu ditugu DBHko 
1.mailako hiru ikastaldeetarako. 
Datorren ikasturtean ere lau urteko planari 
ekingo diogu. 
 
Arlo akademikoan ahozkotasunaren ebaluazioa 
landu dugu eta irratigintza Hauspoa tailerretan. 
Hizkuntzetakoak ez diren ikasgaietan 
euskararen ebaluazioa ere landu dugu, 
errubriken bitartez. 
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LIBURURAREN EGUNA/ ASTE KULTURALA 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

HH- Aurten ez genuen aproposa ikusten ekintza 

hau egitea egoera dela eta.  

Aurten iaz aukeratutako gaia hartu dugu, 

zinema, konfinamenduagatik burutu ez 

genuelako. Egungo osasun egoerak Liburuaren 

Astearen ospakizuna baldintzatu du. Lanak 

egiteko orduan, ezin izan dugu egin urteroko 

jolasak edo ikasleek sortutako liburuxkak ezin 

zelako ezer ikutu. Astean bertan ere, burbuilak 

direla eta, talde batzuk ezin izan dute ikusi 

besteek egindako lanik. Familiek ere ez dute 

parte hartzeko aukerarik izan. Astea aurrera 

atera da, baina espero dugu datorren 

ikasturtean betiko moduan egitea. 

 
 
DBH: Irakurketa sustatzeko kanpaina egin 
ondoren,ikasleen lanen proiekzioa egin da 
pasabideko pantailan aste osoan.  
 
Gaia filmagintza izan denez, gidoilari-zuzendari 
den Lara Izaguirre etorri da DBH4ko ikasleei 
hitzaldia ematera. 
 
Ikasturtean zehar bi idazle etorri dira. DBH1 eta 
2 mailetara Juan Kruz Igerabide etorri zen 
“Arrastoa” eta “Misterioa argitu arte”         
liburuak aurkeztera. DBH3 mailara Miguel Angel 
Mintegi etorri zen “Kulero salatzaileak” liburua 
aurkeztera. 
 

Liburutegiko beste ekintza bat bezala hartzea 
irailean programatuta eta HH5ekoak 
liburutegiko arduradunarekin batera lantzea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBH: Pasabideko pantaila erabili ikasturte 
osoan ikasleen lanak eta parte hartzen dugun 
ekintzen berri emateko. 
 
Asko gustatu zaie ikasleei. 
 
 
 
Oso interesgarria da idazleak ikastetxera 
ekartzea. 

 

 

 

 

 

 



                                                                           2020-2021 ikasturteko MEMORIA                 

33 

 MITUSU- HH4-5 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Ezin izan ginenez joan antzerkia ikustera 
eskolatik kanpo COVID dela eta, antzezleak 
etorri ziren ikastolara eta psikogelan ikusi 
genuen COVID neurriak mantenduz. Oso 
arrakastatsua izan zen eta umeak oso gustora 
egon ziren. 

Posiblea bada ikastolatik kanpo antzerkia 
ikustea, betiko lez. 

 

  

ZINETXIKI- HH 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Ekintza hau gelan egitea ez da oso arrakastatsua 
izan, laburmetraiak jadanik ikusita zeudelako. 

Betiko moduan, ikastolatik kanpo egitea. 

 

TINKO- HH 

 

ondorioak 
conclusiones 

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak 
propuestas y condiciones de continuidad 

Orokorrean, oso arrakastatsua izan zen, baina 3 
urtekoek aukeratutako filmak bigarren zati bat 
zeukan eta ez genuen hori ikusteko estekarik. 
HH4-5 zinemaren giroa sortu zuten: sarrerak, 
irakasle-gelan... 
 

Aukeratzen diren filmak osoak izatea. Hurrengo 
ikasturtean horrela egin behar bada, ekintza 
girotzea maila guztietan (sarrerak, irakasle-
gelan, hamaiketakoa…) bereziago izateko. Ahal 
den neurrian, ikastolatik kanpo egitea. 
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3.1.2. Prestakuntza eta garapen profesionala  formación y desarrollo profesional 

  

 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 

Olga Lopez 

Jokabide-

krisietan esku 

hartzeko 

protokoloa. 

Sakontzea eta 

egiteko gida 

On line Osoa Positiboa 
Jokabide-kritiko baten 

aurrean zelan jokatu. 
Komunitate osoari eskeintzea. 

Olga Lopez 

STEAM 

proiektuak eta 

STEM 

profesioak 

materialen 

aurkezpena 

On line Osoa PosItiboa 
Steam proiektuaren esanahia 

eta burutzeko aholkuak. 
Eskeintza balego jarraitzea. 
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ITZIAR BELASKO 

ELKARBIZITZA 

ETA ADIMEN 

EMOZIONALA  

GATAZKEN 

KONPONKETA 

HEGALBIZIA 

PROGRAMA 

2021-01-28 

OROZKO 

%100 %100 OSO ONA 

Gatazkari buruzko 

hausnarketa HH-LHko 

klaustroarekin 

Erasoen inguruko hausnarketa eta 

bideratzeko jarduerak lantzea 

ITZIAR BELASKO 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL EN 

TIEMPOS DE 

CRISIS 

(ASOCIACIÓN 

ARAGONESA DE 

PSICOPEDAGOGI

A): 

- Liderazgo 

emocional 

- NetEmo 

Educación 

(necesidad de 

educación 

emocional para 

utilizar las redes 

sociales: 

oportunidades y 

riesgos) 

ONLINE %50 EGOKIA 

Hezkuntza emozionalerako 

kontuan izateko atalak. 

Gaiaren inguruan 

eguneratzeko helbidea. 

HEZKUNTZA EMOZIONALean 

formazioa EUSKERAZ bideratzea 

https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
https://www.psicoaragon.es/conferencias/2o-edicion-inteligencia-emocional-en-tiempos-de-crisis
https://www.psicoaragon.es/conferencias/2o-edicion-inteligencia-emocional-en-tiempos-de-crisis
https://www.psicoaragon.es/conferencias/2o-edicion-inteligencia-emocional-en-tiempos-de-crisis
https://www.psicoaragon.es/conferencias/2o-edicion-inteligencia-emocional-en-tiempos-de-crisis
https://youtu.be/tnsfLtC0P4c
https://rieeb.com/sobre-rieeb/
https://rieeb.com/sobre-rieeb/
https://rieeb.com/sobre-rieeb/
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ITZIAR BELASKO 

POSICIÓN DE LA 

RAE ANTE 

CUESTIONES DE 

GÉNERO 

(GRUPO ANAYA 

WEBINARS) 

ONLINE %80 ONA 

Hezkidetza proiekturako 

materiala, informazioa eta 

baliabideak eskuratzea 

Hezkidetza proiektuko unitatea 

didaktikoetan kontuan izatea 

ANE ALARCIA 

Hizkuntzen 

trataera 

intregratua 

Online %100 positiboa 

Ingelesa zeharkako baliabide 

moduan erabiltzeko 

aproposa 

Ingelesa sustatzeko baliabide 

gehiago eskeintzea 

ANE ALARCIA 
Effective English 

teaching 
Online %100 positiboa 

Kalitatezko ingelesa maila 

hobetzeko aproposa. 
Ingelesa maila hobetzen jarraitzea 

LIBE ALVAREZ 

Ikasgelan kultura 

arteko gatazkei 

aurre egiteko 

prebentzioa 

(937) 

Online %100 Positiboa Gatazken kudeaketa. 
Hirugarren ziklorako baliabide 

gehiago eskaintzea. 

LIBE ALVAREZ 

Lehen 

hezkuntzako 

hezitzailearen 

esku-hartzea: ni 

eta ingurunea, 

ingurunea eta ni 

(762) 

Online %100 Positiboa 

Ingurune apropos eta egoki 

bat izatearen garrantzia eta 

hau nola kudeatu lantzeko 

erabilgarria izan da. 

Baliabide gehiago euskaraz 

eskaintzea. 

 

 

 

https://app.livestorm.co/grupo-anaya-s-a-webinar1grupoanaya/posicion-de-la-rae-ante-cuestiones-de-genero
https://app.livestorm.co/grupo-anaya-s-a-webinar1grupoanaya/posicion-de-la-rae-ante-cuestiones-de-genero
https://app.livestorm.co/grupo-anaya-s-a-webinar1grupoanaya/posicion-de-la-rae-ante-cuestiones-de-genero
https://app.livestorm.co/grupo-anaya-s-a-webinar1grupoanaya/posicion-de-la-rae-ante-cuestiones-de-genero
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  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 

DBH 

zuzendarien 

mintegia 

% 80 % 100 % 90 Informazioa, laguntza  

Monika Eriz 
HNPko 

mintegiak 
%100 %100 %100 Informazioa, laguntza  

Idurre Urresti 
Kontsultoreen 

mintegia 
%100 %100 %90 Informazioa, laguntza  

Iban Saez 

HH/LHko 

Ikasketa 

buruen 

mintegia 

%80 %100 %90 Informazioa, laguntza  

Neva Pinillos 
ACEX 

koordinazioa 
100% 100% 100% Informazioa, laguntza  
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Itziar Belasko 

HH/LHko 

zuzendarien 

mintegia 

%100 %100 %100 
Informazioa eta 

laguntza 
Jarraitzea 

Iban Saez 
Sare Hezkuntza 

HH/LH 
%90 %100 %90 Informazioa, laguntza  

Itziar Belasko 

HH/LH 

Elkarbizitza- 

Hezkidetza 

mintegia 

%100 %100 %100 
Informazioa eta 

laguntza 

DBHKO eta HH-LHko Hezkidetza 

Planeko arduradunek mintegian 

parte hartu ahal izatea 

  

  

  

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 
bertara

tzea 

asisten. 

inplikazioa 

implicación 

asebetetasuna 

satisfacción 

2. zikoa 

CHROMEBOOKen 

erabilera 

irailak 23, asteazkena 

13:00-15:00 

%100 %100 OSO ONA 

LH3.-4. mailetan dauden 

chromebookak ikasleekin 

erabiltzeko prozeduran 

trebatzea 

Baliabide digitalen berrikusketa 

egitea 
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HH-LHko 

koordinatzaileak eta 

HNPT 

HNP Koordinazioa 

urriak 10, asteazkena 

13:00-15:00 

%100 %100 OSO ONA 

HH  eta LH n euskeraren 

erabilerako jarduerak 

zehaztea, zailkatzea eta 

elkarrezagutzea 

Ordutegia bateratzea hiruhileko 

bakoitzean gutxienez behin 

elkartzeko 

HH-LH klaustroa 

IRAKURZALETASUNA 

SUSTATZEKO 

LANTEGIA 

(GALTXAGORRI) 

urriak 21, asteazkena 

13:00-15:00 

%98 %100 OSO ONA 
Irakurzaletasunaren inguruan 

irakasleen begirada trebatzea   

Ordutegian hiruhilekoan behin 

irakurketa planaren 

irakurzaletasuna atala ebaluatzea 

HH-LH 

ELKARBIZITZA 

Eskubideen eta 

betebeharren 

201/2008 dekretua  

%100 %100 ONA 

Elkarbizitza egokia lortzeko  

bideak; jakinarazpenen eta 

arau-hausten erabilera 

familiekin komunikazio gisa. 

Gelako arauen berrikusketa  

egitea elkarbizitzaren kontrako 

jokabideak prebenitzeko. 

HH-LH klaustroa 

FORMAKUNTZA 

GATAZKAK 

martxoak 17, 

asteazkena 

13:00-15:00 

 

% 100 %100 OSO ONA 

Gatazken inguruko 

komuneko iritzia eta jarduera 

lantzea 

Erasoen inguruan formazioa 

egitea 

PTak 

"SEXUALITATEA ETA 

ANIZTASUN 

FUNTZIONALA" 

ONLINE %100 ONA 

Elkarbizitza egokia lortzeko 

bideak. HPBko ikasleek 

beraien gorputzekiko eta 

besteenarekiko ezagutza eta 

begirunea ahalbidetzea. 

CNEtan gaiaren inguruko edukiak 

txertatzea. 

https://drive.google.com/drive/folders/1hiabOLUJiXblFKm8i_onaK8jAojVn9CG
https://drive.google.com/drive/folders/1hiabOLUJiXblFKm8i_onaK8jAojVn9CG
https://drive.google.com/drive/folders/1hiabOLUJiXblFKm8i_onaK8jAojVn9CG
https://drive.google.com/drive/folders/1hiabOLUJiXblFKm8i_onaK8jAojVn9CG
https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtxL25KdX5oUObpBd007LPQAw8ORaU-uWo5lkfxic6A/edit?usp=sharing
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PTak 
JOKABIDE-LAGUNTZA 

POSITIBOA 
ONLINE %100 ONA 

TEA ikasleek sortu 

ditzazketen jarrera arazoen 

prebentzioa. 

Zenbait arazo ekiditzeko umeen 

CNEaetan jokabide hauek 

txertatzea.  

ITZIAR BELASKO 

IKASLE BERDINZALEAK 

HEZTEKO ERRONKA 

Ibai Fresnedo 

ONLINE %100 OSO EGOKIA 

LHko irakasleriarentzako 

formazioa bideratzea 

LH6mailako ikasleekin 

tailerra burutzea 

LH 5 mailakoekin ere tailerra 

burutzea 

ITZIAR BELASKO 

LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DE LA 

COEDUCACIÓN 

ANDREA MOMOITIO  

  

ONLINE %100  ONA 

Hezkidetza proiekturako 

informazioa eta materiala 

eskuratzea 

EMAKUNDE-NAHIKO 

Hezkidetza lantzeko baliabideak 

erabiltzea 

LHko klaustroa 

IKASLE BERDINZALEAK 

HEZTEKO ERRONKA 

Ibai Fresnedo 

maiatzak 19-26, 

asteazkenak, 13:00-

15:00 

%100 %90 OSO ONA 

Berdintasunaren mailan 

mutil berdinzaleak lortzeko 

bideak hausnartzea 

Programazioetan kontuan izatea, 

beren beregi elkarbizitza eta 

norberaren izaeraren 

konpetentziak garatzerako 

orduan. 

 

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
https://youtu.be/4bIoBYZJqYw
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.02.26.andrea_momoitio_eus.pdf
https://youtu.be/Y1r8TQvn5Po
https://www.emakunde.euskadi.eus/nahikoeu/-/informazioa/irakasleen-formakuntza/
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/eu_def/adjuntos/2021.03.11.ibai_fresnedo.pdf
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3.1.3. COVID 19aren aurreko estrategien balorazioa      
(Urteko Planaren 8.puntua kontuan izanik) valoración de las estrategias 

contra el COVID-19 

● Haur Hezkuntza 

-HH 2-4-5 taldeak ez dira konfinatuta egon eta beraz, ez ditugu jarduteko estrategiak aplikatu. Baina 
umeren bat konfinatuta egon denean, 5 urteko gelan lana bidali zaie eta bai 4 bai 5 urteko geletan meet-
en bidez konexioak egin ditugu (zoriontzeko, elkar ikusteko, inauteriak ospatzeko…).  
- Sarrerak askoz ordenatuago izan dira irakasleekin igo direlako patiotik. Hau mantentzea edo, behintzat, 
maila bakoitzeko irakasle bat jaistea egoki ikusten da. Egoera hau gainditu arren, ikastola mailan aztertu 
beharreko gauza dela pentsatzen dugu. 
-HH3 gelak konfinatuta egon ziren, eta horietariko tutore bat ere, eta adina kontuan izanda eta epe 
laburrerako zenez, ez zuten meeten bidez konexiorik egin, gelan egon ziren etortzen ziren umeekin. 
-Irteera gehienak egin ahal izan ditugu, nahiz eta batzuk ikastola barruan egiteko egokitu ditugun. 
HH5ekoek Lurraskara ezin zirenez joan, Karpinera joateko irteera antolatu zen, nahiz eta programatuta ez 
egon. Egin ez direnak: Lurraska (HH4-5), Mitusu (HH3ez zelako erreserbatu eta HH4-5 ikastolan), HH2 
azken txangoa. 
- Psikogelan materiala mailaka antolatu behar izan dugu eta horrek suposatzen du material gutxiago 
izatea.  
- Hamaiketakoa ume bakoitzak etxetik ekarri behar izan du eta horrek hamaiketakoaren denbora luzatu 
du ume batzuk denbora gehiago behar zutelako hamaiketakoa amaitzeko. 

 

● Lehen Hezkuntza: 

○ 1.zikloa 

- Protokoloak ondo funtzionatu du (sarrerak, irteerak…). 
- Taldeko lana ez egiteak programazioan eta metodologian egokitzapenak eragin ditu.  
- Ingeles -gela, musika-gela edo liburutegia ez erabiltzeak zailtasunak eragin ditu espezialista eta 

tutoreengan. 
- Ikasleek, batez ere lehen mailara igaro direnak,  banaka eserita eta besteengandik banatuta egon 

behar izatea gelan asko nabaritu dute. 

 

○ 2. zikloa 

- Protokoloak ondo funtzionatu du (sarrerak, irteerak…). 
- Taldeko lana ez egiteak programazioan eta metodologian egokitzapenak eragin ditu.  
- Patioko gunea murriztean LH3. mailan oztopoak sortu dira (parkera irtetzean denpora asko 

galtzen zuten). LH4. maila ondo moldatu da. 
- Ingeles -gela, musika-gela edo liburutegia ez erabiltzeak zailtasunak eragin ditu espezialista eta 

tutoreengan. 
- Urteko Planean programatutako irteerak ez ditugu egin. Covid egoera hobetu denean eskeinitako 

aukerak hartu ditugu: BOS-en “Zirku soinua”kontzertua, Bilboats eta KNS multiabentura parkea. 
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○ 3.zikloa 

- Protokoloak ondo funtzionatu du (sarrerak, irteerak…). 
- Tenperatura hartzeko estrategiak balio izan du, baina denpora asko suposatzen dute. 
- Ikasleek gelan taldeka lan egin ezin izatea oztopo bat izan da. 
- Materiala ez erabiltzea patio orduetan eta jantokietan oztopo bat izan da, falta nabaritu dute. 
- Espezifikoen gelak ez erabiltzeak zailtasunak suposatu ditu, adibidez musika-gela edo liburutegia. 

 

● DBH: 

○ Mintegia: Euskara 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitzen saiatu gara. 

 

○ Mintegia: Lengua Castellana 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitzen saiatu gara. 

 

○ Mintegia: English 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitu ditugu, batez ere talde-lana ekiditzea eta 
materiala ez konpartitzea. 

 

○ Mintegia: Matematika 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitzen saiatu gara. Horretarako, taldeak antolatzeko 
gelako kokapena kontuan izan dugu. Gel hidroalkoholikoak eskuragarri izan dira gelan, eta gelak aireztatuta 
egon dira uneoro. Gainera, talde-lana ekiditu ditugu eta materiala ez konpartitzea eskatu dugu. 

 

○ Mintegia: Natur Zientziak 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitzen saiatu gara. Horretarako, taldeak antolatzeko 
gelako kokapena kontuan izan dugu eta oro har, talde-lanaren murrizketa eman da. Gel hidroalkoholikoak 
eskuragarri izan dira gelan, eta gelak aireztatuta egon dira uneoro. Horrez gain, laborategiko materiala 
desinfektatua izan da saio bakoitzaren bukaeran. 

 

○ Mintegia: Gizarte Zientziak 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitzen saiatu gara. 

 

○ Mintegia: Tekno-Plastika 
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Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitu ditugu. Talde lanak oso mugatuta egon dira 
taldeak antolatzeko gelako kokapena kontuan izan dugulako. Mahaiak eta erreminta-kutxak saio 
guztietan  garbitu egin ditugu.  

 

○ Mintegia: Orientazioa 

Covid 19aren aurreko estrategiak zehatz mehatz jarraitu ditugu, batez ere ikasleak sartu direnean 
launaka gehienez egon dira, bai tutoreen bileretarako, bai ikasleak orientaziorako. 
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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 

COVID-19ak eragindako egoeragatik urteko 
Planean programatutako jarduera guztiak ezin 
izan  ditugu egin. 
 
Egoera hobetu denean eskeinitako aukerak 
hartu dira ziklo edota mintegi bakoitzean 
adierazi den eran. 

Segurtasun neurriak mantendu behar izan 
direlako, burbuilak zaindu egin behar izan 
direlako, hainbat toki edo gune zabaldu barik 
egon direlako 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Urtero egiten diren ekintza osagarriak berreskuratzea COVID-19 egoerak uzten duen heinean. 
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4. Eskolaz kanpoko jarduerak  actividades extraescolares 

EKINTZA: MAHAI-TENISA 

● 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 

  

LAS DIFICULTADES HAN SIDO LAS OBVIAS 

RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN SEGÚN LOS 

CRITERIOS COVID. 

LOS CAMBIOS CONSTANTES DE LA 

NORMATIVA.  

  

LA LIMITACIÓN HORARIA 

MANTENER LOS GRUPOS BURBUJA 

  

● Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración 
general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 
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BUENA VALORACIÓN EN GENERAL PORQUE SE HAN TENIDO DOS HORAS SIN NINGUNA PLAZA 

LIBRE. 

HAN EMPEZADO NUEVOS ALUMNOS CON MUCHA ILUSIÓN Y GANAS DE REPETIR. 

A PESAR DE TODAS LAS DIFICULTADES SE HA PODIDO REALIZAR LA EXTRAESCOLAR 

MANTENIENDO TODOS LOS CUIDADOS QUE PEDÍA LA NORMATIVA COVID. 

PARA EL AÑO QUE VIENE ESPERAMOS PODER VOLVER A LOS HORARIOS ANTERIORES A LA 

PANDEMIA Y ASÍ OFRECER MÁS AMPLITUD HORARIA.  

  

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 

Aurtengo egoera dela eta ezarritako 

protokoloek zaila egiten zuten antzezpeneko 

jarduera “normaltasunean” aurrera eramatea.   

Covid-a 

  

● Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración 
general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 
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Ikusiko dugu datorren ikastutearekin datorrena... dena den aurtengoa oso positibotzat jotzen 

dugu. Eskolaz kanpokoen koordinazioak egindako lana zoriontzekoa da. 

Sole eta Nabar, antzezpeneko irakasleak, umeek jardueran interesa izateko, eta hori lortzeko 

egindako lana ere aipatu nahiko genuke.   

 

 

 

 

 

 

 

EKINTZA: DANTZA GARAIKIDE 

● 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 
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Ekintzak aurrera eramatea eta monitoreak 

mantentzea. 

  

  

Ekintzak hasteko baimenik izango genuen ala 

ez COV egoera dela eta jakitea. 

Monitoreei  beste lan eskaintzak 

suertatzekotan itxoiteko ala ez eskatzea. 

  

● Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

  

Egoera berezia kontutan harturik, nahiko ondo atera dela deritzot. 

Datorren ikasturteari begira ekintzen arteko koordinaketa haien arteko ezberdintasunak 

saihesteko.  

 

 

 

 

 

 

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 

            

● Programaren balorazio kualitatiboa  Valoración cualitativa del programa 
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Zailtasun nagusiak 

Principales dificultades 

Zergatiak  

Causas 

  

1. Zailtasunik handiena espazio falta da. 

2. Neskak erakartzea oso zaila egin zaigu.  

  

  

1. Ikastolan frontoi bakarra dago eta oso 

txikia da. LH1-LH3 umeak bakarrik aritu 

daitezke. 

2. Faktore asko daude honen zergaitian. 

 Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

1. Umeak oso gustura egon dira.  

2. LH2 eta LH3 taldeak lortu ditugu. Ez dago gaizki! 

3. Monitorea (Unai) klabe da. Proiektuagaz oso inplikatuta dago eta hurrengo urtera begira 

be gurekin jarraitzeko gogotsu. 

4. Eskolazkanpoko honek 2 planteamendu ditu: 

- LH1-LH3: Ikastolan bertan Eskupi Eskola baten aritzea zer den ezagutu. Gure frontoiak ez du 

gehiagorako ematen. 

- LH4tik aurrera: San Inazioko Eskupi Eskolan jarraitzea. Ikastolatik apuntatzea urtero eskeintzen 

dogu (ezagutarazteko) eta Deustura joan-etorriak antolatzen laguntzeko asmoa dugu. 

  

Hurrengo urtean Eskupiko eskolazkanpokoa ezagutarazteko ekintzaren bat abiarazi nahi dugu. 

Neskak be erakartzea dugu erronka 

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 

● Horarios 

● Espacio 

● Sacar grupos adelante  

Todo ello por el Covid, ya que nos quedamos 

sin el aula y hemos tenido que sacar la 

actividad por la tarde con lo que muchísima 

gente no se ha apuntado 

  

● Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración 

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

  

Lo que me preocupa es saber las intenciones de la ikastola con respecto a la actividad de 

Margogintza, porque al haber tenido que sacar todo el material del aula supongo que no 

volveremos a contar con ese espacio, que ya sé que era un chollo, pero a ver qué plantea la 

ikastola. 

También me preocupa que si se vuelve a poner al mediodía la actividad, al final se morirá por sí 

sola. Creo que por nuestra parte hemos hecho un gran esfuerzo por sacar las actividades. 

  

 

 

 

EKINTZA:   SASKIBALOIA 

 ➔       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   
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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 

- Entrenatzaileak Covideko protokoloa jarraitzea 

ezinezkoa suertatu da  

Kontrol falta. 

  

➔     Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak   

 Valoración general del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 

Urte sail honetan umeen eta gurasoen balorazioa oso ona izan da. Entrenamenduetako asistentzia oso 

altua izan da talde guztientan, azken urteotako altuena. 
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5. Eskolako zerbitzuak   servicios escolares 

➔  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 

-          COVID19a dela eta talde egonkorrak 

antolatu dira, espazioak banatu eta sarrerak 

bereiztu 

-          Beste urte batzuetan baina erabiltzaile 

gutxiago egon dira eta talde egonkorrak 

mantentzeko langile bat gehiago kontratatu 

behar izan da. 

-          Diru sarrera gutxiago egon dira eta gastu 

gehiago. Defizita egon da hilero. Guraso 

Elkarteak bere gain hartu du defizita. 

 

 
COVID 19a 
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➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración general 

del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Kurtso hasieran antolakuntza guztia aldatu behar izan zen baina espazio ziurra izan da eta zerbitzua 
ondo atera da aurrera. Hurrengo kurtsora begira langileen egoera hobetzeko saiakeretan gabiltza eta 
erabiltzaileen kopurua kontutan hartuz urteko kuota ere birkalkulatu beharko dugu. Erakunde 
desberdinekin jarri gara harremanetan. 
 

 

➔  Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

Kudeaketa ez zuzeneko 
jantokia (maiatzak 03ra arte) 

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 

-          COVID 19ak zailtasunak ekarri ditu 

antolakuntza aldatu behar izan zelako. Lan 

izugarria egin zen kurtso hasieran. Langileak 

talde egonkorretan antolatu. 

-          Ikasle gutxiago egon dira aurten jantokian 

COVID19a eta DBHko ordutegi aldaketa dela eta 

diru sarrerak asko murriztu dira. 

-          Gurasoek ordaintzen duten kuota igo behar 

-          COVID 19a  

  

 

-          COVID 19a eta Hauspoa proiektuaren 

ondorioz DBHko ordutegi aldaketa 

 -          Arazo ekonomiko larria 
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izatea 

-          Udaletxeko osasun saileko ikuskariak 

sukaldea itxiko zuela esan zigun instalakuntzak 

berrizten ez baziren 

-          Guraso Elkarteak ezin izan die ekonomikoki 

aurre egin sortutako gastuei eta zerbitzua 

Apirilaren 30ean eten behar zela erabaki zen. 

-          Udaletxearekin, Eusko Jaurlaritzarekin, 

EHIGE/BIGErekin kontaktuak mantentzeko bilera 

asko egin behar izan ditugu. 

 -          Langileen etorkizunari eta egoerari buruzko 

ardura 

 -          Ikastolako espazio falta eta polikiroldegiko 
aforoak direla eta eguerdiko denbora librea 
egiteko kurtso batzuk pasabideak erabili behar 
izan dituzte, ordu t´erdi pasabideetan igaroz. 
Elkarbizitza arazoak. 

  

  

-          Instalakuntza zaharkituak 

  

 -          Ikasle gutxiagok erabili dute jantokia (620 

ikasletik 350 ikaslera jeitsi dira) 

 -          Gure eredua arauditik kanpo egotea (eskola 

publikoa baina jantoki zerbitzua Guraso Elkarteak 

kudeatuta inongo diru sarrera publikorik gabe) 

-          Zerbitzua eteteko beharra arazo ekonomikoak 

direla eta. 

 -          Ikastolan espazio falta. 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración general 

del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

 Urte oso zaila izan da. Instalakuntzen egoerari eta Udaletxeko ikuskaritzaren ixteko mehatxuari 

COVID19ak eta DBHko ordutegi aldaketak ekarritako ondorioak pairatu ditugu. Hiru ikasturte ostean, 

lortu dugu Eusko Jaurlaritzarekin harreman zuzen bat izatea eta beraiek proposatutako aldaketa onartu 

behar izan dugu: Maiatzaren 1etik aurrera kudeaketa zuzenean gaude (Gascak jarraitzen du) eta 

ikastola da zerbitzuaren arduraduna. Egoera hau hurrengo kurtsoan zehar luzatuko da eta 2022ko udan 

sukaldearen obrak egingo dituzte. 2022/2023 kurtsoan kogestio eredu bat arautua izango du Eusko 

Jaurlaritzak eta partehartzera gonbidatu gintuzten. 

Elkarbizitza eta espazio falta arazoak ekiditeko Elkarbizitza Batzordeak jantokiko begiraleekin batera 

jolasak prestatu ditu eta Guraso Elkarteak materialak erosi ditu. Balorazioa oso ona izan da. 

 

 

 

➔  Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

Kudeaketa zuzeneko 
jantokia (maiatzaren 03tik) 

X 
ludoteka  
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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 

      

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 

- Eusko Jaurlaritzako jantokirako aplikazioaren 
kudeaketa  

- Enpresarekin harremanak 
- Kobroak eta ordainketak 
- Menuen kudeaketa (enpresari eskatu, menuen 

kopuruak aldatu egun batetik bestera…) 
- Ikasleen kudeaketa (nortzuk geratu behar 

ziren jantokian, zenbat isolamenduan, zenbat 
eman nahi zuten baja…) 

- Menuen kobroa egiteko zailtasunak izan 
ditugu bankuetxearekin eta familiekin eta 
askotan Inikatik kontrako mezuak bidali behar 
izan ditugu prezioak eta ordaintzeko erak 
jakinarazteko. 

- COVID-19 dela eta, ikasleak isolamenduan 
egon dira eta batzuetan zaila izan da jankideak 
eta menuak bateratzea. 

- Aplikazioa berria zen eta zerotik hasi behar izan 
genuen, ikasleen daturik edota gurasoen 
bankuko daturik ez zegoelako 

- Enpresarekiko harremana estuagoa izan da eta 
gauza asko berriak izan dira guretzat. Menuak 
zelan eskatu eta aldaratu, haiek markatzen 
dituzten epeak mantendu, langileen ordak 
kontrolatu gero bidaltzen duten fakturarekin 
bat etortzeko… 

- Zerbitzua aldatu ondoren, ez-zuzenetik 
zuzenera, familia batzuek euren nahaiak aldatu 
nahi izan dituzte (egunak, bankuko kontua, 
baja eman…) 

- COVID-19  

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración general 

del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Guraso Elkarteak jantokiko zerbitzua bertan behera utzi zuen apirilaren 30ean eta kudeaketa zuzenera 
pasatu ginen maiatzaren 3an. Aste bete izan genuen EJko aplikazioan ikasleen datuak, egunak, bankuko 
zenbakiak etabar. sartzeko eta lanean asteko. Eusko Jaurlaritza arduradun moduan utzi zuen langileak 
ez zuenez aplikazioetan sartzeko baimenik, idazkaritzatik  eta zuzendaritzatik egin behar izan dugun lan 
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hau, gehi bankuko harremanak (kontua sortu, behar diren baimenak lortu ondoren, erreziboak, 
inpagoak…), familiekin harremanak, telefono deiak… Hau dena beste lan gehigarri bat izan da kurtso 
bukaeran eta momentu guztietan gainezka  ibili gara helburu guztietara heltzeko. 
Datorren urteari begira, jantokiko arduradun berria izango dugu eta berak kudeatu beharko ditu atal 
guztiak, bai antolakuntza, bai egunerokotasuna. Irakasle hori berria izango da eta aurten arlo honetan 
lan egin dutenen laguntza izango du jantokia martxan jartzeko. 
 

 

➔  Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

jantokia  ludoteka  

garraioa X 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 

Beste eskolako ordutegiarekin bateratzea 
garraioa. 
 

Bi ikastetxeko ordutegiak ezberdinak dira. 

 

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak    Valoración general 

del plan, conclusiones y propuestas de mejora 

Autobus arduradunari esker, errez bideratzen dira gora beherak. 
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➔  Zerbitzu mota   Tipo de servicio 

jantokia  ludoteka  

garraioa  goizeko gela  

liburutegia X …………….  

 

➔ 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 

Aurten COVID-19 pandemaiagatik ezin izan da 
bibliotekoa-gela erabili. Arduraduna gelaz gela ibili 
da material propioa erabilita gelaka (osasun 
neurriak mantentzeko) 
Jatorduan eta eskolako orduetatik kanpo ere ezin 
izan da zabaldu. 

COVID-19 
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6. Ekonomia-kudeaketarako planaren ebaluazioa  
evaluación del plan de gestión económica 

➔ Aplikazio informatikako orria inprimatu non aurrekontua kapituluka eta bere betearaztea 

adierazten den. Ondoren, plana baloratu eta ondorioak atera, finantza – baliabide 

banaketaren irizpideei begira (IUPean proposatuarekiko koherentzia)   Imprimir hoja de la 

aplicación informática donde se refleja el presupuesto por capítulos y lo ejecutado en el 

mismo.Valoración y conclusiones en relación a los criterios de distribución de los recursos 

financieros (coherencia con lo propuesto en el PAC) 

Ondo ibili dena 
Lo que ha funcionado bien 

Hobetu beharrekoa 
Aspectos a mejorar 

 
Zuzendaritza taldeak ziklo desberdinetako 
eskakizunak, aurrekontuaren arabera onartu 
ditu. Batzorde ekonomikoaren eta ikastola 
kontseiluaren onespenarekin gauzatu dira 
gastuak. 
Ikasleentzat ChromBook-ak erosi dira. 

 
Zaharkituta dagoen materiala berrizteari 
lehentasuna emango zaio. 
Jantokiko kudeaketa zuzeneko gastuen eta 
beharrizanez jabetu, aurre egin eta 
hobekuntzak baloratuko dira. 
 

 

Hobetzeko proposamenak     Propuestas de mejora 

 
 
 

 

➔ Ekonomia-kudeaketari begira informazio aipagarria. Información relevante con respecto a la 

gestión económica. 

Aurten COVID-19a dela-eta gastu bereziak egon dira horretarako bereziki ezarritako atalean 
sartu direnak. 
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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 
OOGko ordezkariak ez dira 
bileretara joan 

Ikasleekin informazioa 
helaraztearen garrantzia 
landu. 

IRAKASLERIA x    
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profesorado 

FAMILIAK 
familias 

x    

OOG 
OMR 

x    

ADMINISTRAZIOA 
administración 

x    

BESTE ERAKUNDE 
instituciones 

 x   
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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 
COVID-19 egoeragatik 

denbora egoera horretara 
egokitzen leheneratu da 

Hiruhileko bakoitzean 
ebaluazioa egitea 

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

 x 
COVID-19 egoeragatik 

denbora egoera horretara 
egokitzen leheneratu da. 

Zikloka eta mintegika egitea 
kurtsoan zehar 

Ikastetxeko komunitatearen 
partaidetza. 
Participación de la comunidad 
educativa en ellas 

x    

OOGari informazioa 
Información al OMR 

x    

Klaustroari informazioa 
Información al Claustro 

x    

 

 

 Ondorioak Conclusiones 

 
IUPa ikastolako web-ean eta site-n eskuragarri egon da. 
Eskolaz kanpoko ekintzen antolamendua  eta jantoki zerbitzuaren antolamendua uztailan eginda 
uztea komenigarria izango litzake, irailean azken momentuko aldaketak (uztaileko matrikulazio 
berriak…) soilik egin behar izateko, irailean ikasleak hasi aurretik dena antolatzea oso zaila baita. 
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9. Ondorioak eta hobekuntza proposamenak  
conclusiones y propuestas de mejora 

 

Ondo ibili dena 
Lo que ha funcionado bien 

Hobetu beharrekoa 
Aspectos a mejorar 

● 2020-21 ikasturtean Berritzeguneko 
aholkulari berria izan dugu eta berarekin 
ere harreman ona izan dugu eta suertatu 
zaizkigun bizikasiko arazoei buruz 
koordinazio baliotsua bideratu digu. 

● COVID-19 egoerari erantzuna emateko 
komunitate osoko partaidetza eta 
borondatea. 

● Euskeraren erabilera sustatzeko, 
baliabide digitalak erabiltzeko eta 
egoera emozionala bideratzeko 
komunitate kide guztien interesa eta 
kontzientzazioa. 

 

- Berritzegunean izango diren 
aldaketeten ondorioz formazioa, 
laguntza eta babesa ez gutxitzea. 

- COVID-19gatik sortzen diren 
kutsaketetan informazioa arinago 
lortzea eta antolaketa ere arintzea. 

- Ikasleen euskeraren erabilera gela 
kanpoan adierazteko estrategiak 
eskuratzea. 

- Baliabide digitalean  trebatua den 
irakasle arduraduna (premia, ikt) 
izatearen alde eskaera egitea. 

 

 

 

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

IRALE ikastaroan klaustro osoak parte hartzea euskeraren erabileraren sustapenerako. 
 
Zuzendaritza Taldea 2022-23 ikasturtean aldatu egingo da. Ikasturte honetan izango direnekin 
koordinatuko gara aldaketa handia gerta ez dadin. 
 
Jantokiagatik aurreikusita dauden obrak eragiten dituen beste beharizanen espazioen kudeaketa 
egokia egitea. 
 
Jantokian dauden aforo arazoengatik, neurri egokiago baten hausnarketa egitea.  
 
Eskolaz kanpoko ekintzak osotasunean euskaraz izateko falta diren urratsak lortzea. 
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2020-2021eko Memoria

1. Ikasturteko Planaren memoria
- Liburuen erabilgarritasuna bermatu eta aditzera eman: liburu berriak

katalogatu genituen eta Emakumearen Egunerako gaiaren inguruko liburuak
puntu morez markatu genituen.

- Dokumentazio Hezkuntza - Informazio Alfabetizazioa: 2. mailan “kaka” inguruko bi
liburu irakurri eta gero, fikzioa eta ez-fikzioaren inguruan hausnarketa egin zen.

- Curriculumaren garapena: Haur Hezkuntzako zein Lehen Hezkuntzako irakasle
batzuk eta ikasle batzuk haien proiektuak burutzeko liburu batzuk eskatu dituzte.

- Irakurzaletasuna suspertzea: maila guztietako ikasleek haiek irakurritako liburuak
aurkeztu dituzte. 3.mailakoek ipuin eta komiki bana sortu eta aurkeztu dute. 4.
mailakoek Marikanta eta inurriak liburuaren bukaera asmatu zuten. Bi maila hauetako
ikasleek parte hartu zuten Elkarreko marrazki lehiaketan. HH 5 eta 1. eta 2
mailakoek, ipuina entzun eta gero, marrazki edo antzerki edo eskulan desberdinak
egin dira.6. mailakoek, Karlisten altxorra solasaldietan landu eta gero, Gaizka
Arostegi idazlearekin egoteko aukera izan zuten. Topaketa oso ondo atera zen.

- Gurasoekiko harremanak sendotu: aurtengo egoera berezia dela eta, eduki ditugun
harreman urriak Inikaren bitartez izan dira. Era honetan jaso dituzte gabonetako eta
udako liburu gomendagarrien zerrendak. Bloga ez dugu asko eguneratu eta datorren
ikasturtera begira honen inguruan hausnarketa egin beharko genuke.

2. Mailaz-mailako balorazioa:
HH 5 urte: bi taldeak oso txikiak dira eta horrek asko lagundu du programazioa

aurrera eramaten biblioteka erabili gabe. Aurreikusitako ekintzak aurrera eraman ditugu.
1. maila: talde biak ugariak eta oso mugituak eta saioak aurrera eramateko arazoak

egon dira. Saioen orduak ez dira aproposenak izan arratsaldeko azkenengo orduan
izan direlako.

2. maila: nahiz eta mugituak eta ugariak izan, proposatzen dituzun iharduerak ondo egin
daitezke. Azkenengo ekintza bukatu gabe geratu da eta datorren urtean horrekin
hasteko asmoa daukagu: Untxitxo Txuriaren antzerkia. Materiala prest dago.

3. maila: talde motibatuak eta edozein gauza egiteko prest.
4. maila: talde txikiak izan dira, programazioa aurrera eraman dugu arazorik gabe.

Haiek proposatutako ekintzak ere egin ditugu.
5. maila: biblioteka ezin izan dugunez erabili, ikasleek aukeratzeko liburu gutxiago izan

dute eta horrek eragina eduki du urteko martxan. Helburu nagusia irakurtzeko
denbora ematea izan da eta hori lortu dugu. Liburuaren Asteko lana ondo egin zuten
ere.

6. maila: oso talde desberdinak izan dira lan egiteko orduan, baina hala ere lana atera
dugu Liburuaren Asterako eta liburu batzuk irakurri dituzte.

3. Irakurketa maila
5. urtetik 3. mailara orokorrean nahiko irakurtzen dute eta liburuak gustora hartzen dituzte. 4.

mailan orokorrean ere, baina nabaritzen da irakurzaletasun hori jaisten dela. 5. eta 6. mailan hori
handitu egiten da eta gehiago kostatzen du ikasleak irakurtzen motibatzea. Ez du laguntzen euskaraz
adin honetarako gustuko liburuak aurkitzea oso zaila izateak.
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4. Datorren ikasturteari begira, biblioteka berriro erabiltzea espero dugu ikasleek irakurtzeko aukera
handiagoa izateko eta dokumentazioa eta erabiltzaileen formazioa jarduerak garatu ahal izateko.
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IKASTURTEKO MEMORIA 2020-2021 IKASTURTEA
A. IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK

Ikasgelak

Ikasmaila Letra Eredua Ikasle Izena

HH0 A D eredua 18 HH2A

HH0 B ........ 18 HH2B

HH1 B D eredua 19 HH3B

HH1 A D eredua 20 HH3A

HH2 B D eredua 23 HH4B

HH2 A D eredua 22 HH4A

HH3 B D eredua 17 HH5B

HH3 A D eredua 17 HH5A

LH1 B D eredua 25 LH1B

LH1 A D eredua 25 LH1A

LH2 B D eredua 25 LH2B

LH2 A D eredua 25 LH2A

LH3 B D eredua 22 LH3B

LH3 A D eredua 24 LH3A

LH4 B D eredua 17 LH4B

LH4 C D eredua 17 LH4C

LH4 A D eredua 17 LH4A

LH5 C D eredua 19 LH5C

LH5 B D eredua 19 LH5B

LH5 A D eredua 18 LH5A

LH6 A D eredua 25 LH6A

LH6 B D eredua 24 LH6B

DBH1 C D eredua 20 DBH1C

DBH1 B D eredua 20 DBH1B

DBH1 A D eredua 20 DBH1A

DBH2 C D eredua 25 DBH2C

DBH2 A D eredua 24 DBH2A

DBH2 B D eredua 25 DBH2B

DBH3 C D eredua 20 DBH3C

DBH3 B D eredua 18 DBH3B

DBH3 A D eredua 19 DBH3A

Irakasle taldea

Talde Izena Kopurua

HH 11

LH 27

DBH 35

Datuak

705Ikasle kopurua: 73Irakasle kopurua:

4Zenbat HNAT(Ikastetxea Ulibarrin dagoenetik, zenbat HNAT desberdin izan ditu?):

María Jesús Gorostiza EnparanzaZuzendaria:

BaiIkasle batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da ikasle batzordea? 15

BaiGuraso batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da guraso batzordea? 2

014508 - CPI Deustuko Ikastola IPIIkastetxea:

Helbide postala: IRUÑA 2B 48014Posta kodea: Herria: Bilbao

B01 BILBAO-ABANDO berritzeguneaBerritzegunea: 944473645Telefonoa:

944472977Faxa: ePosta: 014508aa@hezkuntza.net
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HNAT-AREN ETA HNB-REN DATUAK

B. IKASTURTEKO HELBURUEN ETA JARDUEREN BALORAZIOA

Ikasmaila Letra Eredua Ikasle Izena

DBH4 B D eredua 19 DBH4B

DBH4 C D eredua 21 DBH4C

DBH4 A D eredua 21 DBH4A

HNATaren Datuak

MONIKAIzena: ERIZLehen deitura:

ARANDOBigarren deitura: 78865946GNAN Zenbakia:

2019-2020Noiztik zara HNAT? Ulibarri programaren baitako formazioa jaso duzu? Bai

6Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan? HNBko kide izan zara? Hala balitz, zenbat urtez? 3

1. Eremu Instituzionala

HNBren Osaera

HNAT eta batzordekideen dedikazio orduen banaketa

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 SAIZ 14254258P Zuzendaritzako
kidea

Ez

MONIKA ERIZ ARANDO 78865946G Bai

UXUE PASCUAL VIRTO 44560806P Irakaslea Ez

Batzordekideen dedikazioa

Izena Lehen abizena Bigarren abizena Estamentua Al Ar Az Og Ol H

UXUE PASCUAL VIRTO Irakaslea 10:00 -
11:00

11:30 -
12:30

10:00 -
11:00

3.0

ANA ISABEL ITURRIOZ URIONDO Irakaslea 11:00 -
12:00

1.0

ARANTZA ETXEBARRIA ITURRATE Gurasoa 0.0

ELIXABETE EZKURRA YURREBASO Gurasoa 0.0

ITZIAR BELASKO SAIZ Zuzendaritzak
o kidea

11:00 -
12:00

1.0

MONIKA ERIZ ARANDO 10:00 -
11:00

8:00 -
12:00

5.0

Batzordeko bilera

Asteko eguna Hasiera Bukaera Maiztasuna

Astelehena 10:00 11:00 Astero

Dedikazio osoa

Bilera orduak: 1.0 ordu / Maiztasuna: Astero 10.0 orduBatzorkideen dedikazioa astero:

Ikastetxearen antolakuntza
1.1. Ikastetxearen antolakuntza

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak:

Aurreikusi gabeko jardueren balorazioa:

Bete gabe
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Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Organo
gorena

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

Haien iritzia jaso. Dokumentua
banatu.

8 Gurasoen
inplikazioa
altua da

%80

Eskola kontseilua Bileretan
hizkuntza
bakarra
euskara izatea.

 Balioetsi horrela
denik

Bileretan euskaraz
egitea.

8 Guraso
guztiak
euskaldunak
ez badira ere,
saiatu  egiten
dira eta
bileretan
euskararen
erabilera
lehenezten
da.

%80

Zuzendaritza IKt-ren
erabileran,
batez ere
Internet-a
erabiltzerakoa
n euskara izan
dadila
lehendabiziko
hizkuntza.

Google
klikatzerakoan,
euskaraz agertu
dadila.

Ordenagailu
guztietan
lehendabizi, beti
agertu dadila
bilatzailea
euskaraz

10 Ordenagailue
n interfaza
gaztelaniaz
dago.

%40

Zuzendaritza Parte hartzen
duten ekintza
guztietan
euskara
erabiltzea.

 Erabileraren
behaketa

Ekintzetan euskara
erabiltzea.

10%100

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Eskola kontseiluak
euskaraz burutzea

Eskola
kontseilua

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Parte hartzeari
dagokiona % tan, %90

Parte-hartzearen
balorazioa, 9

B B B

Hezkuntza
administrazio eta
instituzioekin
harremanak
euskaraz izan
daitezen bermatzea

Zuzendaritza
eta Idazkaritza

Mantentze jarduerak,
null

Brankarekin lotutakoa
% tan, %10

Betetze mailaren
balorazioa, 10

A A A

HNBatzordearen
osaeran Ikastolako
estamentu guztiak ,
guraso, ikasle,
irakasle, jantokia
eta orduz kanpoko
ekintzetako
monitoreak
eskuhartzea.

Zuzendaritza Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Parte hartzeari
dagokiona % tan, %80

Betetze mailaren
balorazioa, 8

B B B

Ingurua, Motibazioa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Asebetetze handia dakarEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:
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Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Dok.
administratiboak,
ekonomia

Dokumentu
guztiak
euskara
hutsean
izatea.

 Sortzen dena
euskaraz idaztea.

Dokumentuak
euskaraz izatea.

10%100

Jakinarazpenak Guraso
euskaldunak
direneei,beti
euskaraz
bidali.Halaber,
batzuen
gabeziak
kontutan
izanik,
elebidunak
burutu
daitezke.

Etxeetara bidaltzen
diren
dokumentuetatik,ale
bat gorde fitxaturik.

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

10 Urtero
begiratu eta
zuzendu
beharrekoa.

%100

Jakinarazpenak Instituzioekin
harremanak
beti euskara
hutsean izatea

Bidalitako idatziak
beti euskaraz

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

10%100

Mediateka Erosten den
material berria
Euskaraz
Izatea,
gainontzeko
Hizkuntzen
trataerarako
bereziki behar
direnak
kontuan izanik

Materiala bera. 9 Batzuetan
zaila da
euskaraz
materiala
aurkitzea.

%80

Espazioaren
hizkuntza-
antolaketa,
hizkuntza paisaia

Material guztia
euskaraz
agertzea.

Materiala bera. 10%100

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Normalkuntza
sustatzeko
hartutako erabakiak
betearaztea
dagokionari

Zuzendaritza
eta HNB

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak, Ebaluazio
jarduerak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %80

Parte-hartzearen
balorazioa, 8

B B B

Ikastetxeko
hizkuntz paisaia
euskara izan dadila
bermatzea

Zuzendaritza
eta HNB

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %90

Betetze mailaren
balorazioa, 8

A A A

Normalkuntza sustatzeko erabakiak
1.2. Normalkuntza sustatzeko erabakiak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak:

Ingurua, Programa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Asebetetze handia dakarEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:
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Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Hezkuntza-
proiektua

HNP berria
hezkuntza
proiektuan
sartzea

HNP egin da eta
Hezkuntz proiektuan
txertatu den ala ez.

HNProiektua egin
eta Hezkuntza
Proiekttuan
txertatu.

10%100

AJA Euskara
hutsean
egotea.

Dokumentoa bera. 10%100

Urteko memoria Ikastolan
burutzen den
memorian,
isladapena
izatea.

Agertzen den ala ez. Ikasturte bukaeran
proiektuaren
memoria burutu

10%100

Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Enpresekin Harremana
euskeraz
burutzea

   Harremanak
euskaraz izan diren
ala ez

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

8 Hornitzaile
eta enmpresa
gehienak ez
dira
euskaldunak.

%40

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Ordenagailuen
interfazak euskeraz
agertu daitezela

IKT
arduradunari

Mantentze jarduerak Brankarekin lotutakoa
% tan, %30

C B B

Orain arte bezala
ikastolako barne
testu idatziak
euskeraz sortuko
dira.

Zuzendaritza
eta Idazkaritza

Mantentze jarduerak Brankarekin lotutakoa
% tan, %100

A A A

Garraio enpresekin
hizkuntz harremana
euskara izatea

Idazkaritza Antolaketa jarduerak Brankarekin lotutakoa
% tan, %50

C C C

Enpresa
hornitzaileekin
hizkuntz harremana
ahoz zein idatziz
euskara izan dadila,

Idazkaritza Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Betetze mailaren
balorazioa, 5

C C C

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak

Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea

1.3. Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Ingurua

Motibazioa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Ez du asebetetzenEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

1.4. Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak:

Ingurua, Motibazioa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Asebetetze handia dakarEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:
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Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Ikastetxeen arteko
jarduerak

Unibertso lan-
taldearekin
batzartzea eta
parte hartzea.

 Aktak eta egiten
diren jarduerak.

Bileretan egotea 10 Aurten ikabil
proiektoan
aritu dira
LHko 6.maila
eta DBHko 2.
maila.

%100

Herriko euskara-
elkarteak

Berbaizu
taldeak
eskeintzen
dituen
ekintzetan
parte hartzea

 Jardueretan parte
hartu den ala ez.

Marrazki, pegatina
eta SMS lehiaketak

10%100

Bestelako elkarteak Auzoko
aisialdi
taldearen
ezagutza.

Galdeketa bat burutu
beraien partaidetzari
buruz

 tutoretza
orduetan
aurkezpenak
egitea baimendu

10 Covid egoera
dela eta,
aurten ezin
izan dira
gurera etorri.

%40

Bestelako elkarteak Bizkaiko
Bertsozale
elkartearen
bidez ikasleen
artean
zaletasuna
piztea

Egiten daben
Iharduerak urtean
zehar.

Ikastolan
Bertsolaritzako
saioak eskeini
ELORRI BERTSO
ESKOLAREN
eskutik.

10 Interesgarria
ikusten dugu
DBHra
zabaltzea.

%100

Bestelako elkarteak Inguruko
aisialdi talde
euskaldunaren
ezagutza;
HARRAPAZANK
Elkarteagaz
jarraitzea
espero dogu.

Aurkezpenak
burutzen diren ala
ez.

Aurkezpenak
bideratzea.

10 Aurten ezin
izan da egin.

%40

2. Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Ikastetxean edo
ikastetxetik kanpo
lanean ari diren
zenbait talde,
mintegi eta abarrek
egiten dituzten
ekimenen berri
ematea.

HNB eta HNAT Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Ebaluazio
jarduerak

Betetze mailaren
balorazioa, 8

A A A

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Ikasleak
2.1. Ikasleak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Besterik

Ingurua, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Asebetetze handia dakarEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

Aurreikusi gabeko jardueren balorazioa:

Bete gabe

13 (e)6. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Komunikazio-
gaitasuna

Ahozkotasuna
lantzea ikasgai
ezberdinetan
irrati saioak
prestatuz.

Ikasgai
ezberdinetatik
prestatutako
irratsaioak.

Gai ezberdinen
inguruko eta
formatu
ezberdinetako
irrati saioak
prestatzea.

8 Ikasleak
gustora aritu
dira eta
proiektoa
aurrera doa.

%80

Komunikazio-
gaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren
irakurketa

Gabon kantak
ikasi.

10%100

Komunikazio-
gaitasuna

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.

10%100

Komunikazio-
gaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren
irakurketa

Mikroipuin
lehiaketa

10 Euskara
irakasleen
inplikazioari
esker urtero
izaten ditugu
irabazleak.

%100

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Euskararen
ezagutza
akademikoa
igotzea, lkasgaiaren
bataz besteko
notaren igoera
lortzea

Sail didaktiko
bat

Hausnarketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Prestakuntza edo
trebatze jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak, Ebaluazio
jarduerak

Betetze maila
ehunekotan neurtzen
dutenak % tan, %10

B A A

Euskararen ahozko
erabilera formala
bideratzea.

HNB eta
irakasle
guztiak

Hausnarketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak

Betetze mailaren
balorazioa, 6

B B B

HNBatzordeko
partaide izan
daitezen, DBHko
ikasleen partaidetza
bideratzea

Zuzendaritza
eta HNT

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Ebaluazio
jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 6

A A A

Euskal kulturako
erreferentziak eta
erreferenteak,
curriculumarekin
uztartzea.

Ikasketa
buruak eta
arlo
ezberdinetako
irakasleak

Hausnarketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Prestakuntza edo
trebatze jarduerak,
Ebaluazio jarduerak

Prestakuntza jasotzaile
posibleekin alderatuz
% tan, %60

Betetze mailaren
balorazioa, 0

B B B

Euskarazko testu
idatziei agertoki eta
funtzionaltasuna
ematea.

HNAT eta
euskara
irakasleak

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 8

A A A

Ikasleen idatzizko
ulermena eta
adierazpena
hobetzea

HNAT eta
euskara
irakasleak

Hausnarketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %10

B B B

13 (e)7. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Komunikazio-
gaitasuna

Irakurzaletasu
na piztea.

Irakurketa igotzen
dela ikasleen artean.

Komikiteka
mugikorraren
erabilera sustatzea
eta DBHko
liburutegia
dinamizatzea.

4 Covid
protokoloak
ez du utzi
materiala
konpartitzea.

%40

Interakzio
didaktikoa

Haur
Hezkuntzako
Umeen
euskararen
ulermen eta
hitzegiteko
gaitasuna
hobetzea

umeem partehartzea,
ipuinak ematen
dizkien egoerei
erantzunak eman.

Ipuin kontaketak
eta musika

8%80

Interakzio
didaktikoa

Lehen
Hezkuntzako
ikasleen
ahozko
ulermena
hobetzea.

Haiekin ekintzari
buruz hausnarketa
egitea.

Magoa bat
ekarriko dugu
txotxongiloen
bitartez
aurkezpena
egiteko.

1 Aurten ezin
izan da
burutu.

%0

Partaidetza,
inplikazioa

Urte berezi
honetan,
betiko jaiak
(euskararen
egun, agate
deuna,
olentzero,
inauteriak)
ospatu ahal
izatea
irratiaren
bitartez.

Irratsaioak Aurretik
presttutako
podcast-ak
emititu ikastolako
irratian.

8 Oso
motibagarria
izan da
ikasleentzat.

%80

Motibazioa, girotzea Beraien artean
euskarerekiko
griña sortzea

Burututako
pegatarekin
erakusketa muntatu

Euskara egunari
begira Pegata
lehiaketa

10 Marrazketa
eta teknologia
irakasleen
implikazioa
aipagarria da.

%100

Motibazioa, girotzea Euskara
egunerako
giroa
berpiztea

Horren inguruan
egiten diren marrazki
guztiekin, pasiloetan
erakusketa egitea.

 Inguruko
ikastetxeen arteko
"Marrazki
lehiaketa"

10%100

Motibazioa, girotzea Euskaraldiaren
berri izan eta
euskera
gehiago
egitea.

Euskerarekiko jarrera
hobetu eta erabilera
igoera.

HH, LH eta DBhn
Euskaraldiko
unitate
didaktikoak
lantzea
tutoretzetan eta
beste ikasgaietan,
gela barruan.

10 Hurrengo
ikasturtean
ere erabiliko
ditugu.

%100

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen
den ala ez

"Aratusteak
Ikastolan".Hainbat
joku, ekitaldi eta
abar antolatzen
dira 2 egunetan
zehar,bertan
inplikaturik egonik
HHtik DBH2.
mailara.

6 Covid dela eta
ez da ospatu
baina
informatika
mintegiak
aratusteen
gaiarekin
kartel
lehiaketa
antolatu du.

%60

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen
den ala ez

Euskal Etxea
bisitatzea.

1 Covid dela
eta, itxita
egon da.

%0

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen
den ala ez

Gela apainketa
txapelketa. DBHko
gelaren artean
txapelketa bat
antolatzen da,gai
bat jorratuz.

1 Covid dela eta
ez dugu egin
materiala ezin
zelako
konpartidu.

%0

13 (e)8. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Motibazioa, girotzea Ikasleek eskola
orduetan
euskaraz
egitea mundu
guztiarekin.

Gelan jartzen dan
euskararen erabilera
taularen bitartez.

Euskara
txapelketa.
Irakasleek gela
barruan ikasleen
euskara erabilera
baloratuko dute
nota bat jarriz.

10 Beti bezala
primeran
atera da.

%100

Motibazioa, girotzea Irakurzaletasu
na bultzatzea
irakurri
dituzten
liburuen
egileak
ekarriz.

Liburua irakurtzen
dutela

Euskal idazleak
gelara ekarri.

8 Etorri diren
idazleak
euskara
mintegiak
ekarri ditu
DBHn eta LHn
bibliotekariak.

%80

Motibazioa, girotzea Taldekideen
urtebetetzeaz
gogoratzea

Zoriontzen dan edo
ez.

DBHko taldeen
ordezkariek euren
taldekideen
urtebetetze datak
kontrolatuko
dabez, eta eguna
heltzen danean,
zeharbidean
dagoan panel
batean ikasle
edota ikasleen
izenak ikusiko
doguz.

10 Pasilloko
pantailatik
zoriontzen
ditugu.

%100

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Euskal kultura,
ikasgaiaren
kurrikulumarekin
uztartzea.

Ikasketa
buruak eta
arlo
ezberdinetako
irakasleak

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Betetze maila
ehunekotan neurtzen
dutenak % tan, %50

B B B

Ikasleen ahozko
erabilera formala
sustatzeko, ikasgai
bakoitzean behar
dena bideratzea.

Irakasleak Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak,
Ebaluazio jarduerak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %10

A A A

Prestakuntza
ikastaroetan parte
hartzea

HNB Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Prestakuntza
edo trebatze jarduerak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %10

B A A

Euskara eta beste
hizkuntzen trataera
bateratua
bideratzea.

Hizkuntzen
batzordea

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak,
Erabakiak adosteko
prozesuak

Betetze mailaren
balorazioa, 6

A A A

Irakasleak
2.2. Irakasleak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Motibazioa, Dedikazioa, Lehentasuna

Programa, Aholkularitza, BesterikEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Esparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

13 (e)9. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Metodologia.
Interakzio
didaktikoa

Euskeraren
irakaskuntza
mintegi
ezberdin
guztietara
zabaltzea.

Mintegi guztiek
euskararen
irakaskuntza eta
ebaluazioa
sistematizatzea.

Euskeraren
irakaskuntza
irakasgai guztien
programazioan
agertzea eta haren
ebaluazioa modu
bateratu batean
egiten hastea.

8 Lan handia
dago egiteke.

%80

Prestakuntza Euskara
erabiltzerakoa
n egin
daitezkeen
akatsak
ekiditzea

Galdetegia egin
baliogarria den ala ez
ikusteko

Ikastolako irakasle
bakoitzak 5
minutuko
ikastaroa deitzen
dena jasoko du  E-
mailen bidez .

8%80

Partaidetza,
inplikazioa

Ikasleekin
aurrera
eramaten
diren ekintza
edota
kanpainetan
irakasleen
inplikazioa
lortu, batez
ere DBHn.

Kanpainetan
izandako partaidetza

Ekintzak edota
kanpaineei
buruzko
informazioa eman.

8%80

Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

HN proiektuaren
ezagutza izatea

Zuzendaritza
eta HNT

Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Betetze mailaren
balorazioa, 6

C C C

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Gurasoak, HNBko
parte izatea.

Zuzendaritza
eta HNAT

Antolaketa jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 5

B B B

Gurasoak,
ikastolako kultur
ekintzetan parte
hartzea

HNB Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 5

B A A

Gurasoak, beraien
kabuz antolatzen
dituzten ekintzak,
ikastolan antolatzen
direnarekin
uztartzea.

Eskola
kontseilua eta
HNB

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 6

B A A

Administrazio eta zerbitzuetako langileak

Gurasoak

2.3. Administrazio eta zerbitzuetako langileak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Besterik

Ingurua, MotibazioaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Esparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

2.4. Gurasoak

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Dedikazioa, Besterik

Ingurua, Motibazioa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Esparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

13 (e)10. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Familia tipologia Etxean ze
hizkuntzetan
hitz egiten
dute ezagutu

Tutoreak,lehenengo
hiruhilabetean datu
horiek izan behar
dute

Ikastolako
zerrendak
egiterakoan agertu
dadila datu hori.

8 Urtero
berrikusi
behar dugu
datu hau.

%80

Harreman-
hizkuntza

Irakasle eta
gurasoen
arteko
harremanetan
ahalik eta
euskara gehien
erabiltzea
maila apal
batetan bada
ere.

Kurtso bukaeran
irakaslegoaren artean
balorazio bat egitea.

Elkarrizketak ahal
den neurrian
euskaraz
burutzea.

10%100

Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Jantokia Jantokian
euskarazko
apainketak
jartzea.

Ekintza egin den ala
ez.

Jantokiko paretak
euskarazko lelo,
irudi,kantu,
esamolde,
esaerekin....
apaintzea

10 Euskaraldiare
n karteak jarri
dira.

%100

3. Gelaz kanpoko jarduerak

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

DBH-ko ikasleen
euskara erabilera
igotzea Jantokian.

HNB eta
Jantokiko
arduradun eta
monitoreak

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Erabakiak
adosteko prozesuak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %20

Betetze mailaren
balorazioa, 5

C C C

LH-ko ikasleen
ohiko hizkuntza
euskara izatea,
baita gelatik kanpo
ere.

HNB eta
irakasle
guztiak

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, null

Brankarekin lotutakoa
% tan, %20

Betetze mailaren
balorazioa, 6

B B B

Eskola kirol-
ekintzetan
euskararen erabilera
igotzea, ikasle,
entrenatzaile zein
gurasoena.

HNB eta
guraso
arduradunak

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Erabakiak
adosteko prozesuak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %20

B B B

DBH-ko ikasleen
euskara erabilpena
sustatzea gelatik
kanpo, baina
ikastola barruan
daudenean.

HNT eta
irakasle
guztiak

Hausnarketa jarduerak,
Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Erabakiak
adosteko prozesuak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %20

B B B

Jolasorduetan,
patioko eremu
konkretu bat
euskalduntzea.

HNB eta
irakasle
guztiak

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak, Erabakiak
adosteko prozesuak

Brankarekin lotutakoa
% tan, %20

Parte-hartzearen
balorazioa, 4

C C C

Eskola eragile
3.1. Eskola eragile

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak: Lehentasuna, Besterik

Ingurua, MotibazioaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Esparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:

Aurreikusi gabeko jardueren balorazioa:

Bete gabe

13 (e)11. orrialdea



Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Jantokia Jantokiko
langile eta
begiraleei
Euskaraldiaren
berria ematea
eta beraien
inplikazioa
lortu
euskararen
erabileran.

Jantokian euskera
gehiago entzuten den
edo ez.

Bilerak, HNATeko
arduradunarekin.

8%80

Sarrerak, irteerak Sarrerak eta
irteerak euskal
musikagaz
girotzea
txirrina
erabileraren
ordez.

Egunero egiten dan
kontrolatu.

 Sarrera eta
irteeretan euskal
musika jarri
txirrinaren ordez.

1 Interesgarria
da eta
saiatuko gara
ikasleei
eskatzen
musika
playlist bat
osatzeko.

%0

Jaiak, ospakizunak Ikasleen artean
harremanak
sortu

Behatu horretarako
balio duen ala ez

Ikasleak zoriondu
bere urtebetetze
egunean

10%100

Irteerak Kurtsoaren
zehar egiten
diren irteretan,
kontratatutako
enpresetan
begirale
euskaldunak
dutela
ziurtatu.

Ekintza euskaraz
burutu dan aztertu.

Ekintzak( Arrauna,
piragua, surfa...)
euskaraz
burutzea.

10%100

Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Aisia, kirola
Entrenamentua
k euskaraz
bultzatzea

 Kirolariak ekartzea  Kirolari famatu
baten bisita
saioetara.

1 Aurten ezin
izan da.

%0

Helburu zehatza Ardura Jarduera mota
Adierazle mota
kuantitatiboa

Adierazle mota
kualitatiboa

DenboralizazioaHIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROIEKTUAREN ARABERA, GOGORATU

21-
22

20-
21

19-
20

18-
19

Ikastetxean edo
ikastetxetik kanpo
lanean ari diren
zenbait talde,
mintegi eta abarrek
egiten dituzten
ekimenei buruz
informazioa
jasotzea eta
zabaltzea ikastolan.

HNB eta HNAT Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak,
Sentiberatze-motibazio
jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 7

A A A

Euskara sustatzeko
lanean ari diren
gure auzoko
elkarteekin
harremanak izan eta
hauek antolatzen
dituzten ekimenak
bideratzea

Zuzendaritza,
HNB eta HNAT

Antolaketa jarduerak,
Mantentze jarduerak

Parte-hartzearen
balorazioa, 6

A A A

Elkarteak/erakundeak eragile
3.2. Elkarteak/erakundeak eragile

Esparruan aurkitu diren oztopo nagusiak:

Ingurua, Motibazioa, AholkularitzaEsparruan aurkitu diren indargune nagusiak:

Asebetetze handia dakarEsparru honetan aritzeak dakarren asebetetzea:
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Eragin esparrua Helburua
Ebaluazioaren

adierazlea
Jarduera

Jardueraren
balorazioa

Hausnarketa
Jarraipena

dauka
Helburuen

betetze maila

Aisia, kirola Ikasleek
entrenamendu
saioetan
euskera
erabiltzea.

 Behaketa  Hizkuntza
erabileraren
jarraipen fitxak

C. BALIABIDEAK ETA PARTE-HARTZEEN BALORAZIOA
Mintegia
Funtzionamendua, antolaketa eta prozedurak: 8

Gai eta edukien egokitzasuna: 10

Jasotako aholkularitza eta laguntza: 10

Norbere parte hartzea: 8

Ikastetxea
Hizkuntza normalkuntza gaietan: funtzionamendua, antolaketa eta prozedurak: 8

HNPren gainean jasotako aholkularitza eta laguntza: 10

Kideen parte hartzea HNPan ikasturte honetan:

- Organo gorena: Garrantzi berezia

- HN Batzordea: Garrantzi berezia

- HNAT: Garrantzi berezia

- Ikasleak: Garrantzi berezia

- Gurasoak: Garrantzi berezia

- Eskola kontseilua: Garrantzi berezia

- Zuzendaritza: Garrantzi berezia

- Irakasleak: Garrantzi berezia

Webgunea
Funtzionamendua eta baliagarritasuna: 10

Jasotako baliabide informatikoak: 10

Zer hobetu:

Materialak
Ulibarri programaren bidez jasotako materiala: 10

Materialaren erabilera: 10

Ikasturte honetako Eskola Hiztun Bila Jardunaldia: 8

Prestakuntza jardunaldia
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