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1. Sarrera introducción
Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que justifican
la elección de los objetivos

2020-21 ikasturte hasiera berezia izan da, aurrekoaren bukaeraren alarma-egoeraren
adierazpenaren ondorioz eta neurriak gainditzen ari gara.
Batetik, jarraibide berriak ezarri behar izan dira Euskal Autonomi Erkidegoko ikastetxeetan
garatzen behar diren jarduera nagusiak bideratzeko eta Urteko Plan honetan adierazteko.
Bestetik, ikastetxera itzuli diren ikasleen egoera oso kontuan hartu behar izan da, aurrez
aurrekoa izan ez den arreta jaso duten hilabeteen ondoren.
Ikasturte hasierako ebazpena eta ikastetxeetara heldutako dokumentuetan adierazitako
jarraibideak kontuan euki dira bai helburuak bai jarduerak aukeratzeko eta bideratzeko
orduan.

sarrera introducción

1

Erabakiakhartzeaneragina izan dutenaspektuedotafaktoreak Aspectos y/o situaciones
que han determinado la toma de decisiones

●
●
●
●
●

Ikasturte hasierako ebazpena
Aurreko ikasturteko memoria
Ikastetxeko emaitzak
Zuzendaritza proiektua
Ikuskaria eta Berritzegunekoaholkularia

Egitekoprozedura eta lan-metodologiaProceso de elaboración y metodología utilizada

Pedagogikan tratatutakoa iklo eta mintegietan aztertu eta bideratu egin da. Ondoren, Site-n
bidez dagozkien atalak bete dira. Zuzendaritza Taldeak gainbegiratu egin du eta berari
dagozkion atalak bete ditu. Pedagogika Batzordean baieztatu egin da Klaustrora eraman
aurretik bertan onarpena jaso ahal izateko.
Gurasoek eta zerbitzuetako arduradunek euren atala bete dute.
Bukatzeko, OOGan aurkeztuko da.
Hezkuntza-komunitatearenekarpenakParticipación y aportación de datos de la
comunidad
bai
Klaustroa claustro
Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo
Departamentuak Departamentos didácticos
Proiektuen
arduradunak
Responsables

de

ZikloetakokoordinatzaileakCoordinadores/as
IkasleriarenordezkariakDelegados/as

del

ez

zer-nolaqué-cómo

x
x
x
x

onarpena
astero behin eztabaidatzea
Asteroko hausnarketa
Asteroko hausnarketa

x

Pedagogia bileran

x

Pedagogia bileretan

x

Hiruhilean behin

Familien ordezkariak Respresentantes familias
Admin. eta Zerbitzuenlangileria Personal Adm.

x

Batzorde desberdinak

Zuzendaritza taldea El equipo directivo

x

Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones

x

proyectos

alumnado

x

Serv.

Asteroko bileretan
Berritzeguneko
aholkulariarekin,
osagilearekin sarri

Bestebatzuk Otros (identificar quiénes)
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iturburuak
1

Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea Euskeraren
erabileraren sustapena.

X hezkuntzaproiektua
plan estrategikoa

X zuzendaritzaproiektua
curriculumproiektua

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

X AJA
hobekuntza plana

Helburu orokorrak
objetivos generales

2

2.1.Helburuorokorrakobjetivos generales

X urteko memoria

Hizkuntza proiektuko helbutruak gaurkotu programazioetako
funtsezko alderdiak kontuan hartuta.
Euskeraren erabilera sustatzeko adostutako errubrikak martxan
jarri HH-LHn eta DBHn adostu.
Hizkuntza batzordea(Ikasleak, irakasleak eta gurasoak) indartu eta
bilerak ezarri.
Irakurketa planaren jarduerak bideratu eta azken erabakiak hartu.

X emaitzaakademikoak
X ikasleriarenproposamenak
X familienproposamenak
adm. eta zerb. proposam.
bestebarne agente batzuk
hezkuntzaadministrazioa

X kanpoko agenteak
bestebatzuk

iturburuak
2

Ikastetxeko digitalizazioa finkatzea. Oinarrizko gaitasunetako
irakaskuntza sendotzea.

X hezkuntzaproiektua
plan estrategikoa

X zuzendaritzaproiektua
curriculumproiektua

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

Oinarrizko gaitasunak kontuan izanda Curriculumeko funtsezko
alderdiak zehaztea.
Besteosasun-larrialdi egoera bat sortuz gero jarduera internetez
etxetik jarraitzeko modua izateko neurriak ezartzea konpetentzia
digitala lantzeko.

X AJA
hobekuntza plana

X urteko memoria
X emaitzaakademikoak
X ikasleriarenproposamenak
X familienproposamenak
adm. eta zerb. proposam.
bestebarne agente batzuk
hezkuntzaadministrazioa

X kanpoko agenteak
bestebatzuk

proyecto curricular (PCC)
reglam. organiz. (ROF)

IUP Deustuko Ikastola IPI 2020/20212
plan de mejora
memoria anual

3

Elkarbizitza Plana. Harremanak sendotzea komunidade osoan.

iturburuak

X hezkuntzaproiektua
plan estrategikoa

X zuzendaritzaproiektua
curriculumproiektua

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

X AJA
hobekuntza plana

Elkarbizita plana eguneratzea. II. HEZKIDETZA-PLANean agertzen
diren zortzi zutabeak gehitzea.
Elkarbizitza behatokia eta Bat taldea egonkortzea.

X urteko memoria
X emaitzaakademikoak
X ikasleriarenproposamenak
X familienproposamenak
adm. eta zerb. proposam.
bestebarne agente batzuk
hezkuntzaadministrazioa

X kanpoko agenteak
bestebatzuk

fuentes
proyecto educativo (PEC)
líneas del plan estratégico
proyecto de dirección
proyecto curricular (PCC)

4

Koordinazioa sendotzea. COVID19 egoera aurrean neurriak
adostea

iturburuak

organiz. (ROF)
hezkuntzaproiektua
X reglam.
plan estrategikoa
de mejora
plan
anual
zuzendaritzaproiektua
X memoria

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

resultados
académicos
curriculumproiektua
propuestas alumnado
X AJA
propuestas
hobekuntzafamilias
plana

 Ikastetxeko koordinazio-taldeenbidez (batzorde pedagogikoa,

zikloko taldeak, mintegiak, laguntza taldea) COVID-19
pandemiak eragindako egoera eta eszenatokia edozein dela
ere hezkuntza jarduna ahalbideratzeko neurriak garatzeko
behar diren urratsak ematea.
 Ikastaldeko zein banakako sendotu beharreko oinarrizko
lderdiak, euskeraren erabileraren eta ahozko
konpetentziaren egoera, baliabide digitalaren trebakuntza
eta autonomia eta ikuspegi afektibo-emozionalaren egoera
hausnartuko eta baloratuko dira aldiez-presentzialean ere
bideratzeko eta lantzeko neurriak ezarriko direla bermatzea.
 Klase-ikasgela bakoitzeko irakasle-taldeak ikaslei buruzko
informazioa partekatzeko eta taldeko zein banakako lorpen
eta beharren balorazio aegiteko koordinazio bilerak egitea .
 Trebetasun digitalean trebatzeko eta bateratzeko uneak
ezartzea.

adm. y serv
urteko memoria
X propuestas
agentes internos
emaitzaakademikoak
X otros
educativa
ikasleriarenproposamenak
X administración
externos
familienproposamenak
X agentes
otros
adm. eta zerb. proposam.
bestebarne agente batzuk
hezkuntzaadministrazioa

X kanpoko agenteak
bestebatzuk

curricular (PCC)
IUP proyecto
Deustuko
Ikastola IPI 2020/20213
reglam. organiz. (ROF)

2.2. Jardueren planifikazioaplanificación de las actividades
1. Helburua Objetivo 1

Hizkuntza trataera integratu / integrala sustatzea. Euskeraren erabilera

jarduerak
actividades

HIZKUNTZA PROIEKTUKO helburuak aintzat hartu
programazioetan eta hizkuntz-komunikazioko
konpetentziaren lorpen mailarako.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

Programazioak
urriaren 30era arte.

IRAKURKETA PLANA ren jarduerak programaziokoekin bat
datozela bermatu. 2020-21 ikasturterako direnak burutu.

Irakasle guztiak

Programazioak
urriaren 30era arte.
Jarduerak ikasturtean
zehar.

Euskeraren erabilerako jarduerak programazioetan
txertatu. Ulibarri proektuarekin bat egin.

Irakasle guztiak

Ikasturte hasieran

Ahozkotasuna eta erabilera ebaluatzeko errubrika erabili
Lehen Hezkuntzan.

Ahoz goran irakurtzea . Saio bakoitzaren hasieran 10
minutuz egiten da, euskarako eta gaztelaniako saioetan.

HIZKUNTZA PROIEKTUA
PROGRAMAZIOAK

IRAKURKETA PLANA
PROGRAMAZIOAK

ULIBARRI PROEIKTUA
PROGRAMAZIOAK

LHkoI irakasleak

Ikasturtean zehar

AHOZKOTASUNA ETA
ERABILERA
EBALUATZEKO
ERRUBRIKA LH

LH5-LH6: gaztelania
eta euskarako
irakasleak

Kurtso guztian zehar

Irakurketa liburuak

Helburu orokorrak

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

4.2 atala eguneratu da Urteko plana
onartutakoan.

Irakurketa planaren 2019/20 ETA
2020/21 IKASTURTEETARAKO
JARDUEREN PROGRAMAZIOAren
ebaluazioa hiruhilero egin eta
ikasturteko memorian adierazi.

Ulibarri proiektuan jarduerak
eguneratu dira .

Errubrikak % 80an erabili dira.

Saioen %80an bete da.
Irakurketa planean jarduera sartu da.

objetivos generales

2
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Irakasle guztiak

baliabideak
recursos

Ahozko komunikazioa sustatzeko ahozko aurkezpenak.
Bertan testu-mota ezberdinak lantzen dira .

LH5-LH6: gaztelania,
euskara eta ingeleseko
irakasleak

Kurtso guztian zehar

Tutoreak

Etengabea

Irakasle guztiak

Programazioak
urriaren 30era arte.

Irakasle guztiak

Ikasturtean zehar

DBH: IRAKURKETA PLANAren jarduerak
programaziokoekin bat datozela bermatu. 2020-21
ikasturterako direnak burutu.

Irakasle guztiak

Programazioak
urriaren 30era arte.
Jarduerak ikasturtean
zehar.

HIZKUNTZA PROIEKTUA

Irakurketa planean definitutako
helburuak ikasturte amaieran
betetzen ari direla behatzea.

DBH: IRAKURKETA PLANA. Liburutegiaren eta
komikitekaren dinamizazioa.

Uxue Pascual

Ikasturtean zehar

HIZKUNTZA PROIEKTUA

Liburutegiaren eta komikitekaren
erabilera zabaldu dela behatzea.

DBH: Ahozkotasunaren lanketa irratiaren bitartez.

Irakasle guztiak

Ikasturtean zehar

HIZKUNTZA PROIEKTUA

Irratiaren erabilera zabaldu dela
behatzea.

Ikasleen aurkezpenak

LH 1. ZIKLOA:
Ikas arloetako talde dinamikak Covid19ak sortutatuko
larrialdi egoeraren garapenari egokitzea.
DBH:HIZKUNTZA PROIEKTUKO helburuak aintzat hartu
programazioetan eta hizkuntz-komunikazioko
konpetentziaren lorpen mailarako.
DBH: Ikasgai guztietan hizkuntzaren trataera eta
ebaluazio bateratua lortzeko tresnak sortzea
(errubrikak, kontrol-zerrendak…) eta haien erabilera
ezartzea.

Ikasleek aurkezpenak egin dituzte hiru
hizkuntzetan, hiruhile bakoitzean
hizkuntza batean.

Ea Ikasgai bakoitzaren talde
dinamikak egokitu diren.

HIZKUNTZA PROIEKTUA
PROGRAMAZIOAK

HIZKUNTZA PROIEKTUA

Programazioetan hizkuntzaren trataera
eta ebaluazioa txertatu den behatzea.

Ikasturte amaierarako ikasgai
ezberdinetan hizkuntzaren trataera eta
ebaluazioa ezarri dela ziurtatzea.
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2.2. Jardueren planifikazioaplanificación de las actividades
2. Helburua Objetivo2
Ikastetxeko digitalizazioa finkatzea.Oinarrizko gaitasunetako irakaskuntza sendotzea.

jarduerak
actividades

SARE HEZKUNTZA: baliabideak eta tresnak COVID -19a
ondorioz suerta daitezkeen hiru eszenatokietara egokituta
daudela ziurtatzea .

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

IKT batzordea
Zuzendaritza taldea
Klaustroa

LH 1-LH 2 :
Errubrikak egiteko formakuntzarekin jarraitu eta
zikloko ikas arloetako errubrikak programaketatetan
txertatzen hasi.

Ikasturte hasieran

baliabideak
recursos

Familiei bialdutako
galdetegiak eta emaitzak.
Eskola 2.0 ordenagailuak
chromebook bihurtuta
Chromebookak

Berritzeguneko
materiala eta errubrika
ereduak.

Lehen
hiruhilekoan
zehaztu

Programaketak.

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Hiru eszenatokietan baliabide
digitalak funtsezko gaitasunak
lantzeko %80an erabili ahal izan
dira.

Lehen ebaluazioako
errubriken oneritzia lortu da.
Bigarren eta Hirugarren
hiruhilekoetakoak egiten hasi
dira.
Ikasleek chromebooken
erabileraren % 50 egin dute.

Turoreekin

Ikasturtean
zehar

Cromebookak

LH 5 Mekanografia landuko da, baliabide ezbedinak
erabiliz..

Bostgarren mailako
tutoreak

Lehenengo
hiruhilekoa
Tutoretza-saioetan
gauzatuko da.

Ordenagailua eta plataforma
ezberdinak

Behaketa zuzenaren bidez.
Plataformak zuzenean gauzatzen
du zuzenketa.

DBH:

Irakasle taldea

Ikasturte osoa

Ordenagailuak

- Classroom eta Meeten

LH 4. mailan Chromebooken eta Classroomen
erabilpenarekin jarraitu eta google-doclandu.

Helburu orokorrak

Classrooma erabiltzen dute
%80an.

objetivos generales

2
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LH3. mailan oinarrizko erabilpenean trebatzen hasi
Cromebookekin eta Classroomekin.

Berritzegunea eta
tutoreak

denboralizazioa
temporalización

Classroom/Meet aplikazioen erabilera mantendu.

CALENDAR

Streaming

erabileraren ezagutza
ziurtatu da ikasturtearen
hasieran.
- Ikasmaila guztietan sortu
eta erabili da Classroom bat
ikasgaiko.
- Classroomak eguneratua
izatea

DBH HAUSPOA
Oinarrizko ezagutza teknologikoa (ikasleak)

Informatika
irakaslea

Lehenengo
hiruhilabete

Informatika gela
HAUSPOA PROIEKTUA

Classroomeko zereginak
burutzeko gaitasuna

Berritzegune
DBH STEAM proiektua. 7. PEG barruan

DBH HAUSPOA
Oinarrizko gaitasunak
DBH HAUSPOA TAILLERRAK
Bikaintasunerako bidean

NNZZ , Mate eta
Tekno-plas
mintegiak

Berritzeguneare
n arabera

Laborategia

Formakuntza jasoz gero,
proiektoa burutzea

DBH irakasle
guztiak

Lehenengo
hiruhilabete

DBH gelak

Ikasleen jarraipena

HAUSPOA PROIEKTUA

( pendienteak eta errefortzuak)

DBH irakasle
guztiak

BIgarren
hiruhilabetetik
aurrera

DBH gelak

Tailler eskaintza anitza

HAUSPOA PROIEKTUA

Ikasleen asetze maila.
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2.2. Jardueren planifikazioaplanificación de las actividades
3. Helburua Objetivo3
Elkarbizitza Plana. Harremanak sendotzea komunidade osoan.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

BEHATOKIA
ZUZENDARITZA
KLAUSTROA

SARRERA eta 1.
Hizkuntza lehen
hiruhilekoan
2.enetik 7.enera
bigarren hiruhilekoan
8.etik 12.enera
hirugarren
hiruhilekoan

ELKARBIZITZA PLANA

Elkarbizitza plana ekainean eguneratu
da.

Elkarbizitza behatokia eta BAT taldea egonkortu.

BEHATOKIA
BAT TALDEA
ZUZENDARITZA

Azaroan Behatokiaren
lehen bilera ezarri.
Hiruhileko bakoitzean
bi egin.

Behatoki kideen emailak.
Batzartzeko gela/meet

Bilerak egin dira eta-ordutegiaegutegia ezarri da.

Elkarbizitza-hezkidetza. Elkarbizitza planean hezkidetza
zutabeak gehitu.

BEHATOKIA
ZUZENDARITZA
KLAUSTROA

Ikasturtearen
amaierarako

ELKARBIZITZA PLANA
II.HEZKIDETZA-PLANA:
HEZKIDETZAREN
ZUTABEAK

Ikasturte bukaeran Elkarbizitza
planean hezkidetza zutabeak txertatu
dira.

LH 5- LH6: Balore ezberdinak landuko dira, bideo eta
hausnarketa anitzen bidez

Tutoreak

Ikasturte osoa

Bideoak, testu laburrak,
ipuinak...

Parte-hartzea, behaketa zuzena...

LH 5- LH6: Maitasungrama

Tutoreak

Lehenengo
hiruhilekoa

Gutunak eta gutunazalak

Tutoreak

Ikasturetean
zehar

Elkarbizitza plana eguneratu,tutoretza plana barne.

Covid19ren elkarbizitza protokoloa gure esparruetan

Helburu orokorrak

Protokolo eraginkorra izan da %
80an.

objetivos generales

2
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LH 1- LH2

egokitu eta bete.

LH 1- LH2
Gurasoekin egin beharreko elkarrizketak aurrera
ateratzeko bideak landu.

Tutoreak

Ikasturtean
zehar

Tutoreak

Etengabea

Gurasoekin elkarrizketak egin
dira.

LH 2. ZIKLOA
Balio eta tutoretza arloak elkarbizitza lantzeko oinarri
bezala erabili.

Liburuak, bideoak...

Behaketa zuzena(jarrera), partehartzea...

Ikastolako
espazioak

Tailerren arrakasta

Covid-19 ren elkarbizitza protokoloa egoera berrian
egokitu.

DBH HAUSPOA
Bitartekaritza

DBH HAUSPOA
Txoko Morea

IUP Deustuko Ikastola IPI 2020/2021 9

DBH HAUSPOA
Txoko Berdea

Orientazio
mintegia DBH
ikasketa burutza

DBH Irakasle talde
bat

DBH Irakasle talde
bat

Ikasturte osoan

Ikasturte osoan

Ikasturte osoan

HAUSPOA
PROIEKTUA

DBH Bitartekariza taldea osatzea
(ikasleak)

DBH gela bat

Tailerraren arrakasta

HAUSPOA
PROIEKTUA

DBH Berdintasun taldea osatzea
(ikasleak)

DBH gela bat eta
laboratorioa

Tailerraren arrakasta

HAUSPOA
PROIEKTUA

Agenda 21ean sartzeko lanean
hastea.

2.2. Jardueren planifikazioaplanificación de las actividades
4. Helburua Objetivo4
Koordinazioa sendotzea.

jarduerak
actividades

Web orrialdea eta Site berriztea

INIKA. 2019-2020 ikasturtetik gurasoekin komunikazioa
Inikaren bidez egiten da. INIKA plataformaren erabilera
finkatu eta sendotu.
INIKA erabiltzen ez dutenekin komunikazio bidea
baieztatu.
IUP Deustuko Ikastola IPI 2020/2021 10

LH1- LH 2:
Gurasoei eman beharreko informazioak berriztatu.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

LH 3-4
Ziklo eta turoreen arteko koordinazioa astero.

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Zuzendaritza taldea

ikasturtean zehar

deustukoikastola.net
Site

Abenduan Atal pedagogikoa eta
Dokumentu ofizialak eguneratu dira.
Martxoan beste atalak eguneratu dira
Ekainan web orrialdea eguneratuta
edota berriztuta dago.

ZUZENDARITZA

Urriaren 30erarako
INIKA erabiltzen ez
dutenen zerrenda
izan.

INIKA
Inika erabiltzen ez
dutenen zerrenda

INIKA plataformaren erabilera %90e
izatea.

Tutoreak

1. Ebaluaketan

Zikloa

Asteazken
libreetan

Zikloa

Astero urte
osoan zehar.

LH1- LH 2:
"Foxit Reader" programa eta "Ebean"-en arkatz
optikoren erabilpenaren barne formazioa egin

denboralizazioa
temporalización

Berriztatu da gurasoentzako
informazioa.

Ikasgelakoak

Ikasgeletan,
irakasleek
dituztenak eta
zikloan bertan

Maila bereko eta arlo bereko
irakasleen koordinazioa ziurtatzen
jarraiztea eta taldearen
funtzionamendua hobetzea

objetivos generales

2

Helburu orokorrak

Tutore guztiek programa
menperatzea lortu dute.

Telegram aplikazioan gurasoentzako kanal pribatu bat
- Telegram kanalean sartzea telefono-zenbakiak trukatu
edo partekatu beharrik gabe (WhatsAppeko taldeekin
gertatzen den bezala).
- Kanal horretara atxikitzea guztiz borondatezkoa da, eta
Delegatu Sarerako informazioa eskuratzeko bigarren bide
gisa planteatzen da.
- Kanal hori hedapenekoa baino ez da izango, kideek ezin
izango dute mezurik bidali, ez eta harekin elkarreraginean
aritu ere, honen helburu bakarra informazioa azkar
zabaltzea baita.
- Informazio garrantzitsuena e-mailez bidaltzen jarraituko
dugu. Kanal horretara bidaliko ditugu, funtsean, weborriaren eguneratzeak (albisteak, agenda eta abar)."

DIGE (DEUSTUKO
IKASTOLAKO GURASO
ELKARTEA)ko
partehartze batzordea

Azaroan hasita
ikasturtean zehar

daudenak

urtean zehar

TELEGRAM

Gurasoen informazioa Telegramaen
bidez zabaldu da.

Kanalarako sarbidea:
https://t.me/joinchat/AAAAAElnmgmiF7OJK0Dh0A
-Burutuko diren ekintzak aurretiaz
aipatzen dira (azterketak, tailerrak eta
irteerak)
DBH:
Gelaz gelako CALENDARren erabilera

Irakasle taldea

ikasturtean zehar

deustukoikastola.net
Site

-Bai guraso bai ikasleek horren berri
daukate.
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-Une oro eguneratuta edota berriztuta
dago.
deustukoikastola.net
Site
DBH HAUSPOA

Hauspoa arduraduna

ikasturtean zehar

HAUSPOA
PROIEKTUA

Deustuko ikastolako web orrian atal
berria ireki da.
Deustuko web orrian ekintzen daten
berri ematen duen Calendarra sortu
da
Ekintza eta ikasle/irakasleen parte
hartzearen datuak irakasleen artean
partekatu dira.

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro
Eskola egutegia eta ordutegiaCalendario escolar y horario general del centro

HH/LH
HH4, HH5 eta Lehen Hezkuntzako ordutegi trinkoa (irailean eta ekainean, egutegiaren
arabera)

GOIZEZ
Astelehena
Asteartea
Asteazkena
Osteguna
Ostirala
09:00 - 13:00
Egokitzapena dela eta, eta lanaldi osoa hasi arte, HH2 urteko gelakoek egokitzapenaren
ordutegia jarraitu behar dute eta HH3koak 9:30etan sartuko dira

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

Goizeko ordutegia (egun bereziak eta kurtsoan zehar, asteazkenetan)
GOIZEZ
09:30 - 13:00

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Goiz eta arratsaldez
GOIZEZ
09:30 - 13:00
ARRATSALDEZ
15:00 – 17:00

Astelehena

Ez dago klaserik
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DBH
Ikasleen Ordutegia: 08:15 - 14:15

Ebaluazioen egutegiaCalendario de evaluaciones

HH/LH:
1. Ebaluazioa
2. Ebaluazioa
3. Ebaluazioa

Abenduak 22
Martxoak 26
Ekainak 18

DBH:
1. Aurre Ebaluazioa
1. Ebaluazioa
2. Aurre Ebaluazioa
2. Ebaluazioa
3. Aurre Ebaluazioa
3. Ebaluazioa
Ohikoa
Ez-Ohiko Ebaluazioa

DBH 1-2
Urriak 09
Azaroak 20
Urtarrilak 29
Martxoak 12
Maiatzak 07
Ekainak 17
Ekainak 17
Zehazteke

DBH 3-4
Urriak 16
Azaroak 27
Otsailak 05
Martxoak 19
Maiatzak 14
Ekainak 17
Ekainak 17
Zehazteke
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak
profesorado

Criterios de asignación de tareas del

1. Irakasleen ezaugarriak (titulazioa, historiala, konpetentzia,...)
2. Kargu batzuk konfiantzazkoak dira. (Zuzendaritzari lotuta)
3. Batzuetan ordutegiaren arabera bilatzen da pertsona egokia. Kontuan hartu behar
da administrazioak ematen duen ordu kreditua

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías

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

DBH
DBH 1. eta 2. mailan tutorea mantentzen saiatzen gara, jarraipena emateko.
DBH 3. eta 4. mailan ikasleak hobeto ezagutzen dituzten tutoreak jartzen ditugu,
ikasgaien ordu kopuruak kontuan harturik.
Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko
arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de sesiones de dedicación
exclusiva [infantil y primaria] y organización de sesiones de permanencia no habitual en el
centro [otros niveles]

Astearte, asteazken eta ostegunetan, 9:00etatik 9:30etara, zikoetan biltzen dira
irakasleak lan egiteko. Asteartetan, 13:00etatik 14:00etara, zikloko bilerak egiten dira.
Asteazkenetan formazioa, zikloen arteko koordinazioa eta klaustroak egiten dira,
14:30etatik 16:30etara.
DBHn Ebaluazio saioak eta ebaluazio erdiko saioak. (egutegia lehen adierazita dago).
Horrez gain, asteazkenero bildu egiten dira 14:30etan irakasle guztiak koordinazio
bilera dela eta. Beste zikloetako koordinazioa eta klaustroak ere ordu horretan egiten
dira.

Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado

HH/LH-HH2 urtekoen gelak berriak dira urtero. LH1 eta LH5.mailan ere
ikasturtero berrizten dira
1. Neska eta mutil kopuruaren arteko oreka.
2. Adinaren oreka.
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3. Eduki mailak orekatuta egotea talde guztietan.
4. Errepikatzaileen kopuru antzekoa izatea talde guztietan.
Kasu berezietan ikasleen jarrera edo lagunak izatea hartzen da kontuan.
DBH- DBH1.mailako taldeak urtero dira berriak
1. DBHko 1. Mailako taldeak egiteko LH 6. mailako tutoreekin egiten dira
taldeak, haiek dutelako horien informazioa. Aurton kanpotik etorri diren
jatorrizko ikastetxeetako irakasleekin hitz egin dugu. Kontuan hartzen da erlijio
ikasgaia hartu duten ikasleak guztiok gela berean egoteko.
2. DBH 1.etik 2.era taldeak mantentzen saiatzen da, irakasleek ez badute
berantolatzea egokiagoa ikusten.
3. DBH 2., 3. eta 4. mailan saiatzen gara orekatzen nesken eta mutilen
kopurua, errepikatzaileen kopurua eta honez gain, hautazkoen aukeraketa.
Salbuespenak egon daitezke. Beti ere egoera aztertuta eta aldaketa komenigarria
ikusten bada.
Sortzen diren talde berriak eta konfidentzialtasuna dela eta, zerrenda berriak ez direla
ikasleak hasi arte zabalduko zaindu behar da
Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideakCriterios de organización del
apoyo y del refuerzo educativo

Alde batetik, HPBko ikasle kopuruaren arabera administrazioak PT eta EMI
irakasleak esleitzen ditu. Kontsultorea eta irakasleen artean ordu banaketa
antolatzen da ikasleen beharrizanen arabera.
Bestalde, Ebaluazio diagnostikoaren emaitzez eta irakasle taldearen iritziaz
baliatuz bikoizketak (DBH) edo indartzeak (LH) antolatzen dira ikasgai batzuetan.
Aurreko ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat errefortzu
programa antolatzen da.(HIBP-a)
Errepikatzaileentzako programa berezia egingo da (HIBP)
LH5. eta 6. mailetako ikasle batzuekin, Bidelaguna Programa hasi dugu aurten.
Errefortzu hauek eguerdian egingo dira.
DBHn HAUSPOA proiektua hasi da aurten. Hori dela eta, errefortzuak egingo dira hiru
arratsaldeetan. COVID-19 egoera dela eta, planifikatuta egon diren tailerrak pixkanaka
hasiko dira. Egoera hobetzen joan ahala, kopurua gehituko da.
Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako
organización y distribución de los espacios comunes

irizpideakCriterios

de

● Gure ikastetxeko arazorik larriena espazio falta izan da beti, duda barik, baina
bizitzen ari garen egoerak arazo hau areagotu du. Arazo hau aurten eta batez
ere jolasaldietan, nabarmendu da. Ikastalde batzuek pasiloetan egin behar dute
errekreoa kanpora ateratzen direnek aforoak eta distantziak mantendu ahal
izateko. Taldeak txandakatzen saiatzen gara beti berdinak barruan ez geratzeko
baina eguraldi txarra dugunean bereziki zaila egiten zaigu. DBHko 1.zikloko
ikasleak 11:00etan ateratzen dira patiora eta LHkoak 11:30etan. DBHko
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2.zikloko ikasleak, gurasoen baimenarekin, kalera ateratzen dira jolasorduan,
barruan zerbitzu hori ematea ezinezkoa dugulako. HH 3-4 eta 5 urtekoek hiru
txandetan egiten dute errekreoa barruko patio batean, burbuila taldeak
errespetatuz.
● Heziketa Fisikoko klaseak Kiroldegiak dituen moduluetan eta futbol zelaian
banatu dira beti. Irailetik leku horietako aforoak gutxitzen joan dira eta,
adibidez, futbol zelaian pasatu da aforo murrizketarik ez izatetik 32 lagun
izatera eta hortik 16 lagunentzako bakarrik izatera. Honek ikastolako talderik
joan ezin izatea suposatu du, talde guztiek 16 baino ikasle gehiago dituelako.
(Errekreorako ere beste oztopo bat...)
● Orain arte erabili diren gela espezifikoak (Biblioteka, LHko Musika gela, LHko
Ingelesa gela) ez ditugu ikastalde arruntekin erabiliko; irakasleak joango dira
geletara eta materiala kutxa ezberdinetan banatuko dute gela batetik beste
batera ez partekatzeko.
● Partekatzen diren beste gelak (psikomotrizitate gela, laborategia, DBHko
informatika...) erreserbatuko dira Inikan eta irakaslea Kontingentzia Planean
adierazten den moduak gauzak uzteaz arduratuko da (garbiketa eta
aireztapena)
● Jantokian ere aipatu dugun espazio falta oztopo larria da. Eguerdian ikasleak
banatzen saiatzen dira, beti ere burbuilak errespetatuz, eta talde batzuk
pasiloetan utzi behar dituzte. Orain arte egin diren eskolaz kanpoko ekintzak
lagungarriak izan dira taldeen kopuruak patioetan gutxitzeko baina egoerak
aukera hau ere murriztu du.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketaProfesorado y distribución de tutorías
IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS

MAILA-ETAPA-TALDEA
NIVEL-ETAPA-GRUPO

GOROSTIZA ENPARANZA, MARÍA JESÚS

KARGUA
CARGO

ORDU
GUTXI
REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO
ORDUTEG
HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

DBH

Zuzendaria

----

TEKNOPLASTIKA

ADOSTEKO

BELASKO SAIZ, ITZIAR

LH

Zuzendariordea

----

LH 2.ZIKLOA

ADOSTEKO

SÁEZ GONZÁLEZ, IBAN

HH

Ikasketa burua (HH/LH)

----

HH

ADOSTEKO

LÓPEZ ANGULO, OLGA

DBH

Ikasketa burua (DBH)

----

NATUR ZIENTZIAK

ADOSTEKO

ETXEGIBEL ALBERDI, ELOY

DBH

Idazkaria

----

GIZARTE ZIENTZIAK - H.F.

ADOSTEKO

ABAL VALLINA, JUDIT
ADUNA ORTUETA, ANA MARÍA

LH
LH - 6A

LH

AGIRREZABALA AIASTUI, ARRATE
AKARREGI ZARATE, EGOITZ
ALARCIA MERCADO, ANE

1/2
DBH
LH

ALDAY URIARTE, AIMAR

DBH -1C

ALONSO LEIBAR, LIBE

DBH - 2A

ALTUBE NUÑEZ, AINHOA

LH - 5A

ALVAREZ IRUGUENPAGATE, LIBE

LH - 6B
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AMIROLA LARRAZABAL, NAROA
ARANBURU OLABARRIETA, MAITE
ASTIGARRAGA CELAYA, ESTIBALIZ

DBH

BARRIO RUIZ, AINARA
BASABE OBIETA, M.LOURDES
BASTERRA FERNANDEZ, AINHOA
BUEN ITURRIAGA, AMAIA
CARNERO JARDON, JOSE LUIS

Zikloko koordinatzailea

LH
LH - 5B

BARADO CABALLERO, IRATXE

1/2
Mintegi Burua

DBH

ARTETXE BARRENA, MARÍA TERESA
AZPITARTE ORTIZ MARÍA MERCEDES

ADOSTEKO

KONPARTITUA

DBH - 4C
LH
HH - 5B
DBH
LH

1/2
Ziklo koord + Kud.Akad

ADOSTEKO
EUSKERA

ADOSTEKO

LH - INGELESA

ADOSTEKO

MATEMATIKA

ADOSTEKO

GIZARTE ZIENTZIAK

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

GIZARTE ZIENTZIAK - B.E.

ADOSTEKO

HEZKITZAILEA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

EUSKERA

ADOSTEKO

LENGUA CASTELLANA

ADOSTEKO

LH INGELESA

ADOSTEKO

HH

ADOSTEKO

TEKNO-PLASTIKA

ADOSTEKO

LH-PT

ADOSTEKO

HH - 2B

HH

ADOSTEKO

LH

LH

ADOSTEKO

LH - 4C

LH

CILVETI URQUIJO, IRATI
CRIADO RAMIRO, M. SOLEDAD

ADOSTEKO

ADOSTEKO
ADOSTEKO

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

DIAZ DE SARRALDE GUTIERREZ, JUNE

LH - 3B

ELGEZABAL, IZARNE

DBH - 4B

ERDOZAIN BAZTAN, AURELIO

DBH - 1B

ERIZ ARANDO, MONIKA
ESCOLAR TURIÑO, NATALIA
ESCUDERO BIZKARGUENAGA, MIREN
ETXEBARRIA BARTOLOME, IBAN

DBH

2/3
Mintegi Burua

DBH - 2B
LH

Zikloko koordinatzailea

HH - 3B

ADOSTEKO

EUSKERA

ADOSTEKO

EUSKERA

ADOSTEKO

INGELESA

ADOSTEKO

MATEMATIKA

ADOSTEKO

LH-MUSIKA

ADOSTEKO

HH

ADOSTEKO

LH-PT

ADOSTEKO

FAGOAGA VARELA, PATRICIA

LH

FERREIRO HIDALGO, LORENA

DBH

GIZARTE ZIENTZIAK - MUSIKA

ADOSTEKO

GALARRAGA MANCISIDOR, JON

DBH

GIZARTE ZIENTZIAK

ADOSTEKO

GARDEAZABAL DIEZ, NATALIA

DBH - 1A

INGELESA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

TEKNO-PLASTIKA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

NATUR ZIENTZIAK - BIOGEO

ADOSTEKO

LENGUA CASTELLANA

ADOSTEKO

ORIENTAZIOA

ADOSTEKO

HH

ADOSTEKO

GOIKOETXEA LOPEZ, IBAI
GOIRI LEGUINA, EGOITZ

1/2

LH

LH - 5C
DBH

1/3
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GOITIA PAGOAGA, IKERNE

LH - 4A

GOITIZ IZAGUIRRE, AIORA

DBH - 3C

GOMEZ VAQUERO, MIGUEL

DBH

GONDRA DONDIZ, CRISTINA

DBH

Mintegi Burua

GONZALEZ MENICA, ANGEL

HH

AKA

GURTUBAI ZUAZO, EDURNE

HH - 2A

HH

ADOSTEKO

HERNANDEZ SAN JOSE, SUSANA

LH - 1B

LH

ADOSTEKO

INTXAURRAGA MENDIBIL, KARMELE

LH - 4B

LH

ADOSTEKO

TEKNO-PLASTIKA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

ITURRIOZ URIONDO, ANA ISABEL
IZURIETA BILBAO, AINHOA
JIMENEZ RONCERO, ANTONIO
LARRAURI RETOLAZA, MAITANE

DBH
LH
DBH
LH

LEZAMA BILBAO, Mª TERESA

DBH

MACUA CHANA, ROBERTO

DBH

MARKINEZ ARRUZA, AITOR

LH - 1A

MENDIGUREN LABIRUA-ITURBURU, MARINA

MIÑAMBRES SAEZ, IRATXE

Bilioteka
Mintegi Burua

LH
DBH

Mintegi Burua

ORIENTAZIOA

ADOSTEKO

1/2

LH

ADOSTEKO

1/2

TEKNO-PLASTIKA - INF

ADOSTEKO

LENGUA CASTELLANA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

LH - ERLIJIO

ADOSTEKO

TEKNO-PLASTIKA

ADOSTEKO

MONEDERO EGUILUZ, ITXASO

DBH - 3B

MATEMATIKA

ADOSTEKO

MUÑOZ LANDA, JOANA

HH - 3A

HH

ADOSTEKO

OBIETA MAÑARICUA, LOURDES

LH - 3A

LH

ADOSTEKO

ORTEGA SOLACHI, NAGORE

HH - 5A

HH

ADOSTEKO

OTAOLEA M. DE MORENTIN, AITZIBER

HH - 4A

HH

ADOSTEKO

EUSKERA

ADOSTEKO

HH

ADOSTEKO

OTERO LONGO, AMAIA
PADIN TENA, ITXASO
PASCUAL VIRTO, UXUE
PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA
REMENTERIA RODRIGUEZ, AINHOA
SAEZ DE MATURANA C.DE ALBORNOZ

DBH
HH - 4B
DBH

Mintegi Burua

2/3

GIZARTE ZIENTZIAK

ADOSTEKO

LH

Bibliotekaria

1/2

LH

ADOSTEKO

GIZARTE ZIENTZIAK - H.F.

ADOSTEKO

HEZITZAILEA

ADOSTEKO

NATUR ZIENTZIAK - FISKIM

ADOSTEKO

INGELESA

ADOSTEKO

LH-PT

ADOSTEKO

HEZITZAILEA

ADOSTEKO

MATEMATIKA

ADOSTEKO

LH

ADOSTEKO

DBH
LH - HEZITZAILEA

SAGARDUY AREIZAGA, MAITE

DBH - 4A

SAIZ GIL, JOSUNE

DBH - 3A

SANCHEZ BREGEL, DAVID
SANCHO VALDIVIESO, FRANCISCA
SANTAMARINA GONZALEZ, GARAZI

Mintegi Burua

Mintegi Burua

LH
LH - HEZITZAILEA
DBH

Mintegi Burua

SIENRA ALVAREZ, GERARDO

LH - 2B

Zikloko koordinatzailea

TORRE URIARTE, IDOIA

LH - 2A

LH

ADOSTEKO

LH

LH

ADOSTEKO

LH-ORIENTAZIOA

ADOSTEKO

NATUR ZIENTZIAK - BIOGEO

ADOSTEKO

EUSKERA

ADOSTEKO

GIZARTE ZIENTZIAK - ERLIJIO

ADOSTEKO

UNTZUETA AIESTA, IÑAKI
URRESTI HUERGA, IDURRE

LH

VILLATE PRADERA, ALICIA

DBH - 2C

IUP-PAC Deustuko Ikastola IPI 2020/2021 19

ZABALA GONZALEZ, ARRATE

DBH

ZIARSOLO SAN NICOLAS, LEIRE

DBH

Kontsultorea

KONPARTITUA

OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
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ARLUZEA AHEDO, ESTIBALIZ
BIDAGUREN DIEGO, IÑIGO
EXPOSITO RIVERO, MARIAN
FONTANEDA DE MIGUEL, BELEN
GONZALEZ FERNANDEZ, DIEGO
GONZALEZ REVILLA, ITXASO
LEZEA LAFUENTE, ESTIBALIZ
LOPEZ PUENTE, CESAR
MASIP PERTIKA, OLATZ
SARRIONANDIA-IBARRA FERNANDEZ, BORJA
UKAR ARRIEN, OLATZ
VARONA PAZOS, ESTIBALIZ
VILLATE OLAMENDI, MAITE
BELASKO SAIZ, ITZIAR
CRIADO RAMIRO, SOLE
ETXEBARRIA BARTOLOME, IBAN
HERNANDEZ SAN JOSE, SUSANA
LOPEZ ANGULO, OLGA
OBIETA MAÑACURIA, LOURDES
OTAOLEA M.DE MORENTIN, AITZIBER
PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA
SAGARDUY AREIZAGA, MAITE
PASCUAL VIRTO, UXUE
GOROSTIZA ENPARANZA, MARIA JESUS
SAEZ GONZALEZ, IBAN
ETXEGIBEL ALBERDI, ELOY
URKIJO, JON
* Aurten OOG erdia berriztu behar dugu.

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

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

BATZORDEA / COMISIÓN

IRAUNKORRA
EKONOMIKOA

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

EKONOMIKOA
IRAUNKORRA

IRAUNKORRA
IRAUNKORRA - EKONOMIKOA
X

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

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

X
X

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o
proyectos que se desarrollan en el centro:
Izenburua edo gaiaTítulo o tema

BILBOKO UDALETXEKO OSASUN ETA KONTSUMO SAILETIK OSASUN SUSTAPENA

Oharrak Observaciones

●
●
●

DBH1: Pubertaroa.
DBH2: Ariketa Fisikoa, nutrizioa eta ohitura osasuntsuak (3orduko jarduera, GHko
orduetan: maiatzaren 18an hasita 29ra)
DBH4: Bihotz Birikietako Bizkortzea

3
irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

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

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

CIBERBULLYINGa

Oharrak Observaciones
DBH 1.

ErtzaintzaaK antolatzen ditu etorriko, ikasleei teknologia berriek dakartzaten ondorioak,
arazoak, arriskuak...adierazteko. Oso beharrezkoa da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
ELIKADURA (DBH2)

Oharrak Observaciones

Helburua: Ikasleak elikadura osasuntsu ohiturak garatzea.
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema

SEXU ANIZTASUNA

Oharrak Observaciones

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

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
ZER DA SEXUA?

Oharrak Observaciones

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

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

DROGAMENPETASUNEN AURREZAINTZARAKO PROPOSAMENA
ESKEINTZEN

Oharrak Observaciones

DBHko 3. eta 4. mailan egingo diren tailerrek helburu berberak dituzte. Eskola-maila
bietan etengabeko lanaren bidez lortu nahi dena hau da: drogen erabilerei lotutako
erabakiak hartzeko eta jokabide arduratsuak hartzeko baliabideak eskaintzea.
Helburuak:
· Drogen kontsumoaren gainean dituzten aukerak aztertzea, substantziei buruz erabiltzen
dituzten mitoei eta estereotipoei lotuta.
· Informazio objektiboa eta euren premietara egokitua ematea, drogen erabileren
ondorioei eta arriskuei buruzko ebidentzian oinarritutako ezaguerak lortu ditzaten,
metodologia elkarreragileak erabilita.
· Kontsumoen hasieran eta mantenimenduan taldeak duen eginkizunari buruzko
hausnarketa, modu kritikoan baloratuta drogen erabileraren arloan taldeak eragiten duen
presioa.
· Kontsumoetan taldeak eragindako presio-egoerak detektatzeko trebeziak
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema

BILBI BALIOAREN HIRIA
Oharrak Observaciones

DBH 3 ETA DBH 4
Bilboko Udalaren “Bilbao Balioen Hiria. Bilbi, balioak ibilian” izeneko ekitaldi ibiltaria
Bilboko 15 eta 16 urte arteko gazteei zuzenduta dago eta baloreen hezkuntza du helburu.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA

Oharrak Observaciones

DBH 4.MAILA
Jarrera arriskutsu detektatzeko testa bat pasako dute. Pasa den ikasturtean hasi ziren
ikerketa honekin eta ikasturte honetan bukatuko dute

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

BIRZIKLATZE KANPAINA DBH 4

Oharrak Observaciones

Ecoembes empresa eta Bilboko udalak Bilbao birziklatuz ikastetxeetan sustapena lantzeko
antolatzen dituen tailerrak.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

ARGAZKI LEHIAKETA: BILBOKO INDUSTRIA ONDAREA (DBH 4)

Oharrak Observaciones

Historiako ikasgaiaren barne, Ezkerraldea bisitatuko dugu, industria ondarea ezagutzeko
asmoz. Ikasleek argazkiak aterako dituzte eta erakusketa eta lehiaketa antolatuko dugu
haiekin.
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema

BBB (RCP) TAILERRA - DBH 4

Oharrak Observaciones

Helburua: Ikasleek Bihotz-Biriken Bizkortze lehen sorospen-teknika eta protokoloa
ezagutzea.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

EUSKAL HERRIKO EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA EZAGUTZEN DBH3

Oharrak Observaciones

Ikastunitateak bideratutako gaiari helduz, Euskararen Etxea bisitatu eta Euskal Herriko
egoera soziolinguistikoa eta historia aztertu ondoren, Kostaldera joango gara egun pasa
bertoko azpi-euskalkia ezagutzera euskararen erabilera bultzatuz eta bizitzako beste
esparru batzuekin lotuz.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

IDAZLEAK IKASTETXEAN DBH1,DBH2 eta DBH3

Oharrak Observaciones

Ikasleek ikasturtean irakurriko duten liburu baten idazlea ikastolara ekartzen saiatuko
gara. Hura etorri aurretik, liburua irakurri eta landu egingo dugu idazlearekin liburuari
buruzko hausnarketa partekatu ahal izateko.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

HAUSPOA PROIEKTOA DBH
Oharrak Observaciones

Hauspoa berrikuntza proiektoa DBHrako honako helbururekin:
1. Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak
kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.
2. Ikastolan ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak ekarpen bat
egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel daitezen.
3. Ikastola ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren bitartez
emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.
4. Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari ekinez,
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haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz.
5. Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea.
6. Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea

Izenburua edo gaiaTítulo o tema

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

Oharrak Observaciones

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak.
Lehentasuna izango dute eskolan zailtasuna edo atzerapenak dituzten ikasleak, horren
arrazoia beren gizarte-egoera desabantailatsua bada. (taldeko gutxienez: 8; gehienez:
15).
Bidelaguna proiektu hau bereziki gizarte-desabantailako egoeran dauden ikasleei
zuzenduta badago ere, eskola-errendimendu txikia ez duen edo, beste egoera
batzuengatik, laguntza hori behar duen ikasleren bat ere sar dezakegu taldeetan, taldeen
heterogeneotasunak ikaskuntzak aberasten dituela badakigulako.
BIDELAGUNA programaren helburua eskola-arrakasta indizeak hobetzea da.
BIDELAGUNA programak bost orduko dedikazioa izango du astean; horietatik, lau ordu
ikaslearekin zuzenean emango dira, eta ordu bat jarraipena egin eta ikastetxeko
irakasleekin eta begiraleearekin koordinatzeko.
Ikastetxeko eskola-kontseiluak 2020ko ekaineko bileran onartu du BIDELAGUNA
programa egitea.
Jarduerak 2020ko urriaren 1en hasi eta 2021ko maiatzaren 29an amaitu behar du.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
OSASUN SUSTAPENA LEHEN HEZKUNTZAN
Oharrak Observaciones

Osasun zainketarako ezagutza eta baliabideen garapena sustatuko da taldeko
metodologiaren bidez.
● Aho eta hortz osasunerako tailerra. 1. mailan
● Higiene eta osasuna. 4. mailan
● “Gure gorputza aldatzen dago”. 6. mailan
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema
ARTS AND CRAFTS
Oharrak Observaciones

Plastikako tailerrak ingelesez egingo dira, ingelesaren erabilera sustatzeko eta hiztegi
berria lantzeko. Tailerrak astean behin egiten dira, ordubetez.
HELBURUAK
1. Plastika arloan burutzen diren lanak arte lanetan erabiltzeko interesa,
eskaintza hobetuz eta zabalduz.
2. Irudimena erabili produktuak egiteko.
3. Gela ezberdinetako ikasleen arteko harremanak sendotu.
4. Ingeleraren erabilpena bultzatu.
5. Arlo ezberdinetan landutakoa praktikan jarri.
METODOLOGIA
o Zikloan mailaka talde batzuk osatu dira, haietan ikasgeletako ikasleak nahastu
direlarik.
o Ikasturtean zehar ikasleak tailerrez tailer joaten dira pasatzen.
o Tailer bakoitzaren batazbesteko iraupena 6 astekoa izaten da. Astean behin
egiten dira, ordu bateko saioan.
o Ikasturtearen amaieran erakusketa bat burutuko da egindako lanekin.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - MATEMATIKAREKIN JOLASEAN

Oharrak Observaciones

Matematika jolasen bidez taldeka lantzeko prozedura.
Hamabostean behin, bibliotekarekin tartekaturik, talde osoa psikomotrizitate gelara edo
informatika gelara joango da matematikarekin zerikusia duten jolas eta ekintza praktikoak
egitera: dadoak, eskilara jolasa, partxisa, antzararen jokoa, itsasontzi jokoa, bingoa,
bolumenak, pisuak, tribiala, galdera-erantzunak…
Ekintza hau ezin izango da aurrera eraman covid19 larrialdiak baimentzen ez duen bitartean,
taldeka delako eta erabilitako materialak partektzekoak direlako.
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - HARRI BITXIAK

Oharrak Observaciones

Euskararen erabilpena zoriontzeko eta motibatzeko prozedura.
Astero, tutoretza orduan, euskararen erabilpena neurtuko da ikasleen parte hartzearen
bidez. Erabilpena egokia izan duten ikasleei (gehien gehienetan euskaraz ibili direnak) harri
bitxi bat merezi dutela errejistratuko zaie harri bitxien zerrenda. Bi edo lau harri bitxi lortzen
dituztenek trukatu ahal izango dituzte opari bat lortzeko.
Opariak erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - EUSKARAREN EGUNA

Oharrak Observaciones

Euskararekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Azaroan zehar abestiak eta dantzak ikasiko dituzte, abenduaren 2an ikastolako ikasleekin
batera egiteko.
Ziklo mailan marrazki txapelketa eta irrintzi txapelketa antolatuko dira. Marrazkien
txapeldunen irudiak “euskaragunea”ren txapelketara bidaliko dira eta irrintzien txapeldunen
argazkiak pasabidean egongo dira hurrengo txapelketara arte.
Asteazkena ez bada, arratsaldean, elkarrekin filma bat ikusiko dute eta txokolatada hartuko
dute.
Ekintza hauek ezin izango dira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta.
Moldaketaren bat prestatu beharko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA
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Oharrak Observaciones

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Abenduan zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, abenduaren 22an ikastolako
ikasleekin batera egiteko.
Ziklo mailan plastika eta hizkuntzarekin lotuko da eta, jaiaren egunean, ikasleak
baserritar jantzita etorriko dira.
Lehenengo mailak kalejira egingo du HHko mailetatik eta bigarren mailak LH 2. eta 3.
zikloetatik, “gabonsaria” lortzeko.
Patioko jardueraren ondoren, pasabidean “hamaiketakoa” elkarrekin egingo dute.
Hamaiketakoa erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin
lortuko da.
Ekintza hauek ezin badira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta,
moldaketaren bat prestatu beharko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - AGATE DEUNA

Oharrak Observaciones

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, otsailaren 4an Deustun kalejiran
ateratzeko.
Agate deunaren bezperan, ikasleak baserritar jantzita etorriko dira. Taldeetako
argazkiak atera ondoren, goizeko 11etan, patioan eta denak elkarrekin, ikastola
osorako abestuko dute. Ondoren, maila bakoitza bere ibilbidea hasiko da Deustuko
kale ezberdinetan zehar abesten.
Arratsaldean, “askaria” ospatuko dute pasabidean, denak elkarrekin.
“Askaria” erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko
da.
Ekintza hauek ezin badira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta,
moldaketaren bat prestatu beharko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - ARATUSTEAK
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Oharrak Observaciones

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, gero ikastolako kalejiran
abesteko.
Ziklo mailan plastikarekin lotuko da. Jaiaren egunean, ikasleak gustuko duten
mozorro jantzita etorriko dira.
Taldeko argazkia egin ondoren, kalejira egingo da, eta gero, tailerrak ikasgeletan.
Arratsaldean tailerrak amaitu eta txokolatada izango da.
Ekintza hauek ezin badira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta,
moldaketaren bat prestatu beharko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 1. ZIKLOA - IKASGELAKO LIBURUTEGIA

Oharrak Observaciones

Lehenengo mailan hirugarren hiruhilekoan eta bigarren mailan ikasturte osoan zehar
egingo da.
Ikasleek hamabostaldiko ikasgelako liburutegiko liburu bat eramango dute etxera:
- Lehenengo mailan liburua irakurtzea izango da helburu bakarra, irakur mekanika
eta irakurzaletasuna indartzeko.
- Bigarren mailan, liburua irakurriz gain, lehen hiruhilekoan galdetegi bat erantzun
beharko dute (irakur ulermena) eta beste bi hiruhilekoetan liburuari buruzko iritzifitxa bete beharko dute (idazmena).

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 2. ZIKLOA - MATEATZEN

Oharrak Observaciones
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Matematika jolasen bidez taldeka lantzeko prozedura.
Hilean behin, bibliotekarekin tartekaturik, 6. mailakoek gurera datoz matematika
jarduerak eta irakurketa zaletasuna sustatzera.
Ekintza hau ezin izango da aurrera eraman covid19 larrialdiak baimentzen ez duen
bitartean, taldeka delako eta erabilitako materialak partekatzekoak direlako.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 2. ZIKLOA - EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN EGUNA

Oharrak Observaciones

“Beldurrik gabe” eratako bideoak ikusi eta eskulan bat egin gaia lantzeko.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 2. ZIKLOA - EUSKARAREN EGUNA

Oharrak Observaciones

Euskararekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Azaroan zehar abestiak eta dantzak ikasiko dituzte, abenduaren 3 an Ikastolako
ikasleekin batera egiteko.
Ekintza hauek ezin izango dira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta.
Moldaketaren bat prestatu beharko da.
Ziklo mailan marrazki txapelketa antolatuko da. Marrazkien txapeldunen irudiak
“euskaragunea”ren txapelketara bidaliko dira.
Arratsaldean, gelaka filma bat ikusiko dute eta paketetxo bat bananduko dugu.
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 2. ZIKLOA - OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA

Oharrak Observaciones

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Abenduan zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, abenduaren 22an Ikastolako
ikasleekin batera egiteko.
L.H.3. maila, HH 2 urteko gela aurrean gabonetako kantak elkarrekin abestuko dute
Ekintza hauek ezin badira horrela aurrera eraman covid19 larrialdia dela eta,
moldaketaren bat prestatu beharko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LH 2. ZIKLOA - ARATUSTEAK

Oharrak Observaciones

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.
Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte.
Jaiaren egunean, ikasleak gustuko duten mozorro jantzita etorriko dira.
Taldeko argazkia egin ondoren,eskulanen tailerrak ikasgeletan egingo dira.
Goizean zehar, zelai berdean betiko jolasak taldeka eta txandaka antolatuko ditugu.
Arratsaldean tailerrak amaitu eta paketetxoa izango dute.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
DBH3_ GUGGENHEIM MUSEOA PERSPEKTIBAK

Oharrak Observaciones

Marrazketa teknikoan perspektiba gaia eta honek duen eragina gaur egungo
artistek prestatzen dituzten instalazioetan GUGGENHEIM museoko eraikina bera
eta Olauf Eliassonen erakusketa ikusiko dugu.
Bide batez ikasleek Abandoibarrako eskultura batzuen aurkezpenak egingo dituzte
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eta Deustuko unibertsitateko liburutegiaren zirriborroa perspektiba isometrikoan
burutu.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
DBH2_ BILBOKO ZUBIAK EZAGUTU

Oharrak Observaciones

Egiturak eta mekanismo gaiak lantzeko gure hirian ditugun zubiak ezagutuko
ditugu. Bertan azaltzen dira ezagutu beharreko alderdiak.
Ibilbidea, Boluetatik hasita San Ignazioko zubiraino izango da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
AZTERKOSTA: 4.DBH

Oharrak Observaciones

AZTERKOSTAren helburua ingurune naturala ezagutaraztea eta pertsonek inguru
natural horrekin duten lotura ezartzea da, kostaldeko ekosistema modu aktiboan
eta esperimentalean aztertuz.
Horrek zera esan nahi du: parte hartzen duten taldeek eta lagunek kostaldera
hurbildu, ongi aztertu eta galdera sorta xume batzuei erantzunez kostako zati
horri buruzko informazioa jaso behar dutela. Galdera sorta horietan hondartza,
itsasadar zein arroka eremuen ezaugarriak adierazten dira: datu orokorrak,
ezaugarri fisiko eta biologikoak, uraren kalitatea, zaborrik dagoen ala ez, eta
gizakiaren inpaktuaren inguruko buruzko informazioa.
Izenburua edo gaiaTítulo o tema
Argazki lehiaketa: "Ibaizabal Itsasadarra Zientziak eta Teknologiak ikusita" 3DBH
Oharrak Observaciones

Argazki lehiaketaren gaia Bilboko itsasadarra izango da, eta alderdi artistikoa zein
zientifikoa baloratuko dira. Aurkeztutako argazkiek lotura izan beharko dute
"Ibaizabal Itsasadarra Zientziak eta Teknologiak ikusita"
Zientzia asteko lehiaketan parte hartuko dugu.
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Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LARRIALDIETAKO SIMULAKROA
Oharrak Observaciones

1. hiruhilekoan ohiko simulazio hustuketa planifikatu eta burutuko da.

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
ULIBARRI PROGRAMA. HNP.
Oharrak Observaciones

Eranskin atalean ikus daiteke

Izenburua edo gaiaTítulo o tema
LIBURURAREN EGUNA/ ASTE KULTURALA
Oharrak Observaciones

Apirilean komunitate osorako bibliotekariak bideratuta mailaz maila egiten diren
produkzioekin erakusketa antolatzen da ikastolako atarian.
Data berdinetan, DIGEk euskera eta kulturarekin lotutako jarduerak, taillerrak eta
ekintzak antolatzen dituzte maila guztietarako.
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Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]
Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias
gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

DBH STEAM HASIERAKO EZAGUTZA (PEG 6)

Finkatu gabe

IKT FORMAKUNTZA behar berriei egokitzeko

Asteazken formazio saio
batzuetan

METODOLOGIAREN INGURUKO FORMAKUNTZA

Asteazken formazio saio
batzuetan

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional

3

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

DBH CLASSROOM PRAKTIKAK

IRAILAK 8 ETA 9
(4 ORDU)

DBH INIKA EZAGUTZA

IRAILAK 10
(2 ORDU)

KONTINGENTZIA PLANA

IRAILAK 23
(ORDU BAT)

HIZKUNTZA PROIEKTUA

URRIAK 28, ABENDAK 9,
URTARRILAK 20
(6 ORDU)

HH_LH IRAKURZALETASUNA SUSTATZEKO
FORMAZIOA. GALTZAGORRI ELKARTEA
IKT: gurasoentzako formazioa GSuite aplikazioak,
chromebook

URRIAK 21 (1 ordu)
1. hiruhilekoan

IKT batzordea
Bizikasi batzordea, BEHATOKIA

Hileko bigarren
ostegunean
13:00-14:00

Behatokiko Jantoki Batzortdea

Asteazkena 16:0017:00

Pedagogia Batzordea

Astelehenero 12:0013:00

Mintegi Buruen bilera

Asteartero
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Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo
irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
fechas/horario

Kontsultorea/PT

Gaiaren inguruko
formakuntza

Berritzegunea

Hilean behin,
ostegun
arratsaldez

Biblioteka arduraduna

Biblioteka

ACEXen egoitza
(Berritzegune
Nagusian)

Asteazkenean
09:00-12:30

HNPko teknikaria

Hizkuntza Normalkuntza
Programa

Berritzegunea

Asteazkena
9:00-11:00

HH/LHko Ikasketa
Burua

Ikasketa Buruen bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
asteazkenean
09:00-11:30

Zuzendariordea

HH/LHko zuzendarien
bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
ostegunean
09:30-11:30

Zuzendaria

DBHko zuzendarien
bilera

Berritzegunea

Hamabostero,
ostegunean
09:30-11:30

HH/LHko Ikasketa
Burua

Sare Hezkuntza HH/LH

Berritzegunea

Hilean behin,
9:00-11:00

Zuzendaria

Sare Hezkuntza DBH

Berritzegunea

Hilean behin,
9:00-11:00

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza
ekintzak Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el
plan de formación del centro
irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

egutegia/ordutegia
fechas/horario

Ane Alarcia

Effective English Teaching
(Prest Gara)

online

Urria-Azaroa

Ane Alarcia

Hizkuntzen Trataera
Integratua (Prest Gara)

online

Azaroa-Abendua

Libe Alvarez

Lehen hezkuntzako
hezitzailearen esku-hartzea:
ni eta ingurunea, ingurunea
eta ni

online

Urtarrila-Otsaila

Libe Alvarez

Ikasgelan kultura arteko
gatazkei aurre egiteko
prebentzioa

online

Azaroa-Abendua
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias
jarduera
actividad

KURTSO
BUKAERAKO
TXANGOA
KURTSO
AMAIERAKO
TXANGOA (AIRE
LIBREA)

MITUSU

LURRASKA
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ITSAS MUSEOA

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

HH 2Urte

Goizez

Gurasoak

HH 3 urte

Zehazteko
Egun osoa

Gurasoak

Zehazteko
Egun osoa

Gurasoak

Zehazteko
Egun osoa

Gurasoak

ikastola

Edurne
Gurtubai
Arrate
Agirrezabala
Amaia Buen

Ikastola

Iban Etxebarria
Joana Muñoz

Ikuskizun batean mantendu behar diren
jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.
Ondo pasatzea.

Ikastola

Iban Etxebarria
Joana Muñozo

Etxe-abereak ezagutzea.
Ingurunea ezagutzea eta ondo pasatzea.

Ikastola

Itxaso Padin
Aitziber Otaolea

Ikastola

Itxaso Padin
Aitziber Otaolea

HH 4 urte

Zehazteko
Goiza

Gurasoak

Ikastola

Itxaso Padin
Aitziber Otaolea

HH 4 urte

Ekainean.
Egun osoa

Gurasoak

ingurumena ezagutu eta ondo pasatzeko

Ingurunea ezagutzea eta ondo pasatzea.
Lagunekin jolas berriak ikastea.
Lagunekiko errespetua eta aniztasuna
aitortzea.

Ingurune hurbilaren ezagutza
Museo bateko ezaugarriak ezagutzea
Museoan era egokian egotea

MORGA

arduraduna
responsable

Inguruneak eskaintzen dizkigun paisaiak
ezagutzea eta ondo pasatzea.

HH 3 urte

HH 4 urte

irakaskuntza-jardueren programa
programa de actividades docentes

3

MITUSU

Ikuskizun batean mantendu behar diren
jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.
Ondo pasatzea.

Ikastola

Nagore Ortega
Ainara Barrio

HH 5 urte

Zehazteko
Egun osoa

Gurasoak

Ikastola

Nagore Ortega
Ainara Barrio

HH 5 urte

Zehazteke

Gurasoak

Ikastola

Nagore Ortega
Ainara Barrio

HH 5 urte

Abenduaren 18
09:30 - 13:00

Gurasoak

Ikastola

Ainara Barrio

HH 5 B

Urriak 29
10:45 - 13:00

Gurasoak

Ikastola

Nagore Ortega

HH 5A

Urriak 22
10:45 - 13:00

Gurasoak

Ikastola

Nagore Ortega
Ainara Barrio

HH 5 urte

Ekainak 4
Egun osoa

Gurasoak

Ikastola

Aitor Markinez
Susana

LH 1

Maiatzak 6
Egun osoa

gurasoak

Etxe-abereak eta ortua ezagutzea.
LURRASKA

Autonomia era errealean eta praktikoan
lantzea.
Ingurunea ezagutzea eta ondo pasatzea.

IZENADUBA
Olentzeroaren
etxea

Olentzeroren baserria ezagutzea
Euskal mitologiaren pertsonaiak ezagutzea.
Ikastolatik kanpo autonomia beste era batean
lantzea eta ondo pasatzea.
Museo bateko ezaugarriak ezagutzea.
GUGGENHEIM
MUSEOA

Artista batzuen adierazpenak era hurbilean
bizitzea.
Artelanean aritzea tailerren bidez.
Museoan era egokian egotea eta gozatzea.
Museo bateko ezaugarriak ezagutzea.
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GUGGENHEIM
MUSEOA

Artista batzuen adierazpenak era hurbilean
bizitzea.
Artelanean aritzea tailerren bidez.
Museoan era egokian egotea eta gozatzea.
Arrainak eta itsasoa ezagutzea.

DONOSTIAKO
AQUARIUMA

Autonomia era errealean eta praktikoan
lantzea.
Ingurunea ezagutzea eta ondo pasatzea.

AREITZ SOROA
BASERRI ESKOLA

Hiri ingurunetan ez dauden aukerak ezagutzea
Inguruko landare eta animali txikiak

ezagutzea.
Elikagai batzuk sortzeko prozesuak ezagutzea.

Deustun dauden kultur baliabideak ezagutzea.
LIburuen irakurketaren alde dibertigarriaz
gozatzea.
Bibliotekaren funtzionamendua ezagutzea

Hernández

Ikastola

Neva Pinillos
Aitor Markinez
Susana
Hernandez

AGATE
DEUNAREN
BEZPERA.
KALEJIRA
DEUSTUTIK

Kalean euskara hutsean aritzeko erronkari
aurre egitea.
Euskaraz aritzea dibertigarria izan daitekeela
barneratzea.
Elkarrekin ondo lan eginez irabazi onak lortu
ahal dituela barneratzea.
Talde kohesioa ekintza motibagarrietan
lantzea.

Ikastola

LH 1.zikloko
irakasleak

EUSKARAREN
EGUNA
HAMAIKETAKOA

Euskaraz aritzea dibertigarria izan daitekeela
barneratzea.
Elkarrekin ondo lan eginez irabazi onak lortu
ahal dituela barneratzea
Talde kohesioa ekintza motibagarrietan
lantzea.

Ikastola

Zikloko
irakasleak

Ikastola

DEUSTUKO
BIBLIOTEKA
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MEÑAKAKO
JOLAS ALDEA ETA
FRONTOIA

Otsailean
Goiza

Dohan

Otsailaren 4an
Egun osoa

Gurasoak (zapiak)

LH 1 / LH 2

Abenduaren 2an
Egun osoa

Dohain

Zikloko
irakasleak

LH 1 / LH 2

Ekainaren 11an
Egun osoa

Gurasoak

Ikastola

Zikloko
irakasleak

LH 1 / LH 2

Abenduaren 22an

Dohain

Ikastola

Zikloko
irakasleak

LH 1 / LH 2

Iasturtean zehar

Gurasoak

Ikasle eta irakasleen arteko harremanak
sendotzea.
Inguruarekiko errespeto jarrerak bultzatzea.

OLENTZERO
EGUNA

Elkarrekin ondo lan eginez irabazi onak lortu
ahal dituela ulertzea.
Talde kohesioa ekintza motibagarrietan
lantzea.

EUSKARAZ
EGITEAGATIK
SARIAK

Euskaraz erabiltzen duten ikasleak eta jarrera
ona daukatenei harro sentitzeko aukera
ematea. Batera, beste ikasleei hobetzen

LH 1
Ekintza bi talde
ezberdinetan egiten
da (1A eta 1B)

LH 1 / LH 2

motibatzeko baliabide gehiago izatea.
Elikagaien jatorriak ezagutzea.
AREITZ SOROA
BASERRI ESKOLA

Elikagai batzuk sortzeko prozesuak ezagutzea.

ION eta ROBER
COLINO

Gerardo Sienra
Idoia Torre

LH 2

Otsailak 25
Egun osoa

Gurasoak

ION eta ROBER
COLINO

Gerardo Sienra
Idoia Torre

LH 2

Apirilak 13an
Egun osoa

Gurasoak

Ikastola

Lourdes Obieta
June Diaz de
Sarralde

LH 3

Abenduak 3
online

Dohain

Hiri ingurunetan ez dauden aukerak ezagutzea
AREITZ SOROA
BASERRI ESKOLA

Inguruko landare eta animali txikiak
ezagutzea.
Elikagai batzuk sortzeko prozesuak ezagutzea.

Euskaraz antzerkiak edo pelikulak ikustea
ZINEMA EDO
ANTZERKIA

Bilboko antzoki edo zinema desberdinak
ezagutzea
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AMURRIOKO
IGERILEKUA

Klaseko kideekin aisialdiko jarduera bat
konpartitzea eta ikasturteari agurra ematea

Ikastola

Zikloko
irakasleak

LH 3 / LH 4

Ekainean

Gurasoak

LURRASKA

Etxabereak eta sendabelarrak ezagutzea

Ikastola

Lourdes Obieta
June Diaz de
Sarralde

LH 3

Zehazteko

Gurasoak

Ikastola

Lourdes Obieta
June Diaz de
Sarralde

LH 3

Zehazteko

Gurasoak

Foru Aldundiko jauregia ezagutzea

Ikastola

Karmele
Sole
Maitane

LH 4
3 egunetan (A-B-C)

2. hiruhilean
Goizez

Dohain

Euskaraz antzerkiak edo pelikulak ikustea

Ikastola

Karmele

LH 4

Abenduaren 3an

Gurasoak

OROZKOKO
MUSEOA

FORU ALDUNDIA

ZINEMA EDO

Herri bat eta lehen sektorea ezagutzea.
Bizimodu aldaketaz jabetzea (Museo
etnografikoa)

ANTZERKIA

Sole
Maitane

Bilboko antzoki edo zinema desberdinak
ezagutzea

Merkatu handi baten funtzionamendua
ikustea eta ezagutzea

3 egunetan (A-B-C)

Online

Ikastola

Karmele
Sole
Maitane

LH 4
3 txanda

Zehazteko.
Goiza

Dohain

Ikastola

Karmele
Sole
Maitane

LH 4

Zehazteko
Egun osoa

Gurasoak

Udaletxea ezagutzea

Ikastola

Karmele
Sole
Maitane

LH 4

Zehazteko

Dohain

EUREKA ZIENTZIA
MUSEOA
(DONOSTIA)

Zientzietako eta matematikako edukiak modu
praktiko batean lantzea eta hauen
erabilgarritasunaz jabetzea.

Ikastola

Ana Aduna
Libe Alvarez

LH 6

Otsailaren 23an
Egun osoa

Gurasoak

POZALAGUA ETA
ARMAÑONGO
PARKE NATURALA

Ingurunearekiko eta naturarekiko jarrera
arduratsu bat bultzatzea.

Ikastola

MariTere
Artetxe

LH 5

Apirilak 22

Gurasoak

BIRD CENTER

Ikasleek Euskal Herriko animalia eta landareak
ezagutzea.

Ikastola

Ainhoa ALtube

LH 5

Azaroak 12
Egun osoa

Gurasoak

Orientazio lasterketa bat zelan egiten eta
antolatzen dan ezagutzea.
Orientazioaren inguruan ikasitakoa praktikan
jartzea.

Ikastola

Ainhoa
Rementeria

DBH 3

Maiatza
Egun osoa

Dohain (Barik-a eraman
behar dute)

MERCABILBAO
Elikagai desberdinen ezaugarriak bereiztea

SANTIMAMIÑE

BILBOKO
UDALETXEA
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OLLARGAN
PARKEA

Gizarte: Harri arokoarekin loutako ohiturak
ezagutzea.

BILBOBENTURA
KAYAK-SUP

Kayak eta SUPen inguruko teknikak
barneratzea.
Beharrezko materiala ezagutzea
Ziurtasun neurriak ezagutzea eta betetzea.
Joku desberdinak ezagutzea.
Ohikoa ez den ingurunean talde kohesioa
indartzea

BILBOBENTURA
KAYAK-SUP

Kayak eta SUPen inguruko teknikak
barneratzea.
Beharrezko materiala ezagutzea
Ziurtasun neurriak ezagutzea eta betetzea.
Joku desberdinak ezagutzea.
Ohikoa ez den ingurunean talde kohesioa
indartzea

DBH 2

Irailaren 29tik
urriaren 16ra
HFko saioetan 3
astetan zehar

Gurasoak

Ainhoa
Rementeria
Eloy Etxegibel

DBH 4

Maiatza.
HFko saioetan 3
astetan zehar

Gurasoak

Ikastola

Uxue Pascual

DBH 4

Azaroak
Goiza

Gurasoak

Ikastola

Iratxe Miñ.
Lourdes Basabe

DBH 3

Urria
Goiza

Gurasoak

Ikastola

Iratxe
Miñambres
Egoit Goiri

DBH 2

Martxoa
Goiza

Gurasoak

Ikastola

Libe ALonso

DBH 2

Abenduan
Goiza

Gurasoak

Ikastola

Olga López

DBH 4

Maiatza
Goiza

Dohain
Barik-a eraman behar dute

BILBOBENTURA

Ainhoa
Rementeria
Eloy Etxegibel

BILBOBENTURA

Euskal herriko industrializazioa
RIALIA INDUSTRIA
MUSEOA +
BIZKAIA ZUBIA

GUGGENHEIM
MUSEOA
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ZUBIAK
EZAGUTZEA

Industria iraultzaren ezagupena
Argazkigintza lantzea txapelketa baten bidez

Perspektibak lantzea
Ikusentzunezko instalazioak ezagutzea

Egituak lantzea
Bilboko zubiak eta euren geometria ezagutzea

Gazteizko katedralaren ezagutza
GASTEIZ

Artea eta historioa ezagutza
Erdi aroko hiriak ezagutzea
Euskal herriko landaretza ezagutzea

BARAKALDOKO
BOTANIKOA

Parke botanikoen historia
Bertako gelan unitate didaktikoa burutzea

“Deustuko
Ikastola”
LABORATORIOAN

Birziklatzearen garrantzia
ontzi ezberdinen erabilera

Ikastola

Olga López

DBH 4
3 taldetan, 90 minitu
taldeko

Udalak eskeini behar
du

Dohain

Gurasoak

Birziklatutako materialen ezagutza

BILBOKO ITSAS
MUSEUM

Aro Modernoko Itsas bidaietan sakondu

Itsasa Museoa

Jon Galarraga

DBH 3

Otsailak 11-12
10 pertsonako
taldeetan bananduta

EUSKARAREN
ETXEA

Euskararen jatorriari buruzko hastapena

Ikastola

Amaia Otero

DBH 2

Urrian
Goiz erdia

Euskalkien ezagutza eta kaleko euskararen
erabilera sustatzea

Ikastola

Estibaliz
Astigarraga

DBH 3

Apirilaren 16an
Goiz osoa

Gurasoak

Elkar ezagutza euskaraz

Ikastola

DBH 1.ko
tutoreak

DBH 1

Irailak 16
Egun osoa

Dohain

Euskalkien ezagutza eta kaleko euskararen
erabilera sustatzea

Ikastola

DBH 1.ko
tutoreak

DBH 1

Ekainaren 18an
Egun osoa

Gurasoak

MIGUEL ANGEL
MINTEGI
idazlea ikastolan

Literatur ikuspuntua ezagutzea

Ikastola

Estibaliz
Astigarraga

DBH 3
Ordubeteko saioa
gela bakoitzean

Hirugarren
hiruhilabetean

Dohain

ASTE KULTURALA

Kulturaren alde desberdinak ikasleriarengana
hurbiltzea.
Euskara kulturartekotasun moduan sentitu eta
erabili.

GURASOAK
ZUZENDARITZA

GURASOAK

Komunitate osoa

Apirilaren 19tik 22ra

GURASOAK

BERMEO

ARTXANDA
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LEKEITIO

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa (Kultura)
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finantziazioa

Ikastetxeko Urteko Plana. Deustuko Ikastola IPI

Antzezpena /
Teatro

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

LH1tik aurrera1

Deustuko
Polikiroldegian
eguerdian.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek

Bertsolaritza

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

DBH1-etik
aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek

Euskal dantzak

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

LH1-etik aurrera

Deustuko
polikiroldegian.
Astean behin2

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

Gitarra

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

LH4-etik aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek eta BFAren
laguntza

1

Normalean, ekintza hau HH4tik aurrera bideratuta dago. Egoeran normal batera bueltatzen bada, eta Eusko Jaurlaritzak baimena ematen badu eta Ikastolako
Zuzendaritza Taldea ados badago, agian zabaldu ahal izango zen HHkoentzat.
2
Eguerdian polikiroldegian lekua badago, ekintza polikiroldegian egingo da. Bestela, arratsaldera pasatuko da beste estalitako leku bat topatzen bada.
47

eskolaz kanpoko jardueren programa
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Haurrentzako
musika

Jolasen arauak ulertzea eta errespetatzea.

Txistu

Partiturak irakurtzea (klabea, alterazioak,

Arauak beharrezkoak direla ohartzea eta
arautzen parte hartzea.
Espazioaren, erritmoaren eta denboraren
lehen nozioak eskuratzea errazten duten
mugimenduak erabiltzea.
Portaerazko jarraibide egokiak eta
bizikidetzako oinarrizko arauak arian-arian eta
modu aktiboan barneratzea. Gatazkak
elkarrizketaren bitartez konpontzeko bidean,
parte-hartze gero eta handiagoa izatea.
Musika tresnen soinu aukerak aztertzea.
Soinu eta erritmo errazak ekoiztea,
melodiak interpretatzeko.
Mugimenduaren eta soinuaren arteko
koordinatzea, jolasak, abestiak eta errimak
abiapuntu hartuta.
Norberaren ezaugarriak balioesten eta
onartzen joatea, bai eta norberaren aukerak
eta mugak ere. Norberaren gaitasunean eta
aukeretan konfiantza izatea.
tempo, errepikapenak, intonazioa….)
Euskal errepertorioa lantzea (Kantak eta
dantzak).
Gaur egungo musikatik ateratzen diren
melodiak jotzea.
Tresnaren eskala kromatikoa eta
artikulazioak menperatzea.

Ikastolako
Guraso Elkartea

Ikastolako
Guraso Elkartea

48

Guraso
Elkartea

Guraso
Elkartea

HH3tik-LH1ra

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek eta BFAren
laguntza

LH3- tik aurrera

Astean behin

Erabiltzaileen
familiek eta BFAren
laguntza

eskolaz kanpoko jardueren programa
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Herri
perkusioa

Jolasen arauak ulertzea eta errespetatzea.

Margogintza /
Pintura

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Playing
Together

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

Speaking
Together

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

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

LH2-tik aurrera

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek eta BFAren
laguntza

Guraso
Elkartea

LH1- tik aurrera

Ikastolako
Jantokian
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

HH4, HH5, LH1
LH2

Ikastolako geletan.
Astean behin

Erabiltzaileen
familiek

Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso
Elkartea

LH3, LH4

Ikastolako geletan.
Astean birritan

Erabiltzaileen
familiek

Urdinez idatzitako ekintzak oraindik ez dira zabalduko. Asmoa da, egoerak aukera ematen badu, Gabonak pasa eta gero agian zabaltzea, Ikastolako Zuzendaritza
Taldeak ondo ikusten badu. (HHkoentzat ez dago argi zabaldu ahal izango den zeozer, EJ-ren baimena behar da)
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa (Kirola)
jarduera

helburuak

antolatzailea

Arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

Ikastetxeko Urteko Plana. Deustuko Ikastola IPI

ARRAUN

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

Deustuko Arraun
Taldea

Irakaslea: Klubaren
entrenatzailea
Delegatua:
Klubaren delegatua

LH 5-6
DBH

ATLETISMOA

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

Bizkaiko
Atletismo
federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea.

Guraso Elkartea

LH 3tik DBH LH3 eta LH4
4ra.
Ostiraletan 17:15–18:15 2.
Solairuko patioan.
LH5 eta LH6
Ostiraletan 18:15–19:15 2.
Solairuko patioan.
DBH
Ostiraletan 16-17
Deustuko polikiroldegia

Erabiltzaileen
familiek

ESKU PILOTA

Abilezia motorren garapena.
Kirol abilezien garapena.
Kirol ohituren garapena.
Kirolaren balioen etikaren garapena.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-6
DBH 1-4

LH1tik-LH3ra Ikastolako
Frontoian
Asteartetan 17:20-18:20
Asteazkenetan 15:00-18:20
LH4tik aurrera San Inazioko
polikiroldegian

Erabiltzaileen
familiek

DANTZA
GARAIKIDEA

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

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-6
DBH 1-4

1. eta 2. solairuko
patioetan
Astelehen, astearte eta
Ostiraletan
17:15-18:45

Erabiltzaileen
familiek
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Deustuko Arraun Taldean

finantziazioa

Erabiltzaileen
familiek
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FUTBOLA

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

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso Elkartea

LH3-6

Zelai Berdea eta
Deustuko polikiroldegia
17-191

Erabiltzaileen
familiek

FUTBOLAESKOLA HEZIKI

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

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-2

Zelai berdea eta
Deustuko polikiroldegia
17-18

Erabiltzaileen
familiek

MULTIKIROLA
- HEZIKI

- Kirolaren hurbilketa era ludiko
batean
- Kirol batzuen ezaugarriak eta arauak
ezagutzea

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1

Astelehenetan Zelai
berdea eta 2. solairuko
patioa 17-18
Asteazkenetan
polikiroldegian 15-16

Erabiltzaileen
familiek

MAHAI TENISA

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

Mahi Teniseko
Bizkaiko
Federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea:

LH 4-5-6
DBH

Jantokian
Astelehen eta
Ostegunetan 17:3019:30
Astearte eta
asteazkenetan 17:3018:30

Erabiltzaileen
familiek

XAKE

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

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH 1-6
DBH

Jantokian
Astelehen, astearte eta
asteazkenetan 17:2018:20

Erabiltzaileen
familiek

HERRI
KIROLAK

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

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta Ikastolako
Guraso Elkartea

Guraso Elkartea

LH 3-4-5-6

Bilboko
Polikiroldegietan

Erabiltzaileen
familiek

1
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IGERIKETA

Igeri egiten hobetzea
Entrenatu
Lehiaketak (nahi duenak)

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

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

Deustuko
Polikiroldegiko
igerilekuan
Asteartetan eta
Ostegunetan 16:3018:00

Erabiltzaileen
familiek

MENDI
TALDEA

Bizkaiko mendiak ezagutzea
Mendizaletasuna zabaldu
Naturarekin harremana estutu

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta
Guraso Elkarteak

Guraso Elkartea

LH3tik DBH
4ra

Bizkaiko Mendiak
Urteko 6-7 Igandetan

Erabiltzaileen
familiek

SASKI ESKOLA
- HEZIKI

Fisiko eta kirol trebetasunak garatu
Kirol ohiturak finkatu
Kirol baloreak garatu

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH1-2

zelai berdea

Erabiltzaileen
familiek

SASKIBALOIA

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

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta
Guraso Elkarteak

Guraso Elkartea

LH3tik DBH
4ra

Ikastolako patioa eta
Deustuko polikiroldegia
Asteleh-ostiralera
17:20- 19:50

Erabiltzaileen
familiek

PARKOUR

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

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

LH4-6

Gimnasio (3.
Solairukoa) edo
polikiroldegian

Erabiltzaileen
familiek
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5EKO JOKUARI

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

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH5

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute
Asteazkenetan
14-15

Erabiltzaileen
familiek

PSIKOMOTRIZITATEA

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

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea

HH 4-5

Asteazk eta
ostegunetan 14-15
3. pisuko Gimnasioan.

Erabiltzaileen
familiek

Berdez idatzitako ekintzak ezin da gaur egun zabaldu. EJ-ren baimena ematen badu eta Ikastolako Zuzendaritza Taldea ados badago, aztertuko da ea aurten
zabalduko diren ala ez.
Gorriz idatzitako ekintzak, ez ditu GEak eramaten –bitartekoak baino ez gara- beraz, Bilbao Kirolak (Igeriketa eta Esku Pilota LH4tik aurrera) eta arraun
federakuntzak (arraun) baimena ematen dutenean zabalduko dira.
OHARRA: Jarritako ordutegiak edota egunak alda daitezke (apur bat) egoera eta beharraren arabera.
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5.Eskolakozerbitzuakservicios escolares
zerbitzua
servicio

JANTOKIA
COMEDOR

GARRAIOA
TRANSPORTE

LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA

GOIZEKO GELA

helburuak
objetivos
Covid protokoloa martxan jartzea eta
segurtasun eurri guztiak bermatzea
Instalazioen berritzea
Gure jantoki eredua mantenduz Eusko
aurlaritzak eta Udaletxeak jantokian duten
ardura eurengain hartzea
Espazioen eta elkarbizitzaren kudeaketa
Euskeraren erabiliera sustatzea

Ikasleak ikastetxera ekartzea eta, bueltan,
etxera eramatea.

Irakurzaletasuna bultzatu
Aisialdi kulturala bultzatu
Erabiltzaileak prestatu
Dokumentazio Hezkuntza eman

Jantoki BatzordeaGuraso Elkartea

arduraduna
responsable

Ikastola eta
Guraso Elkartea

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Jantokia erabiltzen
duten ikasle guztiak

Egunero
(13:00-15:00)
Covid protokoloa
bermatu ahal izateko
eta beharrezko
neurriak eta txandak
aurrera ateratzeko
HHko ikasleak
12:40tan hasiko dira

Gurasoek ordaindutako
kuotak

Eusko Jaurlaritza

Delegazioa

Meritxel Iza

HH/LHko ikasleak

Goizez daudenean:
08:30-09:30/15:00
Goiz eta arratsaldez
09:00-09:30/16:4517:30

Bibliotekaria

Bibliotekaria
Neva Pinillos

HH/LH/DBHko
ikasleria

Ikasleriaren ordutegia

Ikastola

Jantoki BatzordeaGuraso Elkartea

Guraso Elkartea

Zerbitzua erabiltzen
duten ikasle guztiak

Egunero 8:00etatik
9:30ak arte

Gurasoek ordaindutako kuota

eskolako zerbitzuak
servicios escolares
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Covid protokoloa martxan jartzea eta
segurtasun neurri guztiak bermatzea
Euskeraren erabiliera sustatzea

Antolatzailea
organización

6

●

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

1.
2.
3.
4.
●

Gastu arruntak
Material fungiblea/material didaktikoa
Mobiliarioa
Ikasturtearen gastu bereziak

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

ekonomia- plana plan de
gestión económica
kudeaketarako

6. Ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica

Zuzendaria / Idazkaria / AKA
● Sarrera iturriak Fuentes de ingreso

●
●
●
●
●

Sarreren aurreikuspena Ingresos previstos

●

●

●
●
●
●
●
●

●

Eusko Jaurlaritza (Funtzionamedu gastuak, Ekipamendu gastuak, Testuliburuen
kudeaketarako)
Beste erakundeak (Eguzki plakak)
Familiak (Testuliburuen kudeaketarako)
BILBOKO UDALA (Proiektuak)

Funtzionamendua:
o HH/LH: 13 852,01 €
o DBH: 28 462,01 €
▪ Guztira: 42 314,02€
Ekipamendua:
o HH/LH: 3 604 €
o DBH: 3 029 €
Eguzki plaka: 1 352,64 €
Testuliburuen kudeaketarako (EJ): 23 835 €
Testuliburuen kudeaketarako (familiak): 14 563 €
Igeriketa-laguntza: 2 654 + 398,60
Udaletxeko diru-laguntza: 500 + 1400 + 500
BIDELAGUNA proiektua : 1 400 €

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

●
●

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

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

●
●
●

●

AKA idazkariarekin eta zuzendariarekin gastuak baimentzeko
Presupuestoak eta gastuen egoera prestatu Eskola Kontseiluan onartzeko
(abenduan eta ekainean)
Batzorde ekonomikoa (ikasturtean hirutan )

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

●
●

●

Aurrekontuetara bidaltzen dira txostenak (Presupuestoak, gastuen egoera,
OOG.ren onarpena…)
Zikloetan, Departamentuetan,… egiten diren gastu eskaerak Zuzendaritzan ikertzen
dira eta lehentasunak markatzen dira. Erabakitakoaren berri, geroago, ziklkoetara
eta departamentuetara eramaten da.
Aurten inbertsio garrantzitsua egingo da hurrengo ataletan:
o
o

o

COVID-19ko kutsaketak murrizteko ezinbestekoa ikusten den eta Eusko
Jaurlaritzako dotazioarekin nahiko ez den materiala erosteko.( 7 000 €)
Konpetentzia digitala lantzeko, LH 4.mailako gelak Chromebook-ekin
hornituko dira. Aurten beste 28 gailu erosiko dira. Aparatuak LH
3.mailarekin ere konpartituko dira, ikasleak trebatzen joateko.( 7 385,84 €)
Lan Gelako ikasleentzako egokiak diren bi ordenagailu erosiko dira.
(1 009,14 €)
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de informacióna la comunidad educativa

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

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

●

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

●

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

●

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

●

Tabloian informazioa jartzen da (beken informazioa, …)

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

hezkuntza-komunitateari informazio plana
plan de información a la comunidad educativa
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el
conocimiento y aprobación del pac
arduradunak
agentes

deboralizazioa
temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales

IKASLERIA
alumnado

Ikasketa Burua
OOGko Ikasleen Kurtso hasieran Web, Inika, Posta elektronikoa
ordezkariak

IRAKASLERIA
profesorado

Zuzendaritza
taldea

Iraila eta
Urria, asteko
bileretan

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

FAMILIAK
familias

OOGko guraso
ordezkariak

Urria /
Azaroaren
hasieran

Informazioa pasatu. (Web/Inika)

OOG-OMR

Zuzendaritza
taldea

Urriaren
amaiera /
Azaroaren
hasiera

OOGko partaideei helaraziko zaie IUParen kopia
aztertzeko eta proposamenak adierazteko.

ADMINISTRAZIOA
administración

Zuzendaritza
taldea /AKA

Urria

Informazioa pasatu eta iritziak jaso
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8. COVID-19ren aurrean jarduteko estrategiak
estrategias ante el COVID-19

COVID-19ren aurrean jarduteko estrategiak
2020-2021 ikasturtean, osasun-egoeraren arabera, hezkuntza-jarduera ondoko hiru
jokalekuetan gara daiteke:
1. agertokia. Lehen normaltasun-agertokia. Etapa eta maila guztiek aurrez aurreko
irakaskuntza-jarduera modu normalizatuan garatzeko aukera izango dute,
segurtasun- eta osasun-neurriak mantenduta. Horretarako kontingentzia plana
prestatuta egongo da, komunitateari jakinaraziko zaio eta jarraitu egingo da.
2. agertokia. Ikastetxean dauden ikasleekin eta etxean dauden ikasleekin irakaskuntzajarduera malgutasunez antolatzen derrigortuko du eta aurrez aurreko jarduera eta
jarduera telematikoa txandakatu ala aldi berean egin ahal izateko neurriak ezarriko
dira. Gerta daiteke maila edota ikasgela batzuetan etxean isolatuta egon behar izatea
ikasle kopururen bat. Kasu horietan ondorengo taulan azalduko diren 2. agerraldiko
neurriak ezarriko eta jarraituko dira. Aurrez aurre dauden kideek kontingentzia
planean adierazitakoa jarraitu beharko dute.

Covid-19ren aurrean jarduteko estrategiak
estrategias de actuación ante el covid-19
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Baliteke, beste alde batetik, Osasun edo Hezkuntza Sailak horrela eskatuta, etapa,
maila edo ikasle jakin batzuen presentzialtasuna lehenetsi behar izatea. Kasu
horretan erizpide hauek jarraituko dira Ikastolan aurrez aurreko jardunerako :
● Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetako ikasleen jarduera presentziala lehenetsiko
da, gainerako etapenetako ikasleen aldean. Beraz, DBHko ikasleak etxean bide
telematikoa erabiliz bideratuko lukete hezkuntza-jarduna ondorengo taulan azalduta
dauden 3. agerraldirako neurriak jarraituz.
Ikasleria kopuru handiagoa etxera joatea beharrezkoa balitz, LH 5 eta LH 6ko ikasleak
izango lirateke hurrengoak etxera joaten 3. agerraldirako jarritako neurriak aurrera
eramanez.
● ikasle kalteberenak edota zailtasun gehien duten ikasleen jardueraren balorazioa
aholkulariak/orientatzaileak eta ikasketa buruek bideratuko dute, beti ere tutoreen
informazioa aintzat hartuta, eta jarraipena egingo dute.
3. agertokia. Ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera ikasleri osoarentzat ekarriko du,
etxealdi orokorra. Ondorengo taulan kasu horretarako adierazitako neurriak jarraituko
dira.
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3. agertokian(eta 2. agertokian etxean daudenekin) egonez gero metodologia
hau erabiliko genuke Haur Hezkuntzan:
●

HH

2 urteko geletan, lehenengo hiruhilabetean egokitzapena denez gero,
ez litzateke konexiorik egongo. 2-3 hiruhilabetetan, ikasturtea nola
joan den ikusita egokituko da classrom nola erabili edo konexioen
sarritasuna eta metodologia.
● 3 urteko geletan, classroom-en bidez lanak bidaliko dituzte eta
konexio zuzena meeten bidez, astean behin, ipuina edo kantaren bat
kontatzeko.
● 4- 5 urteko geletan, astean hiru egunetan konektatuko lirateke, 30
minutuko korroa egiteko (makinista, zerrenda pasatu, eguraldia…).
Ipuinen bat kontatu eta fitxaren bat azaltzeko. Fitxak eta lanak
classroom-en bidez bidaliko lirateke edo fotokopiatuko lirateke eta
gurasoei eskatu ikastolatik pasatzeko horiek batzeko. Ingelesean,
astean beste bi egunetan konektatuko lirateke korroa, ipuinak etab.
ingelesez egiteko. Musikako andereñoa, astean behin, korroan sartuko
da abestiren bat umeei abesteko eta classroomen bidez astean behin
tutoreekin adostutako egunean prestatutako ariketen bideoa eurek
bakarka jarraitzeko bialduko du.
IKASLEEI ARRETA:

LH 1-2

2. agertokia:
● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak eta
lan koadernoak. Ikasleek bakarrik egiteko zailak diren jarduerak edo
azalpena behar dutenak ez dira etxeetara bidaliko, ikastolara
itzultzerakoan gordeko dira.
● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astean zehar klasean
egingo diren jardueren orrialdeak, beraiek etxean egin ditzaten. Behar
izan ezkero, jardueren erantzunak ere bidaliko zaizkie, etxean zuzendu
ahal izateko.
● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko
zaie.
● Egun horietan klasean landutako bideoak eta jolas interaktiboak
classroom-ean esekiko dira, ikasleek etxean erabili ahal izateko.
3. agertokian:
● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak eta
lan koadernoak. Lehentasuna emango zaie arlo tronkalen gutxienekoak
betetzeari eta ikasleek beren kabuz egin ahal dituzten jarduera
praktikoei.
● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astero egin beharreko
jardueren orrialdeak eta eskainiko diete jardueren erantzunak (etxean
zuzendu ahal izateko).
● Ahal den neurrian, ahaleginduko gara etxean aldiro egindako lanak
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●
●
●

●

ikastolan jasotzen (irakasleek ikustatzeko) eta etxeetara material berriak
bidaltzen.
Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko
zaie.
Konfinamendu laburretan, Cassroom-en bidez bideoak, jolas
interaktiboak eta jarduera osagarriak bidaliko genituzke.
Konfinamenduaren baldintzengatik gurasoek ikastolara ezin izango
balute etorri eta materiala banatzea ezinezkoa balitz, Classroom-en bidez
antolatuko genuke jarraipena eta azalpenak.
Konfinamendu luzea gertatu ezkero, tutoreek antolatuko dituzte
telefonoz edo meet-en bidez ikasleekin harremana mantentzeko bideak.

AURREZ-AURREKO ELKARTZEAK:
● Behar bereziak dituzten ikasleei jarraipen zuzena egiteko, ahal den
neurrian, ikastolan elkartuko gara, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurrekoa ez bada posible, telefono edo MEET-en bidezko
harremana ezarriko da.
IRAKASLEEN KOORDINAZIOA:
● Ahal den neurrian ikastolan burutuko da, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurreko posiblea ez bada, MEET-en bidezko harremana.
HIBPak DITUZTEN IKASLEEI ARRETA:
● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko
zaie eta jarraipen zehatza eskainiko zaie. Aurrez aurreko harremanei
preferentzia emanez eta balizko konfinamendu luzean telefonoz edo
meet-en bidez.
PROGRAMAZIOA ETA EBALUAZIOAREN EGOKITZAPENA:
2020-2021 ikasturteko dinamika aldakorra izan daitekeela kontuan harturik,
honako hau aurreikusi dugu programazioei dagokienez:
● Ahal den neurrian ahaleginduko gara programazioak betetzen. Baina
ikasturte hasieratik ezarritako kontingentzia planak programazioetako
ondorengo puntuak baztertzera derrigortu gaitu:
- Errekurtsoak: Korruan edo materiala elkar trukatuz egiten diren
jarduerak.
- Taldekatzeak: Ikasle batzuek elkarrekin egiteko dinamikak (bakarrik
banakako lana egingo da).
- Helburuak, edukiak eta ebaluazio adierazleak: Talde lanarekin
zerikusia dutenak.
● Programazioaren jarraipena Covid19ko agerraldi ezberdinetan:
2. agertokian:
● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak
eta lan koadernoak. Ikasleek bakarrik egiteko zailak diren jarduerak
edo azalpena behar dutenak ez dira etxeetara bidaliko, ikastolara
itzultzerakoan gordeko dira.
● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astean zehar
klasean egingo diren jardueren orrialdeak, beraiek etxean egin
ditzaten. Behar izan ezkero, jardueren erantzunak ere bidaliko
zaizkie, etxean zuzendu ahal izateko.
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● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala
bidaliko zaie.
● Egun horietan klasean landutako bideoak eta jolas interaktiboak
classroom-ean esekiko dira, ikasleek etxean erabili ahal izateko.
Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten
ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu.
- Heziketa fisikoan:
Etxean egiteko moduko ekintzak proposatuko dira.
3. agertokian:
·
Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak
eta lan koadernoak. Lehentasuna emango zaie arlo tronkalen
gutxienekoak betetzeari eta ikasleek beren kabuz egin ahal dituzten
jarduera praktikoei.
·
Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astero egin
beharreko jardueren orrialdeak eta eskainiko diete jardueren
erantzunak (etxean zuzendu ahal izateko).
·
Ahal den neurrian, ahaleginduko gara etxean aldiro egindako lanak
ikastolan jasotzen (irakasleek ikustatzeko) eta etxeetara material
berriak bidaltzen.
·
Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala
bidaliko zaie.
·
Konfinamendu laburretan, Cassroom-en bidez bideoak, jolas
interaktiboak eta jarduera osagarriak bidaliko genituzke.
·
Konfinamenduaren baldintzengatik gurasoek ikastolara ezin izango
balute etorri eta materiala banatzea ezinezkoa balitz, Classroom-en
bidez antolatuko genuke jarraipena eta azalpenak.
·
Konfinamendu luzea gertatu ezkero, tutoreek antolatuko dituzte
telefonoz edo meet-en bidez ikasleekin harremana mantentzeko
bideak.
·
Ebaluaziorako, etxean egindako lana eta ahalegina ebaluatuko dugu
(aldiro ekarriko duten amaitutako jarduerak erabiliz).
- Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean
behin, tutoreekin adostutako egunean, bialdu eta azalduko zaizkie
lanak ondoren, euskarri fisikoan egingo dute lan, hau da, beraien
lan kuadernoan. Behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.
Heziketa fisikoan:
Classroomen bidez astean behin etxean egiteko moduko ekintzak
proposatuko dira. Egoera luzatu ezkero ikasleak beraiek proposatutako
ekintzen bilduma sortu eta amankomunean jarriko da.
●

Gutxienekoei dagokienez:
- Ikasturtea “normalitate” baten barruan aurrera badoa, jarritako
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-

helburu guztiak betetzea izango da xedea.
Larrialdi egoeragatik helburuak egokitu edo murriztu beharko balira,
lehentasuna emango diegu gutxienekoak betetzeari.

KOMUNIKAZIOA FAMILIEKIN:
● Beharrezkoa ikusten denean, eta ahal den neurrian ikastolan burutuko
dira, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurrekoa ez bada posible, telefono edo meet-en bidezko
harremanak ezarriko dira.
2. agertokian
● Familiei liburuak banatu, klasean jarraitzen dugun programazioa INIKa
bidez azalduz.
● Familiek laguntza zuzena eskatu ezkero meet-en bidez eskeiniko genieke.
Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten
ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu.
Heziketa fisikoan:
Etxean egiteko moduko ekintzak proposatuko dira.

LH 3-4

3. agertokian
● Classroom-en bidez, astelehenero aste osorako lanen plangintza
bialduko dugu haiek astea antolatzeko, hala ere bidalitako plangintza
jarraitzea eskatuko diegu.
● Astean zehar, meet-en bidez azalpenak ( bi taldetan) emango ditugu,
ordutegi hau jarraituz:
Astearteetan: euskara
Asteazkenetan: matematika
Ostegunetan: lengua
Ostiraletan: talde osoa elkartzea
Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean
behin, bialdu eta azalduko zaizkie egin beharreko
lanak, ondoren euskarri fisikoan egingo dute, hau da, beraien lan
kuadernoan, eta behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.
Heziketa fisikoan:
Classroomen bidez astean behin etxean egiteko moduko ekintzak
proposatuko dira. Egoera luzatu ezkero ikasleak beraiek proposatutako
ekintzen bilduma sortu eta amankomunean jarriko da.
Programazioaren jarraipena.
Ebaluazio jarraitua izango da, classroometik bidalitako lanen zuzenketa bidaliko
zaie ikasleei eta berarien lana kontuan hartuko da ebaluatzeko orduan.
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Ikasturtea, normaltasunez, badoa, eduki guztiak landuko dira eta hau ezinezkoa
bada gutxiengoei emango zaie lehentasuna.
Irakasleen koordinazioa
Ahal den neurrian Ikastolan bertan alkartuz koordinatuko gara.
Ikastolan posiblea ez balitz, meet-en bidez, telefonoz… koordinatuko ginateke.
Komunikazioa familiekin
Meet-en bidez edo telefonoz komunikatuko gara. Hala ere kasu berezietan
aurrez-aurre elkartuko gara.
HIBPdun ikasleria.
Beraientzat egokitutako materiala bidaliko zaie classroomen bidez. Behar duten
laguntza eskeiniko zaie, hobeto datorkien moduan, meet, telefonoz, Inika…
Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.
2020-21 ikasturtearen programazioak moldatuko dira, horren beharrizana ikusiz
gero. Gaur egun, kontingentzia planaren eraginez, aldaketa batzuk egin behar
izan ditugu:
Talde-lana: Ez da taldeko-lanik egingo, bakarka eserita daude eta bakarkako
lanak izango dira. Honen eraginez talde lanarekin zerikusia duten helburuak,
edukiak eta ebaluazio adierazleak ez dira kontutan hartuko.
Baliabideak: amankomunean erabiltzen zituzten materialak, orain, ezin dira
partekatu. Crombooken kasuan, erabili ondoren garbituta utziko dira.
Programazioaren jarraipena.
Ebaluazio jarraitua izango da, classroometik bidalitako lanen zuzenketa bidaliko
zaie ikasleei eta berarien lana kontuan hartuko da ebaluatzeko orduan.
Ikasturtea, normaltasunez, badoa, eduki guztiak landuko dira eta hau ezinezkoa
bada gutxiengoei emango zaie lehentasuna.
2. agertokian
- Gelan egiten diren lan guztian Classroom-ean jarriko dira, etxean
daudenek ere lan-erritmoa jarrai dezaten. Zuzenketak ere egingo dira.
- Ikasleei zalantzak Gmail bidez argituko dizkiegu.
- Eta azalpen berriak ere bidaliko zaizkie (bideo bidez, bideodei bidez…).
Behar izatekotan, ikasleekin bideodeiak egingo dira.

LH 5-6

Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten
ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu.
3. agertokian
Metodologia: Gelan lantzen den metodologia jarraitzen ahaleginduko gara
eszenario honetan, beraz azalpenak emango dira, ariketak egingo dira, ikasleen
zalantzetatik abiatuko gara… Horrez gain, IKT-en erabilera sustatuko dugu eta
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ikasleak baliabide/plataforma ezberdinak erabiltzera animatuko ditugu, zeregin
ezberdinak egiteko asmoz.
- Lanak Classroom-ean publikatuko dira eta bertatik bidaliko zaizkie lanak
zuzenduta
- Ikasleen zalantzak Gmail-etik argituko dira
- Lan guztiak goizeko 9:30etan publikatuko dira Classroom-en
- Irakasgai bakoitzeko bideo dei bat egingo da astean, klase bakoitzeko
bat. Eta horrez gain, azalpenarekin loturiko ariketak ere bidaliko zaizkie
ikasleei (premien arabera astean behin edo birritan).
Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean
behin, tutoreekin adostutako egunean, bialdu eta azalduko zaizkie
egin beharreko
lanak, ondoren euskarri fisikoan egingo dute, hau da, beraien lan
kuadernoan, eta behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.
Antzezpena:
Adostutako egunean, astean behin, Classroomen bidez lana bialduko
zaie.
Familiekin harremana:
INIKA bidez komunikatuko gara familiekin, eta horrela beraiekin komunikatu
ezin baldin bagara telefono bidez komunikatuko ginateke beraiekin.
Irakasleen koordinazioa
Ahal den neurrian Ikastolan bertan alkartuz koordinatuko gara.
Ikastolan posiblea ez balitz, meet-en bidez, telefonoz… koordinatuko ginateke.
Errefortzuak: Agerraldi honetan indartzeak/laguntzak dituzten ikasleek hauek
jasoko dituzte, horretarako Meet deiak egingo direlarik.
6.mailako ordutegia
ASTELEH
ENA

ASTEART
EA

ASTEAZK
ENA

OSTEGU
NA

OSTIRAL
A

9:3010:30

Natur
zientziak

Euskara

Natur
zientziak

Euskara

Gaztelani
a

10:3011:30

Matemat
ika

Ingelesa

Gaztelani
a

Matemat
ika

Bertsolari
tza

11:3012:30

Tutoretza
k/Liburut
egia

Gorputz
hezkuntz
a

*Indartze
ak

Ingelesa

*Indartze
ak

IUP Deustuko Ikastola IPI 2020/2021

61

5.mailako ordutegia
ASTELEH
ENA

ASTEART
EA

ASTEAZK
ENA

OSTEGU
NA

OSTIRAL
A

9:3010:30

Natur
zientziak

Euskara

Ingelesa

Natur
zientziak

Gaztelani
a

10:3011:30

Matemat
ika

Ingelesa

Euskara

Euskara

Matemat
ika

11:3012:30

Tutoretza
k/Liburut
egia

Gaztelani
a

Musika

Gorputz
Hezkuntz
a

1- Komunikazioa familiekin:
● Orain arte erabili izan ditugun komunikazio bideekin jarraituko dugu, hau
da, jakinarazpen ofizialak: notak, berreskurapenak, jarraipena, Inikako
mezularitza,..
● Bilerak egiteko Google Meet erabiltzen jarraituko dugu, beti ere
ikaslearen erabiltzailea erabiliz (ahal denean aurrez aurreko bilerak
deituko ditugu).
● Kontu larrietan telefonoa erabiliko dugu.

DBH

2- Konexio telematikoak ikasleekin :
● 2. agertokian Classroomak, Meet bilerak edo parekoez baliatuta, ikasleak
konfinatuta dauden kasuan, eskola saioak ahal den neurrian zuzenean
emango dira:
○ Etxean konfinatuta geratzen diren ikasleekin, eskola saioetan ahal
den neurrian, zuzeneko bideo batzarrak bideratuko ditugu.
horrez gain, classroomeko eginbeharrekoen berri eman eta
ariketetan egokiro bideratzeko.
○ ikasle guztien ekoizpenak bildu eta zuzenduko ditugu, ikaslearen
parte hartzea (aurrez aurrekoa bai ikastolan baite meeten ere)
jarrera atalean neurtuko delarik (konfinatuta dauden ikasleak
meeten eta classroom-ikaselkar plataformetan parte hartzaile
aktiboa izan behar dute).
3.agertokian, zuzendaritzak ordutegi bat zehaztuko du: 09:00etatik
14:00etara. Ordutegi hori planaren amaieran erantsiko da.
○ 09:00etatik 10:00etara ikasleen zalantzak argitzeko erabiliko da.
Horretarako irakasleok Meeta irekia izango dugu ikasleak
laguntzeko.
○ 10:00etatik 13:00etara 3 eskola saio emango dira gai bakoitzari
%50a izanda, ordutegi bat jarraituz ikasleek horren berri aurretiaz
izango dutelarik.
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○ 13:00etatik 14:00etara tutoretza pertsonalizatuak antolatuko dira
ikasleen gorabeheren berri izateko.
○ Beharrizan bereziak dituzten ikasleek beti izango dute orientazio
mintegiarekin harremanetan egoteko aukera, beraz ordutegi
propioa ere izan beharko dute.
3- Irakaskuntza prozesuan zalantzak galdetzeko prozedurak:
● Ikasgai guztietan Classroomak sortuta ditugunez eta jada bertan lanean
ari garenez, laguntza jasotzeko aukera izango dute, Classroomeko iruzkin
pribatuen, Meet bileren eta tutoretza pertsonalizatuen bidez, .
4- Metodologia:
● 2. agertokian, Meet eta Classroomeko lanean aktibo jardun behar izango
dute etxean konfinatuta dauden ikasleak horretarako ere beharra
ikustekotan azalpenen bideoak grabatuko ziren.
● 3. agertokian, ordutegi berria jarraituz, zuzeneko eskola saioak jasoko
dituzte ikasleek egunean 3 orduz, eta Classroomean proposatzen diren
jarduerak (ariketa analitiko, lan, bideo,...) burutu behar izango dituzte.
5. Ebaluazioa:
● Programazioetan ikasgai bakoitzak berea zehaztuta dauka. Orokorrean
honako puntu hauek ebaluazio irizpide moduan hartuko ditugu:
○ Proposatutako lanak egitea epe barruan.
○ Bideo bileretan jarrera aktibo eta parte hartzailea izatea, hau da,
kamara eta behar izatekotan mikrofonia piztuta mantentzea.
○ Agindutako
inprimakietan,
azterketetan,
frogetan,...
zintzotasunez jokatzea ere irizpide izango da.
○ Bidaltzen dituzten artxiboak guk aurretik ezarritako irizpideak
bete beharko ditu.
○ Euskeraren erabilera egokia
6. Irakasleen koordinazio guneak:
● 2. zein 3. agertokietan ohiko bilerak errespetatuko dira:
○ Pedagogikoa
○ Mintegiburuen bilerak
○ Tutoreen bilerak
○ Mintegi bilerak
○ Ebaluazio bilerak
● Horrez gain, web gunean jada martxan daukagun Calendarra betetzen
jarraituko dugu unean uneko ekintzak, azterketak,...berri emateko ikasle
eta familiei etairakasleen artean elkar ez zapaltzeko.
● Aurreko konfinamenduan egin genuen bezala, irakasleok gela guztietako
kalkulu orriak astero beteko ditugu tutoreek ikasleen jarraipen zehatza
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izan eta gurasoei jakinarazteko.
7. Irakasle/ikasleen konpetentzia digitala:
● Irakasleak: ikasturte hasieran formakuntza saioak bideratu genituen
irakasleen konpetentzia digitala bermatzeko. Bertan, Classroom eta
Meet plataformak kudeatu ahal izateko eta Inikak eskaintzen dituen
baliabideak ezagutzeko bideak aztertu genituen.
● Ikasleak: Alde batetik ikasleen gabeziak aztertu ditugu eta beharrizanen
aurrean, identifikatuta izan ditugun ikasleei baliabide digital pertsonala
eskaini zaie (ikastolako eskola 2.0 ordenagailuak). Horrez gain, Hauspoa
proiektuaren bidez, aplikazioa horien (Classroom, Meet) ezagutza ez
duten ikasleei horretan lagunduko zaie.
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Covid-19ren aurrean jarduteko estrategiak
estrategias de actuación ante el covid-19

8

3. agertokirako DBHko ordutegiak:
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IKASTURTEKO PLANA 2020-2021 IKASTURTEA
A. IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK
Ikastetxea:

014508 - CPI Deustuko Ikastola IPI

Helbide postala:
Berritzegunea:
Faxa:

Posta kodea:

IRUÑA 2B

Herria:

48014

Bilbao

Telefonoa:

B01 BILBAO-ABANDO berritzegunea

944473645

ePosta: 014508aa@hezkuntza.net

944472977

Datuak
Ikasle kopurua:

Irakasle kopurua:

705

73

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

4

María Jesús Gorostiza Enparanza

Ikasle batzorderik badago?
Guraso batzorderik badago?

Zenbat kidez osatzen da ikasle batzordea?

Bai

Zenbat kidez osatzen da guraso batzordea?

Bai

Kopurua

Ikasmaila

Letra

Eredua

Ikasle

Izena

11

HH0

A

D eredua

18

HH2A

LH

27

HH0

B

........

18

HH2B

DBH

35

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

HH

2

Ikasgelak

Irakasle taldea
Talde Izena

15

1. orrialdea 8 (e)

Ikasmaila

Letra

Eredua

Ikasle

Izena

DBH3

A

D eredua

19

DBH3A

DBH4

B

D eredua

19

DBH4B

DBH4

C

D eredua

21

DBH4C

DBH4

A

D eredua

21

DBH4A

HNAT-AREN ETA HNB-REN DATUAK
HNATaren Datuak
Izena: MONIKA
Bigarren deitura:

Lehen deitura:

Noiztik zara HNAT?

ERIZ

NAN Zenbakia:

ARANDO

78865946G

Ulibarri programaren baitako formazioa jaso duzu?

2019-2020

Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan?

Bai

HNBko kide izan zara? Hala balitz, zenbat urtez?

6

3

HNBren Osaera
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Nan

Estamentua

Aurreko urteotan

ANA ISABEL

ITURRIOZ

URIONDO

72252729T

Irakaslea

Bai

ARANTZA

ETXEBARRIA

ITURRATE

29032576K

Gurasoa

Ez

ELIXABETE

EZKURRA

YURREBASO

30624302D

Gurasoa

Ez

ITZIAR

BELASKO

SAIZ

14254258P

Zuzendaritzako
kidea

Ez

MONIKA

ERIZ

ARANDO

78865946G

UXUE

PASCUAL

VIRTO

44560806P

Bai
Irakaslea

Ez

HNAT eta batzordekideen dedikazio orduen banaketa
Dedikazio osoa
Bilera orduak:

Batzorkideen dedikazioa astero:

1.0 ordu / Maiztasuna: Astero

10.0 ordu

Batzordeko bilera
Asteko eguna
Astelehena

Hasiera
10:00

Bukaera
11:00

Maiztasuna
Astero

Batzordekideen dedikazioa
Izena

Lehen abizena

Bigarren abizena

Estamentua

Al
10:00 11:00

Ar
11:30 12:30

Az
10:00 11:00
11:00 12:00

Og

Ol

H

UXUE

PASCUAL

VIRTO

Irakaslea

ANA ISABEL

ITURRIOZ

URIONDO

Irakaslea

ARANTZA

ETXEBARRIA

ITURRATE

Gurasoa

0.0

ELIXABETE

EZKURRA

YURREBASO

Gurasoa

0.0

ITZIAR

BELASKO

SAIZ

Zuzendaritzak
o kidea

MONIKA

ERIZ

ARANDO

11:00 12:00
8:00 12:00

10:00 11:00

3.0
1.0

1.0
5.0

B. IKASTURTEKO HELBURUAK, EBALUAZIO ADIERAZLEAK, JARDUERAK,
TENPORALIZAZIOA ETA BALIABIDEAK.
1. Eremu Instituzionala
1.1. Ikastetxearen antolakuntza
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

2. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Organo
gorena

Eskola kontseilua

Zuzendaritza

Zuzendaritza

Dok.
administratiboak,
ekonomia

Jakinarazpenak

Jakinarazpenak

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

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

Haien iritzia jaso.

Dokumentua
banatu.

Zuzendaria

Urteko plana testua.

Balioetsi horrela denik

Bileretan euskaraz
egitea.

Eskola
kontseiluak

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

Google klikatzerakoan,
euskaraz agertu dadila.

Ordenagailu
guztietan
lehendabizi, beti
agertu dadila
bilatzailea
euskaraz

IKT
arduraduna

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

Erabileraren behaketa

Ekintzetan euskara
erabiltzea.

Zuzendaria

Zuzendaritza kideak.

Sortzen dena euskaraz
idaztea.

Dokumentuak
euskaraz izatea.

Idazkaria

Zuzendaritza kideak.

Etxeetara bidaltzen diren
dokumentuetatik,ale bat
gorde fitxaturik.

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

Irakasleak eta
AKA

Gelako zerrendak.

Bidalitako idatziak beti
euskaraz

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

AKA eta
zentruko
idazkaria

Harremanak euskaraz
burutzeko eskaeradokumentua

3. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Mediateka

Espazioaren
hizkuntzaantolaketa,
hizkuntza paisaia

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

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Materiala bera.

Materiala bera.

1.2. Normalkuntza sustatzeko erabakiak
Eragin esparrua
Hezkuntzaproiektua

AJA

Urteko memoria

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

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

HNProiektua egin
eta Hezkuntza
Proiekttuan
txertatu.

Dokumentoa bera.

Agertzen den ala ez.

Zuzendaria

Ikasturte
amaieran.

Dokumentua

Zuzendaritza.

Ikasturte bukaeran
proiektuaren
memoria burutu

HNB-a,HNPteknikaria eta
zuzendaria.

Ikasturtean zehar
egindakoaren
gorabeherak jaso eta
memorian isladatu.

1.3. Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak
Eragin esparrua
Enpresekin

Helburua
Harremana
euskeraz
burutzea

Ebaluazio adierazlea
Harremanak euskaraz
izan diren ala ez

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

Nork

Noiz

Idazkaria,
zuzendaria
edota une
horretan
enpresarekin
harremana
duena.

Baliabideak
Horretarako
burututako
dokumentua

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

Herriko euskaraelkarteak

Bestelako elkarteak

Bestelako elkarteak

Helburua
Unibertso lantaldearekin
batzartzea eta
parte hartzea.
Berbaizu
taldeak
eskeintzen
dituen
ekintzetan
parte hartzea
Auzoko
aisialdi
taldearen
ezagutza.
Bizkaiko
Bertsozale
elkartearen
bidez ikasleen
artean
zaletasuna
piztea

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Aktak eta egiten diren
jarduerak.

Bileretan egotea

HNP-ko
arduradunak

Bilerak

Jardueretan parte hartu den
ala ez.

Marrazki, pegatina
eta SMS lehiaketak

HNP-ko
arduradunak

Materiala

Galdeketa bat burutu
beraien partaidetzari buruz

tutoretza
orduetan
aurkezpenak
egitea baimendu
Ikastolan
Bertsolaritzako
saioak eskeini
ELORRI BERTSO
ESKOLAREN
eskutik.

DBH eta LH ko
ikasketa
buruak eta
tutoreak
Iñaki Iturriotz

Egiten daben Iharduerak
urtean zehar.

Gela.

4. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Bestelako elkarteak

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Inguruko
Aurkezpenak burutzen
aisialdi talde
diren ala ez.
euskaldunaren
ezagutza;
HARRAPAZANK
Elkarteagaz
jarraitzea
espero dogu.

Jarduera
Aurkezpenak
bideratzea.

Nork

Noiz

LHko ikasketa
burua eta
HNteknikaria

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

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

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Komunikaziogaitasuna

Ahozkotasuna
lantzea ikasgai
ezberdinetan
irrati saioak
prestatuz.

Ikasgai ezberdinetatik
prestatutako irratsaioak.

Komunikaziogaitasuna

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

Egindako lanaren irakurketa

Komunikaziogaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa

Komunikaziogaitasuna

Irakurzaletasu
na piztea.

Irakurketa igotzen dela
ikasleen artean.

Interakzio
didaktikoa

Haur
Hezkuntzako
Umeen
euskararen
ulermen eta
hitzegiteko
gaitasuna
hobetzea
Lehen
Hezkuntzako
ikasleen
ahozko
ulermena
hobetzea.

umeem partehartzea,
ipuinak ematen dizkien
egoerei erantzunak eman.

Komunikaziogaitasuna

Interakzio
didaktikoa

Egindako lanaren irakurketa

Haiekin ekintzari buruz
hausnarketa egitea.

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Ikasturtean
zehar

Ordenagailuak...
saioak emititzeko.

Gai ezberdinen
inguruko eta
formatu
ezberdinetako
irrati saioak
prestatzea.
Gabon kantak
ikasi.

Uxue Pascual
eta mintegi
ezberdinetako
irakasleak.

LH1-2ko
irakasleak

Fotokopiak eta
klasean dauden
errekurtsoak

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

LH 6.mailako
tutoreak,
Bertsogintza
irakaslea eta
HNteknikaria

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

DBHko euskara
irakasleak eta
HNteknikaria

Ordenagailuak eta
aurrekostu bat
mikroipuin guztiekin
liburua argitaratzen
delako.

Komikiteka
mugikorraren
erabilera sustatzea
eta DBHko
liburutegia
dinamizatzea.
Ipuin kontaketak
eta musika

Uxue Pascual
eta mintegi
ezberdinetako
irakasleak

Magoa bat
ekarriko dugu
txotxongiloen
bitartez
aurkezpena
egiteko.

Lhko irakaslea
eta HNPko
arduradunak

Ikasturtean
zehar

Haur
hezkuntzako
irakaslegoa

Komikiteka (Karroak,
komikiak...) eta
DBHko liburutegia
(liburuak)
Ipuin kontalaria

Kurtsoan
zehar

Berak dakarrena.

5. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua
Partaidetza,
inplikazioa

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Urte berezi
honetan,
betiko jaiak
(euskararen
egun, agate
deuna,
olentzero,
inauteriak)
ospatu ahal
izatea
irratiaren
bitartez.
Beraien artean
euskarerekiko
griña sortzea
Euskara
egunerako
giroa
berpiztea

Irratsaioak

Aurretik
presttutako
podcast-ak
emititu ikastolako
irratian.

HNAT eta
Normalkuntza
batzordeko
ikasleak

Burututako pegatarekin
erakusketa muntatu

Euskara egunari
begira Pegata
lehiaketa
Inguruko
ikastetxeen arteko
"Marrazki
lehiaketa"

Plastikako
irakaslea eta
HNteknikaria
LHko
irakasleak eta
HNteknikaria

Motibazioa, girotzea

Euskaraldiaren
berri izan eta
euskera
gehiago
egitea.

Euskerarekiko jarrera
hobetu eta erabilera igoera.

Irakasleak eta
Monika Eriz

Motibazioa, girotzea

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Motibazioa, girotzea

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

Hori horrela burutzen den
ala ez

HH, LH eta DBhn
Euskaraldiko
unitate
didaktikoak
lantzea
tutoretzetan eta
beste ikasgaietan,
gela barruan.
"Aratusteak
Ikastolan".Hainbat
joku, ekitaldi eta
abar antolatzen
dira 2 egunetan
zehar,bertan
inplikaturik egonik
HHtik DBH2.
mailara.
Euskal Etxea
bisitatzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

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

DBHko
tutoreak,
irakasleak eta
HNteknikaria

Motibazioa, girotzea

Ikasleek eskola
orduetan
euskaraz
egitea mundu
guztiarekin.

Gelan jartzen dan
euskararen erabilera
taularen bitartez.

Irakasleak.

Motibazioa, girotzea

Irakurzaletasu
na bultzatzea
irakurri
dituzten
liburuen
egileak
ekarriz.

Liburua irakurtzen dutela

Euskara
txapelketa.
Irakasleek gela
barruan ikasleen
euskara erabilera
baloratuko dute
nota bat jarriz.
Euskal idazleak
gelara ekarri.

Motibazioa, girotzea

Motibazioa, girotzea

Motibazioa, girotzea

Horren inguruan egiten
diren marrazki guztiekin,
pasiloetan erakusketa
egitea.

Noiz
Kurtsoan
zehar

Irailetik
abenduaren
4ra arte.

Irakasleak

Baliabideak
Megafonia egokia

Errotulkiak,argazki
kamara bat,CDak eta
ordenagailuak.
Margoak,kartulinak,
errotulkiak,pinturak
eta aurrekostu bat
opariak erosteko,
baita ikasle irabazlea
den taldea Euskara
egunean egingo den
ekitaldira eramateko
Euskaraldiko unitate
didaktikoak.

Megafonia sistemak,
jokuak, erosketako
karroak....

Euskara
mintegia.

Euskara
Mintegia

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

urtean zehar

Idazleak

6. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua

Helburua

Motibazioa, girotzea

Taldekideen
urtebetetzeaz
gogoratzea

Ebaluazio adierazlea
Zoriontzen dan edo ez.

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

Nork

Noiz

Ikasle
ordezkariak

Baliabideak
Kartulinak eta
margoak.

2.2. Irakasleak
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Metodologia.
Interakzio
didaktikoa

Euskeraren
irakaskuntza
mintegi
ezberdin
guztietara
zabaltzea.

Mintegi guztiek euskararen
irakaskuntza eta ebaluazioa
sistematizatzea.

Prestakuntza

Euskara
erabiltzerakoa
n egin
daitezkeen
akatsak
ekiditzea
Ikasleekin
aurrera
eramaten
diren ekintza
edota
kanpainetan
irakasleen
inplikazioa
lortu, batez
ere DBHn.

Galdetegia egin baliogarria
den ala ez ikusteko

Partaidetza,
inplikazioa

Kanpainetan izandako
partaidetza

Jarduera
Euskeraren
irakaskuntza
irakasgai guztien
programazioan
agertzea eta haren
ebaluazioa modu
bateratu batean
egiten hastea.
Ikastolako irakasle
bakoitzak 5
minutuko
ikastaroa deitzen
dena jasoko du Emailen bidez .
Ekintzak edota
kanpaineei
buruzko
informazioa eman.

Nork

Noiz

Baliabideak

Uxue Pascual,

ikasturtean
zehar

Errubrikak, material
pedagogiko.

Zuzendaritza

Astero

E-maila eta
Ikastolako posta
elektronikoa

HNTak

2.3. Administrazio eta zerbitzuetako langileak
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

2.4. Gurasoak
Eragin esparrua
Familia tipologia

Harremanhizkuntza

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

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

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

AKA eta HNT

Zerrendak

IRAKASLEAK

3. Gelaz kanpoko jarduerak
3.1. Eskola eragile
Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

7. orrialdea 8 (e)

Eragin esparrua

Helburua

Ebaluazio adierazlea

Jantokia

Jantokian
euskarazko
apainketak
jartzea.

Ekintza egin den ala ez.

Jantokia

Jantokiko
langile eta
begiraleei
Euskaraldiaren
berria ematea
eta beraien
inplikazioa
lortu
euskararen
erabileran.
Sarrerak eta
irteerak euskal
musikagaz
girotzea
txirrina
erabileraren
ordez.
Ikasleen artean
harremanak
sortu
Kurtsoaren
zehar egiten
diren irteretan,
kontratatutako
enpresetan
begirale
euskaldunak
dutela
ziurtatu.

Jantokian euskera gehiago
entzuten den edo ez.

Sarrerak, irteerak

Jaiak, ospakizunak

Irteerak

Jarduera

Nork

Noiz

Baliabideak

Jantokiko paretak
euskarazko lelo,
irudi,kantu,
esamolde,
esaerekin....
apaintzea
Bilerak, HNATeko
arduradunarekin.

Euskara
Batzordea

Egunero egiten dan
kontrolatu.

Sarrera eta
irteeretan euskal
musika jarri
txirrinaren ordez.

ATEZAINAK

Megafonia eta abesti
bilduma.

Behatu horretarako balio
duen ala ez

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

HNTak

Sarrerako kortxoan
txartelaren bidez

Ekintza euskaraz burutu
dan aztertu.

HNAT

Behar den materiala.

Kurtsoan
zehar

Euskaraldiaren
propoaganda.

IRAKASLEAK

3.2. Elkarteak/erakundeak eragile
Eragin esparrua

Helburua

Aisia, kirola

Ebaluazio adierazlea
Kirolariak ekartzea

Kirolari famatu
baten bisita
saioetara.

Behaketa

Hizkuntza
erabileraren
jarraipen fitxak

Entrenamentua
k euskaraz
bultzatzea
Aisia, kirola

Ikasleek
entrenamendu
saioetan
euskera
erabiltzea.

Jarduera

Nork
Guraso
elkarteko
ordezkaria
euskara
batzordean.
Guraso
elkarteko
arduradunak

Noiz

Baliabideak
Guraso elkarteko
diru laguntza

Jarraipen fitxak.

8. orrialdea 8 (e)

2020-2021 IKASTURTEKO DEUSTUKO IKASTOLAKO BIBLIOTEKAREN PLANA

1- HELBURUA: LIBURUEN ERABILGARRITASUNA BERMATU ETA ADITZERA EMAN
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
BALIABIDEAK
Ikastetxeko material
berriak katalogatu.

Bibliotekaria

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

Bibliotekaria
Ikasleak

Erosi ahala

Urtean zehar

2.- HELBURUA: IRAKURZALETASUNA BULTZATU
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
Klase orduko saio
bakoitzaren hasieran,
ikasle batek edo bik
HH 5 urtekoak – 6.
Ikasturte osoan
irakurri duten liburua mailakoa
aurkezten dute haien
gustukoa izan bada

EBALUAKETA

Abies 2

Liburu berri guztiak
ekainean fitxatuta
egotea.

Partaideen ezagutza

Ikasle guztiek haien
mailako liburu
“tomatedunak”
ezagutzea

BALIABIDEAK

Liburuak

EBALUAKETA
Liburu horiek
mailegatzen diren
konprobatzea

Irakurketa-idazketa
bultzatzeko
jarduerak:
Biblioburro, El
secuestro de la
bibliotecaria,
haikuak, asmatutako
kamishibaiak…
HH5, 1. eta 2.
mailak: hautatutako
liburuak irakurri
ondoren,
marrazkiak,
eskulanak eta
antzerkiak egin.
Idazleekiko
topaketak: irakurri
baino lehen,
bitartean eta geroko
ekintzak

Ikasturte osoan

Mailetako programaketa
Liburuak
Beharrezko materiala

Bibliotekaria

Ikasturte osoan

Ipuinak
Txontxongiloak
Kartulina, papera,
artaziak…

Kurtso bukaeran
ikasleak ipuin horiek
gogoratze maila

Bibliotekaria
6. mailakoak

Idazlearen bisitaren
arabera

Liburuak
Adituek proposatutako
jarduerak irakurri baino
lehen, bitartean eta gero

Ikasleen topaketan
parte hartze maila

Bibliotekaria
3. – 6. mailako ikasleak

3.- HELBURUA: DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA – INFORMAZIOA ALFABETIZAZIOA
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
BALIABIDEAK

EBALUAKETA

2. mailako ikasleek
Guk dakiguna liburua
idaztea

2. mailako ikasleak

Martxoan

4.- HELBURUA: CURRICULUMAREN GARAPENA
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
Irakasleek garatu
nahi dituzten
proiektuetarako
Bibliotekaria
Ikasturtean zehar
behar duten
materiala eskuratzea

5.- HELBURUA: GURASOEKIKO HARREMANAK SENDOTU
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
Ikasturte hasierako
bileretan bibliotekari
buruzko informazioa
Ikasturte hasierako
eman: ordutegia,
Bibliotekaria
bilerak
maila horretako
berezitasunak,
irakurketa eta

Guk sortutako fitxa

BALIABIDEAK

Bakoitzak
aukeratutako hitzari
buruz dakiena era
egokian adieraztea

EBALUAKETA

Behar duten materiala:
erosita edo biblioteka
publikoetan mailegatuta
hartzea

Irakasleen moldatze
maila

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Guk prestatutako materiala

Gurasoen galderak

ikasketa bultzatzeko
aholkuak…
Maila bakoitzeko
aholkatutako liburu
zerrendak
Bibliotekaren bloga

Bibliotekaria

Gabonetan
Ekainean

Bibliotekaria
Ikasle desberdinak
jardueraren arabera

Ikasturte osoan

Web orrialdeak, blog
Aldizkariak
Acexeko triptikoak
Liburuak
Bideoak
Berriak
Programa desberdinak

Opor bueltan ikasleek
komentatzen dute zer
irakurri duten
Bisitak

