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1. Sarrera introducción

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

2021-22 ikasturtea zailtasun batzurekin hasi zen: Hezkuntza Sailako langile batzuen erretiroagatik

irakasleriaren esleipenetan arazoak egon ziren eta ikasleen lehen egunetan hainbat irakaslerik gabe hasi

behar izan ginen. Delegatuaren ardura zuzenari esker bideratu ahal izan ziren postuak.

Beste alde batetik, Berreitzegunean egin zen berrantolaketaren ondorioz urteetan ohikoa izan dugun

aholkulari pedagogikorik gabe geratu gara. Hezkuntza Bereziko aholkulari berria oso berandura arte ez

da gurekin harremanetan jarri eta nahiko estu ibili gara ACIak aurkezteko orduan.

COVID-19 egoera dela-eta, PROTOKOLOA berrikusten eta egokitzen joan gara ikasturtean zehar.

Covid19aren aurrean jokatzeko 2021-22 ikasturteko PROTOKOLO OROKORRA gaurkotu egin dugu

apirilaren 20ko datarekin Errege Dekretua aldatu egin zelako. 2022ko apirilaren 25etik aurrera, maskara

erabiltzea ez da derrigorrezkoa izan. Pertsona kaltebereek maskara erabiltzea gomendatu da. Zaindu eta

prebenitu dira musukoa erabiltzen jarraitu behar edo nahi duten pertsonen kontrako errespetugabeko

jarrerak. Bizikidetza Egonkorreko Talde edo "burbuilak" ez dira mantendu behar izan. Beraz, taldeak eta

espazioak berriro konpartitzen eta pandemia aurreko garaietako jarduerak berreskuratzen joan gara

denon poztasunerako.

Beste alde batetik, Curriculum berriari egokitzeko formazioak egon dira eta, batez ere, ebaluazio

inguruko betebeharretara egokitu behar izan gara.

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

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

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

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

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

bai ez zer-nola qué-cómo
Klaustroa  claustro X
Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica X
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo X
Mailetako taldeak Equipos de nivel X
Departamentuak Departamentos didácticos X
Proiektuen arduradunak Responsables de
proyectos X

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as ciclos X
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Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del
alumnado X

Familien ordezkariak Respresentantes familias X
Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm.
Serv. X

Zuzendaritza taldea El equipo directivo X
Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones X
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2.1. Helburuen lorpen maila eta garapena desarrollo y grado de logro de los objetivos

1. Helburua Objetivo Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian sakontzea

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

maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP, Equipo
directivo, etapa, ciclo, nivel, departamento…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila.

Aspectos a destacar. Grado de logro
de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.

Prioridades en función de las propuestas de
mejora

ZUZENDARITZA:

IRALE formazioa eskatu egin da.
Azkenengo momentuko
aldaketagatik, emailea aldatu egin
zen eta ez zen espero genuen
modukoa izan.

Ikasleek euskeraz hitz egiteko
estrategiak adostu.
Ahozkotasuna bultzatu: ahozko
aurkezpenak bideratu eta ebaluatu.

Iraileko klaustroan eta bilera
pedagogikoan ikasleak hasi aurretiko
gutxieneko erizpideak adostu guztion
artean euskeraren erabilerari
hasieratik garrantzia emateko.

HH:

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

Datorren ikasturtean beste taldeekin
egiten diren ekintza bereziak
berreskuratzea.
Txiki-txokoen ordez 4 eta 5 urteko
geletan tailerrak egitea 6.
mailakoekin batera.

Tailerrak martxan jartzea
urtarrilerako.
Beste taldeekin egiten diren ekintzak
berreskuratzea.

LH 1.zikloa:

“Harri bitxiak” proiektua
sistematizatu eta finantziazioa lortu
dugu. Emaitzak onak iruditu zaizkigu.
Nahiz eta maila egokietara ez heldu,
mintzamena hobetu da. Estrategia
ezberdinen bidez eta irakasleen
etengabeko presentziari esker.

“Harri bitxiak” proiektua aurrera
hobeto eramateko, aurrekontua 1
€ean igotzean, beraz, 4 €.
“Harri bitxiak” tutoria orduan kokatu,
sortzen den dinamikarako ordurik
egokiena ikusten dugulako.
Bigarren mailan bide berberetik

“Harri bitxiak” proiekturako 4 €
eskatzea.
Tutoria “harri bitxiak” proeiktuarekin
lotu.

2021-22 ikasturtea 4



jarraitu beharko da.

LH 2.zikloa:
Euskara sustatzeko dinamika
eguneroko kontrolan oinarritu egin
da.

Hiruhilero euskaraz hitzegiteko
dinamikak.
Normalkuntza batzordetik kanpainak
eta proposamenak sustatu.

- Kanpainak zehaztu.
-Hiruhilabetero txostenetan
euskararen erabilpenean iteme-ean
zorrotzak izatea eta horrek eragina
izatea azkenengo emaitzetan.

LH 3.zikloa:

Euskara arlo akademikotik kanpo
sustatzea saiatu gara, ekintza
ezberdinen bidez (teleberria,
euskararen eguna, musika
euskalduna entzuten etab)

Euskara egunerokotasunean
sustatzeko ekintza gehiago
proposatzea.

-Euskara batzordea sortzea
-Hiruhilabetero honekin lotutako
helburu eta ekintza zehatzak garatzea

DBH-MATEMATIKA

Aurkezpenak egin dira ahozkotasuna
lantzeko
Problema matematikoen
irakurmena landu.
Hizkuntza matematikoa landu.

Problemen ulermena
Aurkezpenak hobetu hizkuntza
matematikoa landuz.

Ahozko aurkezpenak sustatuko
ditugu

DBH-ZIENTZIA

Ebaluazio bakoitzean ahozko
aurkezpen bat egin da eta
ebaluatzeko errubrikak erabili ditugu.
Hiztegi-zientifikoa landu (glosarioa)
eta azterketetan baloratu.
HAUSPOA: Disekzio tailerra eta
kristalizazio taillera.

Aurkezpenerako informazioa
aukeratzen eta sakontzen ikasi.
Zientzia-dibulgazio artikuluak irakurri
eta landu.
Poster zientifikoak landu
Hedatze proiektuan tailerren
eskaintza zabaldu.

Informazio iturrien hautaketa landu.
Aurkezpenak ondo egiteko
estrategiak finkatu.
Ebaluazio bakoitzean dibulgazio
artikulu bat landu.
CANVA erabili posterrak egiteko.

DBH-EUSKARA

Aurkezpenak eginten ditugu
ahozkotasuna lantzeko.
Idazleak ikastetxera ekarri eta
liburuak irakurri eta aztertu ditugu.
Mikoleta lehiaketan eta Deustuko
mikroipuin lehiaketan parte hartu

Irakurketa liburu plazaratu
berriak aukeratzea.

Eztabaida guneak sortzea.
Barnetegietan parte hartzen
jarraitzea.
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dugu.

DBH-LENGUA

DBH-ENGLISH

DBH-TEKNOPLAST
Hiztegi teknikoa landu egin da eta
proeiktuen aurkezpenetan
ahozkotasuna landu egin da

Hiztegia lantzeko iturri anitzak
erabiltzea.
Arkezpenaren notari pisu handiagoa
eman.
Egindakoaren azalpenak klasetik
kanpo aurkeztea

Artikuluak eta hitzaldiak erabili eredu
modura.
Aurkezpenen gidoiak eta edukina
proiektuaren hasierako fasetik
finkatu.
Instagramen, web gunean, aste
kulturalean edota beste mailatan
egindakoaren erakusketak egin.

DBH-GIZARTE
Ahozkotasuna landu dugu
aurkezpenen bitartez.
Azalpen testuen ekoizpena.

Euskarazko komunikazioan sakontzen
eta ahozkotasuna lantzen jarraitu
behar dugu. Urteoro ahozko
aurkezpena, debateak, eta bestelako
jarduerak proposatzea.

Klasean euskararen erabilera
bermatzea.

2. Helburua Objetivo: Konpetentzia digitala sakontzea digitalizazioaren hezkuntz-erronkei erantzuteko

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

maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP, Equipo
directivo, etapa, ciclo, nivel, departamento…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila.

Aspectos a destacar. Grado de logro
de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.

Prioridades en función de las propuestas de
mejora

ZUZENDARITZA: 2021-23 ikasturteetan egin behar Zikloetako arduradunak jartzea. Irailean arduradunak ezartzea,
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den Digitalizazio Plana martxan
jartzeko lehenengo urratsak eman
dira.
Eusko Jaurlaritzak eskainitako
baliabide digitalen erabilera zehaztu
eta bideratu da. DRIVEko IKT
Batzordea Unitate partekatuan
informazio guztia kokatu da:
inbentarioaren zerrenda kalkulu-orri
batean, jarraibideak, protokoloak…

ordutegia eta betebeharrak adostuz.

HH:

- Aste kulturalerako euskal jolasen
bideoak grabatu genituen eta QR
kodeak sortu genituen.

-HH5 urteko geletan dinasauroei
buruzko dokumentala grabatu dugu
eta muntaia egiteko filmora
programa erabili dugu.

https://drive.google.com/file/d/13P7
cziKG-2pw6hygyUbetekw80_sSamZ/v
iew?usp=sharing

-Ebeam erabili dugu hainbat ekintza
burutzeko: ipuinak, abestiak,
informazioa topatzeko, errutinak,
jokoak (Argitxo, Xango, Txirritx...).

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

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

LH 1.zikloa:
Zikloko materiala hiruhilabetero
“drive”n eguneratu dugu.

Hiru hilabetero eguneratzen jarraitu.
Jarraitzekotan. 1. mailan oso zaila

2. mailarako “chroombokk”ak eta
saguak
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Chromebook erabiltzen hasi gara. egiten zaiela ikusita, 2. mailan hastea
proposatzen dugu. 15ean behin,
liburuteka ez dutenean.
sagu gehiago behar dira.
Wifi indartsuagoa behar da

WIfi indartsuagoa behar da

LH 2.zikloa:

Ikasle bakoitzak bere ordenagailua
pertsonala ez izateak erabilpena
oztopatu du. Hala ere, ikasleek
plataforma digital desberdinak
(classroom, google docs…)
ezagutzeko eta erabiltzeko aukera
izan dute.

-Gela bakoitzean ikasle bakoitzeko
ordenagailu bat izatea.

Ordenagailuak modu egokian
erabilzea eta zaintzea.

LH 3.zikloa:

Ikasle bakoitzak bere Chromebooka
izateak lana arlo honetan erraztu
egin du.
Erraztasunez hedatu da honen
erabilera edozein ikasgaitan.

Ikaslego eta sendiei erabileraren
inguruko formakuntza ematea. Aldi
berean, erabilera arduratsua
zehaztea (denbora, bilatzen diren
edukiak…)

Formakuntza irakasle, ikasle eta
familientzako.

DBH-MATEMATIKA

● Bideoen bidezko aurkezpenak
landu ditugu.
● Google aurkezpenak eta
kalkulu orria erabili ditugu
estatistikarako
● Kahooten bidez gaien
ezagutzak birpasatu eta landu
ditugu.
●Thatquiz programaren bidez
aurrezagutzak landu ditugu.

Excel edo Google kalkulu orria
sakonago landu.

● 2.zikloan paperezko liburutik
liburu digitalera egingo dugu
salto.
● Chromebook-en erabilera
sustatzeko bideo bidezko
aurkezpenak edota programa
ezberdinak (excel, geogebra...)
erabiliko ditugu.

DBH-ZIENTZIA
Instagrameko kontuak F-24 eta
Steam informazio zabaltzeko erabili
da.

Mintegiko SITE-a hornitu
Mintegiko formazio eta adostasuna
beste aplikazio batzuk erabiltzeko
CANVA

Lehenengo hiruhilabetean:
aurkezpenaren antolaketa eta
ezaugarriak finkatu.
CANVA formazio saioa mintegian
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SITE-a egiten hasi

DBH-EUSKARA

Classrom eta Driveren erabilera
sendotu da. Booktubeak eta
inprimakiak  sortu dituzte
Liburu digitala erabili dugu.
Baliabide teknologikoen
erabilera zuzena landu eta ikasleen
artean ere bultzatu da.

Baliabide teknologikoen
azalpen egokia eman zaie
ikasleei.

Chromebookaren erabilera
zuzena egin behar da irakaskuntza
lagungarri izan daitezken web guneak
erabitzera animatuz.

DBH-LENGUA

Paperezko testu liburuak erabiltzeari
utzi diogu 1. eta 2. mailan,eta
materiala Classroom-etik bidali
diegu ikasleei.

Paperezko testu liburuak kentzea
DBH osoan.

Arbela digitalak erabilgarri izatea gela
guztietan.

DBH-ENGLISH

DBH-TEKNOPLAST

Erabilitako errekurtsoak mintegiko
Drivean gorde dira.
Ikasleeekin liburu digitala,
classrooma eta simulagailuak erabili
dira;  Tinkercad eta m-block.
Marrazketa tekinikoa lantzeko Sketch
up eta Solid Edge programak erabili
dira.
3·D inpresora erabili da talde batekin.

Programazioa eta robotika maila
guztietan zabaltzea.
F24 kotxearen diseinua lantzea eta
kontsumoen datuak kontrolatzea
3D Diseinua eta 3D inpresora talde
guztietan lantzea.

Makey makey, arduinoak eta robotak
erabiltzea maila guztietan.
F24 kotxearen kontsumo eta
errendimenduaren kontrola izateko
aukerak aztertu eta inplemetatu.
Ikasgai desberdinetan lantzen diren
objektuen diseinua eta objektuen
inpresioa egitea.

DBH-GIZARTE
Classroomaren eta bestelako
baliabide digitalen erabilera zabaldu
dugu.

Baliabide bigitalen erabilera
sakontzea, tresna berriak gehituz.

DBH-ORIENTAZIOA:

COVID 19 dela eta aurten,4.mailako
bilerak ez ditugu presentzialak egin.
Ikasleekin klasean landu dugu
ordenagailua erabiliz (orainarte

AUERRERA programa digitala
erabiliko dugu.
Feedbck gehiago izatea familiekin.

Lehenago hastea orientazioarekin.
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papelean egiten genuen). Ikasturte
honetan ere Berriro aurreratu dituzte
aurrematrikulazio datak, baina
informazioa jaso da.
3. mailako orientazio ordea
presentziala izan da. PPT baten
bitartez egin zen bilera

3. Helburua Objetivo: Elkarbizitza Planean sakontzea Hezkidetza Plana txertatuz eta arlo emozionalari helduz

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

maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP, Equipo
directivo, etapa, ciclo, nivel, departamento…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila.

Aspectos a destacar. Grado de logro
de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.

Prioridades en función de las propuestas de
mejora

ZUZENDARITZA:

Elkarbizitza planean Hezkidetza
planaren zortzi zutabeen trataera
txertatu da. Tutoretza Planean
genero-ikuspegia txertatzeko
hezkidetza oinarritzat hartuta
NAHIKO programaren formazioa
izateko aukera egon da eta materiala
prestatu da.

Tutoretzan talde kohesioa eta
errespeturako jarrerak lantzeko
dinamikak zerrendatzea.

Irailean ikas-taldearen hasierako
ebaluazioaren ondoren tutoretza
saioetan bideratuko diren saioen eta
dinamiken  aukeraketa egitea.

HH:

-Euren arteko gatazkak modu
egokian bideratzen saiatu gara,
adostokien dinamika batzuk erabiliz.
-Norberaren eta besteen emozioak
identifikatu, onartu eta adierazten

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

-Akordio bat lortzea eta martxan
ipintzea.
-Familiarentzako oharrak
denborarekin eskatzea.

2021-22 ikasturtea 10



hastea izan da gure helburu nagusia.
- Hezkidetza formakuntza jaso dugu
ikasturtean zehar. Bereziki
sexu-afektibitateari buruzkoa.
- Hexzkidetza proiektuarekin batera
hainbat jardueretan parte hartu
dugu.
-3 urteko gelako egokitzapen
proposamena egin dugu eta onartua
izan da. Ekainean 3 urteko gelara
doazen umeen gurasoekin bilerea
bat egin da informazioa emateko.

- Haur Hezkuntzan Azaroaren 25ean
eta martxoaren 8an familie kamiseta
morea eskatzen bazaie denborarekin
egitea.

LH 1.zikloa:
Gure programaren materialaz gain,
hezkidatzeren unitate bat egin dugu.

Balio Zibiko Sozieletako programa
egitean, gure materialeak eta
hezkidetzaren materiala berriak
integratu beharko ditugu.

Hezkidetza materialak eta gure
materialak aztertzea eta integratzea.

LH 2.zikloa:

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

Ziklo ezberdinen arteko koordinazioa
sustatu.

- Batzorde desberdinen eraketak ziklo
desberdinen arteko koordinazioa eta
antolaketa sustatzea.

LH 3.zikloa:

Tutoretza saiotan zein tutoretza
saioak ez direnetan, beharren
arabera, gatazkak eta elkarbizitza
landu dira
Beharrezkoa izan denean familiekin

Hezkidetza proiektu eta talde sendo
eta finko bat beharrezkoa ikusten
dugu.

Emozioak eta sentimenduak lantzeko
proiektu sendo bat.
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harremanetan jarri gara, Inika,
telefonoz zein presentzialki.
Konfinaturen egon denean
Classroomen bidez egon gara
harremanetan.

DBH-MATEMATIKA

- Elkarren arteko tutoretza landu
dugu.
- Elkarrekiko errespetua kontuan izan
dugu.
-Taldeak osatzeko momentuan
berditasuna sustatzen saiatu gara.

- Lan kooperatiboa sustatzea.
- Gelaren aurreko aurkezpenen
bidez elkarrekiko errespetua
lantzea.

- STEAMen bidez gure gaietako
elkarlana bultzatzea.

DBH-ZIENTZIA

STEAM eta F-24 proiektuetan neske
partaidetza lortu da
Hauspoa tailerrak giro jatorra egon
da elkarbizitza on sustatuz.

STEAM ETA F-24an parte hartzen
duten nesken kopurua haunditu.
Jarraipena ematea HEDATZE proiektu
berrian egindako tailerretan.

Zientziako irakasgaietan nesken
bokazio zientifikoari arreta gehiago
eman.
Tailer berriak eta erakargarriak
eskeini.

DBH-EUSKARA
Elkarrekiko errespetua kontuan izan
dugu.
Talde hetereogeneoak sortu dira.

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

DBH-LENGUA
Elkarrekiko errespetua kontuan izan
dugu.
Talde hetereogeneoak sortu dira.

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

DBH-ENGLISH

DBH-TEKNOPLAST
Taldeak ikasleen izaera eta
gaitasunen arabera antolatu dira.

Taldeko lana egin beharrean talde
kooperatiboetan lan egitea  lortzea

Kutso hasieratik taldearen ongizatea
lortzeko arauak adostea eta
talde kooperatiboen dinamikak
landu.

DBH-GIZARTE Ikasleen jarraipen pertsonala egin da Hildoak zehazten joan eta bide honi Hildoak zehazten joan eta bide honi
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eta talde-dinamikak eta giroa lantzen
aritu gara.
Hezkidetzari dagokionez,
berdintasunaren ikuspuntua
curriculumean txertatzen goaz.

eustea. eustea.

DBH-ORIENTAZIOA:
Bitartekaritza erabili dugu; ikasleekin
akordioak sinatuz. Emaitzak nahiko
onak izan dira

Hurrengo ikasturtera begira, ikusi ea
posiblea izango zen ikasleen
bitartekari talde bat. Aurten ezin izan
dugu

Ikasleei proposatu, borondadez
beraien aldetik bitartekariak
ateratzeko

4. Helburua Objetivo:
Komunikazioa eta koordinazioa sendotzea ziklo artean zuzendaritza aldaketaren aurrean

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

maila, departamentua…]
GRUPOS [Alumnado OMR, AMPA, CCP, Equipo
directivo, etapa, ciclo, nivel, departamento…]

Ondo egindakoa. Helburuen lorpen
maila.

Aspectos a destacar. Grado de logro
de los objetivos.

Hobekuntzarako proposamenak
Propuestas de mejora

Hobekuntza proposamenak kontuan
hartuz, lehentasunak finkatu.

Prioridades en función de las propuestas de
mejora

ZUZENDARITZA:

Ikasturtean zehar hurrengo
ikasturteko Zuzendaritza-talde
berrian egongo diren kideekin bilerak
egin dira jarraipena era egokian
egiteko asmoz.

Datorren ikasturteko bileren
(batzordeak eta proiektuak)
plangintza egitea.

Iraileko lehen egunetan eta
Pedagogikako bileran proiektuak eta
batzordeak koordinatzeko uneak eta
ordutegia ezartzea.

HH:

- Mailaka bildu gara programazioak
adosteko eta aurrera eramateko.
- Astero ziklo bilerak egin ditugu
asteartero eta ordu batekoak izan
dira.
- Gurasoekiko bilera gehienak

- Ahal den neurrian, mailen arteko
koordinaziorako saioren bat
ahalbidetzea.
- Tailerrak bideratzeko irailean eta
ekainean koordinazio bilerak egitea
6. mailako tutoreekin.

- Etapen arteko koordinazioa.
- Tailerrak bideratzeko koordinazioa.
- Gurasoekiko bilerak eta txostenak
adostea.
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aurrez-aurrekoak izan dira. - Lehen Hezkuntzako lehenengo
ziklokoekin biltzea etapen arteko
koordinazioa bideratzeko.
- Zikloan gurasoekiko bilerak noiz
egin aztertu eta txostenak noiz eman
adostu.

LH 1.zikloa:

Guraso guztiekin aurrez-aurreko
elkarrizkerak egin ditugu.
“Foxit Reader” ezin izan dugu garatu
ikasgela batzuetan ez baitu
funtzionatzen.

Ezinbestekoa da ikasgela guztietan
“Ebean” sistemaren gailu guztiak
erabilgarri egotea.

“Ebean” sistemaren arkatz optikoak
eta softwarea.

LH 2.zikloa:

- Mailaka eta zikloka astero,
koordinatzen jarraitu
- Eskertzekoa, Iñakik emandako
laguntza ebaluazio saioak eta INIKA
programari lotutako zalantzak
aurrera eramateko.

Eskolara heltzen doazen irakasle berri
guztiei idatzizko txosten informatibo
bat ematea (inikaren erabilera,
zaintzak, ordutegia, atea, irteerak,
sarrerak, indartzeak…).

- Elkartzerakoan ziklo bilerei
lehentasuna eman.
- Baliabide teknologikoei lotutako
zalantzak aurrera eramateko
ikasturte osoan zehar arduradun bat
izatea.
- Eskolatik tour txiki bat

LH 3.zikloa:

Mailaka eta zikloka astero biltzen
jarraitzea.
Eskertzekoa izan da hurrengo
zuzendaria zikloan izatea, zuzenean
iradokizunak helarazteko.

Maila eta ziklo arteko komunikazioa
sustatzen jarraitzea.

Batzordeak sortzen direnean, ziklo
guztietako pertsonak sartzea,
komunikazioa zabaltzeko

DBH-MATEMATIKA

- Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak
eta egindako formakuntzak oso
lagungarriak izan dira gure artean
koordinatzeko.
- Inikak eta gmailak komunikazioa
erraztu dute.

- Familia batzuekin komunikatzeko
zailtasuna, INIKA ez dutelako
begiratzen edo ez dakitelako
erabiltzen (ez dute
formakuntzarik jaso).
- Ikasgaien artean etxerako lanen
zama adostu.

Formakuntza baliogarriak jartzea
mintegiz mintegi.
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DBH-ZIENTZIA
Zientzia Azokarako egin dugun lan
mintegien arteko koordinazio eskatu
du.

1. eta 3.DBH proiektuka lan egiteko
ordubeteko koordinazioa astero.

Koordinazio ordutan materiala eta
esperientzi ezberdinak trukatu

DBH-EUSKARA

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

Ikastolako web orria berriztea.
Bestelako sare sozialetan parte
hartzea.

Mintegien arteko koordinazio uneak
bateratzea

DBH-LENGUA

- Mintegi bilerak, ebaluazio bilerak
eta egindako formakuntzak oso
lagungarriak izan dira gure artean
koordinatzeko.
- Inikak eta gmailak komunikazioa
erraztu dute.

- Ikasgaien artean etxerako lanen
zama adostu.

Mintegien arteko koordinazio uneak
bateratzea

DBH-ENGLISH

DBH-TEKNOPLAST

F24 proiekturako eta Zientzia
Azokarako egin dugun lana
mintegien arteko koordinazio eskatu
du.

DBH proiektu desberdinetan lan
egiteko ordubeteko koordinazioa
astero.

Koordinazio ordutan materiala eta
esperientzi ezberdinak trukatu.

DBH-GIZARTE

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

Ikastolako web orria berriztea.
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2.2. Ikaskuntza-prozesuen ebaluazioa procesos de aprendizaje del alumnado

Aztertutako esparrua
Ámbito o aspecto analizado

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

Hobekuntza eta jarraipenerako prosamenak
Propuestas de mejora - continuación
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak aspectos de funcionamiento general del

centro
IUPean planifikatutakoa kontuan hartutik funtzionamendurako alderdi orokorren balorazioaren laburpena eta ondorioak

Volcado y conclusiones de la valoración de aspectos generales de funcionamiento, tomando como referencia lo planificado en el PAC

Alderdi positiboak
Aspectos positivos

Zailtasunak
Dificultades

Zergatiak
Causas

Hobekuntza proposamenak
Propuestas de mejora

Tutoretzen banaketa
Distribución de tutorías

Maila batzuetan, behin
betikoak egonda, jarraipena
egin ahal izatea.

Behin betikoak maila
guztietan egotea

Zikloren batean, adibidez
LH5-6, behin behineko eta
ordezko asko egon dira.

Ziklo guztietan behin
betikoak daudela bermatzea.

Tutoretza Plana
Plan de Acción Tutorial

Irakasleariaren jarrera
positiboa eta aktiboa.

Beharizanak eta dinamikak
adostea

Ikuspegi eta etapa
ezberdinak daudelako.

Kanpoko aditu baten laguntza
bilatzea.

Ordutegiak
Horarios

Jantokia bideragarria izan da
DBH azken txandan
(14:50etan sartu ahal izan
delako)

Toki falta patioak…
kudeatzeko,

DBHn HAUSPOAgatik goizeko
ordutuegia izan dugu,
arratsaldeetan tailerrak eta
indartzeak egiteko.

Onartutako  HEDATZE
proiektuarekin era berean
jarraitu ahal izatea.

Esklusiben banaketa
Uso de las exclusivas

Asteazkenetan hainbat
proiektu, koordinazio eta
formazio egin ahal izan dira
bi ordu jarraian.

Aurrez-aurreko bilerak
kalustro osarekin ez ditugu
egin aste santura arte,

COVID egoera apirilera arte
ez delako hobetu.

Proposamena: Asteartean
13:00-14:00tara HH-LHko
irakasleak geratu beharrean,
astelehenera pasatzea.

Laguntza eta errefortzuen
eraginkortasuna
Eficacia de los apoyos y refuerzos

Eduki ditugun baliabideekin
etekina ateratzen egin den
esfortzua.

Ikasle guztien
beharrizanetara heldu ahal
izatea

Egoera anitzak eta
ezberdinak direlako

Bidelaguna eta Hedatze
proiektuekin jarraitzea eta
irakasleriaren ordu
kreditoetatik indartzeak
ateratzea.

Organo kolegiatuen Akordioetara heldu ahal Bilerak presentzialak egitea
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funtzionamendua
Funcionamiento de los órganos
colegiados

izatea gatazkak sortu barik. baloratzea.

Pertsona bakarreko karguen
funtzionamendua.
Funcionamiento de los cargos
unipersonales

Karguaren betetze maila
egokia

Beste batzuk
Otros

Laburpena eta ondorioak Síntesis y conclusiones

Guztion lankidetza eta partehartzearekin ikastetxearen funtzionamendua aurrera era egoki batean eraman ahal izan da. Komunitate osoaren erantzuna beti
positiboa izan da.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos

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

desarrollan en el centro:

izenburua edo gaia título o tema

ULIBARRI PROGRAMA. HNP.

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Euskal girotze barnetegiak DBHko 1.mailako hiru
ikas-taldeetan.

Arlo akademikoan ahozkotasunaren ebaluazioa
landu dugu eta irratigintza Hauspoa tailerretan.
Hizkuntzetakoak ez diren ikasgaietan euskararen
ebaluazioa ere landu dugu, errubriken bitartez.

LH 3.ziklo. Euskara bultzatzeko formakuntza

Euskal Girotze Barnetegietan ezin hobeto ibili dira
ikasleak. Errepikatzeko asmoz, berriro eskatuko
dugu datorren ikasturterako.

Datorren ikasturtean normaltasuna
berreskuratzea dugu helburu eta aurten egin ezin
izan diren jarduerak berreskuratu, adibidez,
aitabitxi-amabitxi proiektua irakurzaletasuna
bultzatzeko.
Ikasbil proiektoan parte hartu nahi dugu LHko
6.mailan eta DBHn.

Datorren ikasturtean ere lau urteko planari
ekingo diogu.

Euskara sustatzeko ekimenak eta proiektuak sortu
dira. Honekin batera ere, aste kulturala aberastu
egin da. Hala nola, teleberria, jasotako pertsona
ezberdinengandiko hitzaldiak, euskal kiroletan eta
kulturan murgiltzea.

izenburua edo gaia título o tema

EMAKUMEAREN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO EGUNA (AZAROAK 25)
Hezkidetza Planaren komunitate osorako jarduera

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- Girotzeko, aurretik ipuinak eta bideoak ikusi
ditugu eta gaiari buruzko elkarrizketak izan
ditugu.
Egun horretarako mailaka hormairudia prestatu

HH- Ipuinak aukeratzerakoan edo erosterakoan
kontuan hartuko ditugu estereotipatuak ez izatea.
Gaia egunero lantzen jarraitzearen beharra
ikusten dugu.
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genuen eta umeek puxika morea eraman zuten
etxera.
LH 1-2: Gaiarekin zerikusia duten ipuinak landu
ditugu eta lehioetan jartzeko kartelak landu.
LH3. maila
Pasabidean ipintzeko ormirudia egin zen, bertan
ikasleek kartulinetan puxiken formak irudikatu,
morez margoztu eta ondoren puxikan bertan
bakoitzak bere mezua idatziko zuen. Amaitzeko
soken bidez irudikatutako bi pertsonen silueten
eskuetatik lotu zituzten.
LH4. maila
Pasabideetan ipintzeko lana osatu zen. Ikasleek
tximeleta moreak egin zituzten eta beraiek
aukeratu zuten mezua positiboak bi pertsonen
siluetei jarraituz  kokatu zituzten.
Arratsaldez, patioan edo pasabideetan, LH3 eta
LH4 egindako lanekin batera eta musuko moreak
jantzita, taldeko argazkiak atera genituen.
LH 5-6 Ekintzak: aproposak
Ikasleen parte-hartzea: inplikazio maila altua izan
zen.

Oraindik ikusten dugu gaia askoz sakonagoa dela
eta lantzen jarraitu behar dugula
(mikromatxismoak, mugikorraren erabilera,
hizkuntza…)
Kamiseta morea eskatzekotan denbora
gehiagorekin abisatu behar da. Proposatzen da
peto moreak erostea.

LH 1-2: Egindako ekintzak arrakasta izan dute,
mantendu egingo ditugu.

Lantzen jarraitu behar da, baina kontutan izanda
oso gai sakona eta konplexua dela eta batzutan
oraindik ez dute behar den heldutasuna gaia bere
osotasunean ulertzeko. Egunerokotasunean gai
honen inguruan sortzen diren arazoetan hurrengo
esku-hartzea zentratzea.

izenburua edo gaia título o tema

EUSKARAREN EGUNA
Euskerarekiko lotura afektiboa HH2 urteko gelatik DBH 4. mailara arte garatzeko jarduera

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

300 pegatina soilik eskatu direnez ez da
guztiontzat heldu.
TXOKOLATADA: GASKAri eskatu behar izan zaio
sukaldea ezin dugulako oraindik erabili. Kontuan
izan behar da ogia mozteko taldea osatu behar
dela; poltsak euki behar direla. Edalontziak erosi
behar direla. Alergiadunen zerrenda eguneratuta
izan behar da. Banatzeko pitzarrak gelatan
uretatik pasatzeko eskatu irakasleei.
Aurten ez da saridunik izan auzoan ezta
aipamenik ere, urteetako erizpidea aintzat hartu
gabe. LHko marrazki aukeratutakoen egileei opari
bana banatu zaie(LH 1-2 margoak eta
zorrozkiloak; LH3-4 jokoak; LH5-6 liburuak)

HH- Argitxoren urtebetetzea ospatzeko eskutitzak
jaso genituen, eskulan desberdinak prestatu
genituen eta txokolatada izan genuen
arratsaldean.

Pegatina guztiontzat izatea; DBHko ikasleek
egindakoekin, sarituak ez izan arren, ikastolako
kideentzat ere egin.
Pegatina lehiaketa eta marrazki lehiaketa lanekin
zeozer egin: pasabideetan jarri ikusgai,
horma-irudiak prestatu…

Euskara taldeko kideei txokolatejana eskaini edo
euren gustoko den zerbait.

HORMA-IRUDIAK kokatzeko tokiak aurreikusi eta
era egokian ezartzeko baliabideak jarri.
Horma-irudien bazterrak zaindu: artez moztu edo
formak erabili edo markua jarri…

HH- Argitxorena (umea gelaz gela joatea
eskutitzak irakurtzeko) denbora gehiagorekin
antolatu behar da, ez aurreko egunean.
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lh 1-2: 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.

LH3-4 MAILA

GOIZEAN
Marrazkiak pasabidean ipini genituen.
12:00 etan: Elkartu ginen beheko patioan esparru
desberdinetan MARMUTX dantza dantzatzeko.
Kanta desberdinak abestu eta dantzatu genituen.
ARRATSALDEAN
Pelikula ikusi eta paketeak banatu ziren.
LH5-6. Arratsaldean bingo musikala eta
euskararekin lotutako Kahoot egin zen.

DBHko euskara taldeko kideei zeozer hartzera
gonbidatu zaie abenduaren 2ko ekimen nagusira
joan direnean.
HORMA-IRUDIAK: DBHko ikasleek egindako
horma irudiak beheko solairuan eta 1. solairuan
kokatu dira. Epaile taldeak baloratu ditu eta
irabazleak aukeratu dira: DBH 4. C eta DBH 1. B

LH 1-2: Egindako ekintzak arrakasta izan dute,
mantendu egingo ditugu.

LH 5-6. Euskara batzordearen beharra aurkitzen
dugu, zerbait ezberdina eta aurretik antolatuagoa
dagoen garatzeko.

izenburua edo gaia título o tema

OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA. GABONETAKO JAIA
euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko jarduera

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- Olentzero eta Mari Domingiren panpinak
erosi ditugu eta guztion gustukoak izan dira.
LH 1-2: 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.

HH- Olentzero eta Mari Domingi azken bi urte
hauetan egin den moduan, aurrez-.aurrekoa
izatea.
Datorren urtean aukera badago betiko jaia,
ekintzak, gutuna,... berreskuratzea.
LH 1-2: Ahalegindu beharko da Covid19 egoera
baino lehenagoko dinamikak berreskuratzea.
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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.

3. eta 4. mailakoek aurreko asteetan abestiak
prestatuko dituzte:

Olentzero
Hator hator
Urte Barri Barri
Dringilindron
DIn Dan Don
Kanpaiak jaietan
Bizar zuri

3.MAILAN
Olentzero eta Maridomingi gelara etorri ziren
(leihotik sartu ziren) eta ikasle guztientzat gutuna
eta opariak ekarri zituzten. Gela apaindu eta
olentzero artikulatu bat egin zuten.

Olentzero eta Mari Domingi pasabideetatik edo
gelatik pasatzea mantentzea.
LH4koak eta HH2koak abestiak adostea,
txikitxuek horiek ezagutzeko.
Mari Domingiren panpina egitea. Polita izango
litzateke DBHkoek egitea gure laguntzarekin.

Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli
beharko genuke.

Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli
beharko genuke.

izenburua edo gaia título o tema

OSASUN SUSTAPENA LEHEN HEZKUNTZAN
Osasun zainketarako ezagutza eta baliabideen garapena sustatzeko jarduerak

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

LH 2ko tailerra aurten ez da  eskeini.
LH4: Higiene eta osasunaren garrantzia landu
genuen, udaletxeko osasun sailetik antolatua.
LH6 - Medikuak gorputzaren aldaketaren inguruko
hitzaldia (Lehen hiruhilekorako aurreikusita egon
da baina Udalak ezin izan duenez, bigarren
hiruhilekoan egin beharko da.)

Ikasleak nahiko pozik eta interesaturik egon ziren.
Errepikatzeko modukoa.

izenburua edo gaia título o tema

BIDELAGUNA: eskola orduz kanpoko laguntza programa. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari
erantzuna LH5-6.
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ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Aurtengoa bigarren ikasturtea izan da Deustuko
Ikastolak Bidelaguna Programan parte hartzen
duena.
Begiralearen huts egiteak eta aldaketa gertatu
dira lehen hiruhilekoan osasun kontuak direla eta.
Bigarren hiruhilekoan begiralearen lan
aldaketagatik ere aldaketa egon da. Hirugarren
begiralea urtarrilaren amaieran hasi da.

5. eta 6. mailako ikasleentzat klase lektiboetatik
kanpo eman zaien asteroko errefortzua izan da:
13:00etatik 14:00etara. Bi egun 5. mailan eta
beste bi egun 6.mailan.
BIDELAGUNA programaren helburua
eskola-arrakasta indizeak hobetzea da.
Horretarako, hurrengo xedeak indartu ditugu:
Laguntza behar zuten ikasleei, batez ere estimulu
egokirik ez dutenei, denbora osagarri bat
erabil dezaten, beren eskolako atzerapenari aurre
egiteko eta saihesteko.
Oinarrizko gaitasunen garapena hobetzea: batik
bat, irakurketa, gai instrumentalak, lanaren
antolaketa eta ikasketa-ohituren eskurapena.
Deustuko Ikastolan, 2021-2022 ikasturtean
Bidelagun proiektua aurrera eraman da 6. Eta 5.
mailan.
Proiektua etapa desberdinak izan ditu. Hasiera
baten, irakasle bat egon zen eta honek ezin izan
zuen bete Bidelaguneko helburuak. Arazoa
konpontzeko denbora asko pasa zen, eta
otsailerarte ez dugu irakasle finko bat izan.
Hortik aurrera, proiektua egonkortu egin da honen
helburuak aurrera eramanez. Tutoreen eta
Irakaslearen (Joseba) arteko harremana egokia
izan da eta horrek lagundu du ikasleen ikasketa
prozesuan.
Ondorio bezala, hezkuntza komunitateak
feedback positiboa izan du eta hurrengo urtera
begira  proiektua aurrera eramatea espero du.

izenburua edo gaia título o tema

HAUSPOA PROIEKTOA DBH

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Aurten proiektuari gogor ekin diogu. Ikasle eta
irakasleen partaidetza handia izan dugu eta tailer
anitzak sortu ditugu.
Datorren ikasturterako Hedatze proiektua eskatu
dugu. Horretarako irakasle, ikasle eta gurasoen
partaidetza eta inplikazioa ziurtatu dugu.

Datorren ikasturtean ea Hedatze proiektua
eskuratzen dugun eta aurtengo bideari ekin.
Horrekin batera, ikasturte hasieran zehaztuko da
irakasle bakoitrzaren ordutegian.
2. zikloko ikasleei inplikazio handiagoa eskatuko
zaie.

Datorren ikasturtean osasun neurriak leuntzea
espero dugu, talde ezberdinetako ikasleak elkartu
ahal izateko.

Eskola komunitateko kideak (irakasleak ez
direnak )eta eskola kanpokoak (auzokideak,
begiraleak, ikasle ohiak..) parte hartzea bultzatu
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nahi dugu.

izenburua edo gaia título o tema

ARTS AND CRAFTS LH 5-6
Plastikako tailerra ingelesez astean behin

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Onerako aldaketa izan da, irakasle bat talde
bakoitzarekin egotea.
Nahiko zorrotz ibili behar gara ingeleseko
erabilerarekin, sustatzeko zein gero ebaluatzeko.

Proiektuaren helburua eta ingelesaren erabilera
sustatzeko estrategiak birplanteatzea (izan ere,
saioetan ingelesaren erabilera oso txiroa da).
Irailean zehar zein tailer egingo den
birplanteatzea/erabakitzea eta hizkuntza
sustatzeko aurrera ezarriko diren ekintzak
zehaztea.
Irakasle batek talde batean finkatuta egotea
ikasturte osoan.

izenburua edo gaia título o tema

LARRIALDIETAKO EBAKUAZIO SIMULAKROA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

LH 1-2: Hiruhilabetean behin egiten dugu gure
pasabideko eta sarrerako zatia.

Ikasturte honetan, ikastetxe osoko ebakuazio
simulakroa ez da egin.

LH 1-2: Hiruhilabetean behin egiten jarraituko
dugu.

Lehen hiruhilekoan ikastetxe osoko ebakuazio
simulakroa egin ahal izatea.

izenburua edo gaia título o tema

AZTERkOSTA: DBH 4
Ingurune naturala ezagutaraztea eta pertsonen lotura ezartzea

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

AZTERKOSTA: 4.DBH
Ikasleek itsasadarreko ingurune naturala ezagutu
dute eta euren ezaugarri fisiko-kimikoan aztertu
analisi ezberdinen bidez. Ezaugarri biologikoak
behaketaren bitartez aztertu dute.

Datorren kurtsorako jarraitzea erabaki dugu baina
3. DBH-ko ikasleekin
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izenburua edo gaia título o tema

MONOLOGO ZIENTIFIKOAK- DBH 4

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Pandemia egoera dela eta on-line izan diren
eta ez dugu izan ikusteko aukerarik.

Datorren urtean aparte hartuko dugu.

izenburua edo gaia título o tema

ZIENTZIA ASTEA- DBH 3

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Efizientzia energetikoa gai nagusia izan da eta
horren inguruan 6 proiektu ezberdin aurkeztu dira
Bilboko Areatzan antolatu zen Elhuyarreko
zientzia azokan.
Ikaslee eta irakasleentzako oso esperientzia
polita eta aberatsa izan da.
Ikerketa proiektu bat garatzeko aukera eman digu
eta batez ere azokan egiten duten aurkezpena
gustatu zaie. Gazteen artean jakinmina piztu da.

Datorren urtean parte hartuko dugu baina
aurtengo esperientzia izanda kurtso hasieratik
hasiko gara lantzen eta kronograma jarri.
Irakasgai ezberdinen koordinazioa sustatu behar
dugu.

izenburua edo gaia título o tema

KRISTALIZAZIO LEHIAKETA- DBH 4

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Aurten pandemia egoera dela eta Bideo lehiaketa
egin da. Azkenean HAUSPOAko tailerra izan da
eta DBH-2 eta DBH-3ko ikasleek parte hartu dute.
Kristalen edertasuna eta erakargarritasuna
baliatuz parte hartu duten ikasleek metodo
zientifikoa landu dute.

Datorren urtean ere parte hartzeko asmoa dugu
eta DBH-3 mailan ikerketa proiektu bezala
txertatu programazioan.
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izenburua edo gaia título o tema

STEAM PROIEKTUA- DBH

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

STEAM proiektua-DBHn garatu da. LHko
ikasleekin proposatutako ekintzak ez dira egin,
pandemia egoera dela eta.

Datorren urterako ere eskatu da proiektua, aurten
burutu ezin izan diren hainbat ekintza egingo dira
eta pentsamendu konputantzionala 1. DBHtik-4.
DBHra programatu da

izenburua edo gaia título o tema

GREENPOWER F-24- DBH 3-4

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

F-24 kotxea eraikitzeko KITa izan dugu aurten eta
kotxea eraikitzeaz gain, diseinuan,
marketinean eta finantziazioan lan egin dute
ikasleek. Aurten 4 ,lasterketetan parte
hartu dugu eta oso esperientzia aberatsa izan da.
Marketing eta finantziatzio atalak lantzen hasi dira
auzoko komertzio eta Deustu bizirik elkartearekin.

Datorren urtean jarraituko dugu proiektu honetan
oso motibagarria izan delako ikasleentzat.
Eskola komunitateko kideak eta Deustuko auzoko
elkarte, komertzio eta auzikideak parte hartzea
bultzatu nahi dugu.

izenburua edo gaia título o tema

AZTERTU PROGRAMA INGURUMEN HEZKUNTZA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Materiala jaso dugu aurten baina ez dugu egin
astirik ez dugulako izan.

Datorren urtean 4 DBHko programazioan
txertatuko da.

izenburua edo gaia título o tema

SEXU ANIZTASUNA
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ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

ESANGURA elkartetik profesionalak etorri dira
DBH 2. mailako ikasleekin gai hau lantzeko. Bi
egun, bi ordu gela bakoitzean. Aurretik, ordu bat
tutoreekin eta, egin eta gero, beste bat. Urtero
bezala ondo egon da, baina hurrengo ikasturtera
begira, ez dute subentziorik jasoko.

Egin ahal izateko dirua lortzeko bideak topatzea.

izenburua edo gaia título o tema

DROGOMENPEKOTASUNEN AURREZAINTZARAKO PROPOSAMENA ESKEINTZEN DBH 3-4

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Udaletxetik etorri dira, 3.mailan eta 4.mailan hau
landu da:
Informazio objetibia
Mitoak
Kontsumitzeko arrazoiak
Nola esan ezetz
Ondo egon da.

Aurten 3 eta 4.mailan egin da, pasa den
ikasturtean ez genuelako egin 3. mailan.
Hurrengo ikasturteari begir, 3.mailan egingo dugu,
eta 4. mailarako drogaren prebentzioaren
inguruan beste tailer desberdin bat antolatuko
dugu.

izenburua edo gaia título o tema

ZER DAKIGU TABAKOAZ ETA ALKOHOLAZ DBH2

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Udaletik etorri dira eta hau azaldu dabe:
Tabako eta alkoholaren informazio objetiboa eta
mitoak.
Organismoaneragiñak, sexuare araberako
ezberdintasunak.
Talde presioa.
Interesgarria izan da

Hurrengo urterako eskatuta daukagu jada.

izenburua edo gaia título o tema

SARE SOZIALEN ERABILERA DBH-1

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Udaletxetik etorri dira eta hau landu dute: Ondo egongo zen hurrengo ikasturtean berriro
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Sare sozialen erailera librea sustatu
segurtasun jarraibideak
Norera eta gainontzekoen pribatutasuna
Interneten erabilera arduratsua
Egokia izan da

egitea

izenburua edo gaia título o tema

ZER DA SEXUA?
Sexologa bat etorri da aurretik jasotako beraien zalantzak, argitzeko (DBH 4.)

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Tailer honetan oso gustura egoten dira Hurrengo ikasturtean berriro egingo dugu

izenburua edo gaia título o tema

KAYAK - SUP ( BILBOBENTURA ) DBH 2

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Oso ekintza erakargarria da ikasleentzat
eta oso motibatuta egoten dira.

- HFan ordu bi jarraian izatea eta ekintza
ikastola ondoan egiteko aukera izatea lujo
bat da.

Hurrengo urtean berriro egiteko asmoa
daukagu.

Izenburua edo gaia título o tema

HERRI KIROLAK- DBH 3

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Herri kirolen jatorria ezagutzeko eta
modalitate batzuen praktika modu ludiko
baten, talde lanean eta euskal giroan
egiteko aukera izan dabe.

Berriro ere eskeintzea da gure asmoa; ea
topaketa egiteko aukera dogun oraingoan
( pandemia garaian ez dira antolatu ).
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izenburua edo gaia título o tema

ERRUGBYA- DBH3 ( Bilbao Rugby )

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Ikasleek, kirol honen berezitasunak eta
baloreak ezagutu eta praktikatzeko
aukera izan dabe.

- U.D.aren azken saioa Fangoan egitea
esperientzia polita izan da, bertoko
entrenatzaileak eta instalakuntzak
ezagutuz.

Hurrengo urtean berriro egiteko asmoa
daukagu.

izenburua edo gaia título o tema

ORIENTAZIO LASTERKETA - OLLARGAN PARKEA ( DBH3 )

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Kirol hau ezagutzeko aukera izan dabe
elkar lanean arituz eta beste ikastetzeko
ikasleekaz batera ekintzan parte hartuz.

- COBI taldeak antolatzen dauzan
lasterketetan parte hartzeko aukera
zabaltzen jake lagunekaz zein familian
joateko.

Hurrengo urtean berriro egiteko asmoa
daukagu.

izenburua edo gaia título o tema

BBB (RCP) TAILERRA - DBH 4
Bihotz Birikien Bizkortze lehen sorospen-teknika eta protokoloa ezagutu eta praktikatu HFkako
saioetan

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Ikastola, udaletxea eta gurutz gorriaren
arteko koordinazioa ona izan da.

- Ikasleek interesa agertu dabe eta
positiboki baloratua izan da jasotako

- Hurrengo ikasturtean HFko ikasgaiaren
barruan sartzea berriro ere.

2021-22 ikasturtea 30



formakuntza.

izenburua edo gaia título o tema

SURF ( Peña Txuri - Sopela )

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

- Ekintza oso erakargarria itxasoan eta
hondartzan egiten dalako; nahiz eta ikasle
batzuk ez eben parterik hartu.

- Kayak sup ekintzagaz konparatuz askoz
garestiago irteten da.

- Presupuestuaren arabera baloratuko dogu.

izenburua edo gaia título o tema

LH 1. ZIKLOA  -  MATEMATIKAREKIN JOLASEAN

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Hasi ginen egiten, baina Chroombook
erabiltzearekin ordezkatu dugu.

Chrombook izan ezkero, baztaetuta geratuko da.

izenburua edo gaia título o tema

LH 1. ZIKLOA  -  HARRI BITXIAK

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

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.

Proiektua aurrera eramateko 1 € gehiago
eskatzea eta tutoria orduan finkatzea.
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izenburua edo gaia título o tema

LH 1. ZIKLOA  -  AGATE DEUNA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- Aurten Haur Hezkuntzakoak ere “oles oles”
abestia prestatu genuen eta LHko 1. ziklokoen
aurrean abestu genuen.

LH 1-2: 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

HH- Hurrengo egitarauan “Oles oles” abestia
sartzea.
Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli
beharko genuke.

LH 1-2: HHkoek abestutako abestia (oles-oles)
ikasi beharko genuke

izenburua edo gaia título o tema

ARATUSTEAK

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- HH 3, 4 eta 5 urtekoek pasabide-jira egin
zuten eta HH 2 urtekoek gelatik kanpo jesarrita
ikusi zuten.
LH 1-2: 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.

LH3 eta 4.maila irakasleak ikasleen bila, zikloko
eta pratiketako ikasleak musikaren erritmoaz
dantzan joan ginen. Goizean pasabidean taldeko
argazkiak atera genituen, ondoren, pasabidean
abestu eta horren ostean, tailerrak geletan. Patio
ostean, jolasak patioan antolatu genituen
ikasleekin egiteko. Arratsaldean, bingo musikatua.

LH5-6. Azken bi urteotan urria geratu da,
mozorroen aldetik eta ikuskizunaren aldetik.

HH2ko pasabidean gelditzea eta inauterietako
abestia abestea.

Ahal den unean, betiko ospakizunetara itzuli
beharko genuke. Denok batera, elkarrekin,
patioen egiteko jarduerak.

Egoera hobetuz gero, betiko ospakizunetara
itzultzea.

LH 1-2: Antzera jarraituko dugu.

LH 5-6. Hurrengo ikasturteari begira, aurreko
antolakuntzara itzuli.
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izenburua edo gaia título o tema

LH 1. ZIKLOA  -  IKASGELAKO LIBURUTEGIA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

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 iritzi-fitxa bete beharko dute
(idazmena).

LH 2. rako liburu gehaigo erosi beharko dira.

izenburua edo gaia título o tema

LIBURURAREN EGUNA/ ASTE KULTURALA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- Aurtengo gaiak aukera eman digu gure
adinetako umeentzat ekintza erakargarria egiteko.

LH 1-2: Gure zikloan aukeratu genuen
ekintzak lan gehiegi suposatu du eman
duen emaitzarako. Denbora lortzeko,
beste ikasgaien denbora kendu behar
izan dugu.
LH3-4. MAILA
Liburu Eguneko erakusketako bisita egin zen.
Gurasoen aldetik jasotako proposamenak aurrera
eraman zirenez geletan bideoaren aurkezpena egin
zen.

LH 5-6
Liburu eguna eta aste kultura nahiko nahastu zen.
Antolakuntza eta informazio falta nabaritu dugu.

DBH:
Guraso elkarteak antolatutako ekintzak burutu
ditugu:
Sokatira erakustaldia - DBH1 eta DBH2

HH- Gaia aukeratzen denean Haur Hezkuntzako
interesak kontuan izatea.
Liburutegiko beste ekintza bat bezala hartzea
irailean programatuta eta HH5ekoak liburutegiko
arduradunarekin batera lantzea.

LH 1-2: Gure ustez, liburuaren egunaren
planteamendua aldatu beharko litzateke, liburuak
eta idazleak erdigunean jarriz.

LH 5-6
Irakaslegoak parte-hartzea antolakuntzan.

Ikasleak oso gustura ibili dira orokorrean.
Hala ere, ekintzaren bat gazteleraz bideratu zen.
Beharbada, euskara hizkuntza erakustaldi

2021-22 ikasturtea 33



Raketistenerakustaldia ez zen egin (DBH4)
Jon Maia bertsolariaren hitzaldia . DBH3

Harrijasotzaileen erakustaldia . DBH3

Biblioteakako arduraduna:
LH-ko eta HH-ko gelei beste umeen lanak
erakusteko unean zailtasunak egon dira.
Batetik, koordinazio gutxi izan dugulako.
Liburutegi arduradunak ziklo bakoitzak garatzen
zituen lanen zehaztasunak arinago jakin behar
izan zituen.
Bestetik, ekoizpen asko bideoak zirenez, umeen
abotsak ez ziren ondo entzuten edo ulertzen.
Batzutan grabazioa altuegi entzuten zen eta
besteetan baxuegi.

Ziklo batzutan, azkenengo emaitzak aste
kulturalan bertan bukatu ziren. Beraz, ezin izan
zen jakin nolakoak ziren. Aste horretan
liburutegiko arduranak mugimendu asko dauka
eta zaila da denbora izatea guztia aurretik
ikusteko.

horretan ere mantendu beharko genuke.

Bilera bat egin gutxienez aste kulturala hasi baino
lehen, jarduerak prestatzen ari diren irakasle
guztiekin.

Ekoizpenak mota desberdinetakoak egin ziklo
bakoitzean hainbeste bideo ez egoteko. Adibidez,
idatzizko lan gehiago, lapbookak, eskulanak, …

Lan guztiak aste bat edo bi lehenago bukatuta
izatea. Horrela, denbora gehiago egongo da
emaitza guztiak jasotzeko eta aurretik ikusteko
eta sailkatzeko.

izenburua edo gaia título o tema

LH 3. ZIKLOA  eta DBH 1 - MIKOLETA IPUIN LEHIAKETA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

LH 3.zikloa:
Lan potentea da irakaslegoarentzako baina gogotsu
hartu dute parte.

DBH1eko ikasle guztiek hartu dute parte Mikoleta
ipuin lehiaketan.

LH 3.zikloa:
Parte-hartzea sustatzeko euskara arloko lan gisa
aurkeztea.

Aukera polita da ikasleen idazlanak gure eremutik
ateratzeko.

izenburua edo gaia título o tema

HEZKIDETZA PROIEKTUA
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ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

● Aurten jornada erdiz liberatuta bi pertsonek lan
egin dugu esparru honetan. Honek ahalbidetu du
lan handia egitea ez bakarrik egun berezien
ospaketan baizik eta beste zenbait gaitan ere.

● Ahal izan dugun neurrian edukiz bete nahi izan
dugu zortzi zutabeen lanketa. Eskolako
errealitatearen azterketa edo diagnosia egin
ondoren. Hezkidetza diagnostikoa 2021-22
Hezkidetzako zortzi zutabeak

● Emakundek LHrako duen Hezkidetzako Nahiko
programa, emakumeenganako tratu txarrak
prebenitzeko programa da baina tutoretzetan
landu ohi ditugun gai asko hartzen ditu bere
baitan. Material guztia inprimatu eta plastifikatu da
lanean jarri ahal izateko,

● Aurten, hezkidetzareki zerikusia duten egun
berezietan lan sakonago bat egin ahal izan dugu.
Egun bereziak

● Formazioari lekua egin ahal izan diogu, bereziki
Haur Hezkuntzan. Hortik Hezkuntza Afektibo
Sexuala Haur Hezkuntzan gaia lantzea. Hezkuntza
afektibo-sexuala HHn

Uste dugu oraindik lan handia dagoela egiteko
berdintasunaren bidean.

- Zortzi zutabeetako bakoitzak lan handia dakar eta
jarraipena emango dion pertsona baten beharra
dago. Horretarako denbora beharko luke pertsona
horrek.

- Honetaz gain irakaslegoaren sensibilizazioa
garrantzitsua da. Ikasturtero irakasleon
formakuntzan zerbait egin beharko litzateke gai
honekin. Zortzi zutabeetako bat hartu eta saio
batzuk horretara dedikatu.

- Irakasleen balorazioa da hezkidetzaz gogoratzen
garela egun berezietan baina gero ez dagoela
lanketa bat. Horri neurri baten erantzuna ematera
dator Nahiko programa. Hobeago edo txarragoa
irudituko zaigu materiala baina hildo bat markatzen
du oso zehatza eta edukien aldetik baliagarria
norabide bat markatzeko bada ere. Material guztia
prest dago lanean hasteko.

- Badira nahiko programaz haratago lan egiteko
baliabideak eta hauek eskuragarri jarri ditzazke
Hezkidetzako arduradunak beharrak hala eskatuta.

- Interesgarria ikusten dugu familiekiko komunikazio
eraginkor bat ezartzea Hezkidetzako gaiak
zabaltzeko. Horretarako ezinbestekoa zaigu
koordinatzea gurasoen berdintasun
arduradunarekin.

- Diagnosiaren ondorioz hildo nagusietako bat
patioaren erabilpen berdintzaileagoa eta justuagoa
egitea da. Datorren ikasturtean aurten egindako
lanari jarraitzea dagokigu.

izenburua edo gaia título o tema

IKASTOLAKO BIBLIOTEKA

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

Bost urteko umeak eta lehen ziklokoak oso pozik
etortzern ziren ikasteko orduetan zein eguerdietan.
Ipuinen irakaspenak orokorrean ondo ulertu dituzte
eta giza balioak sustatzeko primeran egon dira.

Bigarren zikloan gustura etorri dira baita ere. Egindako
lanak (ipuinak, komikiak, bideo-galderak, etab.)
baliagarriak izan dira irudimena, idazteko eta ahozko
ulermena hobetzeko.
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Bostgarren mailako ikasleei asko gustatu zaie hitzaldiak
egitea prestatutako aurkezpen batekin (google
aurkezpena edo Canvarekin) eta etekina atera diote.

Seigarren mailan, zailtasunak egon dira batez ere
jarrera aldetik. Begirune gutxi egon da liburu
aurkezpenetan eta proposatutako jardueretan. Ikasle
gutxi batzuk ez dute ia ezer ez egin ikasturte osoan.
Zergaitiak hurrengoak izan daitezke; haien gustuko
ekintzak ez izatea (booktrailerrak, aste kulturaleko
lanak, …), erabilgarritasun gutxi ikustea, edota eragina
handiagoa izan dezakeena, bazekitela notarako lanak
ez zirela izango.

Eguerdiei eta atsadenaldiei dagokionez, 1., 2. eta 3.
mailako ume asko etortzen ziren. Batez ere, 2.mailako
umeekin liburutegia gainezka zegoen.
Beste mailetan (4., 5. eta 6.) ez dira etorri hainbetse
ume egun guztietan, eguraldiaren arabera gehiago edo
gutxiago egon dira.
5. eta 6. mailetan bakarrik utzi zaie portatilak erbiltzea
lan zehatz batzuk egiteko (ikasturte hasieran harrapatu
genituen batzuk jolasetan).

Bi arratsadeetan eskainitako orduetan, (5. eta 6.
mailentzako gordeta zeuden) ez da ia inor etorri.
Bakarrik egun gutxitan hurbildu dira liburuak
aldatzeko.

Irakas orduetan umeek seriotasun gehiago izateko, 6.
mailako liburu aurkezpenak eta jarduerak, noten
boletinan agertzea nola egin duten, ondo egongo
litzateke. Euskerazko arloan edo tarte berri batean izan
daiteke.

Atsedenadi eta eguerdi orduetan, printzipioz Covid
19-aren eragina ez dugunez izango, ziklokoka bateratu
daitezke liburutegian egoteko lehentasunak. Hau da,
ordu berean ziklo bat osorik batera etortzeko
eskubidea edo 1., 2. eta 3. mailak batera eta 4. 5. eta
6. batera izatea.

Ez dauka zentsu handirik arratsaldeko bi ordu hauek
eskaintzea umeak ez badituzte aprobetxatuko.

Komenigarria izango litzateke, bilbioteka alboko
pasabidearen horma margoztea.

izenburua edo gaia título o tema

MARTXOAK 8

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

HH- Eskulan ezberdinak egin genituen (familikoen
emakumeen hormairudiak, emakume eredu ez
esteroetipatuak hainbat lanbideetan adierazita, loreak
familikoen emakumeen argazkiekin). Gaiari buruz hitz
egin genuen.
LH 5-6. Hezkidetza batzordetik proposatutakoa garatu
da.

HH- Kamiseta morea eskatzekotan denbora
gehiagorekin abisatu behar da. Proposatzen da peto
moreak erostea.

LH 5-6. Ondo dago batzorde edo talde bat izatea
honetaz arduratzen dena, esanguratsua eta mamitsua
den lana garatzeko. Horrela mantenduko genuke,
baina egin beharrekoa aurretik esagutaraztea ondo
legoke, irakaslegoak denbora izan dezan beharrezkoa
dena antolatzeko.
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izenburua edo gaia título o tema

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad

izenburua edo gaia título o tema

ondorioak
conclusiones

jarraitzeko proposamenak eta baldintzak
propuestas y condiciones de continuidad
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formación y desarrollo profesional

➔ Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa [lan-ordutegian] Valoración de actividades formativas del profesorado fuera del centro [en

horario lectivo]

irakaslea
profesor/a

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

balorazioa
valoración

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

asebetasuna
satisfacción

ITZIAR BELASKO
BERRIA

Ikasgelaren aurkezpena

2021-11-03
17:30-18:30

ONLINE
%100 %100

Informazioa emailez eman
klaustroari eta SITEn jarri

Programazioetan baliabide gisa
eta metodologian txertatzea

AINHOA BASTERRA
BERRIA

Ikasgelaren Balorazioa

2022-05-05
17.30-18:30

ONLINE
%95 %100 Ikastetxean egiten denaren azalpena

Aste kulturalean Berria
Ikasgelakoen partetik
ikasleriarentzako aurkezpena
egitea. Guraso Elkartekoei
proposatu

ITZIAR BELASKO
DigComEdu

Irakaslearen gaitasun
digitala

azaroak 17
abenduak 1
urtarrilak 12

otsailak 9
martxoak 16
maiatzak 4
ekainak 3

17:00-18:30
ONLINE

% 70 % 60
Digitalizazio Planaren prestaketarako
aholkuak eta jarraibideak izan

DIGITALIZAZIO PLANA egiteko
orientabideak

ITZIAR BELASKO
Adimen Gaitasun Handiako

Ikasleak Ezagutzen

azaroak 29
18:00-20:00

ONLINE
%100 %100

Gaitasun Handiak izan ditzakeen
irakasleei informazioa eskuratzea eta
laguntza ematea

Grabatutako bideoaren zati
batzuk irekita dagoen epean
edota hartutako apunteak
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irakasleei ezagutarazi

OLGA LOPEZ

IBAN SAEZ

ESTIBALIZ ASTIGARRAGA

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

O modulua:

Curriculumaren edukiak eta
berrikuntzak

Mar 14-Mar25
ONLINE 1 ordu

17:00-18:00
Aurrez aurre 2

ordu
17:00- 19:00

Norbanako lana
10 or

Aurrez aurre 2
ordu

17:00- 19:00

%100 %100

Datorren ikasturterako (LOMLOE)
datozen aldaketak egiteko
orientabideak.

Grabatutako bideoaren zati
batzuk irekita dagoen epean
edota hartutako apunteak
irakasleei ezagutarazi

OLGA LOPEZ

ESTIBALIZ ASTIGARRAGA

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

1. modulua: zuzendaritza
taldeak DBHn eremuka lan

egitea

Mar 28- Api 8
ONLINE 1 ordu

17:00-18:00
Aurrez aurre 2

ordu
17:00- 19:00

Norbanako lana
10 or

Aurrez aurre 2
ordu

17:00- 19:00

%100 %100

Datorren ikasturterako (LOMLOE)
datozen aldaketak egiteko
orientabideak.

Grabatutako bideoaren zati
batzuk irekita dagoen epean
edota hartutako apunteak
irakasleei ezagutarazi

ITZIAR BELASKO

IDURRE URRESTI

ANE ALARCIA

UXUE PASCUAL

GARAZI SANTAMARINA

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

2. modulua: Hezkuntza

inklusiboa

Api 25- Mai 6
ONLINE 1 ordu

17:00-18:00
Aurrez aurre 2

ordu
17:00- 19:00

Norbanako lana
10 or

Aurrez aurre 2
ordu

17:00- 19:00

% 100 % 70

Datorren ikasturterako (LOMLOE)
datozen aldaketak egiteko
orientabideak.

Grabatutako bideoaren zati
batzuk irekita dagoen epean
edota hartutako apunteak
irakasleei ezagutarazi

ANE ALARCIA

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

3. modulua:

Mai 16- Mai 27 %100 %100
Lege berriaren ebaluazioaren
inguruko nondik-norakoak ezagutzea

Irakaslego artean zabaltzea
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Ebaluazio hezigarria

ANE ALARCIA

ITZIAR BELASKO

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

4. modulua:

Curriculun sozio.emozionala

Eka 6- Eka 17 %100 %100
Lege berriaren alderdi
emozionalaren inguruko
nondik-norakoak ezagutzea

Irakaslego artean zabaltzea

ANE ALARCIA

CURRICULUM BERRIAREN

FORMAZIOA

1. modulua: estrategiak

metodologikoak (HH, LH,

DBH)

Ekaineko azken
asteetan

%100 %100
Lege berriaren estrategia
metodologikoen inguruko
nondik-norakoak ezagutzea

Irakaslego artean zabaltzea

Ainhoa Basterra

Fernandez

NAHIKO programako

formazio saioak

Hainbat data
ikasturte osoan

zehar
85% 70%

Nahiko programaren jarduerak
ezagutu ditut eta materialak prestatu
ditut tutoretza planean txertatzeko.
Sentsibilizaziorako zenbait material
ezagutu ditugu eta zabaldu.

Datorren ikasturterako
hezkidetzako arduraduna
formazioko saioak zabaltzen
jarraitzea.

DBHko irakasleak
Euskararen soziolinguistika

(Irale)
Lehen

hiruhilabetea
% 90 %40 Gaur egungo ikasleen egoera

soziolinguistikoaz ohartu gara.
Teoria ezagutzen dugu. Ideia
praktikoen bila gabiltza.

Goretti Eskalza Miguel
Haurren eta nerabeen

kontrako sexu abusuak

Urriak 8-

Azaroak 29

(Online)

%100 %100 Hezkidetza proiektuan sartu da. Irakaslego artean zabaltzea

Goretti Eskalza Miguel

R300  Irakasgaitasuna eta

hizkuntza gaitasuna

sendotzeko ikastaroa (Irale)

Urtarrilak 31-

apriliak 8 %75 bajagatik %75
Irakurriaren ulermena lantzeko
baliabideak sortu dira eta site baten
bidez erabili ditzakegu.

Irakaslego artean zabaltzea

Ainara Barrio Ruiz Taller casos prácticos Otsailak8,15,22 %75 %75
Bullying kasuak daudenean zelan
eraman praktikara.

Ikasi dugunarekin laguntza
zehatzagoa eman umeei.
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bullying y ciberbullying Matxoaren 1

➔ Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzen balorazioa Valoración de otras actividades formativas fuera del

horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro

irakaslea
profesor/a

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

balorazioa
valoración

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

asebetasuna
satisfacción

Maria Jesus Gorostiza DBH zuzendarien mintegia % 80 % 100 % 90 Informazioa, laguntza

Monika Eriz HNPko mintegiak %100 %100 %100 Informazioa, laguntza
Covid-19 aurreko ekintzak eta

jarduerak berreskuratzea.

Idurre Urresti
Kontsultoreen

mintegia
%100 %100 %90 Informazioa, laguntza

Iban Saez
HH/LHko Ikasketa buruen

mintegia
%80 %100 %90 Informazioa, laguntza

Itziar Belasko
HH/LHko zuzendarien

mintegia
%100 %100 %100 Informazioa eta laguntza Jarraitzea
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Iban Saez
IKT Mintegia

HH/LH
%90 %100 %90

Informazioa, laguntza. IKT

batzordeari informazioa helarazi

IKTko bilerak finkatu ordutegiak

egin aurretik eta sistematizatu.

María Jesús Gorostiza
IKT Mintegia

DBH
%90 %100 %90

Informazioa, laguntza. IKT

batzordeari informazioa helarazi

IKTko bilerak finkatu ordutegiak

egin aurretik eta sistematizatu.

Itziar Belasko

Iban Saez

Idurre Urresti

HH/LH Elkarbizitza-

Hezkidetza mintegia
%100 %100 %100 Informazioa eta laguntza

DBHKO eta HH-LHko Hezkidetza

Planeko arduradunek mintegian

parte hartu ahal izatea

Itziar Belasko

Irakasleen gaitasunei

buruzko jardunaldiak:

Erronka berriak, aukera

berriak

2022-01-14

9:00-14.00

% 100 %100 %100 Informazioa

Ikaskuntza- komunitatea izateko

bideak eta baliabideak uztartzea.

Irakasleriak elkarrizketak izateko

uneak ezartzea, “gabeziaren

begirada” “ahalmen begirada”

bihurtzeko konfiantza eta

teknologiaren laguntzaz.

Itziar Belasko

Olga Lopez

Cristina Gondra

Idurre Urresti

Ongizate emozionala eta

bizikidetzarekin denok BAT

2022-03-30/31

9:00-14:00

%100 %100 %100 Informazioa eta praktika onak

“Tratuonak” lehenesteko bideak

uztartzea testuingurutik abiatuta

Elkarbizitza-Hezkidetza plana

hobetzeko. Entzute aktiboari

garrantzia ematea, HITZA eta

ENTZUTEA bizikidetzaren

oinarriak direla jabetuz eta

ONGIZATEA eta

SEGURTASUNAren bila arituz.

OVERSTRESSED SCHOOL SYSTEM

2021-22 ikasturtea 42



arriskuaz jabetzea.

Ainhoa Basterra

Fernandez
Hezkuntza Afektibo sexuala 70% 70% 60%

Informazioa eta formakuntza

irakasleei

Datorren ikasturtean jarraitu

beharko genuke Hezkuntza

afektibo sexuala lantzen

irakasleekin batez ere LH1 eta 2

zikloetan

Ainhoa Basterra

Fernandez
Pornografia irauliz 70% 70% 60%

Informazioa jaso formazioa

prestatzeko

Hirugarren zikloan zabaldu

bertan ikasitakoa.

Libe Goiri Aurtenetxe

PENSAMIENTO

COMPUTACIONAL

Programación con bloques

Robótica, diseño 3D e

implementación

Kurtso osoan

zehar
%100 %90 DBHko 2. zikloan STEAM proiektua

inplementatzeko..
Hurrengo urtean DBH osoan
STEAM proiektua zabaltzeko.

Iratxe Miñambres Saez

PENSAMIENTO

COMPUTACIONAL

Programación con bloques

Robótica, diseño 3D e

implementación

Kurtso osoan

zehar
%100 %90 DBHko 2. zikloan STEAM proiektua

inplementatzeko..
Hurrengo urtean DBH osoan
STEAM proiektua zabaltzeko.

Ane Alarcia Mercado

Sare sozialetan heztea:

hezkidetzan oinarritutako

ziberbizikidetza eraikitzen

%100 %100 %90 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu
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Ane Alarcia Mercado ICT for language teaching %100 %100 %100 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu

Ane Alarcia Mercado
Gazte eta umeen

erresilientzia sendotzen
%100 %100 %100 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu

Ane Alarcia Mercado

Emaitzak eta bizikidetza

hobetzea, praktika

inklusiboetatik abiatuta

%100 %100 %90 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu

Ibai Goikoetxea López
Gazte eta umeen

erresilientzia sendotzen
%100 %100 %100 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu

Amaiur Suárez Ugalde
Haur eta nerabeen aurkako

sexu abusuak
%100 %100 %100 informazioa, formazioa eta laguntza Ikasitakoa zikloan zabaldu

➔ Ikastetxearen formazio planarekin lotutako lan-ordutegian prestakuntza ekintzen balorazioa Valoración de las acciones formativas en horario laboral relacionadas con el

plan de formación del centro

irakaslea
profesor/a

ikastaroa edo mintegia
actividad formativa

balorazioa
valoración

ikastetxeari ekarpenak
aportaciones al centro

hobekuntza proposamenak
propuestas de mejora

bertaratzea
asistencia

inplikazioa
implicación

asebetasuna
satisfacción

KLAUSTRO OSOA IRALE %100 %100 %50
Euskara sustatzeko idei berriak sortu

dira

Teoria gutxiago izatea eta

proposamen zehatzagoak

ZUZENDARITZA TALDEA- DEUSTUKO PEDIATRA azaroak 16 %100 %90 HH-LH/DBHko irakasleriari jarduteko prozedurak adostu eta

2021-22 ikasturtea 44



ORIENTATZAILEA-

AHOLKULARIA

GAITASUN HANDIKO

IKASLEAK

15:15- 16:15

aurrez aurre

informazio hitzaldia eman eraginkorrak bihurtu

HH-LH irakasleria GAITASUN HANDIAK
abenduak 15

aurrez aurre
15:15-16:15

Tutoreentzako aholkuak bideratzea

eta ikasle askoren pediatrarekin

koordinatzea

Eusko Jaurlaritzak esaten duena,

berritzegunearekin egiten den

lana eta pediatraren

eskuhartzearekin irakasleak bat

egin ahal izatea

SOLE CRIADO

ANE ALARCIA

IRANTZU SAN MARTIN

INGELERAREN SARRERA

GOIZTIARRA (EARLY START

TO ENGLISH)

TOPAKETAK:

urtarrilak 18

martxoak  17

maiatzak  19

14:30- 16:30

%100 %100 %100

Irakaskuntza prozesua eta gure

eguneroko praktika aberasteko

baliogarria izan da.

LHrako ere jasotzea

formakuntza.

AINHOA BASTERRA
NAHIKO PROGRAMA

(EMAKUNDE)
%85 %100 %80

LHko tutoretza planari ekarpena

material zehatza prestatuta utzita.

Sentsibilazio hitzaldien hedapena

NAHIKO programa tutoretzan

sistematizatzea, Hezkidetzako

arduradunaren eskutik

HH irakasleria

SEXU HEZIKETA OROKORRA

HHko IRAKASLERIAREKIN

EKAINAK 1 eta 8

13:00-15.00

%100 %100 %90

HHko irakasleek Hezkuntza Afektibo

Sexualaren garrantziaz ohartzeko eta

baliabideak eskuratzeko balio izan

du.. Zenbait zalantza argitzeko

baliagarria izan da.

Datorren ikasturteari begira

HHko zikloan programazioetan

txertatzea Hezkuntza Afektibo

sexualen edukiak.

Ikasturte hasieran beste

etapetara zabaldu formazio hau.
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarriak actividades

complementarias

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del plan

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del plan

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Hasieran programatutakoa aldatzen denean,
kontan eduki behar dira eragina izan ditzakeen
eremuak, halan hola, idazkaritza/AKA, ikasketa
burua, jantokiko arduraduna, espezialistak,
eskolaz kanpoko arduraduna.

Aldaketa dagoenean eragina daukalako beste
eremu batzuetan (Autobusa, jantokia, eskolaz
kanpoko jardueretan, ordezkapenetan..)

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Etapa eta mintegika lan ona egiten da baina euren arteko koordinazioa egitea komeni da
errepikapenak ekiditzeko (batzuetan leku berberera doaz helburu berdinarekin eta maila
ezberdinetan).

2021-22 ikasturtea 48



4. Eskolaz kanpoko jarduerak actividades extraescolares

EKINTZA: ANTZEZPENA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

- Saioak burutzeko espazioak ikastolan ez egoteak
denbora galtzeak ekarri ditu.
- Hainbat teknika ezin izan dira jorratu
- Polikiroldegiko langileen jarrera jardueraren
monitore eta umeekiko.

- Covid protokoloa dela eta.
- Covid protokoloa dela eta.
- Monitoreen gain presio handia egon da.

Antzezpeneko klaseak eten dituzte azalpenak
eskatzeko umeak aurrean zeudela kontutan izan
barik.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Datorren urteari begira, egoera orokorra normaltasunera bueltatuko denez ekintzen antolaketa
errezagoa izango da.
Espero dugu saioak ikastolan bertan burutzea, bertan jardueran erabiltzen zen material guztia bait
dago.
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EKINTZA: BOSTEKO JOLASA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización x

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

x

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

x

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

x

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Falta de comunicación con el monitor (pero no
por su causa ya que tengo su teléfono)

Al ser una actividad a mediodía no tenemos la
oportunidad de ver al monitor y cruzar alguna
palabra en persona.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Los comentarios de los niños siempre han sido positivos, salen contentos contando los juegos que han
hecho. Pero al ser pequeños tampoco dan muchas explicaciones, así que para otro año estaría bien
tener un feedback del monitor de vez en cuando, inclusive algunas fotos, seguro que valdría con
pedírselo.
La valoración final es muy buena.
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EKINTZA: AISIALDE TALDEA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Los niños se relacionan entre las mismas edades
aunque suelan estar todos en el mismo grupo
El monitor tiene k  atender las necesidades  para
distraerles en cada actividad

Diferencia de edad entre ellos

Gustos diferentes entre ellos por edad

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

La valoración del grupo ha Sido muy buena se han divertido han conocido a más descubriendo otros
valores y aprovechando el tiempo para k los k lleven deberes los hagan con ayuda en este tiempo del
grupo
Una propuesta para otro año si el grupo sería más grande algún monitor más para k la demanda de
los niños sea más productiva
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EKINTZA: Mahai Tenisa

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Horario complicado para los alumnos porque
suelen tener otras actividades extraescolares o de
idiomas

Los cambios de horarios realizados durante la
pandemia.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Las clases se han desarrollado sin inconveniente alguno y los alumnos como siempre han participado
activamente en las mismas.
Propuesta: lo ideal seria volver a los horarios de clase antes de la pandemia.Lh de 13 a 14 de lunes a
viernes y DBH miercoles y viernes de 14-14,15 a 15-15,15 horas ya que hay mucha mas afluencia y es
mayor el numero de alumnos
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EKINTZA: Euskal dantzak

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1. Ahalik eta klase ordurik gehien eman ahal
dituzten monitoreen bilaketa /Encontrar
monitores disponibles para el máximo número de
horas posible
2. Familiekiko harremana /La relación con las
familias
3 Burbuja taldeak /Los grupos burbuja
4. Monitore berrien moldaketa /Adaptación de
monitores nuevos
5. Ikasle batzuen jarrera txarra / La actitud
negativa de algunos alumnos
6.Maila desberdineko ikasleak ezin mahastu
izatea / La dificultad de poder agrupar alumnos
de diferentes cursos
7 Ekintzarako behar zen gauzetako dirua
eskatzerakoan aurkitutako trabak / La dificultad
encontrada a la hora de solicitar dinero para
algun gasto necesario de la actividad

1. Dantza talde batean egon behar dira ta
normalean aldi berean ikasketekin daude
/ Normalmente son jóvenes que
pertenecen a un grupo de danzas y están
estudiando

2. Talde bereko ikasleen arteko haserreak
/Algunos desencuentros entre alumnos
del mismo grupo

3. Covid
4. Aurreko urteetako monitoreek ezin zuten

/ Los monitores del curso pasado no
estaban disponibles

5. Gurasoek behartuta datozen ikasleak /
Alumnos que no tienen interés en la
actividad iban obligados por sus padres

6. Jantokiko ordutegiak / Horarios comedor

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Orokorrean balorazioa positiboa da. Hainbeste ikasleak parte hartzeak gure kultura mantentzen
laguntzen du./  En general la valoración de la actividad es positiva.Realizar la actividad con tantos
niños permite, en cierto modo, preservar el interes por nuestra cultura.
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EKINTZA: Esku Pilota

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1. Kirola egiteko tokia.
2. Kuota.
3. Ume txikienen kasuan oraindik ez dute

gaitasun handiegirik esku-pilotan egiteko.
4. LH 4-ko ikasleak beste kiroldegi batetara

desplazatu behar izana.

1. Pilotan egiteko toki egokiena ez da
squash pista eta eskolako frontoia txikia
da. Baia honek irtenbide zaila dauka.

2. Kuota aldaketa dela eta kexa batzuk egon
dira, hazkundea dela eta.

3. Kirol nahiko teknikoa izanik, umeek ez
dute erraztasunik, oraindik, esku-pilotan
egiteko.

4. Honek talde horretako hainbat umek
kirola uztea ekarri du.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Nik uste oso positiboa izan dela. Monitoreak berak esan duenez, kasu batzuk kenduta, umeak oso
pozik egon dira esku-pilotan. Gainera, jarduera ez da zentratu, bakarrik, esku-pilotan, gauza gehiago
egin dituztelarik umeen arteko elkar-kidetza eta umeen bestelako gaitasunak lantzeko.
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EKINTZA: DANTZA GARAIKIDEA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización
X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

LH1tik LH6ra ikasle guztiak elkarrekin egon izana. Monitore bakarra kontratuan izan dugu. Horrek
antolaketan arazoak sortzen ditu

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Ekintza orokorrean oso ondo atera da baina datorrenikasturteari begira, LH1etik Lh3ra ostegunetan eta
LH4tik DBH 1 era, ostiraletan egitea proposatzen dugu.
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EKINTZA:MARGOGINTZA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Ordutegia ez dator bat jarduaren
itundutakoarekin.

La actividad  ha tenido poco éxito entre el
alumnado .

Lehenengo sei hilabeetan,batez beste,40minutu
gehiago eman ditut eskola(jangela)garbitzen eta
txukun uzten. Horrek  eskolatik ordu erdi
beranduago geratzea ekarri dit horretarako ( egun
batzuetan denbora gehiago ere bai )

El motivo ha sido el horario de tarde.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Lan - plana bete da eta ikasleen erantzuna bikaina izan da .
La actividad se ha desarrollado perfectamente, la participación de los alumnos/as ha sido buena y se
han relacionado muy bien  entre ellos/as y con su profesor.
Resaltar el  buen trabajo de Mendo.
Como propuesta para el próximo año que la actividad  se realice en horario de mediodía.
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EKINTZA: FUTBOLA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Espazioak eta ordutegiak ez dira nahikoak Futbol jarduera ezin da Ikastolako patioan burutu,
patio honek dituen mantenimendu baldintza
txarrengatik. Hori dela eta kiroldegiko espazioak
eskatzen ditugu urtero, baina ematen zaizkigun
espazioak eta ordutegiak ez dira nahikoak.
Arazo hau estrukturala da eta irtenbide bat bilatu
behar zaiola uste dugu, bai Zelai Berdearen
erabilera handiago bat lortuz edota C.P. Deusto
Ikastetxeko espazioen erabilera eskatuz.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

Urtearen balorazioa oso baikorra izan da, pandemia gainditu eta normaltasunez amaitu ahal izan
dugulako. Aldi berean talde kopurua handitzen doa eta honek sendotu egiten du Ikaslegoak Ikastolan
bertan talde-kirol bat egiteko aukera izatea. Gainera aukera honek ikuspegi ludikoa eta formatiboa
ditu oinarritzat eta hau kualitatiboki ezberdina da auzoko futbol klubek duten ikuspegi
konpetitiboarekin.
Hala ere, etorkizunari begira erronka garrntzitsu bat dugu espazioen eta orduen eskasia dela eta.
Kiroldegiak ez dizkigu behar ditugun espazioak eta orduak eman nahi eta honek kolokan jarri ditzake
ikaslegoak kirola egiteko dituen aukerak. Premiazkoa da egoera honi erantzun bat ematea, futbolaren
urritasunak saskin eta beste jardueretan presioa sartzen duelako (espazioengatik elkarrekin lehiatzera
behartzen gaituztelako). C.P Deustoko futbol espazioen erabilera edo Etxezuriko espazioen erabilera
irtenbide bat izan daitezke, baina eskaera hauek arrakasta izan dezaten, Guraso Elkarteak bakarrik
egin ordez, Deustuko Ikastolako zuzendaritzak ere bultzatu behar dituela uste dugu.
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EKINTZA: SASKI BALOIA

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

ANTOLAKETA

IKASTOLAKO SARBIDEA

KANASTA FALTA

MATERIAL FALTA

FUTBOLAREKIKO KOORDINAZIOA

BUROKRAZIA GEHIEGI

Aurten ekintzaren antolaketa gogorra izan da
nahiz eta sortu dan taldea barria gogor lan egin.
Saski ekintza alde ezberdin asko antolatu behar
ditu, espazioak,ordutegiak, federazioa, arbitroak,
entrenatzaileak, dirulaguntzak eta abr Sailtasun
gehiegi.

Giltzak hartu eta bueltatu beharra ikasturte osoan
zehar

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora
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EKINTZA: HERRI KIROLAK

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

Doh
ainik

da

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1-. Familia askok ez dituzte ekintzaren ezaugarriak
ezagutzen.
2-. DBHko taldeak sortzea.

1-. Ez dutelako dagoen informazioa aztertzen.
2-. Adin hauetako umeek beste lehentasunak eta
aukerak dauzkate , eta dena bateratzea ez da
erreza izaten.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

- Parte hartu diren familiak eta umeak oso gustora ibili dira. Gainera, familien artean sortzen
diren harremanak eta loturak Ikastolak eta GEk dauzkagun helburuekin bat egiten dituzte.

- Web orrialdean dagoen informazioa osatu.

EKINTZA: Mendi-talde

➔ Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización
X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X
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Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

➔ Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

- Oso partaide gutxi apuntatzen dira. - Deustuko Familiek bere denbora pasa
antolatzeko orduan beste aukera
ezberdinak hartzen dituzte.

- Mendira irteteko erabakia azken
momentuan hartzen dute. Ez dira 5 egun
lehenago konprometitzen.

➔ Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración

general del plan, conclusiones y propuestas de mejora

- Mendizaletasuna zabaltzeko aukera paregabea da.
- Ekintzaren antolakuntza eta prestaketa Federazioaren eskutik dator, beraz Arduradunarentzat

oso erosoa eta erreza da.
- Hurrengo Iraileko Informazio Bilera antolatzea beharrezkoa izango da.
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5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares

➔ Zerbitzu mota: jantokia Tipo de servicio: comedor

Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

1. Zailtasun teknikoak

1- Arduradunen esperientzia ezaren zailtasuna

egon da zerbitsua hasteko.

1.1. Covid egoerak arauak hartzera behartu gaitu

(distantzia, garbitasun gehiago, jolasteko guneak

ezberdindu…)

1.2. Jankide asko izanda eta ohitura ezberdinekin,

guztien baliozkotzea banan-banan egin behar izan

da aplikatiboan. Ohitura finkatzeko urriaren 15

eman zen epe-muga eta aldaketa asko egon ziren.

Honek kontrol orriak sortzeko, aplikatibo

informatikoan datuak zuzentzeko, orohar,

zerbitzua egoki hasteko zailtasuna izan da.

1.3. Bekadunek lan handia suposatu dute.

Honek, jankide bekaduna jaten zegoen bitartean,

ikastolak dirurik jasotzen ez zuela esan nahi zuen.

2. Zailtasunak gurasoekin

Ordaintzeko zailtasunak dituzten familiak ere

traba garrantzitsu bat izan dira.

1. Formakuntzarik ez egoteak egoera zaildu du
ere.

1.3. Beka emateko prozesua geldo eta atzerapen

handiarekin ibili da.
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3. Zailtasunak Gascarekin

Orokorrean balorazioa oso positiboa bada ere,

zailtasun batzuk egon dira: Ikastolatik eskarietako

errakuntzak egon dira, baita enpresak

eskatutakoa (plarer bereziak edo kopuruak,

osagairen bat, officerako beharrezko tresnak)

ondo ez betetzea ere gertatu da. Abisua ematean,

gehienetan, arazoak konpondu dira.

4. Zailtasunak begiraleekin

Haien lana eskergarria izan da. Taldeak behar zen

tokietara eraman dituzte, harremanak onak izan

dira, jaten eman diete ikasleei eta biltzeaz

arduratu dira. Orokorrean prest egon dira

bapateko aldaketak egiteko.

Begiraleen lanean topatutako zailtasun larriena

euskararen erabilpenean egon da. Begiraleen

artean erdera nagusi izan da eta batzuek,

ikasleekin erlazionatzeko, gehiegitan erdera

erabili dute ere .

4.1. Telebistaren gehiegizko erabilpena ere

aipatzekoa da.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración general del

plan, conclusiones y propuestas de mejora

1. Datorren ikasturterako jantokiko arduradunak, informazioa jasoko du ekainean lanaren arlo
ezberdinei buruz.

1.1.Covid egoera lasaitzen doan arren, patioko jolas-guneak banantzen jarraitu behar dira liskarrak
ekiditzeko.

1.2. Ikastolak jatokira izen emateko prozesua ekainean hasi du. Horrela, datuen gehiengoa ikastolak
izango du eta prozesua azkartuko da.

1.3. Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen beka prozesua arinagoa izatea espero da baina ez dago
Ikastolaren esku.  Bekadunei dirua eskatzen jarraitzea espero da.

2. Inika erabiltzen jarraitzea espero da eta bertan informazioa argi azalduko da.

3. Ikastolak duen Gascako arduradunarekin erlaizio zuzena landuko da eskari berezietarako.
Gascarekin beste komunikazioak berdin jarraituko dute.

4. Begiraleen lanari garrantzia ematen jarraitu behar zaio. Hola, ondo egiten dutena, egoki jarraitzea
bilatzen da. Euskararen erabilerarena, mugikorrena eta telebistarena kontrolatzeko mekanismoak
diseinatu eta martxan jartzeko beharra dago.
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4.1. Jantokiko patiorako jolasteko materiala eta eskulan materiala eman, eskulanak egiteko prestatu,
etab.

➔ Zerbitzu mota: garraioa Tipo de servicio: transporte

Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6

Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Beste eskolako ordutegiarekin bateratzea
garraioa.
Covid neurriak izan direla eta, musukua eta
eskuen garbiketa mantendu behar izan dira.

Bi ikastetxeko ordutegiak ezberdinak dira

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración general del

plan, conclusiones y propuestas de mejora

Deustuko Ikastolak, Deustuo HLHI ikastetxearekin partekatzen du garraioa. Ikastetxe bietako
ordutegiak ezberdinak dira eta honek, batzuetan, bidaliak zailtzen ditu. Autobus arduradunari esker,
errez bideratzen dira gora-behera.

➔ Zerbitzu mota: goizeko gela Tipo de servicio: guarderia

Programaren balorazio kuantitatiboa Valoración cuantitativa del programa

1 2 3 4 5 6
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Antolakuntza Organización X

Helburuekiko lotura
Relación con los objetivos

X

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

X

Ekintza eta gastuaren arteko lotura
Adecuación del gasto a la actividad

X

Programaren balorazio kualitatiboa Valoración cualitativa del programa

Zailtasun nagusiak
Principales dificultades

Zergatiak
Causas

Kurtso hasieran suertatu zitzaizkigun zailtasun
handienak sarreretarako ordutegiak jarri
genituenean. Helburua erabiltzaile guztiak
begirale batekin sartzea zen. Familiei ez zitzaien
ondo etorten eta beste begirale bat kontratatu
zen erabiltzaileen harrera egiteko eta kuota
berkalkulatu genuen.
Espazio aldetik ere arazoak daude zentroak duen
arazoa delako, espazio falta.

Programaren balorazio orokorra, ondorioak eta hobekuntza proposamenak Valoración general del

plan, conclusiones y propuestas de mejora

Zerbitzuaren funtzionamenduaren balorazio ona egiten dugu behin hasierako zailtasunei aurre egin
ondoren.
Hobekuntza moduan datorren kurtsora begira ekintza desberdinen urteko plangintza bat izatea
planteatzen dugu.
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6. Ekonomia-kudeaketarako planaren ebaluazioa

evaluación del plan de gestión económica

➔ Aplikazio informatikako orria inprimatu non aurrekontua kapituluka eta bere betearaztea

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

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

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

Valoración y conclusiones en relación a los criterios de distribución de los recursos financieros

(coherencia con lo propuesto en el PAC)

Ondo ibili dena
Lo que ha funcionado bien

Hobetu beharrekoa
Aspectos a mejorar

Hobetzeko proposamenak Propuestas de mejora

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

gestión económica.

2021-22 ikasturtea 65



2021-22 ikasturtea 66



7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana

plan de información a la comunidad educativa

➔ Eskola komunitaterako informazio bideen balorazioa Valoración de los canales de información

a la comunidad educativa utilizados

bideak
canales

erabiltasuna
se ha utilizado

maiztasuna
frecuencia

balorazioa, ondorioak eta
hobekuntza proposamenak

valoración, conclusiones y
propuestas de mejorabai ez askotan gutxitan

bilerak
reuniones

X X

elkarrizketak
entrevistas

X X

bisitak
visitas

X X

informeak
informes

X X

aldizkariak
revistas

X X

web gunea
página web

X X
webgunearen sistema aldaketa

(SITE) baloratzea

posta elektronikoa
correo electrónico

X X

posta arrunta
correo postal

X X

………….

➔ IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko planifikazioaren balorazioa Valoración de la

planificación realizada para facilitar el conocimiento y aprobación del plan anual

egin da
realizado zergatiak [egin ez denean]

causas [en caso negativo]
hobekuntza proposamenak

propuestas de mejora

bai ez

IKASLERIA
alumnado

x
Ordezkariak ez dira bileretara

etorri
Ordezkari berriekin garrantzia

landu
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IRAKASLERIA
profesorado

x

FAMILIAK
familias

x

OOG
OMR

x

ADMINISTRAZIOA
administración

x

BESTE ERAKUNDE
instituciones

x

2021-22 ikasturtea 68



8. IUPren garapenaren jarraipenaren ebaluazioa

evaluación del seguimiento del desarrollo del plan anual

A B
Zergatiak [B kasuan]

Causas [cuando marca B]
Hobekuntza proposamenak

Propuestas de mejorabai asko

handia

ez gutxi

txikia

Aurreikusitako tarteko
ebaluazioak egitea
Realización de las evaluaciones
parciales previstas

X Denbora falta
Egutegi bat ezarri

berrikuspena egiteko

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

X Beharizana ez delako ikusi
Curriculum berrirako
aldaketak baloratzea

Ikastetxeko komunitatearen
partaidetza.
Participación de la comunidad
educativa en ellas

X

OOGari informazioa
Información al OMR

X

Klaustroari informazioa
Información al Claustro

X

Ondorioak Conclusiones

IUP web orrialdean eta Irakaslearen Site-n eskuragarri egon da.
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9. Ondorioak eta hobekuntza proposamenak

conclusiones y propuestas de mejora

Ondo ibili dena
Lo que ha funcionado bien

Hobetu beharrekoa
Aspectos a mejorar

Berritzeguneko HPBko aholkulariaren laguntza eta
koordinazioa.
Berritzeguneko IKT aholkulariaren laguntza. eta
Elkar Bizitza-Hezkidetzakoa.
Ikuskariaren laguntza.
Komunitatearen partaidetza eta borondatea.
Proiektu berriekiko gogoa, denbora eta
moldaketa lanak.

Goitik beherako koordinazioa.
Ikasleen euskeraren erabilera baita jantokiko
begirale eta eskolaz kanpoko monitore batzuena.
Baliabide Digitalean trebatua den irakasle
arduraduna.

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

Etapa arteko koordinazioa  eguneratu Curriculum berria kontuan izanda.
Irailan euskaren erabilera hobetzeko neurriak adostu klaustroan, Gasca-rekin eta Guraso
Elkartearekin.

Hezkidetza planaren barruan, Hezkuntza afektibo sexualaren alorrean, LH eta DBHko irakasleen
formazioa egitea ikasturte hasieran (Guztiok elkartearekin bi ordutako bi saio etapa bakoitzean).
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Eranskinak

anexos
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