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1. Sarrera

Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak

Aurreko ikasturteko memorian islatu genituen hobekuntza proposamenak eta finkatutako

lehentasunak eta aurtengo ebazpenak dakartzan curriculum aldaketak hartu ditugu oinarri gisa plan

honetan. Horrela bada, pedagogiaz, metodologia berriaz, digitalizazioaz, zaintza emozionalaz eta

curriculumaz arduratuko gara.

Joan den ikasturtean proposatutako lan ildoetatik jarraituz, euskararen erabilera indartu,

curriculuma eta haren digitalizazioa garatu eta bizikidetza-hezkidetza eta zaintza emozionala

lantzea dugu helburu, eskola eragileen arteko elkarlana eta koordinazioa bultzatuko duen lidergo

pedagogikoan oinarrituta.

Planteatzen ditugun helburu guztiek gauza bera dute komunean: gure ikasleen hezkuntza integrala

bultzatzea, ikaslea erdigunera ekarrita beren ikaste-prozesu berritu eta arrakastatsua bermatzeko

eta ikasleen emaitzetan oinarritu ezezik, haien garapen fisikoa, intelektuala, afektiboa eta soziala

eskuratzeko gaitasunak garatzea.

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak

● Aurreko ikasturteko memoria

● Ikasturte hasierako ebazpena

● Ikuskaria eta Berritzeguneko aholkulariaren gomendioak

● Ebaluazio (kanpoko zein barruko) datuak

Egiteko prozedura eta lan-metodologia

Ikasturteko plana egiteko administrazioak proposatutako gida eta tresnak erabiliz, helburuen

proposamena, hezkuntza jardueren planifikazioa eta jarduera osagarrien programa zikloetara

zabaldu dugu Pedagogikaren bitartez. Gurasoek eta Zerbitzuetako arduradunek ere dagozkien atalak

bete dituzte. Haietatik guztietatik jasotako ekarpenekin plan hau osatu dugu.

Eskola komunitatearen ekarpenak onartu ondoren, klaustro eta OOGaren kideen artean zabaldu eta

iradokizunak egiteko aukera ere eman da.
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Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

bai ez zer-nola

Klaustroa x Helburuak eta hezkuntza
jarduerak. Komunean ipini.

Batzorde pedagogikoa x Helburuak eta hezkuntza
jarduerak. Ziklo guztietako
ekarpenak batuz.

Zikloetako taldeak x Helburuak eta hezkuntza
jarduerak. Bileretan ekarpenak
batuz.

Departamentuak x Helburuak eta hezkuntza
jarduerak. Bileretan ekarpenak
batuz.

Proiektuen arduradunak x Esperientzia, Programa eta
Proiektuen atalean.Egindako
batzarretatik ateratako
ondorioak adierazi.

Zikloetako koordinatzaileak x Zikloko lana dinamizatuz eta
ekarpenak batuz.

Ikasleriaren ordezkariak x Izendatu eta bileretan parte
hartzera gonbidatuko ditugu.

Familien ordezkariak x Orduz kanpoko jardueren
programa, zerbitzu eta zenbait
jardueren diseinua Guraso
Elkarte eta geletako delegatuen
bileren bitartez.

Admin. eta Zerbitzuen langileria x
Zuzendaritza taldea x Hezkuntz komunitate osoaren

kideen ekarpenak batzen
dituzte kudeaketaren ardura
izanez.

Entrepresak-erakundeak x Deustuko kiroldegia, Bilboko
Udala.

Beste batzuk Otros x Udaletxeko kultur atalarekin,
ekintza osagarrien antolakuntza
eta finantziazioan.
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2.1. Helburu orokorrak

1.
Euskara eta kulturaratekotasuna

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

Ulibarri programa erreferentzia izanik ikasleen komunikazio-konpetentzia sustatzea

ikastolan euskararen erabileraren egoerari buruzko analisia eginez lau urteko epea bete ondoren.

Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzak eta barne ebaluazioetakoak aztertuko dira hobekuntza plana

gauzatzeko.

Hezkuntza-komunitate osoan euskararen erabilera eta garapena sustatzeko estrategia berriak

bilatzea; ikasleek ikasgelan bertan eta ikasgelatik kanpo irakasleekin eta beste langileekin

erabiltzen duten euskarari buruzko gogoeta egitea eta adostutako neurriak ezartzea.

Kolektibo zaurgarrien egoera aintzat hartuta (ikasl etorri berriak, egoera larriak dituztenak…) ikasle

horiei arreta egokia ematea (HIPI irakaslea eskatu eta Hedatze proiektuan lantzea) eta integrazioa

errazteko bideak aztertzea kulturartekotasunari garrantzia emanez.

iturburuak

x hezkuntza proiektua plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria x emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

x familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

2.
Curriculum berria, haren garapena eta digitalizazioa

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

Zuzendaritzarekin elkarlanean, ikastetxeko Ikaskuntza eta Berrikuntza Ekintza plana diseinatu eta

gauzatzen hastea.

Curriculum berria klaustrokideen artean ezagutaraztea eta lan egiteko berrikuntzak sustatzea

koordinazio-guneak bilatuz eta irakasleen formakuntza ahalbidetuz.

Proiektu digitala ikasturte amaierarako izatea eta irakasleen ezagutza maila akreditatzea.

Guzti horretarako Digitalizazio Batzordea osatuko dugu eta Digitalizazio arduradun eta BeA figurekin

eta dagokigun Mentorearekin, klaustroan ezagutzak zabaldu.

Eskaintzen zaizkigun baliabide digitalak antolatzea, bideratzea eta erabilera egokia sustatzea.

Ikastaldeetan lan egiteko metodologien berriztapena, edukietan oinarritu ezean, prozesua

balioztatzen,talde lan eta ikasgaien arteko proiektuei garrantzia emanez.
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iturburuak

hezkuntza proiektua x plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

3.
Berrikuntza bizikidetza-hezkidetzaren arloan eta aniztasunaren kudeaketa, zaintza emozionala barne

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

Hezkidetzarako eta genero-indarkeriaren prebentziorako proiektua garatzea Emakumeen eta Gizonen

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea kontuan izanda eta “Berdintasunaren eta tratu onaren

bidean, euskal hezkuntza sistemarako II. Hezkidetza Plana (2019-2023)” jarraituz.

Elkarbizitza Plana lantzen jarraitzea.

EA 30eko helburuak landuz, ikastetxe jasangarriago bat eraiki ahultasun eta desberdintasunak

murrizteko eta giza eskubideak bermatzeko.

Tutoretza- eta orientazio-planetan, hezkidetza oinarri dela, genero-ikuspegiarekin jarraitzea,

eta  eskola-jazarpena prebenitzeko eta bizikidetza-hezkidetza positiboa eraikitzen buktzatzea.

Eskolaz kanpoko jarduerak genero-ikuspegiaz eskaini eta egin daitezen sustatzea.

Ikasleen ongizate pertsonala, elkartasuna eta bizikidetza positiboa eraikiz, Konpetentzia

sozio-emozionalerako prestakuntzak bideratzea.

Behatoki eta “Bat” taldearen jarraipena.

Ziber-hezkidetza prestakuntzarako saioak antolatzea eta jokabide suizidaren prebentzioa lantzea.

iturburuak

x hezkuntza proiektua x plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

x familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa x kanpoko agenteak beste batzuk

4.
Lidergo pedagogikoa, zuzendaritza taldea

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

Lankidetza sustatzea: Hezkuntza kalitatea etengabe berritzea eta hobetzea erronka berriei

erantzuteko estrategiak bultzatuz eta horrela datorren ikasturterako zuzendaritza taldearen garatuz

Garatzen ari diren proiektuen koordinazio uneak ezartzea (Hezkidetza, STEAM, Hizkuntz
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Normalkuntza, BIDELAGUNA, Jasangarritasunerako estrategia, HEDATZE, Digitalizazio Plana,

Berriztatze programa).

Zuzendaritza egonkor bat lortzea eta 4 urteko Proiektu bat diseinatu eta garatzea.

Lankidetza sustatu Ikas Komunitateko atal guztiekin.

Garatzen ari diren Proiektuen koordinazio uneak ezartzea:

- Zuzendaritzak bideratuta, ikastetxeko ikaskuntza eta berrikuntza ekintza plana

diseinatu eta gauzatzen hastea, IPD (Ikastetxeko Plan Digitala) sortu eta formazioak

bideratzea.

- BeAren lana gauzatzeko eta Curriculum berria ezagutarazteko eta lan egiteko

berrikuntzak sustatzeko guneak sortzea.

iturburuak

x hezkuntza proiektua plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua AJA x hobekuntza plana

x urteko memoria x emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

5.

Jasangarritasunerako estrategia: Eskola Agenda  2030

EA 30eko  proiektuaren esku hartze proiektuaren diseinua sortzea, ikastolako beharrei erantzuten

diona, disgnostiko erreala eta bideragarria eginez  23/24 kurtsoan  proeiektua martxan jartzeko.

Helburuak landuz, ikastetxe jasangarriago bat eraiki ahultasun eta desberdintasunak murrizteko eta

giza eskubideak bermatzeko.
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2.2 Jardueren planifikazioa

Helburua 1

Euskara eta kulturaratekotasuna

jarduerak arduraduna-agenteak denboralizazioa baliabideak ebaluazioa: adierazleak eta datak

Zuzendaritza:
Ulibarri proiektuko jarduerak aurrera eraman.
Nolegan parte hatu:bertsolaritza

Zuzendaritza Ikasturtea Ulibarri proiektuko gida Saioak burutu dira

HH
● Geletan euskararen erabilpenaren aldeko ekintza

zehatzak egingo dira. Horretarako, Argitxo
pertsonaia erabiliko dugu. Euskararen egunean
Argitxoren urtebetetzea ospatuko dugu.

● HH 4 eta HH 5 urteko umeek tailerrak egingo dituzte
LH 6. mailako ikasleekin batera, ekintza motibagarri
bat eginez ikasleen artean euskararen erabilpena
sustatzeko.

● Euskaraldirako egiten diren jardueretan parte
hartuko dugu.

● HHko tutoreak
eta jarduera
batzuetan
Euskara
batzordearekin
koordinatuta.

● HH 4-5
mailetako
tutoreak, HHko
ingeleseko
irakaslea eta
Ikasketa Burua.

● HHko tutoreak,
Euskera
Batzordearen
laguntzarekin.

● Ikasturte osoan
zehar.

● Urtarriletik
aurrera
ostiralero
15:00-16:00
bitartean.

● Azaroaren 18tik
abenduaren
2ra.

● Argitxo eta
Argitxoren
opariak:
eskutitzak,
gonbidapenak,
jolasak…

● Mota
ezberdinetako
materialak.

● Mailaren arabera irakasleari
euskaraz hitz egitea eta euren
artean euskaraz egitea.

● LH 6.mailakoekin euskaraz
aritzea.

● Euskaraldiko jardueretan pozik
parte hartzea eta jarrera ona
izatea.
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LH: 1. ziklo
● Atsedenaldietan ikasleen erabilpena irakasleen

kontrolarekin mantendu.
● Motibazioa “Harri bitxiak” proiektuarekin

mantendu.
● Eskasa duten ikasleen ahozkotasuna klasean landu.
● Euskaraz egiten ez dutenekin taldearen inplikazioa

lortu.

Irakasle taldea

Kasu berezietan, ikasle
taldea.

Ikasturte osoan zehar. Harri bitxiekin trukatzeko
saritxoak.

Ahozkatasuna lantzeko
bideoak eta dinamikak.

Ebaluazio amaieran:
Ikasle gehienek euskaraz aritzen dira?
Erdera gehien egiten duten ikasleekin lan
egin da?
Ahozkotasun eskasa duten ikasleekin lan
egin da?

LH 2. zikloa
● Euskaraldiaren inguruan, ihauterietan, liburuaren

egunean eta aste kulturalaren inguruan  sortzen
diren jardueretan parte hartu.

● Euskal kultura ikasgeletan dauden beste kultur
ezberdinekin alderatu elkar ezagutzeko eta elkar
partekatzeko.

Euskara batzordeko
arduraduna eta irakasle
taldea. Ikasturte osoan zehar.

Euskaraldiko baliabideak.
Munduko mapa.

Euskararen erabileraren hobekuntza
jarduera hauen bidez, ikasleen
ebaluazioan nabaritu egin da.

LH 3.ziklo

- Euskaraldiko proposamenak
- Euskeraren eguna
- Ahozkotasuna lantzeko hitzaldiak
- Olentzero
- Iñauteriak
- Liburutegia
- Tertuliak
- Kultur astea

- Irakasleak
- Euskera

batzordea

- Ikasturtean
zehar

- Euskaraldiko
baliabideak.

- Jolasak
- Liburutegia
- Etab.

- Aurretik/bitartean/amaieran.
- Ikasgela eta maila desberdinen

arabera ebaluaketa mota bat
erabiliko da.

DBH MINTEGIKA

NNZZ

● Ahozko aurkezpenak:
○ Informazio iturrien hautaketa landu
○ Aurkezpenak ondo egiteko estrategiak finkatu
○ CANVA-GENIALLY erabili posterrak egiteko

● HEDATZE tailerren eskaintza zabaldu dugu:
Disekzioak, Kristalizazio lehiaketa,

Mintegikideak Ebaluazio bakoitzean
bat

Ikasturte osoan zehar

Zientzietako gaiak ● Ebaluazio bakoitzean ahozko
aurkezpen bat egin da eta
ebaluatzeko errubrikak erabili

● Eskainitako tailerren % 100
ateratzea
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Mikroskopioarekin laginak ikustea, Esperimentu
zientifikoak, Krosfit, Eskulanak.

MATEMATIKA/INFORMATIKA

● Ahozko aurkezpenak, azalpen bideoak, problemen
irakurmena eta ulermena…

● HEDATZE tailerren eskaintza zabaldu dugu: Beldur
Barik, Zeinu hizkuntza, Escape Room,... Holan
euskararen erabilera ez formala sustatzen dugu

Mintegikideak Ebaluazio bakoitzean
bat

Ikasturte osoan zehar

Liburua, Youtube, …
● Ebaluazio bakoitzean ahozko

aurkezpena/bideoa/problemen
azalena egingo da eta ebaluatzeko
errubrikak/testak erabili

● Eskainitako tailerren % 100
ateratzea

DBH 1,2

Hizkuntzaren trataera eta

ebaluazioa lantzea, ikasgaiko hiztegi eta testu mota

espezifikoetan (idatziz eta ahoz) sakonduz.

DBH 3,4

Hizkuntzaren trataera eta

ebaluazioa lantzea, ikasgaiko hiztegi eta testu mota

espezifikoetan(idatziz eta ahoz) sakonduz.

Gizarte mintegia

Ikasturtean zehar

ikasturtean zehar
● Mailaren arabera irakasleari

euskaraz hitz egitea eta euren
artean euskaraz egitea.

● Mailaren arabera irakasleari
euskaraz hitz egitea eta euren
artean euskaraz egitea.

Teknologia_Plastika mintegia:

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

● Mintegikideak ● Ikasturte osoan
zehar ● Teknologia eta

plastikako gaiak,

tailerra, Steam

gela.

● Ikasgaian planteatutako
proiektuen aurkezpenatan

● Eskolako jardueretan
proposatutako aurkezpenetan.
(Zientzia azokan, siteak,)
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aurkeztea.

INGELESA MINTEGIA

Ingelesez hitzegiten dugunean euskaraz ariko gara ikasleekin

eta itzulpenak behar direnean euskaraz euskaraz eskainiko

ditugu.

Ikasleen euskararen erabilera baloratuko da jarreran.

Ikasleen beste ama-hizkuntzak baloratu eta bultzatu.

Mintegia Ikasturtean zehar Ingelesez gain euskaraz hitz egiten
duten

EUSKARA MINTEGIA

Elkarrizketa informalak euskaraz egitera bultzatuko ditugu

ikasleak, gelan zein gelaz kanpo.

Mikroipuinetan urtero hartzen dugu parte eta

programazioetan txertatuko dugu.

Mikoleta lehiaketen ere parte hartuko dugu.

Mintegikideak Ikasturte osoa

Bigarren hiruhilabetea

Eguneroko jarduna hartuko dugu kontuan

DBH2 osoak hartuko du parte

Bolondresak aurkeztuko dira.

Helburua 2

Curriculum berria, haren garapena eta digitalizazioa.

jarduerak arduraduna-agenteak denboralizazioa baliabideak

r

ebaluazioa: adierazleak eta datak
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Zuzendaritza:Hezkuntza departamenduak eskaintzen
dituen formakuntzetan parte hartu.
Plan digitala egin.
Irakasleen konpetentzia tekno-pedagogikoak lantzen

laguntzea, Ikasleak digitalki janztea eta erronka

digitalei aurre egiteko azpiegiturak berriztea

Zuzendaritza ikasturte osoa Batzorde Digitalaren
sorrera eta BeA

Baliabide barriak kudeatzea

Plan digitala egin da eta Ikasleek
curriculu-digitalizazio formakuntza jaso
dute.

HH
● Curriculum berria ezagutu, horretarako formakuntza

jaso beharko dugu.
● Arbela digitala (Ebeam) erabiliko dugu hainbat

ekintza burutzeko: ipuinak, abestiak,
informazioa topatzeko, errutinak lantzeko...

● Umeentzako ordenagailu jokoak (Argitxo, Xango,
Txirritx...) eta word edo paint.

● Bee-bot-ak erabiliko ditugu. Programazioaren
oinarrizko gaitasunak eta errobotika lantzeko.

● Irakasle taldea
● HHko tutoreak
● HHko tutoreak
● HH 4 geletako

tutoreak

Ikasturte osoan zehar. ● Curriculumaren
zirriborroa

● Ebeam
● Ordenagailurako

jokoak
● Bee-bot errobotak

eta guk sortutako
taulak.

● Ikasturte amaierarako
curriculum berria ezagutu eta
erabakiren bat hartu hurrengo
ikasturtean martxan jartzeko.

● Ebeam erabiltzea
● Umeek ordenagailuko jokoekin

egiten ditugun jardueretan
parte hartzea.

● Umeek Bee-bot-ekin egindako
jardueretan parte hartzea.
Ekintza baloratu hurrengo
ikasturtean beste mailetara
hedatzeko.

LH 1.ziklo:
● Programazioak curriculum berrira egokitzen hasi.
● Argitaletxetako materiala berriak aztertu eta

erabiltzen hasi
● Bibliotekaren funtzionamendua egoera berriari

egokitu.

Irakasle taldea Ikasturtean zehar.
Ebaluaketa bakoitzaren
amaieran.

● Argitaletxetako
materiala berriak.

● Programazio
zaharrak.

● Liburuen fitxak eta
karpetak

Ebaluaketa bakoitzaren amaieran,:
● Berriztasunak gehitu dizkiegu

programazioei?
● Zehaztu al dugu biblioteka

sistema berria?

LH 2. ZIKLOA
● Curriculum berriaren ezarpenaren irakasleriaren

formazioa izatea.
● Programazioak curriculum berrira egokitzen hasi.
● Curriculum berrira moldatuta dauden material

berriak aztertu.
● Chromebooken bidez curriculum berriak

proposatutako jarduerak bideratzea.

Irakasle taldea ikasturtean zehar ● Berritzeguneko
laguntza.

● Aurreko
programazioak.

LH3. mailako programaketan curriculum
berria egokitzeko aldaketa batzuk egiten
hasi dira.
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3.ziklo:
● Curriculum berriaren ezarpenaren irakasleriaren

formazioa izatea.
● Programazioak curriculum berrira egokitzen hasi.
● Curriculum berrira moldatuta dauden material

berriak aztertu.
● Chromebooken bidez curriculum berriak

proposatutako jarduerak bideratzea.

- Irakasle taldea
- IKT batzordea
- BEA arduraduna

Ikasturtean zehar - Formakuntzako
materialak.

- (Moodle
plataforma)

3. zikloko  programaketan curriculum
berria egokitzeko aldaketa batzuk egiten
hasiko gara.

DBH MINTEGIKA

NNZZ, MATEMATIKA

DBH 1: eremuka lan egiteko adibideak aztertzea

DBH 3: Proiektu interdisziplinar bat aurrera eramatea

Mintegikideak

Mailako irakasleak

Ikasturtean zehar

Ikasturtean zehar

Formazioa

Beste ikastetxeetako
esperientziak

Abide bat martxan jartzea 3. ebaluazioan

Zientzia azokan parte hartzea

DBH 1,2

Material eta baliabide digitalen erabila zabaltzea.

Ikasgaia Classroomaren bitartez artikulatzea.

Gizarte mintegikideak Kurtso osoan zehar
Chromebookak eta

google zerbitzuak

Materiala digitala erabili dela eta

Classroomak sortu eta erabili direla

ziurtatzea.

DBH 3,4

Material eta baliabide digitalen erabila zabaltzea.

Ikasgaia Classroomaren bitartez artikulatzea.

Gizarte mintegikideak Kurtso osoan zehar
Chromebookak eta

google zerbitzuak

Materiala digitala erabili dela eta

Classroomak sortu eta erabili direla

ziurtatzea.
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DBH 1,2,3,4

Material eta baliabide digitalen erabilera  zabaltzea.

Ikasgaia Classroomaren bitartez artikulatzea.

Gaztelania mintegia Kursto osoan zehar
Chromebookak eta

google zerbitzuak

Materiala digitala erabili dela eta

Classroomak sortu eta erabili direla

ziurtatzea.

Teknologia_Plastika mintegia:

● Programazioa eta robotika maila guztietan
zabaltzea.

● F24 kotxearen diseinua lantzea eta kontsumoen
datuak kontrolatzea

● 3D Diseinua eta 3D inpresora  tailerrak eskeini.
● Canvaren erabilera zabaltzea.

● Mintegikideak ● Ikasturte osoan
zehar

● Aplikazio digitalak,

3·d

inprimagailuak,

arduino plakak eta

robotak

● 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.

INGELESA

Material eta baliabide digitalen erabilera zabaltzea.

Mintegi kideak Ikasturtean zehar Baliabide digitalak erabiltzen diren  eta
classrooma.
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Ikasgaia Classroomaren bitartez artikulatzea.

EUSKARA MINTEGIA

Chromebookaren erabileraren sustapena 1. zikloan.

Liburu digitalaren eta Chromebookaren erabileraren

sustapena 2. zikloan.

Irakasle taldea Ikasturte osoa Chromebookak (Eusko

Jaurlaritzak bidalitako

banakako ordenagailuak)

eta liburu digitalak.

Classroometik bidalitako lanak behar
bezala egin eta publikatzea.

Banakako jarraipena.

EUSKARA / GEO-HISTORIA

Eremuka lan egin LOM-LOE jarraituz, DBHko 1.mailan.

1. mailako Euskara eta
Geo-Historiako irakasleak

Ikasturte osoa, astean
ordu 1.

Irakurketa liburu baten

oinarritutako proiektua.

Ebaluaketa bakoitzeko proiektua egitea.

Helburua Objetivo 3

Berrikuntza bizikidetza-hezkidetzaren arloan eta aniztasunaren kudeaketa, zaintza emozionala barne

jarduerak arduraduna-agenteak denboralizazioa baliabideak ebaluazioa: adierazleak eta datak

Zuzendaritza:
Bizikidetza-Hezkidetza mintegian parte hartu

Bat taldea Ikasturte osoa Bizikasiko materiala eskola-jazarpen kasuak ebatzi dira.
Elkarbizitza behatokia ikasturtean zehar
bildu da
Bat taldea ikasturtean zehar  bildu da
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HH
● Bizikidetzaren arloan formakuntza jaso.
● Norberaren eta besteen emozioak identifikatu,

onartu eta adierazten hastea izango da gure helburu
nagusia.

● Hezkidetza proiekturekin batera hainbat jarduera
burutuko dira.

Irakasle taldea Ikasturte osoan zehar Formakuntzan ematen
diguten materiala eta guk
sortutakoa.

Ea jasotako formakuntza baliogarria den.

LH 1.ziklo:
● “Nahiko” programa aztertu eta finkatu balio zibiko

sozialen unitateak eta programaziok.
● Mintegian parte hartu eta formakuntzak egin.

Irakasle taldea Ikasturte osoan zehar. Guk sortutako materialak
eta “Nahiko”
programakoak.

Ebaluaketa bakoitzaren amaieran:
Aztertu ditugu “nahiko”ren materialak
eta erabilgarriak direnak gure unitateetan
integratu?

LH2.ZIKLOA
● Formakuntza jaso
● Nahiko programako materiala sailkatu mailaka eta

erabili.
● Egun berezietan ospatuko diren jardueretan parte

hartu.

Irakasle taldea. ikasturtean zehar Formakuntzan jasotako
materiala eta Nahiko
programako material
ezberdinak.

Formakuntza jaso da.
Nahiko programako materiala sailkatu
dugu eta erabili dugu.

3.ziklo.
- LH6. mailako ikasleek formakuntza desberdinak

jasoko dituzte.
- Irakasleek formakuntza desberdinak jaso ditugu.
- NAHIKO programako materiala tutoretza eta

baloreko saioetan landuko da.

Irakasle taldeak Ikasturtean zehar Formakuntzan jasotako
materiala eta Nahiko
programako material
ezberdinak.

Formakuntzen inguruko ebaluazioa
egingo da.

DBH

● 1.DBH:
○ Ikasleekin kurtso hasierako irteerak eta jarduerak

elkar ezagutzeko, bizikidetza sustatzeko,...
○ Bizikidetza lantzeko tailerra (Urtxintxa eskolako

tailerra)
○ Beldur Barik lehiaketaren materiala erabiliz, sortuz,...
○ Hedatzeren bidez  talde feminista sortzeko ahalegina

Irakasle taldeak
Urtxintza eskola

Ikasturtean zehar Formakuntzan ematen
diguten materiala eta guk
sortutakoa.

Ea jasotako formakuntza eta moldatutako
materiala baliogarria den.
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egingo dugu (Utxintxa eskolatik)
● 2.DBH:

○ Bizikidetza lantzeko tailerra (Urtxintxa eskolako
tailerra)

○ Beldur Barik lehiaketaren materiala erabiliz, sortuz,
…

○ Hedatzeren bidez  talde feminista sortzeko ahalegina
egingo dugu (Utxintxa eskolatik)

● 3.DBH:
○ ikasleekin Iparraldera bidaia bat
○ Bizikidetza lantzeko tailerra (Urtxintxa eskolako

tailerra)
○ Beldur Barik lehiaketaren materiala erabiliz, sortuz,

…
○ Hedatzeren bidez  talde feminista sortzeko ahalegina

egingo dugu (Utxintxa eskolatik)
● 4.DBH:

○ Bizikidetza lantzeko tailerra (Urtxintxa eskolako
tailerra)

○ Beldur Barik lehiaketaren materiala erabiliz, sortuz,
…

○ Hedatzeren bidez  talde feminista sortzeko ahalegina
egingo dugu (Utxintxa eskolatik)

NNZZ, MATEMATIKA

● Gure materiala moldatzea gizartearen aniztasuna
isladatzeko.

● Emakumezko zientzialariei bere lekua ematea ikasgaiko
edukietan.

● Klasean, egunerokoan, sortzen diren arazoen aurrean
erantzun egokia, errespeztuzkoa, ... bilatzea

● Ikasleen beharizan emozionalak kontuan hartzea

Mintegikideak ikasturtearen zehar Guk sortutako materiala Ea moldatutako materiala balioagarria
den.
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Emakumearen garrantzia historian adierazten Gizarte MIntegia ikasturtearen zehar —- —--

Teknologia_Plastika mintegia:

● Taldeko lana egin beharrean talde
kooperatiboetan lan egitea  lortzea

● Mintegikideak ● 2. eta 3.
ebaluaketetan

● Talde

kooperatiboen

inguruko

materiala

● Ea erabilitako  materiala
balioagarria den.

INGELESA

● Gure materiala moldatzea gizartearen aniztasuna
isladatzeko.

● Emakumezkoei bere lekua ematea ikasgaiko
edukietan.

● Klasean, egunerokoan, sortzen diren arazoen aurrean
erantzun egokia, errespeztuzkoa, ... bilatzea

● Ikasleen beharizan emozionalak kontuan hartzea

Mintegikideak Ikasturtean zehar Ea erabilitako materiala egokia den.

ORIENTAZIO MINTEGIA:
Formakuntza
Gizarte eta hezkuntza mahian parte hartzea
Tailerrak antolatu

Irakasle taldea ikasturtearen zehar udaletxeak antolatutako
tailerrak.
oinarrizko giza zerbitzuen
baliabideak.

Asetze maila neurtzeko aldetegiak.
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EUSKARA MINTEGIA
● Gure materiala moldatzea gizartearen aniztasuna

isladatzeko (DBH 1.mailako 3.ebaluaketako proiektua.)
● Emakumezko idazleei bere lekua ematea ikasgaiko

edukietan.
● Klasean, egunerokoan, sortzen diren arazoen aurrean

erantzun egokia, errespeztuzkoa, ... bilatzea.
● Ikasleen beharizan emozionalak kontuan hartzea.

Irakasle taldea Ikasturte osoa
DBH 3. mailan
lehehengo ebaluazioa.

Liburu digitala. Klasean proposaturikoa bete den edo ez.

Helburua 4

Lidergo pedagogikoa, zuzendaritza taldea

jarduerak arduraduna-agenteak denboralizazioa baliabideak ebaluazioa: adierazleak eta datak

Zuzendaritza:Datorren ikasturterako zuzendaritza proiektua
aurkeztu Eusko Jaurlaritzeko Hezkuntza Sailak markatu dituen
ildoak jarraituz.

Zuzendaritza taldea ikasturte osoa

● Lau urteko Zuzendaritza proiektua egin Zuzendaritza taldea Ikasturtea Formakuntza saioak

Eredua

Formakuntza saioak jaso

Ereduko atalak osotu

● IPD sortu eta irakasleen konpetentzia

digitalaren akreditazioa lortu

● Zuzendaritza

● Digitalizazio

Batzordea

● Mentorea

● Ikasturtea Formakuntza

Eredua

Formakuntza jaso

Ereduko atalak sortu
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● Curriculum berria ezartzeko pausuak eman BeA

Zuzendaritza

Mentorea

Ikasturtea Bilerak

Formakuntza

Eredua

Hiruhilabete bakoitzeko

DBH 1en Ikas  egoera bat sortu

eremu bakoitzean

● Ikas komunitate osoko lankidetza sustatu Zuzendaritza

Guraso Elkartea

Udala

Liburutegia

Bestelako Elkarteak

Ikasturtea HEDATZE proiektuan komunitate

anitzen parte hartzea

STEAM proiektuan komunitate

anitzen parte hartzea (...)

LH 3.ziklo:
● Batzorde ezberdinetan parte hartu.
● Batzordeetako erabakiak klaustro osoari helarazteko

bidea zehaztu koordinazio ona lortzeko.

Irakasle taldea Ikasturtean zehar Batzordeeetako
arduradunak

Batzordeetako antolamendua
erabilgarria izan da.

DBH MINTEGIKA

NNZZ

● 3.DBHn saio bat astero BioGeo/Fiskim ezagutzak
laborategian praktikan jartzeko

● 3. DBH, STEAM proiektuak (Nola goza dezakegu
eguzkiaz modu osasuntsu batean?, Efizientzia
Energetikoa, Azterkosta..)

Mailako irakasleak Ikasturtean zehar

Ikasturtean zehar

Laborategiko materiala Laborategiko saioen erregistroa

Gutxienez 3 talde aurkeztu dira Zientzia
Azokan

MATEMATIKA

● Batzordeetan parte hartu eta hauetan garatzen den
lana ikasleekin aurrera eraman.

Irakasle taldea Ikasturtean zehar Batzordeeetako
arduradunak

Batzordeetako antolamendua
erabilgarria izan da.

INGELESA

● Batzordeetan parte hartu eta hauetan garatzen den
lana ikasleekin aurrera eraman.

Mintegi kideak Ikasturtean zehar Batzordeetako antolamendua
erabilgarria izan den.
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Helburua 5

Eskola Agenda  2030 :

EA 30eko  proiektuaren esku hartze proiektuaren diseinua sortzea, ikastolako beharrei erantzuten diona, disgnostiko erreala eta bideragarria eginez  23/24

kurtsoan  proeiktua martxan jartzeko .

Helburuak landuz, ikastetxe jasangarriago bat eraiki ahultasun eta desberdintasunak murrizteko eta giza eskubideak bermatzeko.

jarduerak arduraduna-agenteak denboralizazioa baliabideak ebaluazioa: adierazleak eta datak

Antolakuntza eta motibazioa
Talde gidaria osotu, etapa guztietan parte hartuko duten
irakasleekin ikasle eta ikastola  langile eta familiekin.

Koordinatzailea
Talde motorea

Azaroan Batzordeak,  koordinazio
bilerak, tutoretzak..

Klaseko dinamikak,
txangoak, jarduera
bereziak.

Ikasle, irakasle eta komunitateko kideek
diagnosian  zenbat parte-hartu duten

Diagnostikoa eta esku-hartzea

Eskolako eremu iraunkorren diagnostikoa
Curriculum ekososzialaren diagnostikoa.

Zuzendaria
Koordinatzailea
Talde motorea
Klaustroa
kasleak
hezkuntza komunitatea

Abenduan eta
Urtarrilean Galdetegi, eremuen

azterketa, ,….

Egindako ekintzak eta formularioen
hausnarketa eta datu bilketa.
Esku-hartze proiektu bideragarria
diseinatuta egotea.
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3. Irakaskuntza-jardueren programa

3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro [imprimir desde la aplicación]

HH eta LHko ordutegia
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DBHko ordutegia

Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones

LH HH

HASIERAKO EBALUAZIOA Irailean Irailean

LEHEN EBALUAZIOA Abenduak 13,14,15
Gurasoekin taldeko
bilera

BIGARREN EBALUAZIOA Martxoak 7,8,9
Gurasoekin banakako
bilerak

HIRUGARREN EBALUAZIOA Ekainak 6,7,8
Gurasoentzako txostenak
ikusgai ekainaren 21ean
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HASIERA EBALUAZIOA urrriak 4,5

LEHEN EBALUAZIOA azaroak 22,23

BIGARREN AURREEBALUAZIOA urtarrilak 24,25

BIGARREN EBALUAZIOA martxoak 7,8

HIRUGARREN AURREEBALUAZIOA maiatzak 9,10

OHIKOA EKAINAK 14,15

Erreklamazioak bi eskola eguneko epean egingo dira, jarraibideak Hezkuntzako Sailburuordearen eranskinean agertzen den

eran.
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak.

1. Irakasleen ezaugarriak (titulazioa, historiala, konpetentzia,...)
2. Konfiantzazko karguak (Zuzendaritzari lotutakoak)
3. Ordutegiaren arabera bilatzen den pertsonaren egokitasuna. Administrazioak ematen dituen

ordu kredituak kontuan izanik, ordu horiek banatuko dira  elkarlanean gustura arituko den
irakasle taldean.

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías

HH/LH

Titulazioa/espezialitatea kontuan hartzen da.
HHn eta LHn behar izanen eta ezaugarrien arabera banatzen dira tutoretzak. Behin behineko
irakasleak ziklo berean ez izaten saiatzen gara.

DBH

Aurtengo ebazpenak ezarriko duen curriculum berriari egokitzeko, DBH1 eta DBH3ko tutoreen
aukeraketan kontu berezia izan dugu.

Orokorrean, DBH1. eta DBH2. mailetan tutorea mantentzen saiatzen gara, zikloari jarraipena
emateko. Era berean, DBH3. eta DBH4. mailetan ikasleak hobeto ezagutzen dituzten tutoreak jartzen
ditugu, ikasgaien ordu kopuruak kontuan izanik.

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko arreta emateko saioen
antolaketa [beste mailatan]

Astearte, asteazken eta ostegunetan, 9:00etatik 9:30etara, zikloetan biltzen dira HH eta LHko
irakasleak lan egiteko. Astelehenetan, 13:00etatik 14:00etara, zikloko bilerak egiten dira.
Asteazkenetan formazioa, zikloen arteko koordinazioa eta klaustroak egiten dira, 14:30etatik
16:30etara. DBH etaparekin elkartu behar ez denean, formakuntza 13:00etatik 15:00etara aurreratuko
da HHn eta LHn.

DBHn hasiera Ebaluazioa, Ebaluazio saioak eta ebaluazio erdiko saioak (egutegian adierazita daude),
15:00etatik aurrera, bukatu arte.

Horrez gain, asteazkenetan 14:30etan irakasle guztiak koordinazio eta formakuntzarako bildu egiten
dira . Beste zikloetakoekin koordinazioa, formakuntza eta klaustroak ere ordu horretan egiten dira.

Ikasleak taldekatzeko irizpideak

HH/LH-HH2 urtekoen gelak berriak dira urtero. LH1 eta LH5.mailan ere ikasturtero berrizten dira

1. Neska eta mutil kopuruaren arteko oreka.
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2. Adinaren oreka.

3. Eduki mailak orekatuta egotea talde guztietan. Etxeko hizkuntza ere kontuan hartzen da, oreka
bilatzeko.

4. Errepikatzaileen kopuru antzekoa izatea talde guztietan.

Kasu berezietan ikasleen jarrera edo lagunak izatea hartzen da kontuan.

DBH- DBH1.mailako taldeak urtero dira berriak

1. DBH1 mailako  taldeak  osatzeko  LH6  mailako  tutoreekin  bilera egiten da,  haiek duten
informazioa DBHko ikasleekin partekatzeko. Kontuan  hartzen da erlijio  ikasgaia hartu  duten
ikasleak guztiok gela berean biltzeko. Ikasle berrien jatorrizko ikastetxeekin hitz egitea ere
ezinbestekoa da..>

2. DBH1etik  2ra  taldeak  mantentzen saiatzen  gara,  irakasleek  ez badute  berantolatzea
egokiago  ikusten.

3. DBH2, DBH3  eta  DBH4  mailetan nesken eta mutilen kopurua orekatzen saiatzen  gara,
errepikatzaileen   kopurua ere kontuan hartzen dugu   eta   horrez   gain,   hautazkoen
aukeraketak taldeen antolaketan eragin handia dauka.   Salbuespenak   egon daitezke, beti ere,
egoera aztertuta eta aldaketa komenigarria ikusten bada.

Sortzen diren talde berriak eta konfidentzialtasuna dela eta, zerrenda berriak ez direla ikasleak hasi
arte zabalduko zaindu behar da.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak

Alde batetik, HPBko ikasle kopuruaren arabera administrazioak PT eta EMI irakasleak esleitzen
ditu. Kontsultorea/Orientatzailea eta irakasleen artean ordu banaketa antolatzen da ikasleen
beharrizanen arabera.
Bestalde, Ebaluazio diagnostikotik ateratako emaitzetan oinarrituta eta bestelako ebaluazio
emaitzak aztertuta kotutoretzak (DBH) edo indartzeak (LH) antolatzen dira ikasgai batzuetan. Aurreko
ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat errefortzu programa antolatzen
da.(HIBP-a)
HIPI irakaslearen eskaera ikasle etorri berriak artatu eta hobeto integratzeko.
Hedatze programaren bidez pendienteren bat daukaten ikasleei indartze saioak eskainiko zaizkie.

Errepikatzaileentzako programa berezia egingo da (HIBP).
LH5. eta 6. mailetako ikasle batzuekin, Bidelaguna Programarekin jarraituko dugu. Errefortzu hauek
eguerdian egiten dira.
DBHn Hedatze proiektuarekin jarraitzen dugu. Hori dela eta, errefortzuak egiten dira hiru
arratsaldeetan.

Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de organización y distribución de
los espacios comunes

● Gure ikastetxeko arazorik larriena espazio falta izan da beti. Arazo hau areagotu egiten da

jolasaldietan eta heziketa fisikoa ematerakoan. Hau dela eta, DBHko 2.zikloko ikasleak (DBH 3 eta DBH

4), gurasoen baimenarekin, kalera ateratzen dira jolasorduan. Arazo honi aurre egiteko eskaera bat
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bideratu dugu Bilboko Udalera Jon Arrospide kalea peatonala bihurtzeko. Heziketa Fisikoko klaseak

Kiroldegiak dituen moduluetan eta futbol zelaian banatzen ditugu.

● Partekatzen diren beste gelak (psikomotrizitate gela, iraksle gela, laborategia, DBHko informatika...)

beharren arabera erreserbatuko dira Inikan.

● Jantokian ere aipatu dugun espazio falta oztopo larria da. DBHkoek Hedatze proiektuari esker,

eskola egutegia goizetara murriztu da aurretik genituen jantokiko antolamentu-txandakatze arazoak

saihetuz. Orain arte egin diren eskolaz kanpoko ekintzak lagungarriak izan dira taldeen kopuruak

patioetan gutxitzeko baina egoerak aukera hau ere murriztu du.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa Profesorado y distribución de tutorías

IZEN ABIZEBAK

NOMBRE Y APELLIDOS

MAILA-ETAPA-TALDEA

NIVEL-ETAPA-GRUPO

KARGUA

CARGO

ORDU GUTXI
REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA

CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO ORDUTEG

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

M Teresa  Artetxe Barrena Zuzendaria 4/5 Lehen hezkuntza Adosteko

Estibaliz Astigarraga Celaya Zuzendariordea Osoa Bigarren hezkuntza Adosteko

Olga López Angulo DBHko Ikasketa Burua Osoa Bigarren hezkuntza Adosteko

Ainara Barrio Ruiz HLHko Ikasketa Burua Osoa Haur  hezkuntza Adosteko

Susana Hernández Idazkaria Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

ADA GANA OLAETA DBH DBH2B tutore Osoa Matematika Adosteko

AINARA BARRIO RUIZ HH Ikasketaburua Osoa Haur hezkuntza Adosteko

AINARA IBAÑEZ FERNANDEZ LH 1-2 LH1B tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

AINHOA ANACABE MARTINEZ HH/LH Hezitzaile 1/2 Orientazioa Adosteko

AINHOA BASTERRA FERNANDEZ LH PT Osoa Orientazioa Adosteko

AINHOA GALAN HH HH 1/3 Ingelesa Adosteko

AINHOA ITZIAR  REMENTERIA

RODRIGUEZ
DBH Tutore DBH 3A Osoa Gorputz Hezkuntza Adosteko

AINHOA IZURIETA LH 5-6 Tutore LH 5B Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

AINTZANE VILLANUEVA GANGOITI DBH Jantokiko arduradun Osoa Lengua Adosteko

AIORA GOITIZ IZAGIRRE DBH Osoa Biologia-Geoligia Adosteko

AITOR MARKINEZ ARRUZA LH 1-2 Tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

ALFONSO GARCIA MOTA Atezaina DBH Osoa Atezaina Adosteko

ALICIA VILLATE PRADERA DBH Tutore DBH 1B Osoa Biologia-Geologia Adosteko
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AMAIA BUEN ITURRIAGA HH AKA Osoa Haur hezkuntza Adosteko

AMAIA OTERO LONGO DBH Osoa Frantsesa Adosteko

ANDER BARRON BARRON DBH Tutore DBH 3C Osoa Geografia-Historia Adosteko

ANE GINEA GONZALEZ LH 5-6 Tutore LH 6B 1/2 Lehen hezkuntza Adosteko

ANTONIO JIMENEZ RONCERO DBH PT Osoa Orientazioa Adosteko

ARENE MANCERA RUIZ HH Laguntzailea 1/2 Haur hezkuntza Adosteko

ASUN ORTEGA LH 5-6 Tutore LH 6A Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

BEGO LOPEZ ZURINAGA HH Tutore HH 3B Osoa Haur hezkuntza Adosteko

CARMEN ALVAREZ FERNANDEZ HH/LH Aholkularia Osoa Orientazioa Adosteko

CRISTINA GONDRA DONDIZ DBH Orientazioa Osoa Orientazioa Adosteko

EDER MITXELENA FORONDA Atezaina LH Osoa Atezaina Adosteko

ELOY ETXEGIBEL ALBERDI DBH Tutore DBH 4A Osoa Gorputz Hezkuntza Adosteko

ESTIBALIZ ASTIGARRAGA CELAYA DBH Zuzendariorde Osoa Euskara Adosteko

ESTIBALIZ CAMPILLO MONTEJO LH 5-6 Tutore LH 6B 1/2 Lehen hezkuntza Adosteko

GAIZKA AZKARGORTA PRADERA LH 5-6 Koordinatzaile Osoa Heziketa fisikoa Adosteko

GARAZI SANTAMARINA GONZALEZ DBH DBH1A tutore, HEZK. Osoa Matematika Adosteko

GARAZI URIARTE MENDIOLA LH PT Osoa Orientazioa Adosteko

GERARDO SIENRA ALVAREZ LH 1-2 Koordinatzaile, tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

GORETTI ESKALZA MIGUEL HH Tutore HH 4A Osoa Haur hezkuntza Adosteko

HENAR YERRO CISNEROS LH 3-4 LH3B tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko
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IBAI GOIKOETXEA LOPEZ LH 5-6 Tutore LH 5A , DIG.ard Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

IBAN ETXEBARRIA BARTOLOME HH Tutore HH 5B Osoa Haur hezkuntza Adosteko

IBON GAGO BILBAO HH Tutore HH 2A 1/3 Haur hezkuntza Adosteko

IDOIA TORRE URIARTE LH 1-2 Tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

IÑAKI UNTZUETA AIESTA LH 3-4 Inika kudeaketa Osoa Heziketa fisikoa Adosteko

IÑIGO PEREZ GAZQUEZ DBH 5/6 Geografia-Historia Adosteko

IRATXE MIÑAMBRES SAEZ DBH Mintegiburua Osoa Teknologia Adosteko

ITXASO MONEDERO EGILUZ DBH Mintegiburua Osoa Matematika Adosteko

ITXASO PADIN TENA HH Tutore HH 2A 2/3 Haur hezkuntza Adosteko

ITZIAR BELASKO SAIZ LH 3-4 Tutore LH 4B Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

JANIRE GORROÑO LEGORBURU LH Hezitzaile Osoa Orientazioa Adosteko

JON ASIER ARRESE AZCUENAGA HH Laguntzailea Osoa Haur hezkuntza Adosteko

JOSEBA PEREZ RODRIGUEZ DBH Osoa Euskara Adosteko

JOSU GOITIA MARCUERQUIAGA DBH Osoa Fisika-Kimika Adosteko

JOSUNE FUENTE ROYO DBH Tutore DBH 4B Osoa Euskara Adosteko

JULEN ARREGI GURRUTXAGA DBH 5/6 Euskara Adosteko

KARMELE VIADERO IPENZA LH 5-6 Tutore LH 6C Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

LAURA VALLEJO ZALDIVAR DBH
Tutore DBH 4C , BeA,

DIG.ard
Osoa Matematika Adosteko

LEIRE URTIAGA GALLANO DBH PT 1/3 Orientazioa Adosteko

LEIRE ZIARSOLO SAN NICOLAS DBH 1/3 Erlijioa Adosteko
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LIBE ALONSO LEIBAR DBH Tutore DBH 2C Osoa Geografia-Historia Adosteko

LOINAZ URIBE-ETXEBARRIA

ETXEBERRIA
HH Tutore HH 4B Osoa Haur hezkuntza Adosteko

LOURDES OBIETA MAÑARICUA LH 3-4 Tutore Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

MAITE SAGARDUY AREIZAGA DBH Mintegiburua, BeA Osoa Fisika-Kimika Adosteko

MAITE SAINZ JAIO LH PT Osoa Orientazioa Adosteko

MARIA GONZALEZ URIBE DBH Osoa Plastika Adosteko

MARIA JESUS GOROSTIZA EMPARANZA DBH Koordinatzaile Osoa Plastika Adosteko

MARINA MENDIGUREN LH 1/3 Erlijioa Adosteko

MIKEL  AINGERU SADABA TRUJILLO DBH DBH3B tutore Osoa Teknologia Adosteko

MIREN ESCUDERO BIZKARGUENAGA HH-LH Koordinatzaile Osoa Musika Adosteko

MAIALEN KALTAKORTA INTXAUSTI LH 3-4 Jantokiko arduradun Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

MONIKA ERIZ ARANDO DBH HNP eta Mintegiburu Osoa Ingelesa Adosteko

NAGORE ORTEGA SOLACHI HH Koord+  Tutore HH 3A Osoa Haur hezkuntza Adosteko

NATALIA GARDEAZABAL DIEZ DBH Osoa Ingelesa Adosteko

NEREA GARCIA GUTIERREZ LH 3-4 Tutore LH 4A Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

OLAIA SAGARDUY MAYAYO HH Tutore HH 2B Osoa Haur hezkuntza Adosteko

OLGA LOPEZ ANGULO DBH Ikasketaburua Osoa Biologia-Geologia Adosteko

PILAR FERNANDEZ VILLAFRUELA DBH 5/6 Balio Etikoak Adosteko

RAKEL DEL CERRO DBH DBH2A tutore Osoa Lengua Adosteko

RAKEL GONZALEZ SANZ HH Tutore HH 5A Osoa Haur hezkuntza Adosteko
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ROBERTO MACUA CHANA DBH DBH1C tutore Osoa Lengua Adosteko

SOLE CRIADO RAMIRO HH BeA, HEZK. 2/3 Ingelesa Adosteko

SUSANA HERNANDEZ SAN JOSE LH 1-2 Idazkari Osoa Lehen hezkuntza Adosteko

UNAI MENDICUTE OCHOA DBH HIPI Osoa Musika Adosteko

USOA TELLETXEA URRUTIA LH 3-4 LH 2/3 Ingelesa Adosteko

VANESA MORENO MARTINEZ HH Hezitzaile Osoa Orientazioa Adosteko

VANESA PAYO CAMIRUAGA DBH 5/6 Ingelesa Adosteko

XABIER GOMEZ SUSAETA Atezaina Osoa Atezaina Adosteko

ZIORTZA HIDALGA LH ACEX 1/2 Liburutegiko arduradun Adosteko

ZIORTZA MUNITIZ URIARTE LH Hezitzaile Osoa Orientazioa Adosteko

OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
TALDEA /
GRUPO

BATZORDEA / COMISIÓN

irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

ARTETXE BARRENA, MARIA TERESA X IRAUNKORRA / EKONOMIKOA

HERNANDEZ SAN JOSÉ SUSANA X IRAUNKORRA / EKONOMIKOA / IDAZKARIA

GOIKOETXEA LOPEZ, IBAI X IRAUNKORRA

BELASKO SÁIZ, ITZIAR X
ESCUDERO BIZKARGUENAGA, MIREN X
ETXEBARRIA BARTOLOMÉ, IBAN X
LOPEZ ANGULO, OLGA X
ORTEGA SOLACHI, NAGORE X
ASTIGARRAGA CELAYA ESTIBALIZ X IRAUNKORRA

PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA X
SAGARDUY AREIZAGA, MAITE X
UNTZUETA AIESTA, IÑAKI X
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BOLIBAR ARCE, AISHA X
CUBILLO MARIN, GAIZKA X
ARLUZEA AHEDO, ESTIBALIZ X
ATUTXA GURTUBAI, JANIRE X
BIDAGUREN DIEGO, IÑIGO X
CLAVELL RONCO, IDOIA X EKONOMIKOA

ETXEBARRIA INTXAURRAGA, IMANOL X
GARCIA AZPURU, AMAIA X HEZKIDETZA

LEZEA LA FUENTE ESTIBALIZ X
LUZARRAGA ARANTZAZU X
MASIP OLATZ X IRAUNKORRA

SARRIONANDIA-IBARRA FERNANDEZ, BORJA X EKONOMIKOA

URQUIJO, JON x

VARONA PAZOS ESTIBALIZ X
Ne

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes]

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
TALDEA /
GRUPO

BATZORDEA / COMISIÓN

irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

TORRE URIARTE, IDOIA X
BARRIO RUIZ, AINARA X
SANTAMARINA GONZALEZ, GARAZI X
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak experiencias,
programas y proyectos

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean

Izenburua edo gaia

HH 4 eta 5  - TAILERRAK

Ikastolako umeen artean euskararen  erabilpena bultzatzeko jarduera.
Jarduera honetan LH 6.mailako umeek parte hartuko dute HHko umeekin batera.
Aurten urtarrilean jarriko dugu martxan eta 12 ostiraletan zehar burutuko dugu jarduera.
6 tailer desberdin egongo dira eta umeak guztietatik pasatuko dira.
Ikasturte honetan tailer bakoitzak 2 ekintza desberdin eskeiniko ditu.

Izenburua edo gaia

LIBURUTEGIA HH/LH

DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA: Klase orduetan, irakurtzeko zaletasuna bultzatu ; hitzaldiak
eman, prestatu, entzun. Idazleak ezagutarazi; biblioteken antolaketa ezagutu eta erabili.
Eranskinen atalean Liburutegiko Urteko Plana 22-23 ikus daiteke.

Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  HARRI BITXIAK

Euskararen erabilpena zoriontzeko eta motibatzeko prozedura.

Astero, tutoretza orduan, euskararen erabilpena neurtuko da ikasleen parte hartzearen bidez. Erabilpena

egokia izan duten ikasleei (gehien gehienetan euskaraz ibili direnak) harri bitxi bat merezi dutela errejistratuko

zaie harri bitxien zerrenda. Bi edo lau harri bitxi lortzen dituztenek trukatu ahal izango dituzte opari bat

lortzeko.

Opariak erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.

Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  EUSKARAREN EGUNA

Euskararekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Azaroan zehar abestiak eta dantzak ikasiko dituzte, Euskararen egunean 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.
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Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Abenduan zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, jaiaren egunean ikastolako ikasleekin batera egiteko.

Ziklo mailan plastika eta hizkuntzarekin lotuko da eta, jaiaren egunean, ikasleak baserritar jantzita etorriko

dira.

Lehenengo mailak kalejira egingo du HHko mailetatik eta bigarren mailak LH 2. eta 3. zikloetatik, “gabonsaria”

lortzeko.

Patioko jardueraren ondoren, pasabidean “hamaiketakoa” elkarrekin egingo dute.

Hamaiketakoa erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.

Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  AGATE DEUNA

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, Agate Deunaren bezperan Deustun kalejiran ateratzeko.

Agate deunaren bezperan, ikasleak baserritar jantzita etorriko dira. Taldeetako argazkiak atera ondoren,

goizeko 11etan, patioan eta denak elkarrekin, ikastola osorako abestuko dute. Ondoren, maila bakoitza bere

ibilbidea hasiko da Deustuko kale ezberdinetan zehar abesten.

Arratsaldean, “askaria” ospatuko dute pasabidean, denak elkarrekin.

“Askaria” erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.

Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  ARATUSTEAK

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, gero ikastolako kalejiran abesteko.

Ziklo mailan plastikarekin lotuko da. Jaiaren egunean, ikasleak gustuko duten mozorro jantzita etorriko dira.

Taldeko argazkia egin ondoren, kalejira egingo da, eta gero, tailerrak ikasgeletan. Arratsaldean tailerrak

amaitu eta txokolatada izango da.

Izenburua edo gaia

LH 1. ZIKLOA  -  IKASGELAKO LIBURUTEGIA
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Lehenengo mailan hirugarren hiruhilekoan eta bigarren mailan ikasturte osoan zehar egingo da.

Ikasleek hamabostaldiko ikasgelako liburutegiko liburu bat eramango dute etxera:

-   Lehenengo mailan liburua irakurtzea izango da helburu bakarra, irakur mekanika eta irakurzaletasuna

indartzeko.

-   Bigarren mailan, liburua irakurriz gain, lehen hiruhilekoan galdetegi bat erantzun beharko dute (irakur

ulermena) eta beste bi hiruhilekoetan liburuari buruzko iritzi-fitxa bete beharko dute (idazmena).

Ekintza honekin loturik, biblioteka erabiltzeko ardura zelan bideratu aztertu eta martxan jarri beharko dugu.

Helburua aurreko ikasturteko bera izango da: ikasleek astero ikastolako liburu bat irakurtzea.

Izenburua edo gaia

LH 2. ZIKLOA “ELIKADURA OSASUNGARRIA ETA ARIKETA FISIKOA LH 4”

Bilboko Udalak antolatutako tailerra da. Jarduera fisikoa eta elikadura-ohitura osasungarriak
oinarri hartuta, ikasleek osasuna zaintzeko gaitasunak eskuratzea.
Bi orduko tailerra izango da.

Izenburua edo gaia

LH 3 zikloa “ Sexu heziketa”

Bi mailetan jasoko den formakuntza izango da. 5. mailan hasita eta hurrengo kurtsoan jarraitua.

Izenburua edo gaia

BIDELAGUNA

BIDELAGUNA proiektuak eskola orduz kanpoko laguntza ematen du,
hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna emanez.
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleek parte hartzen dute..
Lehentasuna izango dute eskolan zailtasuna edo atzerapenak dituzten ikasleak, horren arrazoia beren
gizarte-egoera desabantailatsua bada. (taldeko gutxienez: 8; gehienez:15).
Bidelaguna proiektu hau bereziki gizarte-desabantailako egoeran dauden ikasleei zuzenduta badago ere,
eskola-errendimendu txikia ez duen edo, beste egoera batzuengatik, laguntza hori behar duen ikasleren
bat ere sar dezakegu taldeetan, taldeen heterogeneotasunak ikaskuntzak aberasten dituela badakigulako.
BIDELAGUNA programaren helburua eskola-arrakasta indizeak hobetzea da.
BIDELAGUNA programak bost orduko dedikazioa izango du astean; horietatik, lau ordu ikaslearekin
zuzenean emango dira, eta ordu bat jarraipena egin eta ikastetxeko irakasleekin eta begiraleearekin
koordinatzeko.
Jarduerak 2022ko urriaren 1en hasi eta 2023ko maiatzaren 31n amaitu behar du.

Izenburua edo gaia

LH 3 zikloa TAILERRAK

Euskera, Lengua eta Ingeleseko ikasgaietan tertulia literarioa egingo da. Irakur zaletasuna handitzeko
asmoarekin eta beraien hausnarketa gaitasuna sustatzeko.

Izenburua edo gaia

HEDATZE PROIEKTUA DBH

HELBURUAK
1. Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak
kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.
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2. Ikastolan ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak ekarpen bat
egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel daitezen.
3. Ikastola ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren bitartez
emaitzen eta bizikidetza-hezkidetzaren hobekuntza sustatzea.
4. Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari ekinez,
haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz.
5. Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea.
6. Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea
Honako jarduera motak proposatuko dira:
-Gainditu gabeko ikasgaiak lantzeko saioak burutzea.
- Ikasketa prozesuan laguntzeko indartze tailerrak bideratzea
- Tailer ludikoak proposatzea.
- Elkarbizitzan aurrera pausu bat emateko jarduerak proposatzea.

Izenburua edo gaia

HNP ULIBARRI PROGRAMA

Euskeraren erabilera sustatzeko eta maila hobetzeko programa jarraituko da. Aurten
diagnosia egingo da.
Ulibarri_Plan_2022-2023 eranskinen atalean ikus daiteke.

Izenburua edo gaia

HEZKIDETZA

Bigarren ikasturte honetan, onartuta daukagun  Hezkidetza proiektuari jarraipena emango diogu
Hezkidetzako arduradunen gidaritzapean eta Hezkidetza Plana osotuz.

Hezkidetza eta Tratu onen bidean  Proiektua eranskinen atalean ikus daiteke.

Izenburua edo gaia

ARTS AND CRAFTS LH 5-6

Plastikako tailerrak ingelesez egingo dira, ingelesaren erabilera sustatzeko eta hiztegi
berria lantzeko. Tailerrak astean behin egiten dira, ordubetez.
HELBURUAK
1. Plastika arloan burutzen diren lanak arte lanetan erabiltzeko interesa,
eskaintza hobetuz eta zabalduz.
2. Irudimena erabili produktuak egiteko.
3. Gela ezberdinetako ikasleen arteko harremanak sendotu.
4. Ingeleraren erabilpena bultzatu.
5. Arlo ezberdinetan landutakoa praktikan jarri.
METODOLOGIA
o Maila bakoitzeko taldeak errespetatuko dira eta irakasle berdinarekin ikasturtean zehar
eskulan ezberdinak egingo dira.
o Tailer bakoitzaren batazbesteko iraupena hiruhilabete bat da. Astean behin egiten dira, ordu bateko
saioan.
o Ikasturtearen amaieran erakusketa bat burutuko da egindako lanekin.

Izenburua edo gaia

Agenda 2030

Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartu du 2030 Agendan ezarritako erronka, Euskadi Basque

Country 2030 Agenda finkatuta. Gobernuaren programaren eta garapen jasangarriarekin loturiko

helburuen arteko lerrokatze eta ekarpen maila islatzen du honek.
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Ikastola aurten atxikituko zaio proiektu horri.

Izenburua edo gaia

“Elikadura osasungarria eta ariketa fisikoa” LH 4.maila

Bilboko Udalak  antolatutako tailerra. Jarduera fisikoa eta elikadura-ohitura osasungarriak oinarri hartuta,
ikasleek osasuna zaintzeko gaitasunak eskuratzea.

Bi orduko tailerra izango da.

Izenburua edo gaia

  LARRIALDIETAKO SIMULAZIOA

Ikasturte hasieran, larrialdetarako simulazioa planifikatu eta burutuko da, aurrekoa hobetzeko asmoz.

Jatorduan ere simulazioa planifikatuko da.

Izenburua edo gaia

Ikastetxeko BIBLIOTEKA

DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA: Klase orduetan, irakurtzeko zaletasuna bultzatu ; hitzaldiak eman, prestatu,
entzun. Idazleak ezagutarazi;  biblioteken antolaketa ezagutu eta erabili.

Izenburua edo gaia

“Ziberbizikidetza aniztasunean”LH  5.maila

Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleekin egiteko ekintza izango litzateke, eta bertan, teknologien erabilera
seguru eta osasungarria eta herritartasun digital positiboa sustatuko litzateke. Helburua ziberbizikidetza,
tolerantzia eta aniztasunari buruzko sentsibilizazioa eta prestakuntza egitea da.

Izenburua edo gaia

“Zer gertatzen ari zaio gure gorputzari?”LH 6.maila

Bilboko Udaleko Osasun Sailak antolatutako jarduera

Izenburua edo gaia

Bilboko udala: “Pubertaroa: dena aldatzen ari zait”DBH 1.maila

Bilboko Udaleko Osasun Sailak antolatutako jarduera

Izenburua edo gaia

SARE SOZIALEN ERABILERA DBH 1

Sare sozialaren erabilera librea sistatu Segurtasun jarraibideak Norbera eta gainontzekoen pribatutasuna.
Interneten erabilera arduratsua

Izenburua edo gaia

INDARKERIA SEXISTA ETA BIZIKIDETZA- DBH 1

2022-2023  ikasturteko URTEKO PLANA 36



Udaletxearen bitartez Urtxintxa eskolatik formakuntza ematera etorii dira.
HELBURUA: 2 saio
1.saioa: genero eraikuntzak eta jendarteratze prozesua ulertzea.
2.saioa: bizikidetza sustatzeko estrategiak lantzea.

Izenburua edo gaia

ZER DAKIGU TABAKOAZ ETA ALKOHOLAZ DBH2

Tabakoa eta alkohola: informazio objetivoa eta mitoak. Organismoan eraginak, sexuare araberako
ezberdintasunak Talde presioa

Izenburua edo gaia

SEXU-ANIXTASUNA ETA LANA- DBH 2

Emakume eta gizonen arteko lan desparekotasunak.
LGTB+ kolektiboak lan esparruan

Izenburua edo gaia

HARREMAN SEXUALAK - SXUEN ARTEKO HARREMANAK- DBH 2

Udaletxearen bitartez Urtxintxa eskolatik formakuntza ematera etorii dira.
HELBURUA: 2 saio
1.saioa: genero eraikuntzak eta jendarteratze prozesuan sakontzea.
2.saioa: sexualitatea zer den lantzea.

Izenburua edo gaia

KRISTALIZAZIO LEHIAKETA- DBH 2,3

UPV-EHUk antolatzen duen lehiaketan parte hartzea. Kristalen edertasuna eta erakargarritasuna baliatuz
parte hartu duten ikasleek metodo zientifikoa landuz.

Izenburua edo gaia

ZIENTZIA ASTEA-DBH 3

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Astea da, eta Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitateak antolatzen du, inguruan dutenari buruz jakin-mina duten guztiek –gazteek zein helduek,
umeek zein nerabeek– aukera izan dezaten zientzia lanbide dutenekin zientzia ikusi, entzun, sentitu eta
horretaz berba egiteko.

Izenburua edo gaia

INDARKERIA SEXISTARI AURRE EGIN- DBH 3

Udaletxearen bitartez Urtxintxa eskolatik formakuntza ematera etorii dira.
HELBURUA: 2 saio
1.saioa: genero eraikuntzak eta jendarteratze prozesua
2.saioa: indarkeria matxista indarkeria anitzen iturri

Izenburua edo gaia

AZTERKOSTA-DBH 3
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Ingurune naturala ezagutaraztea eta ikasleek inguru natural horrekin duten lotura ezartzea da,
kostaldeko ekosistema modu aktiboan eta esperimentalean aztertuz.

Izenburua edo gaia

HERRI KIROLAK- DBH 3

Herri kirolen mundura hurbiltzea modalitare ezberdinak praktikatuz joku egokituen bidez.
Azken saioan egiten dan topaketan parte hartzea beste ikastetxeekaz batera ikasitakoa
praktikatuz.

Izenburua edo gaia

ERRUGBYA - DBH3

Talde kirol honen inguruko arautegia, teknika eta joku desberdinak ikasi eta praktikatu.
Fangoko instalazioetara azkenengo saioan joatea, bertoko funtzionanendua ezagutzeko eta
animatu ezkero hango taldean entrenatzen hasteko.

Izenburua edo gaia

DROGAMENPETASUNEN AURREZAINTZARAKO PROPOSAMENA ESKEINTZEN DBH 3,4

Izenburua edo gaia

“Gaur egungo nerabezaroa” DBH 4.maila

Helburuak: · Drogen kontsumoaren gainean dituzten aukerak aztertzea, substantziei buruz erabiltzen
dituzten mitoei eta estereotipoei lotuta. · Informazio objektiboa eta euren premietara egokitua ematea,
drogen erabileren ondorioei eta arriskuei buruzko ebidentzian oinarritutako ezaguerak lortu ditzaten,
metodologia elkarreragileak erabilita. · Kontsumoen hasieran eta mantenimenduan taldeak duen
eginkizunari buruzko hausnarketa, modu kritikoan baloratuta drogen erabileraren arloan taldeak
eragiten duen presioa. · Kontsumoetan taldeak eragindako presio-egoerak detektatzeko trebeziak

Izenburua edo gaia

ZER DA SEXUA?

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

Izenburua edo gaia

INDARKERIA SEXISTARI AURRE EGIN II- DBH 4

Udaletxearen bitartez Urtxintxa eskolatik formakuntza ematera etorii dira.
HELBURUA: 2 saio
1.saioa: genero eraikuntzak eta jendarteratze prozesua
2.saioa: indarkeria matxista eta indarkeria anitzen iturri II

Izenburua edo gaia

BBB (RCP) TAILERRA - DBH 4

Ikasleek Bihotz-Biriken Bizkortze lehen sorospen-teknika eta protokoloa ezagutzea eta praktikatzea,
egoera erreal baten aurrean zelan jokatu behar dan jakiteko.

Izenburua edo gaia
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STEAM proiektua-DBH (eranskinen atalean ikus daiteke)

Joan den ikasturtean hasitako proiektu honekin helburu asko eta oso anitzak lortu nahi izan ditugu
proiektuaren lehen fasea Steam espazio bat eraikitzea izan zen.

Gure premiekin bat datozen material teknologikoak ditugun espazio bat lortu ondoren, hurrengo fasea
hasi eta DBHko ikasleekin hainbat proiektu burutuko ditugu. Fase horretan,ikasle nagusi horiek
arduratuko dira Lehen Hezkuntzako ikasleei Zientzia eta bokazio zientifikoa zabaltzen.

Izenburua edo gaia

F24 GOGOMOBILA

Green Power Iberiaren eskutik proiektu honek gazteak inspiratzen ditu ekintzailetza eta STEAM arloetan.

Aurten iazko proiektuarekin jarraitzeko, ikasleak diseinuaren hobekuntzetan eta marketing lanetan arituko

dira urtean zehar aurkeztuko diren lasterketetan parte-hartzeko.

Izenburua edo gaia

BIRZIKLAPEN TAILERRAK-DBH 4

Udalatik antolatzen diren tailerrak egingo ditugu Birziklapenaren garrantziaz jabetzeko.
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala formación y desarrollo
profesional

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]
Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

Ulibarri proiektua jarraitu Asteazken bat hiruhileko
bakoitzean

BeA formakuntza. Klaustro osoa

IKT Digitalizazio plana IKT batzordea

Hezkidetza formakuntza Klaustro osoa

Zuzendaritza proiektua Zuzendaritza taldea:

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Otras actividades o proyectos de formación del centro

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

Hezkuntza afktibo sexuala (irailean) LH DBH

Urgentziako medikazioa eta Bihotz-biriki bizkortze (BBB) HH / LH

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

irakaslea

profesor/a

ekintza-gaia

actividad-tema

tokia

lugar

egutegia/ordutegia

fechas/horario

Sole Criado Prest gara:CLIL ,Teaching your
subject in English

ONLINE URRIA

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

irakaslea

profesor/a

ekintza-gaia

actividad-tema

tokia

lugar

egutegia/ordutegia

fechas/horario

Itziar Belasko

Itziar Belasko

IIrakaslearen konpetentzia
emozionala.

Ikasleen konpetentzia

On line Irailak 14 17:00-19:00
Irailak 20 17:00-19.00
Irailak 22 17:00-19:00
Irailak 27 17:00-19:00
Irailak 29 17:00-19:00
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sozio-emozionala.
Urriak 11 17:00-19:00
Urriak 18 17:00-19:00
Urriak 20 17:00-19:00
Urriak 25 17:00-19:00
Urriak 27 17:00-19:00

Josune Fuente Filologia Klasikoa EHU 22/23 ikasturtea

Ibai Kortabitarte Atzerriko familien seme-alabak
gure ikastetxean

Prest-Gara Urria-On line
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

Ikasturte

amaierako

irteera

Ikasturte amaiera ospatzea.

Taldeetako harremanak sendotzea.

Ingurune hurbila ezagutu eta

errespetatzea. Ondo pasatzea.

Ikastola
Itxaso Padin

Olaia

Sagarduy HH 2 URTE Ekaina

Familiek

Xokolat

antzezlana

(Azkuna

Zentroa)

Eskolako lagunekin antzezlan bat

ikustea ikastolatik kanpo. Euskaraz

gozatzea eta bestelako arte

adierazpenak ezagutzea. Ikastola + Mitusu

Bego Lopez

Nagore

Ortega HH 3 URTE Apirilak 25 Familiek

Ikasturte

amaierako

irteera

Ikasturte amaiera ospatzea.

Taldeetako harremanak sendotzea.

Ingurune hurbila ezagutu eta

errespetatzea. Ondo pasatzea.

Ikastola
Bego Lopez

Nagore

Ortega HH 3 URTE

ekaina (data

zehazteke) Familiek

Mario

dinosaurioa

ikuskizuna

(Otxarkoaga

udaltegia)

Ikuskizun batean mantendu behar

diren jarrera egokiak lantzea eta

adieraztea.

Ondo pasatzea.

Euskaraz gozatzea eta bestelako arte

adierazpenak ezagutzea.

Mitusu

Loinaz

Uribe-etxeba

rria Goretti

Eskalza

HH 4 URTE

Azaroak 23 9:00

12:00

Familiek

Bilboko itsas

museoa

Itsasoa ezagutzea eta ingurunea

errespetatzen ikastea. Piraten

mundura hurbiltzea. Museo batetan

Ikastola

Loinaz

Uribe-etxeba

rria Goretti HH 4 URTE

Urtarrilak 25

9:30- 13:00 Familiek
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izan beharreko jarrerak lantzea.

Ondo pasatzea

Eskalza

Lurraska

Inguruneak eskaintzen dizkigun

paisaiak ezagutzea eta ondo

pasatzea.

Autonomia era errealean eta

praktikoan lantzea.

Ikastola eta

Lurraska

Loinaz

Uribe-etxeba

rria Goretti

Eskalza
HH 4 URTE

Maiatzak 12

9:00-17:00

Familiek

Ikasturte

amaierako

irteera

Ikasturte amaiera ospatzea.

Taldeetako harremanak sendotzea.

Ingurune hurbila ezagutu eta

errespetatzea. Ondo pasatzea.

Ikastola

Loinaz

Uribe-etxeba

rria Goretti

Eskalza HH 4 URTE

ekaina (data

zehazteke)

Familiek

Izenaduba

Olentzeroren etxea eta hor bizi

diren pertsonaiak eta ingurua

ezagutzea.

Ikastola

Raquel

González

Iban

Etxebarria HH 5 URTE

Azaroak 21 10:00

12:00

Familiek

"Zapata

berriak"

ikuskizuna

Ikuskizun baten aurrean

beharrezkoak diren jarrera egokiez

jabetzea eta lantzea. Euskara

indartzea eta horretaz disfrutatzea.

kulturaz gozatzea . Ondo pasatzea.

Mitusu

(Otxarkoaga

udaltegia)

Raquel

González

Iban

Etxebarria
HH 5 URTE

Azaroak 22 09:45

11:15

Familiek

Zineskola

Zineskola (fima bat zehaztu gabe)

zineskola

Raquel

González

Iban

Etxebarria HH 5 URTE

Abenduan (data

zehaztu gabe)

Familiek

Lurraska

Ondo pasatzea. Autonomia lantzea

eta beraien buruan konfidantza

Raquel

González HH 5 URTE Urtarrilak 30-31
Familiek
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areagotzea. Iban

Etxebarria

Kurtso

amaierako

txangoa

Taldeko harremanak sendotzea eta

inguruaz gozatzea. Natura zaintzea.

Ondo pasatzea.

Raquel

González

Iban

Etxebarria HH 5 URTE

Ekainean (eguna

zehaztu gabe)

Zinema

- Ikastolatik kanpo ohiko ekintzak

euskaraz egin daitezkeela barneratzea.

- Ikasleei eduki hurbilak eta balore

positiboak igorri.

- Zinema aretoak agerrarazi, balio

eman eta nola funtzionatzen duten

ezagutu.

- Zinema ikustearen talde esperientzia

sustatzea.

Ikastola + Tinko

Euskara Elkartea

Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

Golem zinemak

2022-10-14
Gurasoak

Euskararen

eguna

askaria

- Euskaraz aritzea dibertigarria

izan daitekeela barneratzea.

- Elkarrekin ondo lan eginez

irabazi onak lortu ahal dituela

barneratzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola
Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

Ikastolan

2022-12-02
Gurasoak

Olentzero eta

Mari Domingi

Jaia -

hamaiketakoa

- Elkarrekin ondo lan eginez

irabazi onak lortu ahal dituela

ulertzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola
Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

Ikastolan

2022-12-22
Gurasoak
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Agate deunaren

bezpera

Kalejira Deustun

zehar - askaria

- Kalean euskara hutsean

aritzeko erronkari aurre egitea.

- Euskaraz aritzea dibertigarria

izan daitekeela barneratzea.

- Elkarrekin ondo lan eginez

irabazi onak lortu ahal dituela

barneratzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola
Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

Deustuko

kaleetan

Goizean: 10:30 -

12:00

Gurasoak

Areitz soroa

Baserri eskola

- Hiri ingurunetan ez dauden

aukerak ezagutzea

- Inguruko landare eta

animali txikiak ezagutzea.

- Elikagai batzuk sortzeko

prozesuak ezagutzea.

Ikastola + "Areitz

Soroa"

baserri eskola

Gerardo

Sienra

Idoia Torrea

LH 1

Galdames:

Areitz Soroa

Egun osoa

9:30 - 17:00

2023-05-2

Gurasoak

Areitz soroa

Baserri eskola

- Hiri ingurunetan ez dauden

aukerak ezagutzea

- Inguruko landare eta

animali txikiak ezagutzea.

- Elikagai batzuk sortzeko

prozesuak ezagutzea.

Ikastola + "Areitz

Soroa"

baserri eskola

Aitor

Markinez

Ainara Ibañez

LH 2

Galdames: Areitz

Soroa

Egun osoa 9:30 -

17:00

2023-05-9

Gurasoak

Ikasturte

amaierako

Txangoa

- Ikasle eta irakasleen arteko

harremanak sendotzea.

- Inguruarekiko errespeto

jarrerak bultzatzea.

Ikastola
Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

MEÑAKAko

jolas-aldea eta

frontoia

2023-06-9

Gurasoak

Bidarteko - Deustun dauden kultur Ikastola + Bilboko Neba Pinillos LH 1 2023ko Otsailean Bilboko Udala
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Udal Biblioteka baliabideak ezagutzea.

- Liburuen irakurketaren

alde dibertigarriaz gozatzea.

- Bibliotekaren

funtzionamendua ezagutzea.

Udala Aitor

Markinez

Ainara Ibañez

?

Bidarteko

biblioteka.

Goizean ordu

batzuk. Talde

bakoitza txanda

batean.

"Harri Bitxiak"

Proiektuaren

Opariak

- Euskararen erabilpena

sustatzea.

- Euskara erabiltzea

balioan jartzea.

- Norbere buruan euskaraz

egiteagatik harrotasuna sortzea.

Ikastola.

Ziklokoko

tutoreak

Gerardo

Sienra

LH 1

LH 2

Ikastolan

Ikasturte osoan

zehar

Gurasoak

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

Zinema
Pelikulak euskaraz ikustea eta

Bilboko zinemak ezagutzea.

Lourdes

Obieta eta

Henar Yerro.

L.H.3
Urriak13

09:45-12:30
Gurasoak

Guggenheim
Museoa barrutik ezagutu eta

sormena lantzeko tailerra.
Henar Yerro L.H.3.B Azaroak 22 GURASOAK

Guggenheim
Museoa barrutik ezagutu eta

sormena lantzeko tailerra.

LOURDES

OBIETA.
L.H.3A Azaroak 24 Gurasoak

Euskararen

Eguna

Eguneroko jardueretan euskararen
erabilpena sustatu. Zikoa L.H.3 Abendua
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Ihauteriak
Euskararen erabilera ez formala
indartu. Zikloa LH3 Otsailak 10 Gurasoak

Lurraska Etxaberak eta ortua ezagutu.
Lourdes

Obieta eta

Henar Yerro.

L.H.3 Martxoak 27 Gurasoak

Orozko

Herri bat eta lehen sektorea

ezagutzeaz gain bizimodu aldaketaz

jabetu.

Lourdes

Obieta eta

Henar Yerro.

Zehazteko

Santurtzi
Itxas museoaren bisita eta Agurtza

itxasontzia ezagutzea.

Lourdes

Obieta eta

Henar Yerro.

Zehazteko

Amurrio Ikasturtea agurtu eta ondo pasatu. Zikloa L.H.3
Ekainan

(zehazteko)
Gurasoak

Doremika Zuzeneko kontzertuaz gozatzea. Ikastola
Miren

Escudero
L.H.4

Urriak 18

09:45-12:15
Gurasoak

Zinema
Pelikulak euskaraz ikustea eta

Bilboko zinemak ezagutzea.
Ikastola

Nerea Garcia

eta Itziar

Belasko.

L.H.4
Azaroak29

09:45-12:30
Gurasoak

Mercabilbao
Mercabilbao ezagutu eta elikagai
galkorren inguruan aktibitate bat
egin.

Ikastola Itziar Belasko L.H.4.B Urtarrilak 10 Gurasoak

Mercabilbao
Mercabilbao ezagutu eta elikagai
galkorren inguruan aktibitate bat
egin.

Ikastola Nerea Garcia L.H.4.A urtarrilak 11 Gurasoak
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Hontza museoa
Animali ezberdinen erakusketa bat
ikusi. Ikastola

Nerea Garcia

eta Itziar

Belasko.

LH4.A B Azaroak 4 Gurasoak

Euskararen

eguna.

Eguneroko jardueretan euskararen
erabilpena sustatu. Zikloa L.H.4 Abenduak

Ihauteriak.
Euskararen erabilera ez formala
indartu. Ikastola Zikloa L.H.4 Otsailak 10 Gurasoak

Udaletxea Udaletxea ezagutzea. Ikastola Nerea Garcia L.H.4 2. Hiruhilean Gurasoak

Udaletxea Udaletxea ezagutzea. Ikastola Itziar Belasko L.H.4 2. Hiruhilean Gurasoak

Aldundia Foru aldundi jauregia ezagutzea. Ikastola Nerea Garcia L.H.4 2. Hiruhilean Gurasoak

Aldundia Foru aldundi jauregia ezagutzea. Ikastola Itziar Belasko L.H.4 2. Hiruhilean Gurasoak

Guggenheim
Museoa barrutik ezagutu eta

sormena lantzeko tailerra.
Ikastola Itziar Belasko L.H.4.B Urriak25 Gurasoak

Guggenheim
Museoa barrutik ezagutu eta

sormena lantzeko tailerra.
Ikastola Nerea Garcia l.H.4.A urriak28

Museo

arkeologikoa
Gure herriaren historia ezgutzea. Ikastola Nerea Garcia L.H.4.A Maiatzak 24

Museo

arkeologikoa
Gure herriaren historia ezgutzea. Ikastola Itziar Belasko L.H.4.B Maiatzak31 Gurasoak

Santimamiñe
Historia aurreko bizimodua eta gure

kultur ondarea ezagutzea.
Ikastola

Nerea Garcia

eta Itziar

Belasko.

L.H.4 Maiatzak 26 Gurasoak
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Amurrio Ikasturtea agurtu eta ondo pasatu. Ikastola Zikoloa L.H.4.A eta 4.B
Ekainan

(zehazteko)
Gurasoak

jarduera helburuak antolatzailea arduraduna jasotzaileak
non - noiz

ordutegia
finanziazioa

Bilboko itsas

museoa (Itsas

Korapiloak)

Itsasadarreko historia ezagutzea Ikastola
Karmele

Viadero
LH 6 Azaroak 22 Gurasoak

Ekoetxea

Urdaibai

(Padura)

Urdaibaiko erreserba ezagutzea Ikastola
Karmele

Viadero
LH 6 Urtarrilak 31 Gurasoak

Eureka Museoa

(Lego Eta Maths)

Zientzia buruzko kuriosidadeak

ezagutzea
Ikastola

Karmele

Viadero
LH 6 Maiatzak 16 Gurasoak

Lezamako

entrenamendua
Futbolariak ezagutzea. Ikastola Iñaki Untzueta

LH 5 eta 6 (egun

desberdinetan).
Maiatzean ---

Ugaoko

igerilekuak
Ondo pasatzea Ikastola Iñaki Untzueta LH 5 eta 6 Ekainean Gurasoak

Mitusu antzerkia

(Campos Eliseos)
Antzerkira hurbiltzea Ikastola

Ibai

Goikoetxea
LH 5 eta 6 Martxoak 21 Gurasoak

Bird Center
Gure ingurua ezagutu eta naturara

hurbildu
Ikastola

Ibai

Goikoetxea
LH 5 Urriak 25 Gurasoak
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Urkiola
Gure ingurua ezagutu eta naturara

hurbildu
Ikastola

Ibai

Goikoetxea
lh 5 Azaroak 30 Gurasoak

Pozalagua
Gure ingurua ezagutu eta naturara

hurbildu
Ikastola

Ibai

Goikoetxea
LH 5 Maiatzak 9 Gurasoak

jarduera helburuak antolatzailea arduraduna jasotzaileak
non - noiz

ordutegia
finanziazioa

Orientazioa - Hurrengo ikasturteari begira lagundu
egingo duten
aukeraketan
-inguruko ikastetxeak eta beraien eskaintza
ezagutu

tutoreak eta
orientatzailea

orientatzailea DBH4 Maiatza aldera.
Botikazar eta
Ibarrekolanda

Kayak Sup
Ur ekintzen inguruan teknika eta
segurtasun
neurriak ezagutzea eta praktikatzea
gerora
begira euren aisialdian praktikatzeko.

HF mintegia Eloy Etxegibel DBH2 Urria Gurasoak

Surf Ur ekintzen inguruan teknika eta
segurtasun neurriak ezagutzea eta
praktikatzea gerora begira euren
aisialdian praktikatzeko.

HF mintegia Eloy Etxegubel
Ainhoa
Rementeria

DBH4 Maiatza Gurasoak

Orientazio
lasterketa

Orientazioaren inguruan arautegia,
ziurtasun neurriak eta orientatzeko
teknika ezagutzea eta praktikatzea.

HF mintegia Ainhoa
Rementeria

DBH3 Maiatza Gurasoak

Antzerkia Campos Eliseos antzerkira  joan. Gazte Minetegi Aintzane
Villanueva
Roberto Macua

DBH 3
DBH 4
DBH 4

Otsailaren 6an
Apirilaren 19an
Apirilaren 19an

Gurasoak
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Rakel del Cerro

Futuroscope Hiru egunetako Futuroscopeko bidaia. Frantsesa Mingegi Amaia Otero DBH 3
DBH 4

Martxoa Gurasoak

Euskararen etxea Euskararen jatorri eta iraupenaren nondik
norakoak ezagutzea.

Euskara mintegia Josune Fuente
Joseba Perez

DBH 3º Otsaila ??? Gurasoak

Ekaineko

Kobazuloa **

HIstoriaurrean  ikusitako gaiak
modu praktikoan lantzea

Gizarte mintegi
Libe/Iñigo

gizarte
DBH 1 2.ebaluaketan Goiza

Merkabilbao Ekonomia sektoreak modu
praktikoan ikustea,  batez ere
lehengo sektorea

Gizarte mintegi Iñigo gizarte DBH3

2.ebaluaketan
Goiza

Bilboko Alde

Zaharretik

bisita gidatua

Erdi Aroaren aztarnak ikusi modu
prakitko batean Bilbon

Gizarte mintegi Libe

gizarte

DBH 2 Abenduaren 7an Goiza

Artea eta
emakumea

Arte Ederretako museoak Bilboko kaleetan
egingo duen erakusketa ezagutzea

Plastika/Hezkidetza
mintegia

Garazi
Santamarina
María González

DBH 3, DBH4 Urriak 26,27,28 Gurasoak

Bilboko zubiak
eta trena
Funikularra

Bilboko zubiak ezagutu (forma geometrikoa,
…).
Bilboko trenbide sarea ezagutzea

Matematika/Teknol
ogia
mintegia

Garazi
Santamarina
Iratxe
Miñanbres

DBH1 Zehazteke Gurasoak

Ibilbide
matematikoa

Matematika Bilboko kaleetan ezagutzea Matematika Itxaso
Monedero

DBH3 Zehazteke Gurasoak
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Zumaia Flysh Biotopoa eta Flyscha ezagutzea NNZZ Olga López DBH 4 Ekainak 19 Gurasoak

Barakaldoko
Botanikoa

Biozenosia aztertzea NNZZ Olga López DBH 4 Otsailak 23-24 Gurasoak

Bergara
Laboratorium

Taula periodikoa tailerra NNZZ Maite Sagarduy DBH 3 Otsaila Gurasoak

Karpin Biodibertsitatea landu NNZZ Alicia Villate DBH 1 Martxoa Gurasoak

Bizkaia
Abentura-Park

Bizikedetza landu NNZZ Maite Sagarduy DBH-2 2. ebaluazioan Gurasoak

Tartanga_
Maker

Tartanga lanbide heziketako zentruen
maker laborategi bat bistitatu.

Tekno plastika Iratxe
Miñambres

DBH 4 (Teknologia
ikasleak)

Euskalek_ F24+
Emilio
Campuzano

Euskalek lasterketan parte hartzen
duten talde baten tailerra eta
errekurtsoak ezagutu.

Tekno plastika Iratxe
Miñambres

DBH 4 (Teknologia
ikasleak)

Urrian

San Jorge_LH Energia berriztagarrien instalazioak Tekno plastika Iratxe
Miñambres

DBH 3

San Jorge_LH Robotika jarduerak Tekno plastika Iratxe
Miñambres

DBH 1
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

ATLETISMO Abilezia motorren garapena.

Kirol abilezien garapena.

Kirol ohituren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Entrenamendu eta lasterketen bitartez

atletismoaren munduan murgiltzea.

Federakundeak edota beste erakunde

batzuek antolatutako kros eta

miniatletismo lasterketetan parte

hartzea.

Bizkaiko

Atletismo

federakuntza eta

Ikastolako

Guraso Elkartea.

Guraso

Elkartea

LH3tik -

DBH4ra
Ostiraletan

17:30–18:30

2. Solairuko

patioan.

Erabiltzaileen

familiek

ANTZEZPENA Ariketa eta joko desberdinen bidez,

bakoitzaren ahalmen komunikatiboa

garatu nahi dugu, eta, horretarako,

gorputz-adierazpena, ahotsa, irudimena

eta harremanak lantzen ditugu.

Ikastolako

Guraso Elkartea

Guraso

Elkartea

HH5-etik LH6ra Ikastolako 3.

solairuan

Astelehenetan,

astearteetan,

ostegunetan eta

ostiraletan

13:00tik 15:00ra

Asteazkenetan

13:00 14:00ra

Erabiltzaileen

familiek
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ESKU PILOTA Abilezia motorren garapena.

Kirol abilezien garapena.

Kirol ohituren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1tik-LH4ra LH1-LH2

Deustuko

Polikiroldegian1

4:00-15:00

LH3-LH4

Ikastolako

Frontoian

Ostiraletan

17:15-18:15

Erabiltzaileen

familiek

EUSKAL

DANTZAK

Jardueraren helburua da euskal kulturan

murgiltzea eta edozein erromerietan

dantzan egiteko gai izatea eta gozatzea

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1-etik aurrera Deustuko

polikiroldegian.

Astean 9 saio

13:00-15:00

eta 2 saio

14:15-14:55

Erabiltzaileen

familiek eta

Bizkaizko

Dantzarien

Biltzarraren

laguntza (LH

ikaskeentzat

bakarrik)

DANTZA

GARAIKIDEA

-Erritmoa hobetu gorputzaren

mugimendua musikari lotuz.

-Zentzu estetikoa eta sormena landu

koreografiak sortuz

-Ekintza dibertigarri baten bidez

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1-etik aurrera 3. solairuan

astearteetan

17:15-18:45

1. solairuko

patioetan

Erabiltzaileen

familiek
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egoera fisiko-psikikoa hobetu

-Taldean lan egiteko gaitasuna

handitu

Ostiraletan

17:05-19:35

FUTBOLA Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka,

koordinazioa, abiadura,

konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua eta

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH3-etik aurrera Zelai Berdea eta

Deustuko

polikiroldegia

17:00-18:30

Erabiltzaileen

familiek

FUTBOLA-ESKOLA

- HEZIKI

Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka,

koordinazioa, abiadura,

konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua eta

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1-2 Deustuko

polikiroldegia

17:00-18:00

Erabiltzaileen

familiek

HERRI KIROLAK -Kirol gaitasunak: oreka,

koordinazioa, abiadura,

konzentrazioa, taktika…

-Euskal kirola eta kultura indartzea

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua eta

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH 3-4-5-6 Bilboko

Polikiroldegietan

Erabiltzaileen

familiek
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MAHAI TENISA -Kirol gaitasunak: oreka,

koordinazioa, abiadura,

konzentrazioa, taktika…

-Ardura, aniztasuna eta begirunea

-Ping-pongaren berezko ezaugarriak

garatu

Mahi Teniseko

Bizkaiko

Federakuntza eta

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH4-etik aurrera Ikastolako beheko

patioan

Astean bi

egunetan

Erabiltzaileen

familiek

MARGOGINTZA Prozedura desberdinen bitartez

(pinturak, tenpera, ikatz-marrazkia,

luma-muturra eta olio-pintura)

margotzeko teknika klasikoak

irakasten dira.

Ikastolako

Guraso Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1- etik aurrera Plastika gela

astean 9 saio

13:00-14:00

Erabiltzaileen

familiek

MENDI TALDEA Bizkaiko mendiak ezagutzea

Mendizaletasuna zabaldu

Naturarekin harremana estutu

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua

eta Guraso

Elkarteak

Guraso

Elkartea

LH3tik aurrera Bizkaiko Mendiak

7 irteera

igandeetan urtean

zehar

Erabiltzaileen

familiek

SASKI ESKOLA -

HEZIKI

Fisiko eta kirol trebetasunak garatu

Kirol ohiturak finkatu

Kirol baloreak garatu

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua

eta Ikastolako

Guraso Elkartea

Guraso

Elkartea

LH1-2 Ikastolako patioa.

Astean birritan .

Asteleh.-Asteak.

17:20- 18:20

Erabiltzailee

n familiek
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SASKIBALOIA Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,

abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko

Kirol Zerbitzua eta

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

LH3tik  aurrera Ikastolako patioa

eta Deustuko

polikiroldegia

Asteleh-ostiralera

17:20- 20:55

Erabiltzaileen

familiek

5EKOA JOLASARI HH4-HH5-eko ikasleok bere adinari

dagozkion hainbat jokoen bitartez

bere motrizitatea, elkarlana eta

arauak errespetatzen ikasiko dute.

Umeen ezaugarriak ikusita (adina eta

gaitasunak) taldeko 10-12 partaide

izango dira.

Ekintza astean behin izango da, 75

minutuko iraupenarekin Deustuko

Polikiroldegiko pistan.

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

HH4-HH5 Deustuko

polikiroldegia

Astelehenetan

eta ostegunetan

13:45-15:00

Erabiltzaileen

familiek

XAKE Atentzioa, ikus-memoria,

pentsamendu logikoa,

Ikastolako Guraso Guraso LH3tik aurrera Ikastolako Erabiltzaileen
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kontzentrazioa, arauei errespetua,

sormena, kontrola… garatzea

Elkartea Elkartea geletan

astearteetan

13:00-15:00 eta

osteguntetan

13:00-14:00

familiek

ZIRKU TAILERRA Umeentzako zirkoan, jolasaren
eta talde-lanaren bidez,
zirkuarekin eta haren diziplinekin
(malabareak, akrobaziak, aireko
elementuak) lehen kontaktua
izateko. Gorputzaren kontzientzia
lantzen da, eta disoziazioa,
erreflexuak, konfiantza eta
autoestimua bezalako alderdiak
indartzen dira.

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso

Elkartea

HH5-etik LH2ra Ikastolako 3.

solairuan

Asteazkenetan

15:00-16:30

Erabiltzaileen

familiek
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MULTIKIROLA

-   Kirolaren hurbilketa era ludiko

batean

-   Kirol batzuen ezaugarriak eta

arauak ezagutzea

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso Elkartea LH1 eta LH2 Zelai berdean eta

1. solairuko

patioan

Astearteetan

17:15-18:15

Erabiltzaileen

familiek

PLAYIN TOGETHER Jarduerak, jolasak, abestiak eta

errepikapen fonetikoko ariketa asko

gure jatorrizko ingeleseko irakasleekin.

Ingelesa ikasi jolasaren bitartez.

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso Elkartea HH4-tik LH2ra Ikastolako geletan

Astelehen, astearte,

ostegun eta

ostiraleetan

13:00-14:00

Erabiltzaileen

familiek

SPEAKING

TOGETHER

Ingelesa entzutea, ulertzea eta

arrazoitzea da helburu nagusia.

Ahozkera landu era natual batean,

jolasen bitartez jatorrizko ingeleseko

irakasleekin.

Ikastolako Guraso

Elkartea

Guraso Elkartea LH3tik LH6ra Ikastolako geletan

asteazkenetan

15:00-16:30

Erabiltzaileen

familiek
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MUSIKA Erritmoaren,
entzumenaren,
ahotsaren,
sormenaren eta
sentsibilitatearen
zentzu musikala
garatzea.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea HH5-etik LH6ra Ikastolako geletan, 3
saio
14:00tik-15:00ra eta
saio bat
astelehenetan
17:15-18:10

Erabiltzaileen
familiek

BERTSOLARITZA Bertsolaritza den
kultur
adierazpidearekiko
oinarrizko ezagutza
izatea.

Hizkuntza-komunika
ziorako konpetentzia
garatzea.
Taldean harremanak
sustatzea. Azkeneko
ekoizpen bat
burutzeko oinarrizko
betekizunak
ezagutzea eta egoki
baliatzea.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea LH5tik aurrera Ikastolako geletan
asteazkenetan
15:15-16:15

(Hedatze
proiektuarekin bat
eginez).

Erabiltzaileen
familiek

AISIALDI ZERBITZUA Aisialdiko hezkuntza
da esparru eta haur
zein gazteen
aisialdia euskaraz
eta balio
parekideetan
oinarrituta dago.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea HH3tik LH2ra Ikastolako patioan
asteazkenetan
15:00-16:30

Erabiltzaileen
familiek
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5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares

zerbitzua

servicio

helburuak

objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

JANTOKIA

COMEDOR

Euskeraren erabiliera sustatzea
Instalazioen berritzea. Obrak bideratzea
Espazioen eta elkarbizitzaren kudeaketa
bideratzea hezkidetzaren ikuspegia izanda.

Ikastola Ikastola Jantokia erabiltzen
duten ikasle guztiak

Egunero
13:00-15:00
HH2 euren jantokian
HH3tik DBHra
jantoki nagusian hiru
txandatan

Gurasoek ordaindutako
kuotak
Eusko Jaurlaritza.

GARRAIOA

TRANSPORTE

Ikasleak ikastolara ekartzea eta, bueltan,
etxera eramatea.

Delegazioa meritzel Iza HH!LH ikasleak Jardunaldi
trinkoan:8:30-9:30/15:00
Jardunaldi osoan:
9:00-9:30/16:45-17:30

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Irakurzaletasuna bultzatu
Aisialdi kulturala bultzatu
Erabiltzaileak prestatu
Dokumentazio Hezkuntza eman

Bibliotekaria Bibliotekaria eta
tutoreak

HH/LH ikasleak Ikasleen ordutegia Ikastola

GOIZEKO GELA

Behar duten familiei goizeko zaintza
eskaintzea bateragarritasuna bermatuz
Ikasleak jolas giro lasai batean egotea
Euskara bultzatzea
ikasleentzako espazio ziurra bermatzea

Guraso Elkartea Jantoki/Haurtzai
ndegi batzordea

HH/LHko ikasleak Bi urekoen gelen
sarreraran

Erabiltzaileen gurasoen
kuotak

ARRATSALDEETA
KO ZAINTZA

Behar duten familiei arratsaldeetako
zaintza zerbitzua eskaintzea ikastolako
jardunaldi trinkoak irauten duen
bitartean bateragarritasuna bermatuz
Ikasleak jolas giro lasai batean egotea
Umeak modu ludiko batean euskaraz
mintzatzea
Ikasleentzako espazio ziurra bermatzea

Guraso Elkartea Eskolaz
kanpoko
batzordea

HH eta LHko
ikasleak

Patioetan,
gimnasioan. Iraila
eta ekainean
jardunaldi
trinkoak irauten
duen bitartean.
15:00-16:30

Erabiltzaileen gurasoen
kuotak
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UDAKO
EKINTZAK

Opor garaian ume eta gazteei
bideraturiko jolas eta tailerrak
eskaintzea. Behar duten familiei
arratsaldeetako zaintza eskaintzea.

Familien bateragarritasuna bermatu
Ikasleak jolas giro lasai batean egotea
Umeak modu ludiko batean euskaraz
mintzatzea
Ikasleentzako espazio ziurra bermatzea

Guraso Elkartea Eskolaz
kanpoko
batzordea

HH eta LHko
ikasleak

Opor garaian,
ekaineko azken
astean eta
uztaileko lehen bi
asteetan.
Patioetan,
gimnasioan
8:00-14:00

Erabiltzaileen gurasoen
kuotak
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6. Ekonomia-kudeaketarako plana plan de gestión económica

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

1. Gastu arruntak
2. Material fungiblea/material didaktikoa
3. Mobiliarioa
4. Ikasturtearen gastu bereziak

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

Zuzendaria/ Idazkaria /AKA

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso

● Eusko Jaurlaritza (Funtzionamendu gastuak, Ekipamendu gastuak, Testuliburuen
kudeaketarakoak)
● Bete erakundeak (Eguzki plakak)
● Familiak (Testuliburuen kudeaketarako)
● BIlboko Udalak (Proiektuak)

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos

● Funtzionamendua:
HH/LH 12.362,99
DBH 17.561,71

● Ekipamendua:
HH +LH 3 931
DBH 3 222
● Eguzki plaka: 1 654,98
● Testuliburuen kudeaketarako (EJ): 14 420 +9.905,00= 24.325€
● Testuliburuen kudeaketarako (familiak): 14.370
LH1+2= 2.214   LH3+4=2.970  LH5+6= 3.162  DBH1= 2.829   DBH2= 3.195
● Igeriketa-laguntza: 3.728
● Udaletxeko dirulaguntza: EUSKERA SAILA: 700

HEZKUNTZA SAILA: TRADIZIOAK/KULTURA:500 - ELKARBIZITZA: 2000

● BIDELAGUNA proiektua: 1.587.50
● STEAM PROIEKTUA: 2 662,20
● AGENDA 2030: 2.080,00

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

● Departamentuaren aplikazio informatikoa
● Fakturen erregistroa (bai transferentziaz egindakoak eta bai kutxa dirua erabiliz ere)
zuzendariaren sinadurarekin gastua baimenduz
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Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…

● AKA idazkariarekin eta zuzendariarekin gastuak baimentzeko. Aurten ere ikusten dugu guraso elkarteko
diruzainarekin bilerak ezinbestekoak direla.
● Aurrekontuak eta gastuen egoera prestatu Eskola Kontseiluan aprobatzeko (abenduan eta
ekainean)
● Batzorde ekonomikoa (Ikasturtean hirutan )

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

Aurrekontuetara bidaltzen dira txostenak. (Aurrekontuak, gastuen egoera, Kontseiluaren
onarpena,...)
● Zikloetan, Departamentuetan, ... egiten diren gastu eskaerak Zuzendaritzan ikertzen dira eta
lehentasunak markatzen dira. Erabakitakoaren berri, geroago, zikloetara eta departamentura
eramaten da.
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana plan de información a
la comunidad educativa

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

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

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

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

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

● Tabloian informazioa jartzen da (beken informazioa, ...)

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

● Webgunean, informazio orokorra, Irteerak, Dokumentuak (protokoloak), Kexak edo
iradokizunak eskatzeko dokumentua, OOGn aprobatzen diren dokumentuak, Bekak...
● Ikasturte amaieran, Ikastolako urtekaria banatzen da (ikasturteko ekintzak kontatzen
dituena, taldeetako argazkiak, berriak,...)

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

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

● Urtekari 3.hiruhilabetean banatzen da gure programak eta esperientziak azalduz.

● Sare sozialak ere erabiltzen ditugu ( imstragram ) egunerokoen berri emateko, tailerrak, eskaintzak, irteerak….
“Egunean behin” app-a ere, erabiltzen dugu ikasle, irakasle zein gurasoek
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobación del
pac

arduradunak

agentes

deboralizazioa

temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak

estrategias, recursos, canales

IKASLERIA
alumnado

Ikasketa Burua
OOGko Ikasleen
ordezkariak

Kurtso
hasieran

Web, Inika, Posta elektronikoa

IRAKASLERIA
profesorado

Zuzendaritza
taldea

Iraila eta
Urria,
asteko
bileretan

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

FAMILIAK
familias

OOGko guraso
ordezkariak

Urria /
Azaroaren
hasieran

Informazioa pasatu. (Web/Inika)

OOG-OMR

Zuzendaritza
taldea

Urriaren
amaiera
/ Azaroaren
hasiera

OOGko partaideei helaraziko zaie IUParen kopia
aztertzeko eta proposamenak adierazteko.

ADMINISTRAZIOA
administración

Zuzendaritza
taldea /AKA

Urria Informazioa pasatu eta iritziak jaso

BESTE ERAKUNDE
instituciones

Udaletxea Urria Informazioa pasatu eta iritziak jaso
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8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena seguimiento del desarrollo del
PAC y del funcionamiento del centro

Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificación del seguimiento del desarrollo del plan anual

arduraduna

responsable

jarraipen datak

fechas de seguimiento

tresnak eta behar den informazioa

instrumentos e información necesaria

informaz. deboluzioaren data
fecha devolución información

oharrak

observaciones
klaustroari OMR-OOG-ri

1. HELBURUA
Euskara eta

kulturaratekotasuna

Euskara batzordea
Zuzendaritza

Kurtsoan zehar
(hiruhilabetero)

Hiruhileko memoria Memoria
amaitzean

Memoria
amaitzean

2. HELBURUA
Curriculum berria,

haren garapena eta

digitalizazioa

Digitalizazio
batzordea
BeA
Zuzendaritza

Eten gabe Inzidentziak - Irakasleen beharrak
klaseak emateko - Gurasoen
ekarpenak

pedagogikan,
astero

Ohiko bileran

3. HELBURUA
Berrikuntza

bizikidetza-hezkidet

zaren arloan eta

aniztasunaren

kudeaketa, zaintza

emozionala barne

BAT taldea
Bizikidetza taldea

Kurtsoan zehar Hilabeteroko bilerak eta jasotako
aktak

Pedagogikan Ohiko bileran

4. HELBURUA
Lidergo

pedagogikoa,

zuzendaritza

taldea

Zuzendaritza Eten gabe Ziklo bilerak, mintegi bilerak,
klaustroak (aktak)

Pedagogikan Ohiko bileran
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BIBLIOTEKAREN PLANA
1.- HELBURUA: LIBURUTEGIKO ESPAZIO FISIKOA ZAINDU

JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA
Espazioaren
apainketa zaindu
liburutegia toki
erakargarria izan
dadin

Bibliotekaria
Bibliokluba

Urtean zehar
momentu zehatzetan:
udazkena,
euskararen eguna,
gabonak, aratusteak,
liburuaren eguna eta
udaberria

Material fungiblea Ikasle zein irakasleen
iritziak momentu
zehatz horietan

2.- HELBURUA: LIBURUEN ERABILGARRITASUNA BERMATU ETA ADITZERA EMAN
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Ikastetxeko
material berriak
katalogatu.

Bibliotekaria Erosi ahala Abies 2 Liburu berri guztiak
ekainean fitxatuta
egotea.

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

Bibliotekaria
Ikasleak

Urtean zehar Partaideen ezagutza Ikasle guztiek haien
mailako liburu
“tomatedunak”
ezagutzea



3.- HELBURUA: IRAKURZALETASUNA BULTZATU
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Idazleekiko
topaketak: irakurri
baino lehen,
bitartean eta geroko
ekintzak

Bibliotekaria
LH 6.

Idazlearen bisitaren
arabera

Liburuak
Adituek proposatutako
jarduerak irakurri baino
lehen, bitartean eta gero

Ikasleen topaketan
parte hartze maila

4.- HELBURUA: CURRICULUMAREN GARAPENA
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Irakasleek garatu
nahi dituzten
proiektuetarako
behar duten
materiala
eskuratzea

Bibliotekaria Ikasturtean zehar Behar duten materiala:
erosita edo biblioteka
publikoetan mailegatuta
hartzea

Irakasleen moldatze
maila

5.- HELBURUA: AISIALDI KULTURALA BULTZATU
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Eguerdiko txikien
saioan ekintza
kulturalei buruz
hitz egitea

Bibliotekaria
Bertan dauden ikasleak

Ikasturtean zehar Denon esperientziak Ikasleen parte hartzea

Espazio lasaia eta
atsegina lortu
ikasleak gustura
egon daitezen
aisialdi desberdina
disfrutatzen

Bibliotekaria
Bertan dauden ikasleak

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

Egunero egiten den
asistentziaren
estatistika beste
urtekoekin konparatuta

6.- HELBURUA: GURASOEKIKO HARREMANAK SENDOTU
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA



Ikasturte
hasierako
bileretan
bibliotekari
buruzko
informazioa eman:
ordutegia, maila
horretako
berezitasunak,
irakurketa eta
ikasketa
bultzatzeko
aholkuak…

Bibliotekaria Ikasturte hasierako
bilerak

Guk prestatutako materiala Gurasoen galderak

Motxila ibiltariak Bibliotekaria
HH5 eta LH 3. mailako
familiak

Urritik aurrera
ikasturtean zehar

Motxilak
Liburuak
Gurasoentzako eskutitza
Haien komentarioak
jasotzeko koadernoa

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

7.- HELBURUA: LIBURUAREN EGUNA OSPATU METODOLOGIA BERRIAK BULTZATZEKO
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA
Ikastolako ikasle
guztiek gai bati
buruzko lanak
egiten dituzte.

Bibliotekaria
Irakasleak
Ikasleak

Urtarriletik apirilera Liburuak
Internet
Material desberdinak

Ikasle eta irakasleen
balorazioa

Ikasleek egindako
lanen erakusketa
komunitate
osorako

Bibliotekaria Apirilaren 24 - 28 Ikasleek egindako lanak Familiek koadernoa
batean idatziko
dituzten komentarioak



IKASTURTEKO PLANA 2022-2023 IKASTURTEA

A. IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK

Ikasgelak

Ikasmaila Letra Eredua Ikasle Izena

HH0 B D eredua 18

HH0 A D eredua 18

HH1 B D eredua 18

HH1 A D eredua 19

HH2 B D eredua 23

HH2 A D eredua 22

HH3 B D eredua 19

HH3 A D eredua 19

LH1 B D eredua 22

LH1 A D eredua 24

LH2 B D eredua 17

LH2 A D eredua 18

LH3 B D eredua 25

LH3 A D eredua 25

LH4 B D eredua 24

LH4 A D eredua 25

LH5 B D eredua 25

LH5 A D eredua 25

LH6 C D eredua 17

LH6 B D eredua 18

LH6 A D eredua 17

DBH1 C D eredua 24

DBH1 B D eredua 23

DBH1 A D eredua 22

DBH2 A D eredua 24

DBH2 B D eredua 23

DBH2 C D eredua 24

DBH3 B D eredua 19

DBH3 A D eredua 19

DBH3 C D eredua 21

Irakasle taldea

Talde Izena Kopurua

LH 24

DBH 34

HH 11

Datuak

706Ikasle kopurua: 93Irakasle kopurua:

2Zenbat HNAT(Ikastetxea Ulibarrin dagoenetik, zenbat HNAT desberdin izan ditu?):

Maria Teresa Artetxe BarrenaZuzendaria:

BaiIkasle batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da ikasle batzordea? 5

BaiGuraso batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da guraso batzordea? 3

014508 - CPI Deustuko Ikastola IPIIkastetxea:

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

B01 BILBAO-ABANDO berritzeguneaBerritzegunea: 944473645Telefonoa:

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

B. IKASTURTEKO HELBURUAK, EBALUAZIO ADIERAZLEAK, JARDUERAK,TENPORALIZAZIOA
ETA BALIABIDEAK.

Ikasmaila Letra Eredua Ikasle Izena

DBH4 C D eredua 24

DBH4 A D eredua 23

DBH4 B D eredua 22

HNATaren Datuak

MonicaIzena: ErizLehen deitura:

ArandoBigarren deitura: 78865946 GNAN Zenbakia:

2016-2017Noiztik zara HNAT? Ulibarri programaren baitako formazioa jaso duzu? Bai

7Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan? HNBko kide izan zara? Hala balitz, zenbat urtez? 7

1. Ikastetxearen antolamendu eta erabilera koherenteak

1.1. Ikastetxearen antolamendua

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

HNBren Osaera

HNAT eta batzordekideen dedikazio orduen banaketa

Izena Lehen abizena Bigarren abizena Nan Estamentua Aurreko urteotan

MARIA GONZALEZ URIBE 78927886M Irakaslea Ez

Monica Eriz Arando 78865946 G Bai

Monica Eriz Arando 78865946 G Irakaslea Bai

Batzordekideen dedikazioa

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

MARIA GONZALEZ URIBE Irakaslea 11:30 -
12:00

9:00 -
10:00

10:00 -
12:30

4.0

Monica Eriz Arando Irakaslea 8:00 -
11:00

10:30 -
12:30

5.0

Monica Eriz Arando 0.0

Batzordeko bilera

Asteko eguna Hasiera Bukaera Maiztasuna

Asteazkena 11:30 12:30 Astero

Dedikazio osoa

Bilera orduak: 1.0 ordu / Maiztasuna: Astero 9.0 orduBatzorkideen dedikazioa astero:
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Organo Gorena
edota Eskola
Kontseilua

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

Haien iritzia jaso. - Dokumentua
banatu

HNT Irailean

Zuzendaritza Eskola
kontseiluko
bileretan
hizkuntza
bakarra
euskara izatea.

 Balioetsi horrela denik Antolaketa
jarduerak eta
mantetze
jarduerak
euskaraz izatea.

Eskola
kontseiluak
eta guraso
elkartea

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

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

Google klikatzerakoan,
euskaraz agertu dadila.

Ordenagailu
guztietan
lehendabizi, beti
agertu dadila
bilatzailea
euskaraz

IKT
arduraduna

Ikasturtean
zehar

Ordenagailuak

Dokumentazioa Parte hartzen
duten ekintza
guztietan
euskara
erabiltzea.

 Erabileraren behaketa Ekintzetan euskara
erabiltzea.

Zuzendaritza
taldea

 Zuzendaritza kideak.

Hizkuntza-paisaia Dokumentu
guztiak
euskara
hutsean
izatea.

 Sortzen dena euskaraz
idaztea.

Dokumentuak
euskaraz izatea.

Idazkaria  Zuzendaritza kideak.

Hizkuntza-paisaia Material guztia
euskaraz
agertzea

Materiala Antolaketa eta
mantentze
jarduera

HNT Ikasturtean
zehar

Materiala

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

Etxeetara bidaltzen diren
dokumentuetatik,ale bat
gorde fitxaturik.

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

Irakasleak eta
AKA

Kurtso
hasieran

Gelako zerrendak.

1.2. Normalizazioa sustatzeko erabakiak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Normalizaziorako
egitura

HNP berria
hezkuntza
proiektuan
sartzea

HNP egin da eta Hezkuntz
proiektuan txertatu den ala
ez.

HNProiektua egin
eta Hezkuntza
Proiekttuan
txertatu.

Zuzendaria Ikasturte
amaieran.

Dokumentua

Normalizazioaren
bermea
ikastetxeetako
dokumentu
ofizialetan

AJA euskara
hutsean
egotea

Dokumentua bera Zuzendaritza
taldea

Ikasturtean
zehar
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Normalizazioaren
bermea
ikastetxeetako
dokumentu
ofizialetan

Normalkuntza
sustatzeko
hartutako
erabakiak
betearaztea
dagokionari

Hausnarketa
jarduerak,
antolaketa
jarduerak eta
mantentze
jarduerak

HNT eta
zuzendartiza

Kurtsoan
zehar

1.3. Kanpoko eragileekin harremanetarako hizkuntza-irizpideak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Beste ikastetxeekin Unibertso lan
taldearekin
batzartzea eta
parte hartzea

Aktak eta egiten diren
jarduerak

Bileretara joatea
eta ekintzetan
parte hartzea.

HNT Ikasturtean
zehar

Administrazioarekin
eta instituzioekin

Hezkuntza
administrazio
eta
instituzioekin
harremanak
euskaraz izan
daitezen
bermatzea.

Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

Zuzendaritza
taldea eta
idazkaritza

Ikasturtean
zehar

Elkarteekin.
Hornitzaileekin
edota enpresekin

Auzoko
aisialdi
taldearen
ezagutza
(HARRAPAZAN
K)

Aurkezpenak burutzen
diren ala ez.

Tutoretza
orduetan
aurkezpenak
egitea baimendu

HNT Kurtso
hasieran

Elkarteekin.
Hornitzaileekin
edota enpresekin

Berbaizu
taldeak
eskeintzen
dituen
ekintzetan
parte hartzea

Jardueretan parte hartu den
ala ez.

Marrazki, pegatina
eta SMS
lehiaketak, Mikro
ipuin lehiaketa,
Elgera aldizkarian
parte hartzea.

HNT Ikasturtean
zehar

Elkarteekin.
Hornitzaileekin
edota enpresekin

Bizkaiko
Bertsozale
elkartearen
bidez ikasleen
artean
zaletasuna
piztea.

Egiten dituzten iharduerak Ikastolan
Bertsolaritzako
saioak eskeini
ELORRI BERTSO
ESKOLAREN
eskutik

HNT Kurtsoan
zehar

Elkarteekin.
Hornitzaileekin
edota enpresekin

Empresa
hornitzaileekin
hizkuntza
harremana
ahoz zein
idatziz
euskara izan
dadila.

Bidalitako idatziak beti
euskaraz

Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

Idazkaritza Kurtsoan
zehar

Elkarteekin.
Hornitzaileekin
edota enpresekin

Garraio
enpresekin
hizkuntza
harremana
euskara izatea.

Harremana euskaraz izatea. Antolaketa
jarduera

Idazkaritza Kurtsoan
zehar

1.4. Hizkuntza-irizpideak ikastetxearen eremu digitalean

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Hizkuntzaren
kalitatea hobetzeko
tresna digitalak
(itzultzaile,
zuzentzaile, hiztegi
digitalak…)

Ordenagailuen
interfazak
euskaraz
agertu
daitezela

Mantentze eta
antolaketa
jarduerak

IKT
arduraduna

Ikasturtean
zehar

 Materiala

2. Eskolako kideak eta eremu didaktiko-metodologikoa

2.1. IIkasleak: motibazioa, jarrerak, portaerak eta emozioak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Esku-hartzeak
ikasgelan

Ahozkotasuna
lantzea ikasgai
ezberdinetan
irrati saioak
prestatuz.

Ikasgai ezberdinetatik
prestatutako irratsaioak.

Gai ezberdinen
inguruko eta
formatu
ezberdinetako
irrati saioak
prestatzea.

mintegi
desberdinetak
o irakasleak

Ikasturtean
zehar

Ordenagailuak...
saioak emititzeko.

Esku-hartzeak
ikasgelan

Euskararen
egunera begira
Ikasleen artean
euskararekiko
grina sortzea.

Egindako lanekin
erakusketa antolatu

Pegatina, marrazki
eta kartel
lehiaketa

HNT Ikasturtean
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelan

Haur
Hezkuntzako
Umeen
euskararen
ulermen eta
hitzegiteko
gaitasuna
hobetzea

umeem partehartzea,
ipuinak ematen dizkien
egoerei erantzunak eman.

Ipuin kontaketak
eta musika

Haur
hezkuntzako
irakaslegoa

Ipuin kontalaria

Esku-hartzeak
ikasgelan

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa Gabon kantak
ikasi.

LH1-2ko
irakasleak

Fotokopiak eta
klasean dauden
errekurtsoak

Esku-hartzeak
ikasgelan

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

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

LH 6.mailako
tutoreak,
Bertsogintza
irakaslea eta
HNteknikaria

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

Esku-hartzeak
ikasgelan

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa Mikroipuin
lehiaketa

DBHko euskara
irakasleak  eta
HNteknikaria

Ordenagailuak eta
aurrekostu bat
mikroipuin guztiekin
liburua argitaratzen
delako.

Esku-hartzeak
ikasgelan

Irakurzaletasu
na piztea.

Irakurketa igotzen dela
ikasleen artean.

Komikiteka
mugikorraren
erabilera sustatzea
eta DBHko
liburutegia
dinamizatzea.

mintegi
ezberdinetako
irakasleak

Ikasturtean
zehar Komikiteka (Karroak,

komikiak...) eta
DBHko liburutegia
(liburuak)

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Eremu
euskaldunetak
o
ikastetxeetako
ikasleekin
harremanetan
jarri gure
ikasleak Ikabil
proiektuaren
bitartez.

Proiektuan parte hartu den
ala ez

Ikabil Proiektuan
parte hartu

HNT Ikasturtean
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

HH5 urteko
ikasleen
hizkuntza
ohituretan
eragin.

Ea euskara gehiago
erabiltzen duten.

HH5 urteko
ikasleek Lurraskan
pasatuko dute gau
bat.

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

HNBatzordeko
partaide izan
daitezen,
DBH-ko
ikasleen
partaidetza
bideratzea.

HNB parte hartzen duten ala
ez

Antolaketa,
mantentze eta
sentiberatze
jarduerak

HNT eta
zuzendartiza

Ikasturtean
zehar
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2.2. Ikasleak: komunikaziorako konpetentzia

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Ahozko interakzioa
sustatzen duten
metodologiak

Euskararen
ezagutza
akademikoa
igotzea,
ikasgaiaren
bataz besteko
notaren igoera
lortzea

Ikasleen emaitza
akademikoak

Hausnarketa,
mantentze eta
trebatze jarduerak

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Ahozko interakzioa
sustatzen duten
metodologiak

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

Kanpainetan izandako
partaidetza

Ekintzak edota
kanpaineei
buruzko
informazioa eman.

HNT

Ahozko interakzioa
sustatzen duten
metodologiak

LH-ko ahozko
ulermena
hobetzea

Ekintzari buruz hausnarketa
egitea

Mago bat ekarri
eta txontxongiloen
bitartez
aurkezpenak egin.

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Idazmena-
irakurmena

Ikasleen
idatzizko
ulermena eta
adierazpena
hobetzea.

Idatzizko ulermena eta
adierazpena hobetu den ala
ez.

Hausnarketa,
mantentze eta
trebatze jarduerak

Irakasleak Ikasturtean
zehar

Idazmena-
irakurmena

Irakurzaletasu
na bultzatzea
irakurri
dituzten
liburuen
egileak
ekarriz.

Liburua irakurri duten ala
ez.

Euskal idazleak
gelara ekarri.

Irakasleak Kurtsoan
zehar

2.3. Ikasleak: erabilera

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea

Hori horrela burutzen den
ala ez

Aratusteak
Ikastolan. Hainbat
joku ekitaldi eta
abar antolatzen
dira 2 egunetan
zehar, bertan
inplikaturik
egonik, HHtik DH2
mailara.

HNT Otsailean

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea

Hori horrela burutzen den
ala ez.

Euskal Etxea
bisitatzea.

Irakasleak eta
HNT

Kurtsoan
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea

Horrela burutzen den ala ez Euskal girotze
barnetegia

HNT Ikasturtean
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea

Horrela burutzen den ala ez Gela Apainketa eta
Euskara txapelketa

HNT Ikasturtean
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo

Taldekideen
urtebetetzeaz
gogoratzea.

zoriontzen den edo ez Pasalekuko
pantailan agertzen
dira ikasleen
urtebetzeak.

Zuzendaritza
taldea

Ikasturtean
zehar
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Esku-hartzeak
ikasgelan erabilera
sustatzeko

Ahozko
erabilera
formala landu

Ahozko aurkezpenak egiten
diren ala ez

Ahozko
aurkezpenak
sustatu, landu eta
ebaluatu

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Esku-hartzeak
ikasgelaz kanpo
erabilera sustatzeko

Euskararen
ahozkoaren
erabilera
indartu
ikasleen artean
egoera ez
formaletan

Euskeraz mintzatzen diren
edo ez

Ikastola apainketa
lehiaketa,
euskaraz berbetan
lehiaketa.

HNT Kurtsoan
zehar

2.4. Ikasleak: euskal kulturaren transmisioa.

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Ezagutza Euskal
Kulturako
erreferentziak
eta
erreferenteak
curriculumarek
in uztartzea

Euskal kultura
curriculumean agertzen den
ala ez

Hausnarketa,
mantentze eta
ebaluazio
jarduerak

Irakasleak eta
ikasketa burua

Kurtsoan
zehar

2.5. Irakasleak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Komunikaziorako
konpetentzia

Euskara
erabiltzerakoa
n egin
daitezkeen
akatsak
ekiditzea

Galdetegia egin baliogarria
den ala ez ikusteko

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

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Euskara eta
beste
hizkuntzen
trataera
bateratua
erabiltzea.

Trataera bateratua egiten
den ala ez

Hausnarketa,
antolaketa era
erabakiak
adosteko
prozesua.

Hizkuntza
irakasleak

Kurtsoan
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Euskeraren
irakaskuntza
mintegi
ezberdin
guztietara
zabaltzea.

Mintegi guztiek euskararen
irakaskuntza eta ebaluazioa
sistematizatzea.

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

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Hurrengo 4
urteko
Normalizazio
Proiektua
berritzean
irakasleen
inplikazioa
lortu.

Irakasleen  inplikazioa
proiektuarekiko.

Sentsibilizazioa.
Diagnosia.
Emaitzak
interpretatu,
Gogoeta. 4 urteko
HNP idatzi.

HNT eta
irakasleak

Ikasturtean
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Ikasleen
ahozko
erabilera
formala
sustatzeko
ikasgai
bakoitzean
behar dena
bideratzea.

Errubrikak  eta ahozko
aurkezpenak egiten dira.

Errubriken bitartez
ahozkoaren
erabilera formala
sustatu.

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Irakasleak, eredu
eta eragile

Etxean ze
hizkuntzetan
hitz egiten
dute ezagutu

Tutoreak,lehenengo
hiruhilabetean datu horiek
izan behar dute

Ikastolako
zerrendak
egiterakoan agertu
dadila datu hori.

Tutoreak Kurtso
hasieran
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Irakasleak, eredu
eta eragile

Euskal kultura
ikasgaiaren
kurrikulumare
kin uztartzea.

Euskal kultura
kurrikulumean agertzen den
ala ez.

Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

Ikasketa burua
eta irakasleak

Kurtsoan
zehar

Irakasleak, eredu
eta eragile

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

Kanpainetan izandako
partaidetza

Ekintzak edota
kanpainei buruzko
informazioa eman

HNT Kurtsoan
zehar

Irakasleak, eredu
eta eragile

Ikasleen
euskararekiko
jarreretan eta
hizkuntza
ohituretan
eragin.

Irakasleen parte hartzea
formakuntzan

Mantentze
jarduerak

Irakasleak Kurtsoan
zehar

Irakasleak, eredu
eta eragile

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

Kurtso bukaeran
irakaslegoaren artean
balorazio bat egitea.

Elkarrizketak ahal
den neurrian
euskaraz
burutzea.

Irakasleak Ikasturtean
zehar

Irakasleak, eredu
eta eragile

Prestakuntza
ikastaroetan
parte hartzea

Parte hartu duten edo ez Prestakuntza
ikastaroak

Irakasleak Kurtsoan
zehar

2.6. Administrazio eta zerbitzuetako langileak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Komunikaziorako
konpetentzia

Euskara ohiko
erabilera
izatea:
ikasleekin
euren
harremana beti
euskaraz
izatea.

Ikasleekin euskaraz egiten
duten.

Prestakuntza,
trabatze era
erabakiak
adosteko
prozesua.

Zuzendaritza,
idazkaritza eta
HNT

Kurtsoan
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Euskararekiko
jarrera
positiboa
edukitzea eta
sustapenetan
eragile aktiboa
izatea.

Ekimenetan parte hartzen
duten.

Mantentze
jarduerak

HNT Ikasturtean
zehar

Komunikaziorako
konpetentzia

Langile
guztiak bai
izatea
euskeraz
aritzeko ahoz
zein idatziz.

Gaitasuna ziurtatuta dago. Prestakuntza,
trabatze eta
erabakiak
adosteko
prozesuak.

Zuzendaritza,
idazkaritza eta
HNT

Kurtsoan
zehar

3.1. Familiak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Etxekoen
lankidetza: familiak,
eredu eta eragile

Gurasoak,
HNB-ko parte
izatea.

Parte diren edo ez Antolaketa eta
motibazio
jarduerak

Zuzendaritza
taldea eta HNT

Kurtsoan
zehar

3. Familiak eta Komunitatea
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Etxekoen
lankidetza: familiak,
eredu eta eragile

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

Ekintzak uztartzen diran Hausnarketa,
antolaketa,
mantentze
jarduerak

Eskola
kontseilua eta
HNT

Kurtsoan
zehar

Etxekoen
lankidetza: familiak,
eredu eta eragile

Gurasoak,
ikastolako
kultur
ekintzetan
parte hartzea.

Parte hartzen duten ala ez. Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

Eskola
kontseilua eta
HNT

Kurtsoan
zehar

3.2. Komunitatea, eskolaz kanpoko jarduerak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Elkarlana
erakundeekin

DBH-ko
ikasleen
euskara
erabilera
igotzea
jantokian

euskera erabiltzen duten Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

HNT eta
jantokiko
arduradunak

Kurtsoan
zehar

Elkarlana
erakundeekin

DBHko
ikasleen
euskara
erabilpena
sustatzea
gelatik kanpo

Erabiltzen duten ala ez Hausnarketa,
antolaketa eta
mantentze lanak

HNT eta
irakasleak

kurtsoan zehar

Elkarlana
erakundeekin

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

Euskera egiten den ala ez. Antolaketa eta
mantentze
jarduerak

HNT eta
irakasleak

Kurtsoan
zehar

Elkarlana
erakundeekin

jantokian
euskarazko
apainketak
jartzea

Apainketak euskeraz diren
ala ez

Paretak
euskarazko lelo
eta irudiekin
apaindu

HNT eta
jantokiko
monitoreak

kurtsoan zehar

Elkarlana
aisialdiaren
esparruko talde eta
elkarteekin

Entrenamendu
a euskaraz
bultzatzea.

Euskaraz egiten diren Familiei adierazi
eskolatik kanpo
ere euskaraz
aritzea
ezinbestekoa dela.

HNT eta
guraso
elkartea

kurtsoan zehar

Elkarlana
aisialdiaren
esparruko talde eta
elkarteekin

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

harremanak eta ekintzan
bideratzen diren ala ez.

Antolatze  eta
mantentze
jarduerak

HNT kurtsoan zehar

Elkarlana
aisialdiaren
esparruko talde eta
elkarteekin

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

Informazioa ematen den ala
ez

Antolaketa,
mantentze eta
sentiberatze-
motibazio
jarduerak

HNT kurtsoan zehar
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Elkarlana
aisialdiaren
esparruko talde eta
elkarteekin

Kurtsoan
zehar egiten
diren
irteeretan
kontratatutako
enpresetan
begirale
euskaldunak
dutela
ziurtatu.

Euskeraz diren Ekintzak ( arrauna,
piragua, surfa...)
euskaraz
burutzea.

 irakasleak kurtsoan zehar
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ELKARBIZITZA-BIZIKASI

PLANA



1. SARRERA

DEUSTUKO IKASTOLA ikastetxearen hezkuntza-proiektuak, besteak beste, helburu hauek ditu:

1. Gure ikasleek tolerantzia, errespetua, askatasuna eta elkartasuna bezalako balioak

barneratzea, balio horiek landu, garatu eta gaurko munduan duten esanahia eta

ondorioak ulertzera bideratutako jardueren bidez. Balio horiek erreferentzia izango dira

eguneroko lanean.

2. Ikasleen, irakasleen, gurasoen eta irakasleak ez diren langileen arteko partaidetza,

elkarbizitza, eta elkarrekiko errespetuaren sustapena, ikasteko eta elkarbizitzarako

benetako komunitate bat osatzeko.

3. Gure estamendu guztien artean errespetuzko komunikazioa eraiki,

libreki adierazteko giroa erraztuz, egoera ezberdinen aurrean

bakoitzari zor zaion errespetua kontuan izanez eta norbera den bezala onartuz.

4. Adostutako arauak, betebeharrak eta eskubideak ezagutu eta bete.

5. Arazoei irtenbidea aurkitzeko denbora eskaini eta prozedura hezitzaileak adostu elkarren

artean ongi sentitzeko.

6. Guztion artean errespetuzko komunikazioa sortu.

7. Lasaitasunez eman gure iritziak.

8. Bakoitza den bezala onartu.

9. Arazoei konponbidea aurkitzeko denbora eskaini.

10. Guztiontzat bide aberasgarriak adostu.

Elkarbizitza

Plana aipatutako helburuak lortzeko funtsezko tresna izango da.

Antolakuntza eta Jarduera Araudian, dagokien atalean,

elkarbizitza-arauak, neurri zuzentzaileak etab. aipatzen dira, zeinak plan honetan jasotako

printzipio eta jarraibideekin bat etorriko diren.

Tutoretza Plana eta bertan jasotzen diren helburuak estuki loturik daude Elkarbizitza Plan

honekin.
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Tutoretza Plana II eranskinean aurkitzen da.

Elkarbizitza-plan honek gure ikastetxeko elkarbizitzaren diseinu bat izan nahi du, eta organo

eskudunek adostutako proiektu eta planekin bat datorren garapen- eta kudeaketa-bideak ezarri

eta sistematizatzen ditu.

Ikastetxearen ezaugarriak

Testuingurua

IPI Deustuko ikastola, izenak adierazten duen moduan, Bilboko Deustua auzoan kokatuta dago.

Deustuko hirigunean bertan kokatuta dago eta Deustuko San Pedroko (Doneperiagako) eta

Erriberako (Deustuibarrako) ikasleak hartzen ditu, metroz, autobusez edo kotxez etortzen direnak

inguruko auzoetatik.

Ikastolara datozen umeen familien bizitza-maila ertaina da eta gurasoen ikasketa-mailaren

batezbestekoa altua. ISEI-IVEIk emandako azken datuen arabera ikastolako familien gizarte,

ekonomia eta kultura mailak altuak dira.

Familia-hizkuntzari dagokionez etxeetan egiten den euskararen erabilera %35ekoa da, gutxi

gorabehera.

Ikastetxe honek hogeita hamar urte baino gehiago daramatza elkarbizitzarekin loturiko gaiak

lantzen, eta DBH abiarazi zenetik lehentasunezko lan-ildo bihurtu da, hezkuntza komunitateak

beharrezkotzat jotzen baitzuen alderdi horri lehenbailehen heltzea. 1997-1998 ikasturtean

Olagarro proiektuaren perfila egiten hasi ginen, 1998-1999 ikasturtean elaboratu zen eta

1999-2000 ikasturtean martxan hasi zen.

Bere helburuak:

- edozein arazori erantzuna lehenbailehen emon

- bitartekaritza lanaren bitartez koonpondu arazoak, horretarako pertsona bat liberatuta

zegoen tutoreei, ikasleei eta gurasoei laguntza emateko.

- protokoloak sortu arazo desberdinen aurrean jarraibidea izateko.

- genero-ikuspegitik, koherentzia eman ikastetxeak martxan dituen hainbat ekimen, asmo

eta programari.

Honetan aitzindariak izan ginen eta Udalak saritu egin zuen gure Ikastola.

Gaur egun, ikasleek ikastetxeko bizimoduan modu aktiboan parte hartzen dute, ordezkari,

batzorde eta abarren bidez: eskola kontseiluan, behatokian…
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Hauteskunde-kanpainak antolatzen ditugu ikasgelako, ordezkari izateko hautagaien artean.

Gero eta interes handiagoa antzematen da ikasgelako ordezkari izateko edo ordezkariak

aukeratzeko unean.

Irakasleen eta familien partaidetza Ordezkaritza Organo Gorenean positiboa eta aktiboa da,

ikasleena gutxiago, arratsaldean batzeak batzuetan traba egiten dielako azterketak prestatzeko.

Ikastetxeko ikasleen absentismo-indizea oso txikia da, gehienetan 0.

Ikasturtea errepikatu behar duten ikastetxeko ikasleen batezbestekoa [%0´5] ingurukoa da.

Laguntza-premia bereziak dituzten ikasleen batezbestekoa [%0`5] da.

Jantokiko arduraduna eta ikasketaburuak astero batzen dira koordinazio-bilera egiteko eta

honako gai hauek eztabaidatzeko: sarrera-irteera, korridore, atsedenaldi eta abarretan arauak

betetzen ote diren ikusteko jarraipenak egin.

Ikastetxeko guneak ez dira nahiko ume guztiek jolastu ahal izateko behar besteko espazioarekin

baina nahikoak dira ikastetxean elkarbizitza positiboa garatzeko, jolasgaraian jolastokia zaintzen

dutenentzat ez dagoelako gune kontrolaezinik. Oro har ikastetxeko elkarbizitza-giroa honela sailka

dezakegu: ona onargarria

Elkarbizitza-gaietan ikastetxeak eskarmentu luzea du:

Betidanik egon da gurasoekiko harremana elkarbizitza dela-eta. 1998an Olagarro proiektua sortu

zen bizikidetza hobetzeko bitartekaritzaren bidez. 2013-14 ikasturtean Elkarbizitza Behatokiak

ordezkatu zuen eta orain ikasleen arteko talde bat sortu da, euren arreta guneak ezagutarazteko

eta aztertzeko.

Badira hamarkada batzuk gure ikastetxeak bere IHPko helburu nagusitzat ezartzen duela

kalitatezko irakaskuntza ematea ingurune bizigarri, seguru eta hezkuntzazko batean.

Mota askotako familiak daude, eta gehienak seme bat edo biko familia tradizionalak badira ere,

azken urteetan bestelako familia-egitura duten ikasle-kopurua hazi egin da.

Gurasoek, orokorrean, bigarren mailako ikasketak dituzte, eta neurri handian

unibertsitate-ikasketak. Etxerik gehienetan ordenagailua dute, eta, orokorrean, irakurtzeko

ohitura.

Familia gehienekin harremana ona da.

Aisialdiko jarduera desberdinak aukeratzen dituzte, mutilek eta neskek.
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Telebista eta bideo-jokoak, denbora-pasa modura, maila bertsuan erabiltzen dituzte neskek zein

mutilek.

Ikasleen %30k baino gehiagok eskolaz kanpoko jarduerak ikastetxean bertan egiten ditu, eta %10k

ikastetxetik kanpo.

%10 curriculumari loturiko eskola partikularretara joaten da, eta %30 ingeleseko eskoletara.

Familiek, orokorrean, garrantzia ematen diete ikasketei, eta gehiago erreparatzen diote

errendimendu akademikoari, integrazioari edo ikaskideekin harremanak izateko dituzten

zailtasunei baino.

Ikasgelako bileretara eta tutoreekin dituzten elkarrizketetara

joaten dira, eta gehienak Guraso Elkartean daude. Halere, gutxi

batzuek hartzen dute parte ikastetxeak antolatutako jardueretan

(gurasoen eskola, eskolaz kanpoko jardueren antolaketa, etab.).

Irakasleen esku-hartzea eskatzen duten portaerak, nagusiki, hauek dira:

- Distrazioak, ikaskideekin hitz egitea, eskola-orduetan irakasleak agintzen dituen zereginak

egin beharrean bestelakoak egitea, eskola etetea.

- Etxerako lanak egin gabe etortzea edo beharrezko materiala ahaztea.

- Hiztegi zikina, behar ez bezalakoa, berdinen arteko harremanetarako desegokia, isekak.

- Neurri txikiagoan, irainak, zantzu sexista edo arrazista duten isekak etab.

- Borroka gutxi izaten dira. Urteetan jazarpen kasu gutxi batzuk izan ditugu.

- Azken batean, gure ikastetxean elkarbizitza lehentasuneko gaia da, baina joerak

antzematen ditugu; asko eta asko bizitzen ari garen gizartearen isla dira kezkatzen

gaituztenak eta modu sistematiko eta eraginkorragoan aztertu nahi ditugunak Elkarbizitza

Plan honen alorrean.

Gure Elkarbizitza Plana egiteko jarraitu dugun prozesua honako hau da:

1. Sentsibilizazio-fasea.

2013-2014 ikasturtean lehen hiruhilekoan hausnarketa egin genuen parte garen guztion artean,

ikasgelako elkarbizitza-arazoei heltzeko irakasleek estilo desberdinak zituztelako. Antolakuntza

eta Jarduera Araudia edo Barne Araudia baino esparru zabalago batean koherentziaz ekiteko

beharra gailendu zitzaion arauen berrikuspen soilari, eta asmo handiko proiektu bihurtu zen.

Zuzendaria izan zen hasieratik proiektuaren buru, eta batzorde bat izendatu zuen prozesuaren

plangintza egin eta dinamizatzeko.
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2. BIZIKIDETZAREN DEFINIZIOA

Gure harremanak zaindu, Ikastolako giroa ona izateko guztiok beharrezkoak garelako.

Elkar entzuten, ulertzen, errespetatzen.

Elkarrekin ikasten, lan egiten, eskola hobetzen.

Elkarrengan konfidantza izaten.

3. IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN DIAGNOSTIKOA

2013-2014ikasturtean zehar, gure Ikastolan elkarbizitzaren

egoerari buruzko zenbait inkesta burutu ziren, eta alderdi hauei

buruzko iritziak jaso ziren:

• Ikasgeletan eta, oro har, ikastetxean bizi den elkarbizitza-giroa.

• Irakasleen eta ikasleen arteko harremana, ikasleen artekoa, irakasleen eta familien artekoa,

irakasleak ez diren langileen eta familia edo ikasleen artekoa, irakasleen eta irakasleak ez

diren langileen artekoa.

•Ikastetxean edo ikasgeletan jasotako arauei buruzko gogobetetze- edo

desadostasun- maila eta betetze-mailari buruzko iritzia.

• Irakaskuntza-estilo edo –jarduerak, denen partaidetza sustatzen duten

irakaskuntza-metodologiak eta –ikuspegiak.

•Ikastetxean, arazoak sortzen dituzten ikasleekin erabili ohi diren neurri

zuzentzaileak

Inkesten emaitza honako hau izan zen:

• IRAKASLEAK:

Irakasleen %65ek ikastetxean elkarbizitza ona edo oso ona zegoela erantzun zuen

. %30ek uste du hobetu ahal dela.

. %5ek ez du erantzunik ematen.

•IKASLEAK: ikasleen %75 pozik dago ikastetxeko elkarbizitza positiboaren mailarekin. %35ek

uste du ez dela ona. % 10 sentitu da noizbait gaizki ikaskide edo irakasleren batek emaniko

tratuarengatik.

•FAMILIAK: familien %60k uste du ikastetxeko araudia zuzena dela.
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•IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEAK: %50ek babesik gabe sentitzen da ikasleen jarrera txarren

aurrean. %50ek uste du ikastetxeko elkarbizitza ona dela. %50ek hezkuntza-komunitatearen

babesa nabaritzen du eguneroko lanean.

Hezkuntza-komunitatearen iritzi guztiak aztertu ondoren, zein arlotan sakondu behar zen erabaki

zen, eta, horren ondorioz, ondorengo atalean ikus daitezkeen helburuak aurkeztu ziren.

•Ikasleak:

Ikasgelako eta ikastetxeko elkarbizitzaren kudeaketan ikasleen inplikazioa sakontzea eta

esku-hartzeak sistematizatzea.

• Hezkidetza

Ikastetxe mistoa izatetik inolako ekintza diskriminatzailerik gertatzen ez den

hezkidetza-ikastetxea izatera pasatzea, non bi sexuen arteko errespetua eta sexua bizitzeko

moduekiko begirunea identitate ezaugarriak izango diren.

• Baloreak

Ikastetxe bat izatea non tolerantzia, errespetua, elkartasuna eta lankidetza balio partekatuak

izango diren eta ekintza jakin batzuetan

islatuko diren.

• Kulturartekotasuna

Partaide guztiek ikastetxean ordezkatutako kultura guztien balioa aitortzen duten

komunitatea eratzea, ikastetxeari balio erantsia ematen dion ezaugarri modura hartuz.

•Arrazakeria, diskriminazioa, bazterketa gainditzea, azaltzen direneko egoerak desitxuratuz,

eztabaida bultzatuz, enpatia eta pertsona guztien eskubideen aitorpena sustatuz.

• Ikaskuntza emozionala

Beren mugak onartuko dituzten eta beren gatazkak eta frustrazioak kudeatzeko gai izango

diren pertsonak prestatzea.

• Curriculuma

Curriculumeko arlo eta irakasgai guztietan elkarrekin bizitzen ikasteko

gaitasunaren zenbait alderdi zeharka landu, balioetsi eta ebaluatzea lortzea.

Ikasturte berean bigarren hiruhilekoan lehen aipatutako talde bakoitzari galdeketa bat eman

zitzaion. Galdeketaren emaitzak hirugarren hiruhilekoaren hasieran jakinarazi ziren.

Argi geratu zen gai honekiko ardura eta konpromezua.

Hirugarren hiruhilekoan, Arautegiaren helburu orokorrak aukeratu eta lehenetsi ziren. Arautegia I

eranskinean aurkitzen da.
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Prozesu osoan zehar arrakasta gehien izan duten jarduerak hauek izan dira:

● Hezkuntza-komunitatearen partaidetza handia, proposaturiko galdeketei erantzutean.

● Inkesten bidez jasotako datuei buruz lantaldeek eginiko hausnarketa.

● Erabakiak batera hartzea, hala nola, helburuen lehentasuna ezartzean edo jarduerak

proposatzean...

● Elkarbizitza positiboari buruz, hezkuntza-komunitatean sorturiko giroa.

● Ikasturte barruan ala asko jota hurrengoan, beste diagnostiko bat egitea komeni zaigu

ikastetxeko bizikidetzak zein ibilbide egin duen jakiteko.

4. HELBURUEN LORPENA SUSTATZEKO EGITURAK

4.1.Elkarbizitzaren Behatokia

Elkarbizitzaren Behatokia gure kontsulta-organoa da eta gure ikastetxeko elkarbizitza ezagutu,

aztertu eta ebaluatzeko baliabidea dugu. Eskola-jarduera hobetu nahi dugu, elkarbizitzaren

ebaluazioa eta diagnostikoaren bidez. Konpromisoa hartzen dugu sistematikoki datuak jasotzeko,

honako gai hauei buruz:

a) Ikasleen arteko gatazkak

Liskarrak (zein leku eta unetan eta nolakoak), eskola-jazarpena (zenbat aldiz, sorburuak,

tipologia, erabilitako bitartekoak...)

b) Irakasleen eta ikasleen arteko gatazkak. Zenbat aldiz, zein taldetan, gatazka-mota

c) Gurasoek parte hartzen duten gatazkak. Zenbat aldiz eta zein motatakoak.

Halaber, honako hau egin nahi dugu:

•Arrisku-faktoreak identifikatu eta ekintza eraginkorrak proposatu (noiz, non. Adibidez:

eguerdian,jantokian, garraioan).

•Beste ikastetxe batzuekin jardunbide egokien esperientziak partekatu.

•Prestakuntza arloko jarduerak proposatu.

•Gure Elkarbizitza Plana aztertu eta hobetzeko proposamenak aurkeztu.

•Elkar zaintzeko kultura garatu, izan ere, nork bere burua eta besteak zaintzeak, bien

poztasuna eta aberastasuna dakartza. Arrakasta akademikoa ez ezik, ikastetxeko giroa eta

eskola-komunitateko kide guztien arrakasta pertsonala ere hobetu nahi dugu, pertsona guztiak

aintzat hartuak, entzunak eta erabakiak hartzean partaide izan daitezen nahi dugu.
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Pertsona hauek osatzen dute:

● Zuzendaritza-taldekoak: zuzendaria eta ikasketaburuak

● Guraso-elkartekoak: (Eider Arrieta eta Naia Astuy) ziurtatzeko

● Ikasle bi (aukeratzeko)

● Jantokiko-arduraduna: Maialen Kaltzakorta

● Hezkidetza arduraduna: Maria Soledad Criado

4.2. Beste egitura batzuk

Behatokiaz gain, ikastetxe honetan elkarbizitzaren kudeaketarako Behatokian sorturiko erabakiak

eta proposamenak garatzeko eta eguneroko gatazken kudeaketaren esparruan talde

dinamizatzailea bilduko da konpondu beharreko arazoren bat dagoenean, talde dinamizatzailea

zuzendariak, LHko eta DBHko ikasketaburuek, orientatzaileak eta aholkulariak osatuko dute.

5. JARDUTEKO IRIZPIDEAK ETA ILDO OROKORRAK

5.1. Jarduteko irizpide orokorrak

Hezkuntza-komunitate osoak kontuan izango ditu jarduteko irizpide hauek:

● Elkarbizitza positiboren sustapena esparru guztietan eta curriculumeko arlo eta ikasgai

guztietan egingo da.

● Gure ikasleen inklusioa eta hezkuntza-arrakasta oinarrizkotzat hartzen ditugu, guztion

ongizatearekin eta elkarbizitza positiboaren lorpenarekin zuzeneko lotura baitute.

● Partaidetza izango da elkarbizitza-araudiari buruzko erabakiak hartzeko lehentasunezko

bidea.

● Arauak eta erabakiak denon eskubideen eta ongizatearen bermea sustatzen duten

elementuak izango dira, eta hala ulertu eta partekatuko ditu komunitate osoak.

● Hezkuntza komunitateko pertsona heldu guztiek, garrantzizko egoera liskartsuren bat

ezagutuz gero, esku hartu edota haren berri eman beharko diete arduradunei.

● Gatazkak konpontzeko lehentasuna emango zaie adiskidetzeko eta kalteak konpontzeko

prozedurei.

● Gatazkak kudeatzeko beti aztertu beharko dira lehenik arrazoiak, eta, hala badagokio,

hartu beharreko neurriaren eragin berrezitzailea. Hartzen diren neurriek helburu
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berrezitzailea izan beharko dute beti. Adiskidetzea eta kalteak konpontzea lehentasunezko

prozedurak izango dira.

● Ikasleek gatazkak konpontzeko duten modua eta proposatzen dugun elkarbizitza-balioen

araberako jokaera duten ala ez kontuan hartuko da elkarbizitzarako gaitasunaren

ebaluazioan eta, ondorioz, oinarrizko gaitasunen garapen-maila neurtzeko.

● Jazarpen-kasuen, eta edozein bereizketa- eta indarkeria-motaren aurrean eta bereziki

genero arrazoiengatiko bereizketa eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean,

tolerantziarik ez.

5.2. Jarduteko ildo orokorrak

Lehentasunezkoak izango dira ikastetxeko bizimoduan partaidetza sustatzeko jarduerak, hala

nola, ikasleen aldetik (ordezkarien batzarra, ikasgelako bilera, OOG eta Behatokian

parte-hartzea...), familien aldetik (Guraso Elkarteak, OOG eta Behatokian parte-hartzea) eta

irakasleen aldetik (klaustroa, sailak/ zikloak, PKB, OOG,Elkarbizitzaren Behatokia...).

Era berean lehentasuna izango dute komunikazio-kanal argi eta eraginkorrak mantentzera

bideratutako jarduerek, hala nola, zuzendaritzaren eta klaustroaren arteko komunikazio-kanala,

zuzendaritzaren eta irakasleen artekoa, irakasleen eta ikasleen artekoa, irakasleen eta familien

artekoa, eta zuzendaritzaren eta AZLen artekoa.

Tutoretza-jarduerako planak ere lehentasuna izango du: banakako tutoretza eta taldeko

tutoretza, talde-kohesioa lortzeko estrategiak, hezkuntza emozionala eta gizarte-trebetasunetan.

Ikasleen artean elkarreragin positiboak sustatuko dituzten metodologiak

erabiliko dira, ikasteko modu desberdinei erantzun, eskola inklusiboaren printzipioa errespetatu

eta ikasle guztien arrakasta lortuko dutenak.

Bullying-a eta ziberbullying-a berariaz landuko dira.

Irakasle, ikasle, familia eta irakasleak ez diren langileei zuzenduriko

prestakuntza-planak garatuko dira, gatazkari eta kudeatzeko moduari buruzko

hezkuntza-ikuspuntuaren inguruan.

Hezkidetzako eta kulturarteko eskola baten alde lan egingo da.

Ikastetxeko elkarbizitza ebaluazio-saio guztietan jorratu beharreko gaia izango da.

Datuak bildu eta proposamenak egingo dira, ondoren ikastetxeko zuzendaritzaren bidez,

Elkarbizitzaren Behatokiari bidaltzeko.
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Sistematikoki aztertuko dugu ea irakatsi eta ikasteko prozesuaren plangintzak, metodologiak,

ebaluazio-prozesuek, irakasleen arteko koordinazioak eta familiekiko koordinazioak sustatu eta

laguntzen dieten gure ikasleei arrakasta lortzen.

Prestakuntza antolatuko da prozesu horien eraginkortasuna areagotzeko eta

eskola-arrakastarako plan bat abiaraziko da, zeinak ikasle guztien motibazioa sustatuko duen

ikasketa, bere gaitasunen aprobetxamendua eta hezkuntza-arrakasta lortze aldera, autoestimua

eta ikasteko atsegina areagotu eta frustrazioa eta porrotaren sentsazioa saihestuz.

Garrantzi berezia ematen diogu gatazkei aurrea hartzeari. Gatazka ez da zerbait negatiboa eta

ekidin beharrekotzat hartzen.

Elkarbizitzak berezkoa du gatazka; beraz, irakasleriari eta eskola-komunitateko kideei

baliabideak ematen dizkiegu gatazkak modu eraikitzailean konpontzeko. Tutoretza-jarduerako

planaren diseinu eta garapenean honako baliabide hauek aipatuko dira: elkar ezagutzeko

baliabideak, elkarrenganako estimua lantzeko, ekimenak irmoki entzun eta proposatzeko,

elkarlanerako, erabaki bateratuak hartzeko, gatazkei modu bateratuan aurre egiteko.

6. BIZIKIDETZA PLANAREN URTEKO ZEHAZTAPENA

Ikastetxeko Urteko Planean, urtero sartuko dugu ikastetxeko Elkarbizitza hobetzeko helburu

bat gutxienez. Elkarbizitza Planean jasotako helburuetako baten zehaztapena izango da.

Gainerako urteko helburuen kasuan gertatzen den bezala, plangintza egin eta jarduerak garatuko

dira helburu horiek ere lortzeko.

Jarduera horien garatu eta jarraitzeko arduradunak finkatuko dira, eta baita denborak,

baliabideak eta jarraipen- eta lorpen-adierazleen zehaztapena ere.

Helburu horien ebaluazioa ikasturte amaierako memorian islatuko da , eta kontuan hartuko da

hurrengo ikasturteko elkarbizitza-helburuak ezartzean. Elkarbizitzaren Behatokiak, hau da

eskola-komunitateko sektoreen ordezkaritza biltzen duen estamentuak, urtero elkarbizitzarako

helburuak proposatuko ditu, eta garatu beharreko jardueren diseinuan eta jarraipenean parte

hartuko du.

Helburuek eta aukeratutako jarduerek, berekin dituzte zenbait prestakuntza-ekintza, eta

Ikastetxeko urteko Planaren prestakuntza-atalean jasoko dira. Halaber, Urteko Planean

estamentuen parte hartzeko modua, ordezkaritza, eta bakoitzaren zereginak eta erantzukizunak.
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Prozedurak ezarriko dira komunitateko kide guztiek ikasturte bakoitzeko helburuak ezagut

ditzaten, eta haiek lortzen lagun dezaten

AURKIBIDEA

1.- HIZKUNTZA

2.- SARREREN ANTOLAKUNTZA

2.1.- HH

2.1.1.-HH 2

2.1.1.1.- EGOKITZAPENA

2.1.2- HH3, 4 ETA 5

2.1.2.1.- EGOKITZAPENA (3 URTE)

2.2. - LH

2.2.1. - LH 1. ETA 2. ZIKLOA

2.2.2. - LH 3. ZIKLOA

2.2.3. - DBH

3. - IRTEERAK

3.1- IKASTOLATIK ETXERA EGUNERO

3.2 - IKASTOLATIK KANPORA LANTZEAN BEHIN

4.- IRAILA ETA EKAINEKO ORDUTEGIA

5.- SARRERA-IRTEERETARAKO ARAUAK

5.1.- ARAU HAUSTEAK

6.- ATSEDENALDIEN ANTOLAKUNTZA

6.1.- ATSEDENALDIETARAKO ARAUAK

7.- ESKOLARA JOATEA

7.1.- ARAU HAUSTEAK

8.- PORTAERA

8.1.- ARAU HAUSTEAK

9.- PASILLOAK ETA KOMUNAK
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9.1.- ARAU HAUSTEAK

10.- IKASGELAKO ARAUTEGIA

10.1.- ARAU HAUSTEAK

10.2.- ETAPAZ ETAPA

10.2.1.- HH

10.2.2.- LH

10.2.2.1. - 1. ETA 2. MAILAK

10.2.2.2. - 3. 4. 5. ETA 6. MAILAK

10.2.3. - DBH

11.- TELEFONO MUGIKORRAK

12.- JANTOKIA

12.1.- JANTOKIAREN ANTOLAMENDUA

12.1.1.- HH 2.

12.1.2.- HH 3. 4. eta 5.

12.1.3.- LH 1. 2. ETA 3.

12.1.4.- LH 3. 4. ETA 5.

12.1.5.- DBH.

12.2.- JANTOKIAREN FUNTZIONAMENDURAKO ARAUTEGIA

12.2.1.- IRAKASLEEI DAGOZKIEN ARAUAK

12.2.2.- IKASLEEI DAGOZKIEN ARAUAK

12.2.2.1.- ARAU HAUSTEAK

12.2.3.- GURASOEI DAGOZKIEN ARAUAK

12.2.4.- ZAINTZAILEEI DAGOZKIEN ARAUAK

12.2.5.- JANTOKIKO ARDURADUNARI DAGOZKION LANAK

12.2.6.- JANTOKI BATZORDEARI DAGOZKION LANAK

12.2.7.- GASCAk EGIN BEHARREKOA
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1.-HIZKUNTZA

Elkar bizitzarako hizkuntzak duen garrantzia kontuan izanik, hainbat aspektu aintzat izan behar

ditugu.

1.1.-Irakasleok euskararen erabileraren eredu izan behar dugu, gure artean beti euskaraz

eginez.

1.2.-Ikasleek irakasleekin zein irakasleek ikasleekin euskaraz hitz egin behar dute.

1.3.- Ikasleen arteko harremanak euskaraz izan daitezen ahaleginak egin behar ditugu.

1.4- Ikasgelatik kanpokoko euskararen erabilera suspertzeko bideak bilatuko dira.

2.- SARREREN ANTOLAKUNTZA

2.1.- HH

3, 4 eta 5 urteko irakasleak jaisten dira umeen bila eta ikastolako barruko sarreran itxaroten dute.

5 urteko irakasleek txandak egiten dituzte atea zabaltzeko. Talde bakoitzak bere esparrua dauka

adierazita eta umeak sartu bezain pronto bertara doaz. Guztiak daudenean, irakasleekin batera

igotzen dira geletara.

Urte biko umeen irakasleak beti-beti egoten dira geletan, bertara joaten direlako gurasoak umeak

eramatera.

Lehenengo hiruhilekoan 4 urte eta 5 urteko irakasleen artean egiten dute ateko zaintza eta 3

urteko irakasleak geletan egoten dira umeen zain. Bigarren hiruhilekotik aurrera txandakatu

egiten dira 4 eta 5 urteko irakasleekin batera.

2.1.1.- HH 2

Jon Arrospide kaleko atetik sartu eta HH 2 urtekoen gelaranzko sarreratik sartzen dira.

Lehenengoz, Lehen Hezkuntzakoak sartzen dira eta gero 2 urtekoak.

Urte biko umeen irakasleak beti-beti egoten dira geletan, bertara joaten direlako gurasoak

umeak eramatera.

Jon Arrospide kaleko atetik sartu  eta HH 2 urtekoen gelaranzko sarreratik sartzen dira.
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2.1.1.1.- EGOKITZAPENA

Egutegiaren arabera, lehenengo lau egunetan umeen hiru talde egiten dira, talde bakoitza hiru

ordu laurden egoten da gelan, taldetik taldera ordu laurdeneko tartea izaten delarik gela

ordenatzeko.

Hurrengo lau egunetan umeen talde bi egiten dira eta talde bakoitza ordu eta laurden egoten

da gelan, taldetik taldera ordu laurdeneko tartea izaten delarik gela ordenatzeko.

Goizez gauden bitarteko hurrengo egunetan talde bat izaten da eta 9:30etik 12:35era egoten

dira.

Goiz eta arratsaldez hasten garenetik izaten duten ordutegia hauxe da:

9:30-10:00etatik (sarrera malgua abenduaren 23ra arte)-12:35era eta 15:00etatik-17:00etara.

Goizez gauden bitartean jantokian geratzen diren umeak bazkaldu ostean joaten dira etxera

(13:40an edo 15:00ean)

Ekainean 9:00 etan sartuko dira.

2.1.2.- HH (3, 4, eta 5 urtekoak)

Jon Arrospide kaleko atetik sartu eta HHko sarreratik sartzen dira 9:30ean ikasturtean zehar

eta 9:00etan ordutegi trinkoa dugunean.

2.1.2.1.- 3 URTEKOEN EGOKITZAPENA

Beharrezkoa ikusten dugu HH 2 urteko tutoreek ekainean bilera bat egitea egokitzapena nola
egingo den azaltzeko (matrikula berriak kontuan hartuta). Bilera honek 3 urteko gelan iraileko
lehenengo astean egiten dena ordezkatuko luke. HH 3 urteko ikasturte hasierako batzarra
aurrerago egingo litzateke, beste mailetan egiten den antzera.

Egokitzapenak 5 eguneko iraupena izango du (2022-23 ikasturtetik aurrera):

- Lehenengo 2 egunetan 2 txanda:

* 9:30etatik 11:00etara (talde erdia)

* 11:30etatik 13:00era (beste erdia)

- 3. 4. eta 5. egunean 9:30etatik 13:00era talde osoa, jantokirik gabe.

Irailean, ordutegi trinkoan 09:30ean sartuko dira eta 13:00etan irten.

Ekainean 9:00 etan sartuko dira.

Lehenengo astean 09:30ean sartuko dira.
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Goizez gauden bitartean jantokian geratzen diren umeek aukera izango dute bazkaldu ostean

etxera joateko(13:30ean)

Goiz eta arratsaldez hasten garenetik izaten duten ordutegia hauxe da: 9:30-12:35 eta

15:00-17:00

2.2.- LH

Lehenengo mailatik 4. mailarako umeak ate berberetik sartzen direnez, sarreretan egunero

egoten dira tutore bi. Hau txandaka egiten dute, astero bi irakasle egotea ziurtatuz.

Bosgarren eta seigarren mailako tutoreak txandakatu egiten dira eta beti bat egoten da atean.

2.2.1.- LH-KO 1., 2., 3. ETA 4. MAILAK

Ikasleak Jon Arrospide kaleko atetik sartu eta ondoren eurentzako sarreratik sartzen dira

9:30ean ikasturtean zehar eta 9:00etan jarraiango ordutegia dugunean.

2.2.2.- LH-KO 5. ETA 6. MAILAK

Ikasleak Jon Arrospide kaleko atetik sartu eta ondoren euren sarreratik sartzen dira, 9:30ean

ikasturtean zehar eta 9:00etan jarraiango ordutegia dugunean.

Arratsaldez danak 3:00retan lehen aipatutako sarreretatik sartzen dira.

2.3.- DBH

Irakasleek ez dute ateetako zaintzarik egiten, atezainak egoten dira 10 minutuz atea itxi arte.

DBHko ikasleak Jon Arrospide kaleko atetik sartu eta ondoren euren eskailera zabalenetik sartzen

dira 8:15ean.

Euren pisutik kanpo joan behar dutenean eskailera horretatik ibiliko dira beti, baina 208 gelara

joan behar direnean, etxera irten behar direnean 14:15ean eta arratsaldez Hedatze saioetara

sartzen direnean, 15:15ean, eskailera estutik ibiliko dira.

3.- IRTEERAK

3.1- IKASTOLATIK ETXERA EGUNERO
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HHn eta LHn 13:00ean izaten da eguerdiko irteera. Ordu honetatik 15:00ak arte eskolako

instalazioak jantokian edo eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzen duten ikasleek erabiltzeko

dira.

HH eta LHn arratsaldeetako irteerak sartu diren ateetatik egingo dituzte.

DBHko ikasleek beti erabiliko dituzte Iruña kalera eramaten duten eskailera estuak.

3.2.- IKASTOLATIK KANPORA LANTZEAN BEHIN

Txango guztiak eskola-orduetan egiten  dira, beraz, derrigorrezkoak dira.

Txangoak baino lehen zirkularra bidaliko da etxeetara, nora, zein ordutatik zein ordutara, eta

behar direnak eraman ditzaten.

DBH: Ikasturtean zehar Urteko Planean agertu ez diren baina interesgarriak izan daitezkeen
jarduerak antolatu behar badira jardueraren arduradunak ikasle eta irakasle taldeari,
idazkaritzako arduradunari, jantokiko arduradunari eta, INIKAren bidez gurasoei informazioa
jakinaraziko die eta diruaren kudeaketa bideratuko du.

4. - IRAILA ETA EKAINEKO ORDUTEGIA

HH

HH:                             IRAILA                                                  EKAINA

2 URTEKOAK          Egokitzapena                                     09:00- 12:50

3 URTEKOAK          Egokitzapena                            9:30-13:00  09:00- 13:00

4 URTEKOAK          09:00-13:00                                        09:00-13:00

5 URTEKOAK          09:00- 13:00                                       09:00- 13:00

LH 09:00-13:00

DBH 08:15-14:15

5.- SARRERA-IRTEERETARAKO ARAUAK

Jon Arrospideko sarrerako atea itxi ondoren, berandu datozen ikasleak Iruña kaleko atetik sartuko

dira.
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Ikasleen gurasoak ezin izango dira geletara igo. Abisuren bat eman nahi izanez gero, atezainaren

bidez egin beharko dute.

Ikasleak ekarttzean zein jasotzean sarri berandutuz gero, irakasleek zuzendaritza jakinaren

gainean jarriko dute eta honek gurasoei egoera azalduko die. Berandutzen jarraituz gero, legeak

agintzen digunez, gizarte zerbitzuei abisatuko zaie.

6.- ATSEDENALDIEN ANTOLAKUNTZA

HH 2: Euren gela aurreko esparruan.

HH 3, 4 eta 5: Lehenengo solairuko patioan goizetan eta arratsaldeetan 3 urtekoek lehenengo

solairuko patioan eta besteek, libre egonez gero, beheko patioan edota zelai berdean.

LH 1, 2 eta 3: Zelai berdean.

LH 4, 5 eta 6: Beheko patioan.

DBH: Beheko patioan. Frontoian esku-pelotara eta patioan saskibaloira jolastu daiteke.

Futbolera ezin da jolastu.

6.1.- ATSEDENALDIETARAKO ARAUAK

● Futbolean astelehenetan 1. eta 2. mailakoak ibiliko dira eta astearteetan 3. mailakoak.

● Eguraldi ona denean3 irakasle egongo dira, bat maila bakoitzeko:

● Astelehen eta asteazkenetan 1A-2A-3A taldeetako tutoreak

● Astearte eta ostegunetan 1B-2B-3B taldeetako tutoreak

● Ostiraletan atea zaintzea ez dagokienak egongo dira.

● Eguraldi txarra denean geletan edota pasilloetan geratuko dira eta zaintzak bardin izango

dira eta tutore guztiak izango dira bertan.

● Kideak eta irakasleak errespetuz tratatuko dira.

● Komunetan ezin da jolastu

● Borrokarekin zerikusi duten jokoak saihestuko dira.

● Gatazkei berehala erantzungo zaie.

● Gelak eta pasabideak hutsik egongo dira, Ikasleak irakasleren batekin soilik geratu ahal

izango dira gelan.

● Jolasetan ez da inor baztertuko.

● Ingurua errespetatuko da, garbi mantenduko da.
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● DBHko  ikasleek beheko jolastokian ezin dute futbolean egin.

DBHko bigarren zikloko ikasleek kalera irteteko baimena jaso dute (ikasturte hasieran

gurasoei eskatu zaie baimena). Gurasoen baimenik ez daukaten ikasleak Liblab gelan

zainduko ditugu (zigortuak 3. solairuko pasabidean egongo dira dagokion

zaintzailearekin).

7.- ESKOLARA JOATEA

Gaur egun eta legez DBH bukatu arte eskolara joatea derrigorrezkoa da.

Asistentzia kontrolatzea eta arau-hausteak zuzentzea irakasleen ardura dira. Honako hauek

kontrolatuko dira:

●    Ez-etortzeak irakasgaika jasoko ditu irakasleak, ikaslea Klasean sartuko da eta Inikan
jasota utziko du irakasleak.

●    Berandu heltzea Klase hasieran zerrenda pasatzen du irakasleak, ikasleek berandutzeak
ere apuntatzen ditugula ikus dezaten. Inikan zuzenean sartu ahal dira.

●   Kanporaketak Orria bete behar du ikasleak eta irakasleak erregistratuko du. Irakasleak
ikaslea LANArekin kaleratuko du, kanpoan egiteko. Gero, irakasleak eskatuko dio lana.
Ikasleak gogoeta-fitxa zaintzako irakaslerekin beteko du.

Eskoletara joateari buruzko arau-hauste guztiak gurasoen sinaduraz justifikatu beharko dira

dagokion tutorearen aurrean.

Ikasleek irakaslea heldu arte gelan egon beharko dute. Irakaslea berandu badator, klaseko

arduradunak zaintzan dagoen irakaslea ohartaraziko du.

Puntualtasuna taxuz bete behar da. Garaiz etortzen ez diren ikasleak gelan sartuko dira eta

berandutzearen berri izango dute gurasoek Inika bidez.

DBHn horiez gain:

Ikaslea, eskola-saioetan behin eta berriro axolagabekeriaz jokatzeagatik edota portaera txarra

izateagatik, ikasgelatik kanporatu daiteke (beti lanarekin). Zaintza mahaian geratuko da lan

egiten, falta orria bete eta gero. Kaleratu duen irakasleak ere orri hori bete behar izango du eta

ikaslearekin akordio batera heldu beharko du.

Irakaslea berandu badator, klaseko arduradunak zaintzan dagoen irakaslea ohartaraziko du.

18



7.1.- ARAU HAUSTEAK

Hutsegite bakoitzak dagokion neurri zuzentzailea izango du (Hezkuntzaren ikasleen betebehar eta

eskubideen gida jarraituz), beti ere ikaslearen adina eta hutsegitearen garrantzia kontuan hartuz.

LHn arazoa gertatu denean dagoen irakasleak bideratuko du. Lehenengo ahoz konpontzen

saiatuko da, beti parkamena eskatuz. Ez bada lortzen tutorearekin eta arazoak jarraituz , hartu

beharreko neurriak hauexek izan daitezke:

● Gurasoei jakinaraztea.

● Zuzendaritzatik pasatzea gurasoak aurrean daudela.

DBHn kanporaketa edo falta kopuruaren arabera, istilua izan duen irakaslearekin saiatuko da

konpontzen, ez bada lortzen tutorearekin eta arazoak jarraituz gero ikasketa buruarekin erabakiko

da  hartu beharreko neurria. Hauexek izan daitezke:

● Gurasoei jakinaraztea.

● Ikastolako lanetan laguntzea (egindako okerra: apurketa, marrazketa,...

konponduz/garbituz)

● Zuzendaritzatik pasatzea gurasoak aurrean daudela.

● Gertaera larrien kasuan, ikastolatik egunetarako kanporatzea (beti ere, Hezkuntzaren

ikasleen betebehar eta eskubideen gida jarraituz),

● Ebaluazio batean, ikasleak ikasgai jakin batean justifikaturik gabeko 3 eskola-ordu

edo gehiagotara huts egingo balu, tutoreak idatziz jakinaraziko lieke gurasoei ohiko

moduan.

Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuari jarraituko zaio kasu guztietan:

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf

8.- PORTAERA

Irakaslea eta ikaskidea edozein egoeratan errespetuz tratatu beharko da.

● Ikastolako esparru osoan debekatuta dago erretzea.

● Ikasleak ezingo dira ikastolatik irten eskola-orduetan ez bada bere ardura duen nagusi

batekin (DBH 3 eta 4ko ikasleak irten daitezke baina beti gurasoen edo tutore legalen
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baimenarekin. Salbuespeneko kasuan, DBH1 eta 2ko ikasleen gurasoek baimena berariaz

eta  Inikaz ematen badute, ikaslea etxera bakarrik joan ahal izango da).

● Irakasleei, irakasle ez diren langileei edo ikaskideei errespetua galtzea ez da inondik inora

onartuko . Falta larritzat joko da.

● Ikasleek etxera eraman behar dituzte gurasoei bidaltzen zaizkien ikastolako ohar ofizialak.

Horrela adierazten denean, gurasoek behar bezala izenpetuta ekarri behar dituzte

oharrak.

8.1.- ARAU HAUSTEAK

● Irakasleak, tutoreak edo ikasketa buruak hitz egingo du ikaslearekin hutsegitea falta larria

bihurtu ez dadin. Hutsegite bakoitzak dagokion neurri zuzentzailea izango du, beti ere

ikaslearen adina eta hutsegitearen garrantzia kontuan hartuz.

● Larritzat jotzen den errespetu faltak neurri zuzentzaile egokitua izango du.

● Ikasleak 3 falta arin betetzen duenean, gurasoei jakinaraziko zaie falta larri bihurtu ez

dadin.

● Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua hartuko dugu beti oinarritzat.

● Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuari jarraituko zaio kasu guztietan.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf

9.- PASABIDEAK ETA KOMUNAK

● Pasabideetan ezin da korrika ibili.

● Ahots-tonu egoki batez hitz egingo dugu.

● Eskola-orduetan irakaslearen baimenik gabe ezin da komunera joan.

● Garbi mantenduko ditugu pasabideak eta komunak.

● Baloia eskuetan eraman behar da, lurrera bota barik.

● Eskola arteetan ikasleak ezin dira komunera joan baimen barik.

DBH: ikasleak ezin dira pasabideetan egon, kaleratuak izan ezik, eta berandu heltzen diren

ikasleek zaintzan dagoen irakaslearengana jo behar dute.

9.1.- ARAU HAUSTEAK

● Korrika eginez gero, bide berbera era egokian errepikatuko da.

● Oihuka ibiliz gero, bazterrean geratuko dira une batez.
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● Zerbait lurrera botaz gero, garbitu egingo da.

● Baloiarekin jolasten harrapatuz gero, egun bat baloirik gabe geratuko da. Errepikatuz

gero, luzeragorako geratuko da hura gabe.

● Komunetan zein pasabideetan zerbait apurtuta/marraztuta agertuz gero, errudunik

egon ezean, erabiltzaile guztien artean konpondu/garbitu beharko dute.

● Aurreko egoeraren bat errepikatuz gero, gertaeraren inguruko hausnarketa idatzi eta

talde aurrean irakurriko da.

10.-IKASGELAKO ARAUTEGIA

● Ingurukoak errespetuz tratatuko dira.

● Gelako materialak guztionak dira: konpartitu eta zaindu behar dira.

● Beharrezko ditugun materialak : arkatzak, atzingiak… prest eduki behar dira eta lana

amaitzean dana batu eta txukundu behar da.

● Gela barruan lan giroa mantenduko da, inor molestatu gabe.

● Isilik eta astiro irten eta sartu behar da gelatik.

● Taldeka hitz egiterakoan, txandaka egingo da.

● Puntualtasuna oso garrantzitsua da; berandu etorriz gero, ez da ikasten eta ikaskideak

molestatzen dira.

● Zerbait eskatu behar bada, atsegina izaten ahalegindu behar da.

● Atsedenaldietan, ikasleak ezin izango dira ikasgeletan egon. Egotekotan, tutorea edota

dagokion irakaslearekin izango da.

● Irakasleren batek ikasleak gelan utzi nahi izango balitu, berak egon beharko luke ikasleen

arduradun.

● Ikastolako materialak hausten direnean, lehenbailehen tutoreari jakinaraziko zaio.

● Istripurik gertatu ez dadin, galerazita dago leihoetara irtetea.

● Ikasleek egindako azterketak ikusteko eskubidea daukate.

● Ikasleak ezin izango dira irakasle-gelan sartu, irakasleren baten baimenik gabe.

● Libururen bat galdu edo apurtuz gero, ondo konpondu edo berria ekarri beharko da.

● DBHn hauez gain eskola-ordu tarteetan, ikasleak, hurrengo irakaslea etorri arte, geletan

geratuko dira. Bitarte hau lasaitzeko, aurreko klaseko materiala gorde eta hurrengoa
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prestatzeko aprobetxatuko dute, ez dira komunetara joango irakasleari baimena eskatu

arte

10.1.- ARAU HAUSTEAK

● Norbait errespetuz tratatu ezik, lehenengo ahoz eta, errepikatuz gero, idatziz eskatuko

da parkamena gertatukoa azalduz.

● Ikastolako materialak hausten direnean, denona denez, lehenbilehen tutoreari

jakinaraziko zaio. Ikasgeletan gertatuz gero, egileek ordaindu beharko dute eta

erruduna nor den jakin ezean, gelako guztien artean ordaindu beharko da.

● Ikasleren batek lan giroa mantenduko ez balu, lekuz aldatu ahal izango da.

● Etxeko lanak egin ezik gurasoak jakinaren gainean jarriko dira.

● Hitz egiteko txanda errespetatu ezik, txanda galduko da.

● Egoera errepikatuz gero, gertaeraren inguruko hausnarketa idatzi eta talde aurrean

irakurriko da

10.2.- ETAPAZ ETAPA

10.2.1.-HH

Gatazkak sortzen direnean, inplikatuen bertsioak entzun eta irtenbide bat adosten saiatuko

gara. Adina eta beharrizanaren arabera, bitartekariaren laguntza maila ezberdina izango da.

Pasabideetan eta komuneko guneetan korrika egin gabe eta zarata ahalik eta gutxien egiten

saiatuko gara.

10.2.2- LH

10.2.2.1- 1. ETA 2. MAILAK

Ikasle batzuen arteko gatazka arinak:

● Gertatukoari buruz partaide ezberdinek dauzkaten bertsioak, arrazoiak eta kexak

entzungo ditugu.

● Gertatutakoa argitu ondoren, partaideei denbora bat emango diegu, beraien

artean hitz eginez konponbide bat bilatzeko eta adosteko.

● Ikasleek konponbidea adostea lortuko ez balute, irakasleok erabaki bat hartuko

genuke: lan bereziak eginaraztea edo taldetik kanpo aldi batez aldentzea.

Ikasle batek falta larri bat egiten duenean:
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● Falta larria: falta arinak askotan errepikatzea, bortizki jotzea, errespetu falta

larriak egitea, besteei gauzak kentzea eta ikastolako edo ikasleen materialak

hondatzea.

● Gertatukoari buruz partaide guztiek dauzkaten bertsioak, arrazoiak eta kexak

entzungo ditugu.

● Errudunen gurasoei gertatutakoaren berri emango diegu.

“Bizikidetzaren kontrako gertakari fitxa” beteko dugu eta ikasleari. Tutoreak fitxa hauen

kontrola eramango du eta ikasleari buruzko informazioen espedientean bilduko du.

Jarrera gatazkatsua askotan errepikatzen denean:

● Ebaluaketa berberean 5 “Bizikidetzaren kontrako gertakari fitxa” pilatuz gero,

taldeak egin behar dituen ekintza berezietatik kanpo utziko dugu ikasle hori,

gurasoen onespena lortu ondoren.

● Aurreko neurria hartu ondoren, ikaslearen aldetik hobekuntzarik ez balego edo

sendiaren aldetik erantzun egokia ez balitz lortuko, ikasle horren problematika

zuzendaritza taldeari ezagutarazi eta hartu beharreko neurriak diziplina

batzordearen esku utziko genituzke.

Bazkalorduan gertatutako gatazkak:

● Begiraleekin hitz egin ondoren, eta gelan tratatzeko moduko gaia dela ikusiko

bagenu, tutoretza orduan landuko dugu.

● Begiraleek “bizikidetzaren kontrako gertakari fitxa” bete badute, fitxa hori

ikaslearen informazioen espedientean gordeko dugu eta gertatukoaren berri

gurasoei emango diegu.

10.2.2.2- 3., 4., 5. eta 6. MAILAK

● Astero tutoretzako orduan aste barruan izan diren arazoak komentatu eta denon

artean eztabaidatuko ditugu, hala ere, gertatzen den unean bertan konpontzen

ahaleginduko gara.

● Burrukak badaude, entzun alde biak eta zehaztu ahalik eta gehien konturatu

daitezen zergatiaz eta errudunak parkamena eskatuko du.

● Errespetu faltak momentuan bertan moztuko ditugu.

● Gela edo maila desberdinetako umeekin arazoak sortuz gero, momentuan bertan

konponduko ditugu.
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● Portaerarako kontrol eredu bat daukagu; honek baldintzatuko du irteeretara

joatea.

● Arazo larria denean gurasoak informatuko ditugu agendaren bidez edo zuzenean

eurekin hitz eginez.

Horrez gain:

Tutoretza orduan, noizbehinka, behaketa egingo da umeen arteko harremanak eta

kohesio maila neurtzeko eta jarraitzeko.

Ikasturte hasieran ikasleekin neurriak adosteko ahalegina egingo dugu.

10.2.3.- DBH

Ikaslea, eskola-saioetan behin eta berriro axolagabekeriaz jokatzeagatik edota portaera txarra

izateagatik, ikasgelatik kanporatu daiteke. Honen ondorioa, falta arina edo larria izan daiteke

ikaslearen jarreraren arabera.

Irakasleak, tutoreak edota ikasketa buruak hitz egingo du ikaslearekin hutsegitea falta larria

bihurtu ez dadin. Hutsegite bakoitzak dagokion neurri zuzentzailea izango du, betiere

ikaslearen adina eta hutsegitearen garrantzia kontuan hartuz.

Hitz egindakoaren arabera ikasleak falta sinatzeko eramango du etxera ala ez.

Larriak jotzen diren faltek, neurri zuzentzaile egokitua izango dute.

Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuari jarraituko zaio kasu guztietan.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf
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11.- TELEFONO MUGIKORRAK eta antzekoak

1.- Eskola ordutegi barruan, gurasoak seme-alabekin harremanetan jarri behar badira,

ikastetxeko  telefonoaren bitartez egingo dute.

2.- Eskola ordutegi barruan ezin izango da mugikorra erabili irakasleen baimenik gabe

3.- Guztiz debekatuta dago inori argazkiak egitea irakasleen baimenik gabe

4.- Baimenik gabe erabiltzekotan:

● Zentroko irakasleek edota jantokiko begiraleek mugikorra eskatu eta konfiskatu

dezakete.

● Konfiskatutako mugikorra, ikastetxeko zuzendaritzaren ardurapean geratuko da eta

eskola saioen amaieran ikasleak sakeleko telefonoa jaso ahal izango du. Berriro

gertatuz gero, BIZIKIDETZAREN AURKAKO JOKABIDEtzat ala BIZIKIDETZARI KALTE

LARRIAtzat hartuko da gertaeraren larritasunaren arabera eta horrela jakinaraziko zaie

gurasoei/tutoreei. Zuzendaritzak izango du mugikorra ikaslearen familiako tutore edo

gurasoek jaso arte.

● Lapurtze edo apurketa kasuan ikastetxea ez da gertatutakoaz arduradun izango, nahiz

eta beharrezkoa jotzekotan esku-hartzeko eskubidea gordetzen duen.

PROTOKOLOA: https://drive.google.com/open?id=13K242s-NStUmBvBfXhYrUB2hlhSTLi3c

12.- JANTOKIA

Jantokian zein eguerdiko tartean daudenean, guk hezi behar ditugu ikasleak. Jantokian behar

diren moduko elikatzeko ohiturak erakutsi behar zaizkie, eta osasuntsu eta modu egokian hazi

daitezen lortu behar da. Horretarako elikadura orekatua bermatzen dugu.

Ezin dugu ahaztu bizikidetasunerako eremua dela, beraz, behar diren moduko harremanak

sustatuko dira. Era berean ikaskideenganako eta jantokiko langileenganako errespetua erakutsiko

da eta ez da ez diskriminaziorik ez gehiegikeriarik onartuko.

Jantokian bazkaltzea borondatezkoa da, beraz, jantokia erabiltzen duten ikasle eta guraso guztiek

arauei men egin behar diete.

Elikatzeko ohitura onak, tresneriaren erabilera egokia, besteen tartea errespetatzea eta dena eta

denetik jatea sustatuko da jantokian.
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Beraz, ikasturtean egongo diren helburu orokorrak hauexek dira:

A: Norbanakoekiko eta taldearekiko harremanak garatzea ahalik eta errespetu handienarekin

A-1: Jantokiko zaintzaileak errespetuz tratatu

A-2: Ikaskideak errespetuz tratatu

A-3: Jantokiko arduraduna errespetuz tratatu

A-4: Talde bateko partaide izateari buruz hausnartu

B: Euskararen erabilera sustatzea

B-1: Eguneroko eginkizunetan euskara erabiliko da modu naturalean (jantokian/

jolastorduan)

B-2: Zaintzaileekin eta ikaskideekin euskaraz hitz egiteko beharrizana garatuko da

C: Ondo elikatzeko ohiturak barneratzea

C-1: Modu egokian eta dagokion tonuan hitz egiteko ohitura edukitzearen garrantzia

C-2: Modu autonomoan jaten ikastea (tresneria behar bezala erabiltzea)

D: Elkarbizitzarako arauak barneratzea

E: Bizikidetza

E-1: Ikasleen interakzio egokia sustatzea

12.1.- JANTOKIAREN ANTOLAMENDUA

12.1.1.- HH 2

Haurrak 13:00etan jantokira sartzen dira. Bazkaldu ostean aurpegiak garbitu, pardelak aldatu

eta txiza egiten laguntzen zaie; etxera doazen umeak prestatu eta familiakoengana eramaten

dira. Ondoren, besteak siestara joaten dira eta esnatu arte egoten dira. Zaintzaileak irakasleak

15:00etan heldu arte egongo dira.

12.1.2.- HH 3, 4 eta 5_  Lehen txandan_ 13:00 etan

12:55 Umeek begiraleei gelan itxaroten diete eta beraiekin doaz jantokira.

Umeek, bazkaldu, komunera joan eta ondoren:

HH 3: lotara joaten dira gela bitan. Hiruretan esnatu eta begiraleekin gelan itxaroten dituzte

tutoreak.

HH 4 eta 5: patiora igo, batzuk eskolaz kanpoko jardueretara, hortik patiora eta gero gelara.
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12.1.3.- LH 1, 2  _Lehen txandan_13:00etan

LH 1.-2. mailako ikasleak 13:00etan jantokian sartuko dira. Bazaltzen amaituta, patiora

irtengo dira. Bertan maila bakoitza zehaztutako kokapenean egongo da ikasgeletara igotzeko

ordura arte.

Asteazkenetan 15:00 etan zuzenean etxera joango dira.

12.1.4.- LH 3- 4-5-6 _Bigarren txandan_13:45ean

LH 4.-5.-6. mailako ikasleak 2. pisuko patioan egongo dira. LH 3. mailakoak beheko patioan.

13:45 ak aldera jantokian sartuko dira. Bazkaltzen amaituta, LH 3. mailakoak beheko patioan
egongo dira eta LH 4-5-6koak  berriro bigarren pisuko patiora igoko dira.

Asteazkenetan 15:00 etan zuzenean etxera joango dira.

(13:00-14:00: ume batzuk etxera eta beste batzuk eskolaz kanpoko jardueretara joaten dira,

besteak patioan geratzen dira).

BALOIAREN ERABILERA: Ikasturte hasieran erabakitzen da maila bakoitzak zein egunetan

jolastuko duen baloiarekin. Astean egun bitan ez dute balorik erabiliko.

Baloia begiraleek eramaten dute.  Euria denean ezin da baloiarekin ibili.

12.1.5.- DBH

DBHko ikasleek 14:15ean bukatzen dituzte eskola saioak arratsaldez Hedatze proiektuan parte

hartzeko aukera izateko.

DBHkoak 14:45ean sartuko dira jantokian. Ordura arte, ikasleak zelai berdean egongo dira eta

denbora horretan jantokiko begiraleak hartuko du ikasleen ardura.

12.2.- ESKOLA-JANTOKIAREN FUNTZIONAMENDURAKO ARAUTEGIA

1.- Eskola jantokia ikasle guztientzat eskainitako zerbitzua da, eta horrela ulertu behar dute

ikasleek, irakasleek, gurasoek eta zaintzaileek.

2.- Eskola jantokia ona izan dadila lortzeko ezinbestekoa da eskolako lan-talde guztien

parte-hartzea, interesa erakustea eta gauzak ondo egin nahi izatea.

3.- Talde bakoitzari betebehar eta eskubide jakin batzuk ezarriko zaizkio. Hauek bete ezean, ez

litzateke posible izango eskolak eskaini behar duen funtzionamendu ona lortzea.
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4.- Jantoki orduetan eta eskola orduetan bete beharreko arauak bat dira; beraz, lekua eta

materiala zaindu beharko da, eta era berean, errespetua, laguntza eta diziplina, besteak beste,

eduki behar dira.

5.- Eskolako edozein ikaslek erabili ahal izango du jantokia. Erabili nahi duenak izena eman

beharko du ekainean.

6.- “Jantokiko Batzordea” elkartuko da beharrezkoa den guztietan.

7.- Jantokiko eremua ikasleek egin behar duten beste edozertarako ere erabili ahal izango da,

beti ere une desegokietan ez bada.

8.- Eremu hori erabiltzen dutenek ondo utzi beharko dute lekua, zaintzaileen lana ondo egin

ahal izateko.

9.- Ikasturte hasieran egiten den lehenengo bileran jakinaraziko zaizkie gurasoei jantokiaren

arauak. Dena den, zalantzarik egonez gero, beti egon ahal izango dira jantokiko

arduradunarekin.

10.- Gasca enpresako web orrialdean ezarrita egongo da hileroko menua. MENUAK)

11.- Kobratzeko arauak:

11.a.- Erreziboen itzultzeak eragiten dituen gastuak ikasleak berak ordainduko ditu.

11.b.- Etorri ezean, kuota soilik itzuliko da bost egun jarraian etorri ezik, eta beti ere 2

egun aurretik abisatuta; jatekoaren %50a itzuliko da

(https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dij3/eu_2099/adjuntos/Circular_de_c

omedores_2021_2022_e.pdf (dokumentuan, 13. orrialdean)

Ez da itzultzerik egongo jankideak Hezkuntza Sailetik bekaren bat jasotzen badu.

11.c Hiru hilabetez zerbitzua ordaindu barik badago, jankideak zerbitzurako eskubidea

galduko du.

12.- Ohiko jankideak kurtso hasieratik jantokia erabiltzen duten ikasleak dira. Horrela ez bada,

noizbehinkako jankidea izango da  (DBHn soilik, Hedatzen parte hartzeagatik)

13.-Ikasturtean zehar jantokira etortzeari utzi ahal izango zaio, baina erabaki horren ondorioak

onartu beharko dira eta begiraleen kostua ordaindu egin beharko da.

14.- Irakasle eskudunak eta zaintzaileak baino ez dira izango bazkalorduetan jantokian eta

sukaldean egon daitezkeenak.
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15.- Jantokiko arduradunarekin hitz egin nahi izatekotan, Inika erabiliko da, “Jantokia HLH /

Comedor EIP” edo “Jantokia DBH / Comedor ESO” erabiltzaile bereziei mezua bidaliz.

12.2.1.- IRAKASLEEI DAGOZKIEN ARAUAK

1.- Irakasleek laguntza eta kolaborazioa erakutsi beharko diete eskolako zaintzaileei lan

tutorialaren bitartez.

2.- Irakasleek arduradunari goizean zehar gertakari aipagarririk balego jakinaraziko dio

Inikaz.

3.- Jantokiaren txandei eragiten dien ekintzaren bat antolatuko balitz (jolasak, irteerak…)

ekintza hori antolatzen duenak jantokiaren arduradunari jakinaraziko dio, eta halaber,

umeak ezarritako orduan jantokira sasoiz heldu daitezen arduratu beharko da.

12.2.2.- IKASLEEI DAGOZKIEN ARAUAK

1.- Bazkari orduetan zaintzaileak dira arduradun gorenak, beraz, errespetatu behar dira.

2.- Ikasleek zaintzaileei lagundu egingo die ahal duten gauzetan.

3.- Ikasleen betebeharrak hauexek dira:

3.1.- Bazkaldu aurretik eta ondoren, eskuak garbituko dituzte.

3.2.- Zaintzaileek agintzen dien lekuan eseriko dira.

3.3.- Ikasleek denetik jan behar dute, nahiz eta bazkaria askotan bere gustukoa ez izan.

Menuak profesionalek eginda daude eta adin horretarako aproposenak dira.

3.4.- Ezarritako denbora tartean jan beharko dute, behar den bestekoa dela uste

dugulako.

3.5.- Modu egokian jan beharko dute, eta tresneria behar den moduan erabili.

3.6.- Jantokiko tresneria txarto erabiltzeagatik edo nahita apurtzen bada, umearen

familiak ordaindu beharko du.

3.7.- Ezin izango da janaririk atera jantokitik kanpo (salbuespenak salbuespen).

3.8.- Jantokira behar den moduan sartu beharko dira. Jantokirako sarrerak lasai egingo

dira eta bazkaldu bitartean ez da iskanbilarik izango. Irteeretan ere lasaitasuna izango da

nagusi.

3.9.- Bazkaltzeko orduan ikaslea ondo eserita egon beharko da, ezin izango da mahaitik

altxatu. Zerbait nahi izanez gero, arduradunari eskatu beharko dio.
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3.10.-Ikaskideenganako eta zaintzaileenganako errespetua izango dute; beraz, hitz

egiteko modu egokia erabiliko da eta ez da oihurik egingo.

3.11.-Ikaslea ezingo da jantokitik kanpora joan zaintzaileen baimenik gabe.

3.12.Jantokiko atsedenaldietan, ikasleak horretarako propio dauden espazioetan arituko

dira, inola ere ez geletan edota pasabideetan 

4.- Ikasleen eskubideak hauexek dira:

4.1.-Janariak kalitatea edukiko du eta behar den neurrian aterako zaie, indarrean dagoen

legeriak eskatzen duen bezala.

4.2.-Zaintzaileen aldetik behar den arreta eta laguntza jasoko dute, bazkari orduetan

nahiz bazkaldu aurretik nahiz bazkaldu ondoren.

4.3.-Janaria giro onean eta instalazio egokietan eta garbietan edukiko dute.

4.4.-Menu bakoitzerako sukaldeko tresneria espezifikoa izango dute.

5.-Ikasleak ezin dira gelara itzuli. Begiralearekin kasu berezi- berezietan soilik.

6.-Jantoki orduetan ikasleak ezin izango du eskolako gelarik erabili, zaintzaile baten

baimenik ez badu.

7.- Bazkaldu aurretik eta ondoren, zaintzaileek zainduko dituzte klaserako ordua heldu arte.

8.- Jantokiko erabiltzaileak ezin izango dira eskola eremutik kanpo joan, familiak sinatutako

baimenik gabe.

9.- Eskatzen zaizkien eta egiteko gai diren zereginetan parte hartuko dute.

12.2.2.1 ARAU HAUSTEAK

Errespetu faltaren bat balego, edo arautegi honetako zerbait beteko ez balitz, hurrengo

hau egingo genuke:

1.-Falta arina bada barkamena eskatu beharko du eta jarrera aldatu.

2.-Zeozer apurtuko balu txarto erabiltzeagatik, ordaindu egin beharko luke.

3.-Ikasleren batek arauak behin baino gehiagotan urratuko balitu, familiei jakinaraziko

zaie.

4.-Hala eta guztiz ere, berriro arauak urratuko balitu Zuzendaritza jakinaren gainean

jarriko da eta familia konbokatuko du jantokiko batzordeak hartuko dituen neurriak

jakinarazteko (ekintza konkretu batzuk bete, egun bat, bi edo gehiago jantokitik kanpo

geratu, eta abar).

5.- Hutsa larria bada, jantokia erabiltzeko eskubidea gal daiteke.
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Ikasleen eskubide eta betebeharren dekretuari jarraituko zaio kasu guztietan.

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif5/eu_2080/adjuntos/derechos_deberes_e.pdf

12.2.3.- GURASOEI DAGOZKIEN ARAUAK

Bai jantokian daudenean bai eguerdiko tartean guk hezi beharreko ikasleak dira. Jantokian behar

diren moduko elikatzeko ohiturak irakatsi behar zaizkie, eta osasuntsu eta ondo elikatu daitezen

lortu behar da. Horretarako, elikadura orekatua eta osasuntsua bermatzen dugu.

Ezin dugu ahaztu bizikidetzarako eremua dela, beraz, behar diren moduko harremanak sustatuko

dira. Era berean, ikasleen arteko harreman egokiak sustatuko dira, diskriminaziorik eta

gehiegikeriarik gabe.

Jantokirako ezarri diren helburuak lortzeko ezinbestekoa da familien laguntza. Jantokian ez ezik,

etxean ere landu behar diren elikadurarekin erlazionatutako ohiturak indartuko dira (inoren

laguntzarik gabe jatea, tresneria ondo erabiltzea, denetik jatea…)

1.-Umeen aurrean, aintzat hartu begiraleen lana.

3.- Gurasoek, nahi izanez gero, jantokiari buruzko erabakietan parte hartu ahal izango dute,

Jantokiko Batzordearen bitartez.

4.- Jantokia erabiltzen duten ikasle guztien gurasoek funtzionamendu arauak ezagutu eta

onartu beharko dituzte. Arauok ikasturte hasieran jakinaraziko zaizkie

5.- Familiek jantokiari buruzko informazioa eskura edukitzeko eskubidea dute.

6.- Jantokiaren erabilera zuzena bermatzeko, gurasoek ere ezarritako ohiturak eta arauak

irakatsiko dizkiete seme-alabei. Horrela, ikasleak ohartuko dira jantokiak duen garrantziaz.

7.- Halere, garrantzitsua da eskatutako eta higienerako hain beharrezkoa den materiala

erraztea.

8.- Umeren batek alergia edukiko balu, edo janariren bat toleratuko ez balu, arduradunari

jakinaraziko dio osasun-ziurtagiri baten bitartez. Elikadura arazoak direla eta, onartuko dira

menu eta dieta bereziak, osasun-ziurtagiriak horrela aholkatzen badu. Ziurtagiri horretan

jankideak onartzen ez dituen elikagaien zerrenda agertuko da. Era berean, konturatu barik

kalte egiten dion elikagai horretarikoren bat hartuko balu, jarraitu beharreko pausuak agertu

behar dira.

9.- Jantoki orduetan ere ez zaie ikasleei botikarik emango.
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12.2.4.- ZAINTZAILEEI DAGOZKIEN ARAUAK

1.- Zaintzaileak jantoki orduetan ikasleekin harremanetan  dauden pertsonak dira.

2.- Zaintzaileen lana hurrengo hau da:

2.1.-Lan baldintzak ezagutzea: ordutegia, ratioa, betebeharrak,...

2.2.Irteerak eta sarrerak kontrolatuko ditu, ordenan jarrita egin beharko dira, korrikarik eta

oihurik egin gabe.

2.3.-Bazkaltzeko orduan umeek erabiliko duten tresneriaren erabilera zuzena

gainbegiratuko du.

2.4.-Ikasleek elikatzeko ohitura onak ikas ditzaten ahaleginduko dira.

2.5.-Behar duten beste janari zerbitzatuko da. Kontrako jarrera erakusten badu, beste arazo

batzuk konpontzeko erabiltzen den prozedura ezarriko da.

2.6.-Momentu guztietan egongo da ikasleak zaintzen (bazkaldu aurretik, bitartean eta

ondoren).

2.7.-Jolastorduetan ere umeen zainketaz arduratuko da.

Jolasetarako erabiltzen den jarrera kontrolatuko du, eta beharrezkoa bada, parte hartuko

du. Borroka jolasak ekidituko ditu.

2.8.-Inor eroriz gero, kasu egin eta osatu egingo du. Sendaketak egiteko ikastetxeak ezarrita

dituen arauak kontuan eduki behar dira. Istripurik badago, jantokiko arduradunari

jakinaraziko dio, dagokion protokoloa jarrai dezan.

2.9.-Bulling-a, diskriminazioa, gehiegikeria eta beste batzuk gerta daitezkeen guneak

zainduko ditu.

2.10.-Ikasleak eskola eremutik irten ez daitezen kontrolatuko du.

2.11.-Janariaren kalitatea gainbegiratuko du.

2.12.-Ordena eta disziplina betearazi behar ditu.

2.13.-Indarrean dagoen legea betearaziko du.

2.14.-Jantokiko arduradunaren bitartez agertzen diren arazoak, beharrak eta aportazioak

jakinaraziko ditu.

2.15.-Jantokiaren arduradunaren bitartez jakinaraziko dizkio eskolari arazoak, beharrizanak

eta ekarpenak.

2.16.-Sukaldeko langileek:

2.16.1.-Janariaren egoera eta baldintza higienikoak kontrolatuko dituzte.

2.16.2.-Sukaldea eta jantokia batu eta garbitu egin beharko dute.
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12.2.5.- JANTOKIKO ARDURADUNARI DAGOZKION LANAK

1. Urtero, jantokian dauden beharrizanen zerrenda egingo du.

2. Bazkariak antolatu eta menuen jarraipena egingo du.

3.- Gainbegiratze lanak egin. Gainbegiratzea, besteak beste, zerbitzua dagoen bitartean hantxe

bertan egotea da, jantokiaren funtzionamendu zuzenaz eta diziplinaz arduratuz.

4.- Ikasleei arauak jakinaraziko dizkie. Horrela, ikasleak ohartuko dira jantokiak duen

garrantziaz.

5.- Lan hau ikasturte hasieran egin beharko da ikasleekin. Beharrezkoa balitz, urtean zehar ere

errepikatu daiteke.

6.- Beharrezkoa den kasuetan, jantokiko erabiltzaileen familiarekin harremanetan jarriko dira.

7.- Ikasleen arteko gatazka gertatuta, egilearen eta kaltetutako ikasleen gurasoekin

harremanetan jarriko da gertatutakoa azaltzeko eta  neurria jarriko dela adierazteko.

8.- Elikagaien eta lekuen higienea kontrolatu.

9.- Zerbitzua ondo ibil dadin, beharrezkoa denaz eta indarrean dagoen arautegiak agintzen

duenaz arduratuko da Eusko Jaurlaritzako teknikoekin batera.

10.- Eusko Jaurlaritzako jantokiko aplikazioa kudeatuko du.

11.- Jantokiko arduradunarekin hitz egin nahi izanez gero, Inika erabiliko da, “Jantokia HLH

/ Comedor EIP” edo “Jantokia DBH / Comedor ESO” erabiltzaile bereziei mezua bidaliz.

12.2.6.- JANTOKI BATZORDEARI DAGOZKION LANAK

1.- Hilabeteetako kuoten jarraipena egin

2.-Bazkariak antolatu eta menuen jarraipena egingo du arduradunarekin batera.

3.- Jantokiko fondoen kontrol zuzena eta jarraitua eraman.

3.1.- Bajen eta alten zerrenda egin.

3.2.- Bankutik egindako ordainketen jarraipena egin.

3.3.- Jantokirako beken jarraipena egin.

4.- Tresneriaren inbentarioa eta berritzea eguneratu noizean behin.

12.2.7.- GASCAk EGIN BEHARREKOA

Gasca enpresak 2018-2019 ikasturtetik ematen du zerbitzu hau.

GASCAk langileen burutza funtzionala gauzatuko du.
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II ERANSKINA

TUTORETZA PLANA

SARRERA

1.-TUTOREA ETA TUTORETZAREN ZEREGINAK.

Tutoretza da guraso, irakasle eta ikasleekin egindako bilera eta elkarrizketen bidez ikasleen

martxa akademikoa, pertsonala eta soziala hobetzeko helburua betetzea. Hau da, ikasle

bakoitzaren eta talde osoaren ikasketa eta heldutasun prozesuari jarraipena eta laguntza ematea.

1.1-IKASLEEKIKO.

*Taldeko arduradun nagusi gisa jokatzea eta giro atsegina sortzea.

*Taldearen kohesioa bilatzea. Taldea gorpuztea.

*Ikastetxean eta lagun taldean integratzen laguntzea eta, ikastetxeko jardueretan parte hartzea

ziurtatzea.

*Etapa edo zikloa aldatzera doazenean, edozein egoera berriren aurrean egokitzen laguntzea.

*Ikasleen ikasketa–prozesuen jarraipen orokorra egitea, bakoitzaren erritmoa zein estrategiak

errespetatuz eta beharrezkoa denean laguntza eskeiniz.

*Arazoak antzematea, adi egotea eta irtenbideak bideratzea.

*Taldeko ikasleen dokumentazio akademikoaz arduratzea.

1.2- TALDEAREN BESTE IRAKASLEEKIKO.

* Gelan esku hartzen duten gainerako irakasleekin koordinatzea eta horiekiko lotura izatea.

*Ikasgelako funtzionamanduarekin zerikusi duten alderdi guztietan jarrera komuna izatea.

*Ikasleen ikasketa prozesu ezberdinetan irakasle laguntzailearekin lankidetzan jardutea.

*Ikasleen ebaluazio prozesua koordinatzea eta beharrezko txostena egitea, familia jakinaren

gainean jartzeko.

1.3- FAMILIA EDOTA LEGEZKO TUTOREEKIKO.

*Familiekin etengabeko harremanetan egotea: informazioa eman eta jasotzea.

*Tutoretzaren helburuak ezagutaraztea eta haiekin lankidetzan aritzea.

*Familiei, beraien seme-alabei hezkuntza prozesuaren berri ematea, honela antolaturik: ikasturte

hasieran, kurtso honetako tutoreek bilera orokorra egingo dute, horretan ikasturte horretarako
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plana azaltzeko; ikasturtean zehar, gutxienez, bi aldiz, bakarkako elkarrizketak bideratuko dira

beraien seme-alaben ikasketa prozesuaz jabetzeko.

1.4- TUTORETZA PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA.

Ikasturtearen lehen hilean, irailean, tutoreak taldearen kohesioa eta ikasleen arteko harremanak

landuko ditu, errespetuzko jarrerei garrantzia emanez. Egindako diagnosiaren arabera plana

ezarriko du.

Ikasturtean zehar zikloetako tutore taldeak tutoretza planaren garapenaren jarraipena egingo du.

Ikasturte hasieran sartzen diren irakasle guztiek planaren berri izando dute.

Beharra ikusten denean eta hiruhilebetero ebaluaketa bileretan tutore ez diren irakasleek

beraien ekarpenak ekarriko dituzte, eta behar diren esku-hartzeak proposatuko dira.

Ikasturtea amaitzean tutoretza planaren ebaluazio orokorra egingo da, hurrengo irizpideak

jarraituz:

-Taldeak eskuratutako gaitasun maila.

-Eduki eta jardueren egokitasuna.

-Ikasle taldearen parte hartzea.

-Ondo atera diren alderdiak, sortutako zailtasunak.

-Hurrengo ikasturterako egin beharreko aldaketak.

HELBURUAK

a) Tutoretza Haur Hezkuntzan

KONTZIENTZIA EMOZIONALA

HELBURUAK JARDUERAK

Emozioez jabetzea , izena jartzea eta besteek

emozioak antzematea.

Emozioak asmatu

Emozioen bikoteak HH 3, 4 eta 5

Gure burua ezagutzea eta onartzea eta

besteak ulertzea

Desberdinak gara HH 3, 4

Nire burua deskribatzen ari naiz HH 5
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Eguneroko emozio eta sentimenduak

onartzea, kontrolatzea eta era egokian

adieraztea.

Zer ari naiz adierazten? HH 3,4

Emozioen egunerokoa HH 5

Eguneroko ohiturak barneratzea, norbere

gaitasunetan konfidantza izatea.

Zenbat gauza egiten ditugun!!! HH 3, 4

Hazten ari naiz HH 5

Norbere burua eta besteena ezagutzea,

besteen gaitasun eta mugak errespetatzea.

Asma ezazu nor den HH 3, 4 eta 5

EMOZIOEN ERREGULAZIOA

HELBURUAK JARDUERAK

Beharra eta nahiaren arteko aldea aztertzea,

ea emonioak ematen digun informazioa

ezagutzea

Horrela sentitzen dut HH 3, 4

Nahi dut/ behar dut

Egoera bati aurre egiteko gaitasuna lantzea,

sentitxen ditugun emozioak antzematea eta

kalte egiten diguten emozioak kontrolatea

Orain bai, orain ez HH 3,4

Antzezpenak HH 5

Zerbait lortu baino lehenago itxaroteko

gaitasuna lantzea, inpulsibotasuna

kontrolatzea, esfortzuaren hezkuntza lantzea

Ea eusten diozun HH 3,4

Bonboi kaxa HH 5

Triste jartzen gaituzten egoerak identifikatzea,

eta kalte egiten diguten emozioak era egoki

batean bideratzea

Zer egingo dut? HH 3,4

Nola moldatzen naiz emozioekin?

Aulki magikoa HH 5

Tentsioei aurre egiten ikastea, erlaxazioa

teknikak menderatzea eta irudikapena lantzea

Erlaxa zaitez HH 3,4

Panpina mugikorra

Bidaia magikoa

Sabelaren gorabeherak HH 5

AUTONOMIA EMOZIONALA
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HELBURUAK JARDUERAK

Eguneroko bizitzan sortzen diren egoera

baikorrez jabetzea, norbere burua maitatzea,

norbere gaitasun eta mugak ezagutzea

Nire urtebetetzea

Nire momentu onena HH 3,4

Momentu oneneak

Arduraduna naiz HH 5

Norbere burua onartzea, talde baten partaide

sentitzea

Maite nauten pertsonak HH 3, 4

Erregea edo erregina naiz HH 5

Norbere gaitasun eta mugak ezagutzea eta

onartzea, mugak hobetzeko aukera gisa

ikustea eta esfortzuaren garrantziaz ohartzea

Badakit gauzak egiten HH 3, 4

Gaitasunaren trena HH5

Gustuko ditugun ekintzak ezagutzea, iritziak

libreki adierazteko gaitasuna izatea, iritzi

desberdinak errespetatzea eta “ez” esaten

ikastea.

Nire iritzia da HH 3, 4

Gogoko dut/ ez dut gogoko HH 5

Erabakiak hartzeko ohitura lantzea, helburu

pertsonalak finkatzea, atsekabeak gainditzen

jakitea.

Nik nahi dudana egingo dut HH 3, 4

Ostiraleko bilera

GIZA ABILEZIAK

HELBURUAK JARDUERAK

Besteekiko errespetua izatea, hitz egiterakoan

txanda errespetatzea, besteek adierazi nahi

digutena ulertzea.

Zer esaten didazu? HH 3, 4

Mikrofonoz hitz egiten ari gara HH 5

Besteek egoera zehatz batean zer sentitzen

duten irudikatzea, besteen emozioen

seinaleak interpretatzen jakitea.

Konta iezaguzu HH 3, 4

Aurpegiak aztertzen ari gara HH 5
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Besteekin elkarlanean aritzeko gaitasuna

lantzea, elkarbanatzea bultzatzea, giza

erlazioak aberastea.

Lagunduko al didazu?

Ehunzangoa egingo dugu

Puzzle bat egingo dugu HH 3, 4

Kidetze plana HH 5

Batak besteari hitz egin eta entzuteko ohitura

sortzea, gatazkak gainditzeko indarkeriaren

ordez beste estrategia batzuk erabiltzea,

sentitzen duguna beldurrik gabe adieraztea.

Sentitzen dudana esango dizut HH 3, 4

Adostokia

Zer egin dezaket? HH 5

Norbere iritzi eta nahiak besteen aurrean

adierazten ikastea, gizartean hobeto bizitzeko

arauak errespetatzen ikastea.

Hau atsegin dut HH 3, 4

Gustatzen zaidana aukeratzen dut

Bizikidetzaren trena HH 5

BIZITZEKO TREBETASUNAK

HELBURUAK JARDUERAK

Norbere gaitasunetan konfiantza izatea,

helburu pertsonalak finkatzen ikastea,

helburuak lortzeko motibazioa ez galtzea.

Nola egin dezakegu? HH 3, 4

Gelako ametsen liburua HH 5

Helburu pertsonalak finkatzen laguntzea,

gauza berriak lortzeko ausardia izatea,

norbere buruan konfiantza izatea, atsekabea

sentitu arren aurrera jarraitzen ikastea

Inurria eta txirritaren ipuina HH 3, 4

Lortu egin nahi nuke HH 5

Jaki ezberdinak probatzea, eta ondo jatearen

garrantziaz jabetzen hastea.

Talde-helburuak finkatzea, kortesiazko

esamoldeak erabiltzeko ohitura izatea, giza

erlazioak aberastea.

Denetik jaten ikasi nahi dut HH 3, 4

Gela atsegina HH 5

Gauza bakoitzak bere lekua duela ikastea, eta

txukuntasunaren balioa lantzen hastea. Non-ote dago? HH 3, 4

39



Lanaren alderdi positiboak ikustea,

esfortzuaren kontzeptuaz jabetzea,

elikadura-ohitura osasuntsuak garatzea,

erantzukizunak hartzen ikastea, taldean

bizitzen ikastea.

Lanerako ohitura

Txukuntasun-ohitura

Osasunaren inguruko ohiturak HH 5

Laguntza eskatzeko eta emateko ohitura

sortzea.

Noiz behar dut laguntza?

Noiz lagun dezaket? HH 3, 4

Laguntzea eta laguntza eskatzea gustatzen zait

HH 5

HELBURUAK

a) Tutoretza Lehen Hezkuntzan

HELBURUAK

Lehen zikloa Bigarren zikloa Hirugarren zikloa

1. Ikasleen pertsona-,

familia-, ingurune eta

eskola-ezaugarriak

ezagutzea.

2. Ikastetxearekin ohitzea

(ezagutzen ez

badute).

3. Ikasleek ikasteko

agertzen dituzten

1. Ikasle bakoitzak alderdi

fisiko,

psikologiko eta

pedagogikoei dagokienez

maila pertsonalean,

familian, eta

gizarte eta ingurune mailan

dituen

ezaugarriak ezagutzea.

1. Ikasle bakoitzaren

gaitasunak (jarrerak

eta trebetasunak)

ezagutzea eta horiek

garatzen laguntzea.

2. DBHra ahalik eta

baldintzarik onenetan

pasatzeko aukera ematea.
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jarrerak, ezaugarriak eta

estiloak

pixkanaka eta modu

sistematikoan

behatzea.

4. Bakoitzaren ezaugarri

guztien

onarpena bultzatzea, eta

taldeko

ikasle guztien integrazioa

erraztea.

5. Gorputza ezagutarazi eta

balioestea,

eta zentzumenen

ezberdintasunak,

funtzioak eta erabilerak

aztertzea.

6. Jarrerak moldatzearen

bitartez balioak

garatzea, eta lankidetza,

elkarrekiko

laguntza eta besteekiko

errespetua

sustatzea.

7. Autonomia eta

autozaintza ohiturak

sustatzea.

8. Familiekiko harremanak

bultzatzea.

9. Egungo zein

etorkizuneko egokitzapen

2. Ikasleengan aurreko

zikloetan edo

oraingoan agertutako

jarreren behaketa

sistematikoarekin

jarraitzea.

3. Gainerakoek bakoitzaren

ezaugarriak

onar ditzaten bultzatzea,

eta taldeko

integrazioa erraztu eta

bideratzea.

4. Ikasleei beren

gorputzean gertatzen ari

diren aldaketa

morfologikoak eta

funtzionalak

ezagutaraztea.

5. Gizarteko sexu-rolen

azterketaren

bidez, estereotiporik

gabeko sexu eta

genero nortasuna

barneratzen

laguntzea.

6. Ikasleari autokontrol

pertsonalerako

prozesua irakastea.

7. Elkarrizketaren bidez,

besteen eta beren

3. Ikasleengan xede

errealak jartzeko eta

lortzeko gai senti daitezen

jarrerak garatzea.

4. Ikasleei beren

gorputzean gertatzen ari

diren aldaketa

morfologikoei eta

funtzionalei buruzko

informazioa

sakontzen laguntzea.

5. Gizarteko sexu-rolen

azterketaren

bidez, estereotiporik

gabeko sexu eta

genero nortasuna

barneratzen

laguntzea.

6. Elkarrizketa gatazkak

konpontzeko eta

erabakiak hartzeko tresna

gisa

erabiltzea.

7. Haien

gizarte-errealitatea

ezagutaraztea

eta kritika konstruktiboa

sustatzea.

8. Esperimentazio- eta

sormen-jarduerak,
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pertsonal, sozial eta

akademikoa

erraztuko duen Gizarte

Trebetasun

eta Autoestimuko

programa

bat garatzeko aukera

ematea.

10. Ikasgelan inplikatutako

irakasleekin

koordinatzea.

ikuspuntuak balioesten

irakastea

erabakiak hartzeko eta

gatazkak

konpontzeko.

8. Esperimentazio- eta

sormen-jarduerak,

eta pentsatzen eta ikasten

ikasteko

teknikak bultzatzea eta,

horrela,

autonomia handiagoa

sustatzea.

9. Familiekiko harremanak

sustatzea.

10. Egungo zein

etorkizuneko egokitzapen

pertsonal, sozial eta

akademikoa

erraztuko duen Gizarte

Trebetasun eta

Autoestimuko programa

bat garatzeko

aukera ematea.

11. Ikasgelan inplikatutako

irakasleekin

koordinatzea.

eta pentsatzen eta ikasten

ikasteko

teknikak bultzatzea eta,

horrela,

autonomia handiagoa

sus-tatzea.

9. Familiekiko harremanak

sustatzea.

10. Egungo zein

etorkizuneko egokitzapen

pertsonal, sozial eta

akademikoa

erraztuko duen Gizarte

Trebetasun eta

Autoestimuko programa

bat garatzeko

aukera ematea.

11. Ikasgelan inplikatutako

irakas-leekin

JARDUERAGUNEAK
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JARDUERAGUNEAK BALIABIDEAK ETA JARDUERAK

I. Ikasleen harrera eta integrazioa

Bai ziklo edo etapa baten hasieran, bai

tutorez aldatzen denean edo ikasle

berriak taldean sartzen direnean,

ezarritako edo ezarri beharreko

harremanak asko aldatzen dira. Hori dela

eta, oso garrantzitsua da lehen harreman

hau. Alde batetik, gure aurrean daukagun

taldeari buruzko informazio asko jasoko

dugu eta, bestetik, gure ikasleei

harremanak erraztuko dizkiegu.

• Harrera- eta aurkezpen-jarduerak:

- Ezagutza-jokoak

- Distentsio-jokoak

- Konfiantza-jokoak

• Taldean integratzeko jarduerak:

- Komunikazio-jokoak

- Baieztapen-jokoak

II. Gela/taldearen antolamendua eta

funtzionamendua (Elkarrekin bizitzen

irakatsi)

Atal honetan, taldekide bakoitzaren

informazioaren bilketari (espedienteen,

taldearen karpetaren, behaketaren eta

gainerako irakasleen bidez) eta taldearen

antolamenduari (arauak, taldekatzeak,

ordutegiak, laguntzak, erantzukizunen

esleipena...) lotutako alderdi guztiak

barne hartzen ditugu.

Taldea berria bada edo aldaketa asko izan

badira, taldearen

kohesioa lortzeko dinamikak sartzea eta,

oro har, taldekideekin harremanak

egiteko trebetasunei buruzko lan bat

egitea komeni da.

• Ikasleei buruzko informazioa biltzeko

ekintzak (tutoreak

egiteko): espedienteak berrikusi,

taldearen karpeta irakurri, beste

irakasle batzuekin informazioa trukatu,

behaketa bat egin,

ordutegiak eman...

• Gelaren antolamendurako eta

funtzionamendurako

jarduerak:

- Arduradunak edo ordezkariak aukeratu

- Gelako arauak finkatu (2. eta 3.

zikloetan, ikasleekin batera egingo da),

eta ikastetxeko arauak ezagutarazi (ikus

diziplinari buruzko eranskina)

- Taldeak egin (ikasturtean aldatu egingo

dira)
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• Gela/taldea sustatzeko jarduerak

(kideekin harremanak

egiteko trebetasunak):

- Konplimenduak

- Partekatu

- Lankidetza-jokoa

- Elkarrizketak

- Txandaka hitz egin

III. Lan-ohiturak eta norberaren zaintzari

lotutakoak eskuratzea eta hobetzea

(pentsatzen irakatsi). Atal honetan,

ikasleei eskolako lanak ordenaz,

autonomiaz eta

eraginkortasunez egin ahal izateko

lan-ohitura indibidualak, ikasgelakoak zein

etxekoak, bultzatu behar dira.

Ikasten eta pentsatzen irakatsiko dugunez

gero, oso garrantzitsua da gainerako

irakasleekin arlo bakoitzean maila edo

ziklo

bakoitzerako funtsezkotzat hartzen diren

estrategiak, arauak edo irizpideak

koordinatzea.

• Oinarrizko ohiturei lotutako jarduerak:

- Gorputz-ohiturak (idazteko, jesartzeko,

irakurtzeko...)

- Denbora planifikatzeko ohiturak

(ordutegia, agenda 3. mailatik aurrera...)

- Antolamendu- eta autonomia-ohiturak

• Arloetan lan egiteko arauak (arkatza edo

boligrafoa, koaderno motak,

azpimarratzeko, eskematizatzeko,

laburtzeko edo buruz

ikasteko teknikak...)

• Arlo bakoitzean pentsatzen irakasteko

estrategiak:

- Arazoak konpontzea

- Sormena

- Metakognizioa

- Arrazoitzea

IV. Pertsona, eskola eta gizarte mailako

garapena eta egokitzapena (pertsona

izaten eta elkarrekin bizitzen irakatsi)

• Autoestimua bultzatzeko jarduerak

(gustura nago neure

buruarekin).
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Atal honetan, gure Tutoretza Planaren

eduki nagusiak garatuko ditugu. Gure

ikasleen pertsona, eskola eta gizarte

mailako garapena

eta egokitzapena sustatzeak hainbat

alderditan lan egitea eskatzen du. Maila

pertsonalean, nortasuna hartu behar

dugu kontuan (autokontzeptua), betiere

autoestimu ona bilatuta.

Gizarte-alderdiari

dagokionez, ikaskideekin ahalik eta

harremanik onenak egiten irakatsi behar

zaie. Eta eskola-esparru batean gaudela

kontuan hartuta, ikasleek hobeto

garatuko dituzte beren ahalmenak

gizabanako gisa eta gainerakoekiko

harremanetan ziurtasuna lortu badute.

Prozesu honetan gatazkak sor daitezke,

eta aniztasunari erantzungo dion

irtenbide bateratzaile bat bilatu behar

zaie ikasleei.

• Nortasun sexuala garatzeko ekintzak (ni

eta nire gorputza).

• Genero-nortasuna garatzeko ekintzak

(ni, neska- ni, mutila).

• Gizarte-trebetasunak garatzeko ekintzak

(ni eta besteak):

- Gizarte-elkarreragina bilatzen dutenak

- Sentimenduak, emozioak eta iritziak

adieraztekoak

• Eta gatazkaren bat sortzen bada, zer?

- Portaera asertiboak

- Portaera agresiboak

- Portaera ez-asertiboak edo pasiboak

V. Familien parte-hartzea.

Eskolan ikasleekin egiten dugun lanean,

arrakasta lortzeko aukera familiekin

lortzen dugun lankidetzari hertsiki lotuta

dago.

Hori dela eta, oso garrantzitsua da alderdi

hori alde batera ez uztea eta ongi

zaintzea.

Sarritan, familiek informazioa behar dute

beren seme-alaben adineko umeen

● Familiekin bilerak egitea, taldeka.

● Bakarkako elkarrizketak (ikus

elkarrizketa-eredua eranskinean).

45



ezaugarriei, ikasten laguntzeko edo

autonomía sustatzeko estrategiei, eta

emaitzak edo portaerak balioesteko edo

jarrera negatiboak geldiarazteko moduari

buruz.

Komunikazio hori etengabea bada,

taldeko ikasle askorengan aldaketa

garrantzitsuak nabarituko ditugu.

VI. Ebaluazioaren prozesua eta

prozesuaren ebaluazioa.

Prozesuaren ebaluazioa: edozein

eskola-jardueretan emaitzak

ebaluatzen saiatzen gara. Horregatik,

tutoretzan egingo ditugun

jarduerak ikasleekin balioetsi behar

ditugu. Horrela, beharrezkoa

izanez gero, aldaketak egin ahal izango

dira.

Ebaluazioaren prozesua: tutoretza-zeregin

osoa egin ahal izateko,

ikasgelan sartzen diren gainerako

irakasleekin etengabe

koordinatuta egon beharra dago.

● Ikasleekin egiteko

ebaluazio-jarduerak:

o Ikasle bakoitzaren

eskola-prozesua (adinaren

arabera)

o Tutoretza-jarduerak

● Berariazko irakasleekin ebaluatzeko

eta koordinatzeko jarduerak (ikus

bileraren gida eranskinean):

o Ikasle taldearen funtzionamendua

o Eskola-errendimendua

o Tutoretza Plana

4.-PROGRAMAZIOA, ZIKLOEN ARABERA

LEHEN ZIKLOA ( Adimen emozionala Gipuzkoa) TUTORETZA LAGUNTZEKO ESKULIBURUA

HELBURUAK
JARDUERA-

GUNEAK
JARDUERA MOTA

JARDUN-

EREMUA

DOKUMENTU

EUSKARRIAK
DENBORA.
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https://drive.google.com/file/d/1ZzJnS-nw6BPu9FfGSJncsinSZizf0Iku/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17HyydlsCpd15wHPmG3pYnHz2J-ZlyAOQ?usp=sharing


1.Ikasleen

pertsona-,

familia-inguru

ne- eta

eskola-ezauga

rriak

ezagutzea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa

• Harrera- eta

aurkezpen-

jarduerak:

- Ezagutza-

jarduerak.

- Distentsio-

jarduerak.

- Konfiantza-

jarduerak.

• Hasierako

elkarrizketa

familiekin;

galdera sorta bat

egitea.

• Ikasle

bakoitzaren

espedientea

irakurtzea.

• IKASLEAK

• FAMILIAK

• TUTOREA

“TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.1 Izen

musikala.

1.2 Ikaskide

berria daukagu.

1.11 Konparti

dezagun.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.1 Izen

metatzaileak.

2.2 Nire

zaletasunak.

2.10 Ikastorduko

orri horiak.

2.22 Nire familia
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

Lehen

hiruhilekoan

Irailean

2.

Ikastetxeareki

n ohitzea

(ezagutzen

ez badu

Ikasleen

harrera eta

integrazioa.

Ikastetxerako

bisitaldia.

• IKASLEAK “TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.36 Tutoretza

balioesten dugu.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

Bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an
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https://www.izenpe.eus/s15-4812/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/PDF_01/SAIOAK_OROKORRA_01.pdf
https://www.izenpe.eus/s15-4812/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/PDF_01/SAIOAK_OROKORRA_01.pdf
https://www.izenpe.eus/s15-4812/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/PDF_01/SAIOAK_OROKORRA_01.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm


ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.7 Arauak

egiten ditugu.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

3. Ikasleek

ikasteko

agertzen

dituzten

jarrerak,

ezaugarriak

eta estiloak

pixkanaka eta

modu

sistematikoan

behatzea.

Gela/taldea

ren

antolamend

ua eta

funtzionam

endua.

• Taldeari

buruzko

informazioa

biltzeko

jarduerak.

• IKASLEAK “TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.6 Taldeka hitz

egiten ikasten

dugu.

1.7 Joko

arauduna.

1.9 Taldeko lema

daukagu.

1.10 Behaketa.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

Bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an

4. Prozesua

hasi aurretik

haurrak

irakurtzen eta

idazten

ikasteko

gaitasun-mail

a egokia duela

egiaztatzea.

Gela/taldea

ren

antolamend

ua eta

funtzionam

endua.

• Taldeari

buruzko

informazioa

biltzeko

jarduerak.

• IKASLEAK

• LEHEN

HEZKUNTZA

KO

ORIENTATZ

AILEA

• AURREKO

IRAKASLEAK

Lehen

hiruhilekoan

edo aurreko

ikasturteko

bigarren

hiruhilekoan

.
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm


5. Bakoitzaren

ezaugarri

guztien

onarpena

bultzatzea,

eta taldeko

ikasle guztien

integrazioa

erraztea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena

eta

egokitzapen

a.

• Taldean

integratzeko

jarduerak.

• Komunikazio-

jarduerak:

- Baieztapen-

jarduerak

- Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

• Gizarte-

trebetasunak

garatzeko

jarduerak.

• Genero-

nortasuna

garatzeko

jarduerak.

• Norbanako

Curriculum

Egokitzapenak

egin eta

ebaluatzea.

• IKASLEAK

• TUTOREA

•

IKASLEARE

N

IRAKASLEAK

ETA

AHOLKULA

RIA

“TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.3 Honelakoa

naiz ni.

1.8

Garrantzitsua

zara.

1.16 Maitasuna

adierazten dugu.

1.17

Pertsonekiko

sentimenduak

1.18

Haserretzeko

eskubidea dugu.

1.19

Irribarrearen

adierazpena.

1.20 Elkarri

begiratzen

diogu.

1.21 Agurren

horma-irudia.

1.22 Gauzak

eskatzen ditugu.

1.23 Kilimusiak.

1.24

Armiarma-sarea.

1.27 Lanak

aurkitzen ditugu.

1.37 Izarra
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.12 Nolakoa

naiz?

Bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm


2.21 Nire

lagunak.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

“SOLAS EGITEKO

IPUINAK”

- Lagunen eskua.

- Untxia beti

untxi.

- Loturak eta

edalontziak.

- Iruzur galanta.

- Izarrak
http://tb.edex.es/ca

tegories/solas-egite

ko-ipuinak/

6. Gorputza

ezagutarazi

eta

balioestea,

eta

Zentzumenen

ezberdintasun

ak, funtzioak

eta erabilerak

aztertzea.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena

eta

egokitzapen

a.

• Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

• Sexu-nortasuna

garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK “TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.25 Jostailuak.

1.28 Nire

gorputza

ezagutzen dut.

1.29 Neskak eta

mutilak.

1.30 Gure

gorputza.

1.31 Nire

gorputza

zaintzen dut..

1.32 Emozioak.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

Bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
http://tb.edex.es/categories/solas-egiteko-ipuinak/
http://tb.edex.es/categories/solas-egiteko-ipuinak/
http://tb.edex.es/categories/solas-egiteko-ipuinak/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm


ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.15

Osasun-ohitura

onak.

2.29 Neskaren

eta mutilaren

gorputza.

2.31 Animalien

jatorria.

2.32 Gure

jatorria.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

SEXU

HEZIKETARAKO

BALIABIDEAK

Ikus: Gaiari

helduz/baliabidea

k/1.zikloa

“SOLAS EGITEKO

IPUINAK”

- Denetik pixka

bat.

- Aulki hutsa.

- Zabaldu zure

besoak.

- Ez dut ezer

egiteko gogorik.

- Hitzez hitz.

- Itsututa.

- Saguaren dieta.
http://tb.edex.es/ca

tegories/solas-egite

ko-ipuinak/
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http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/1_MAILA.htm
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/es/contenidos/informacion/dia6/es_2027/adjuntos/tutoretza/DOKUMENTUAK_Dw/2_MAILA.htm
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7. Jarrerak

moldatzearen

bitartez

balioak

garatzea, eta

lankidetza,

elkarrekiko

laguntza eta

besteekiko

errespetua

sustatzea

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena

eta

egokitzapen

a.

Gela/taldea

ren

antolamend

ua eta

funtzionam

endua.

•

Gizarte-trebetasu

nak garatzeko

jarduerak.

• Gatazkak

konpontzeko

jarduerak.

• Ikasgelaren

antolamenduari

eta

funtzionamendua

ri lotutako

jarduerak:

arduradunak,

taldeak,

arauekiko

errespetua,

txandak.

IKASLEAK “TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.5 Taldeka lan

egiten dugu.

1.26 Nori

dagokio?

1.33 Erabakiak

hartzen ikasten

dugu.

1.34 Oker joka

dezaket.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.16 Gure jarrera

kontrolatzen.

2.19 Nola izan

naiteke

atsegina?

2.23 Asertiboa

izaten ikasten

dut.

2.26 Gauzek ez

dute sexurik.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

“AUSARTEN

KLUBA”
https://sites.google.

com/site/ausartenkl

ubabiolentziazero/

“Ausarten

kluba” lehen

hiruhilekoan

eta bestea

bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an
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“SOLAS EGITEKO

IPUINAK”

- Su geldoan

- Modako otzara.

- Harat-honat

korrika.

- Adedos?

- Amatatu.
http://tb.edex.es/ca

tegories/solas-egite

ko-ipuinak/

8. Autonomia

eta

autozaintza

ohiturak

sustatzea.

Lan-ohitura

k eskuratzea

eta

hobetzea.

• Oinarrizko

ohiturei lotutako

jarduerak:

-

Gorputz-jarduera

k

- Ikasteko

antolamendu-

eta

autonomia-jardu

erak.

• Arloetako

lan-arauak.

• Sexu-

nortasunari

lotutako

jarduerak

(higienea eta

osasuna).

IKASLEAK

ETA

FAMILIAK

IRAKASLEAK

IKASLEAK

“TUTORETZA

LAGUNTZEKO

ESKULIBURUA”

1.13 Arduratsua

naiz.

1.35 Nola dago

nire sormena?
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

ENTUAK_Dw/1_MAI

LA.htm

2.13 Otsoa,

heltxoa eta ni

jauna.

2.14 Itxura ona.

2.20 Akatsak.

2.24

Irudimentsua

naiz.

2.34 Erabakiak

hartzen ditut.
http://www.hezkunt

za.ejgv.euskadi.eus/

r43-573/es/conteni

dos/informacion/di

a6/es_2027/adjunto

s/tutoretza/DOKUM

Bigarren eta

hirugarren

hiruhilekoet

an
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ENTUAK_Dw/2_MAI

LA.htm

“SOLAS EGITEKO

IPUINAK”

- Korrika egin eta

kontatzea.

- Komunaren

hondamena.

- Esaten duten

esaten dutela.

- Letratxoa.

- Berebilek

loditzen dute.

- Hainbat hobe

norbaitekin.

- Ezinezkoa ezin

hobea.

- Nolabaiteko

saskia.

- Nire galtzak.

- Beste begi

batzuekin.

- Kantxarik

hoberena.

- Katu guztiak ez

dira arreak.

- Kontu handiz.

- Leihoak
http://tb.edex.es/ca

tegories/solas-egite

ko-ipuinak/

9. Familiekiko

harremanak

bultzatzea

Familien

parte-hartze

a.

• Hasierako eta

amaierako

bilerak.

• Bakarkako

elkarrizketak.

FAMILIAK - LH 1 eta 2 -

AURKEZPEN

BATZARRA –

power point

- LH 1 eta 2 -

Argazkien

baimen orokorra

- LH 1 eta 2 -

Txangoen

baimen orokorra

Lehen

hiruhilekoan

eta

beharrezkoa

den

guztietan.
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- LH 1 eta 2 –

Telefono

erabilgarri eta

arreta

aipagarrien fitxa.

10. Ikasgela

bakoitzean

inplikatutako

irakasleekin

koordinatzea.

Ebaluazioar

en prozesua

eta

prozesuaren

ebaluazioa.

• Lau hilez

behingo

ebaluazio bilerak.

• Koordinazio

puntualak

bakarka eta

taldean jokatzeko

arauak eta

irizpideak

finkatzeko

ZIKLOKO

IRAKASLEAK Ikasturte

osoan.

BIGARREN ZIKLOA (Adimen emozionala Gipuzkoa )

HELBURUAK
JARDUERA-GU

NEAK

JARDUERA

MOTA

JARDUN-E

REMUA

DOKUMENTU

EUSKARRIAK
DENBORA.

1. Ikasle

bakoitzak

alderdi fisiko,

psikologiko eta

pedagogikoei

dagokienez

maila

pertsonalean,

familian ,eta

gizarte eta

ingurune

mailan dituen

ezaugarriak

ezagutzea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa

(ikasle

berririk badago

edo tutorea

berria

bada).

• Harrera- eta

aurkezpen-jard

uerak:

-

Distentsio-jardu

erak

-

Konfiantza-jard

uerak

• Hasierako

elkarrizketa

familiekin;

lehen zikloan

egindako

galdera

sorta

berrikustea.

IKASLEAK

FAMILIAK

TUTOREA

• Jardueren

karpeta:

- Gure

ikaskideak

ezagutzen

ditugu

(Tutoretza

fitxak).

- Lorea

(Adimen

emozionala

- fitxak)

- Nola

sentitzen

naiz

(Adimen
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• Ikasle

bakoitzaren

espedientea

irakurtzea.

emozionala

- fitxak)

- Nola

jokatuko

nuke

zenbait

egoeren

aurrean

(Adimen

emozionala

- fitxak)

• Espedientea.

2. Ikasleengan

aurreko

zikloetan edo

oraingoan

agertutako

jarreren,

ezaugarrien

eta estiloen

behaketa

sistematikoare

kin jarraitzea.

Gela/taldearen

antolamendua

eta

funtzionamend

ua.

• Taldeari

buruzko

informazioa

biltzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren

karpeta:

- Ikastaldeko

erantzukizu

nak

(Tutoretza

fitxak).

Ikasturte

osoan.

3. Gainerakoek

bakoitzaren

guztiak

onar ditzaten

bultzatzea, eta

taldeko

integrazioa

erraztu eta

bideratzea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa.

Pertsona,

eskola eta

gizarte mailako

garapena eta

egokitzapena.

• Taldean

integratzeko

jarduerak:

-

Komunikazio-jar

duerak

-

Baieztapen-jard

uerak

• Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

•

Gizarte-trebeta

sunak garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren

karpeta.

- Taldeka hitz

egiten

ikasten

dugu,

elkarrizketa

onaren

arauak

(Tutoretza

fitxak).

- Pentsamen

du

negatiboak

kanpora

Ikasturte

osoan.
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•

Genero-nortasu

na garatzeko

jarduerak.

• Norbanako

Curriculum

Egokitzapenak

egin eta

ebaluatzea

(Tutoretza

fitxak).

- Egun ideala

(Adimen

emozionala

- fitxak)

- Nire gogoko

indargarria

k (Tutoretza

fitxak).

- Ni

horretarako

gai naiz

(Adimen

emozionala

- fitxak)

- Nire

autokontze

ptua

(Tutoretza

fitxak).

- Entzuten

dizut

(Adimen

emozionala

- 4. atala)

- Ulertzen

dizut

(Adimen

emozionala

- 4. atala)

- Elkarrekin

egiten dugu

(Adimen

emozionala

- 4. atala)

- Hori ez zait

gustatzen

(Adimen
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emozionala

- 4. atala)

Nire iritzia era

egokian azaltzen

dut (Adimen

emozionala - 4.

atala)

4. Ikasleei

beren

gorputzean

gertatzen ari

diren aldaketa

morfologikoak

eta

funtzionalak

ezagutaraztea.

Pertsona,

eskola eta

gizarte mailako

garapena eta

egokitzapena

•

Sexu-nortasuna

garatzeko

jarduerak.

•

Genero-nortasu

na garatzeko

jarduera

IKASLEAK • Jardueren

karpeta.

- Nondik

nator ?

(Tutoretza

fitxak)

- Nire jolasak

(Tutoretza

fitxak)

- Gure sexu

organoak.

Ernalketa.

(Tutoretza

fitxak).

Ikasturte

osoan.

5. Gizarteko

sexu-rolen

azterketaren

bidez,

estereotiporik

gabeko sexu

eta

genero-nortas

una

barneratzen

laguntze

Pertsona,

eskola eta

gizarte mailako

garapena eta

egokitzapena.

•

Sexu-nortasuna

garatzeko

jarduerak.

•

Genero-nortasu

na garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren

karpeta.

- Emakumezk

oen eta

gizonezkoe

n lanak

(Tutoretza

fitxak)

- Ipuinak

alderantziz

(Tutoretza

fitxak)

Ikasturte

osoan.

6. Ikasleari

autokontrol

pertsonalerako

Pertsona,

eskola eta

gizarte mailako

• Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren

karpeta.

- Norberaren

kontrolatze

Ikasturte

osoan.
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prozesua

irakastea

garapena eta

egokitzapena.

•

Gizarte-trebeta

sunak garatzeko

jarduerak.

n ikastea

eta

besteena

balioestea

(Tutoretza

fitxak)

7.

Elkarrizketaren

bidez, besteen

eta

beren

ikuspuntuak

balioesten

irakastea

erabakiak

hartzeko eta

gatazkak

konpontzeko.

Gela/taldearen

antolamendua

eta

funtzionamend

ua.

Pertsona,

eskola eta

gizarte mailako

garapena eta

egokitzapena.

• Gela/taldea

sustatzeko

jar-duerak.

• Ikasgelaren

antolamenduari

eta

funtzionamend

uari lotutako

jarduerak:

arduradunak,

taldeak,

arauekiko

errespetua,

txandak…
•

Gizarte-trebeta

sunak garatzeko

jarduerak.

• Erabakiak

hartzen

ikasteko

jarduerak.

• Gatazkak

konpontzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren

karpeta.

- Behaketa

(Tutoretza

fitxak)

- Gela

taldearen

antolamen

dua eta

funtzionam

endua

(Tutoretza

fitxak)

- Gelako

elkarbizitza

ko arauak

(Tutoretza

fitxak).

Ikasturte

osoan.

8.

Esperimentazi

o- eta sormen

jarduerak,

eta pentsatzen

eta

Lan-ohiturak

eskuratzea eta

hobetzea

• Pentsatzen

irakasteko

estrategiak.

• Arloetako

lan-arauak.

• Agenda

IKASLEAK

IRAKASLEAK

FAMILIAK

• Jardueren

karpeta.

- Etxeko

lanen

jarraipen

orria

(Tutoretza

fitxak).

Ikasturte

osoan.
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ikasten

ikasteko

teknikak

bultzatzea eta,

horrela,

autonomia

handiagoa

sustatuz

9. Familiekiko

harremanak

sustatzea

Familien

parte-hartzea.

• Hasierako eta

amaierako

bilerak.

• Bakarkako

elkarrizketak.

FAMILIAK • Elkarrizketak

egiteko gida.

•

Informazio-koad

ernoa

(ikastetxeko

arauak,

organigrama,

maila bereko

ikasleen

ezaugarriak).

•

Ebaluazio-txoste

nak.

Lehen

hiruhilekoan

eta

beharrezkoa

den

guztietan.

10. Ikasgelan

inplikatutako

irakasleekin

koordinatzea.

Ebaluazioaren

prozesua eta

prozesuaren

ebaluazioa.

• Lau hilez

behingo

ebaluaziobilera

k.

• Koordinazio

puntualak

bakarka

eta taldean

jokatzeko

arauak eta

irizpideak

finkatze aldera.

ZIKLOKO

IRAKASLE

AK

• Taldearen

ebaluazio-orriak

.

•

Ebaluazio-txoste

nak.

• Zikloko arauak.

Lehen eta

hirugarren

hiruhilekoet

an.

Ikasturte

osoan.
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HIRUGARREN ZIKLOAELBURUAK JARDUERAGUNEAK JARDUERA MOTA JARDUN-EREMUA

DOKUMENTU EUSKARRIAK TENPORIZAZIOA

HELBURUAK
JARDUERA-G

UNEAK

JARDUERA

MOTA

JARDUN-E

REMUA

DOKUMENTU

EUSKARRIAK
DENBORA

1. Ikasle

bakoitzari

DBHra

ahalik eta

baldintzarik

onenetan

pasatzeko

aukera

emango

dioten

gaitasunak

ezagutzea

(jarrerak

eta

trebetasuna

k),

eta horiek

garatzen

laguntzea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa

(ikasle

berririk

badago edo

tutorea

berria

bada).

• Harrera- eta

aurkezpen-jar

duerak:

-

Distentsio-jar

duerak

-

Konfiantza-jar

duerak

• Hasierako

elkarrizketa

familiekin.

• Ikasle

bakoitzaren

espedientea

irakurtzea.

• Harremanak

beste institutu

batzuekin

DBHri buruzko

informazioa

emateko.

IKASLEAK

FAMILIAK

TUTOREA

BESTE

ZENBAIT

INSTITUTU

• Jardueren karpeta.

Nor naiz ni? (Adimen

emozionala - 1. atala)

• Espedientea.

• DBHri buruzko

informazioa.

Lehen

hiruhilekoa

n-

2.

Gainerakoe

k

bakoitzaren

ezaugarri

guztiak

onar

ditzaten

bultzatzea,

eta taldeko

integrazioa

erraztu eta

bideratzea.

Ikasleen

harrera eta

integrazioa

(ikasle

berririk

badago edo

tutorea

berria

bada).

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

• Taldean

integratzeko

jarduerak:

-

Komunikazio-j

arduerak

-

Baieztapen-jar

duerak

•

Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK

IKASLEARE

N

IRAKASLE

AK ETA

AHOLKUL

ARIA

(LEHEN

HEZKUNTZ

A)

• Jardueren karpeta.

Ulertzen zaitut (Adimen

emozionala - 4.2 atala)

www.baloreak.blogspot

.com.es

• Norbanako

Curriculum Egoki

Ikasturte

osoan.
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garapena eta

egokitzapena

.

•

Gizarte-trebet

asunak

garatzeko

jarduerak.

•

Genero-norta

suna

garatzeko

jarduerak.

• Norbanako

Curriculum

Egokitzapenak

egin eta

ebaluatzea.

3.

Ikasleengan

xede

errealak

jartzeko

eta lortzeko

gai senti

daitezen

jarrerak

garatzea.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena eta

egokitzapena

.

• Erabakiak

hartzen

ikasteko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren karpeta.

Gustuko dut nire burua

(Adimen emozionala -

3. atala)

Ikasturte

osoan.

4. Ikasleei

beren

gorputzean

gertatzen

ari diren

aldaketa

morfologiko

ei

eta

funtzionalei

buruzko

informazioa

sakontzen

laguntzea.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena eta

egokitzapena

.

•

Sexu-nortasun

a garatzeko

jarduerak.

•

Autoestimua

garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren karpeta.

Nor naiz ni? (Adimen

emozionala - 1. atala)

Ikasturte

osoan.
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5. Gizarteko

sexu-rolen

azterketare

n

bidez,

estereotipo

rik gabeko

sexueta

genero-nort

asuna

barneratzen

laguntzea.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena eta

egokitzapena

.

•

Sexu-nortasun

a garatzeko

jarduerak.

•

Genero-norta

suna

garatzeko

jarduerak.

IKASLEAK • Jardueren karpeta.

www.baloreak.blogspot

.com.es

Ikasturte

osoan.

6.

Elkarrizketa

gatazkak

konpontzek

o

eta

erabakiak

hartzeko

tresna gisa

erabiltzea.

Gela/taldeare

n

antolamendu

a eta

funtzioname

ndua.

Pertsona,

eskola eta

gizarte

mailako

garapena eta

egoki-tzapen

a.

• Gela/taldea

sustatzeko

jarduerak.

• Ikasgelaren

antolamendu

ari eta

funtzionamen

duari lotutako

jarduerak:

arduradunak,

taldeak,

arauekiko

errespetua,

txandak…
•

Gizarte-trebet

asunak

garatzeko

jarduerak.

• Erabakiak

hartzen

ikasteko

jarduerak.

• Gatazkak

konpontzeko

jarduerak

IKASLEAK • Jardueren karpeta.

Nik bideratzen ditut

emozioak (Adimen

emozionala - 2. atala)

Solasaldi dialogikoak.

Ikasturte

osoan.
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7.

Esperiment

azio- eta

sormen

jarduerak,

eta

pentsatzen

eta

ikasten

ikasteko

teknikak

bultzatzea

eta,

horrela,

autonomia

handiagoa

eta jarrera

kritikoa

sustatzea.

Lan-ohiturak

eskuratzea

eta hobetzea

• Pentsatzen

irakasteko

estrategiak.

• Arloetako

lan-arauak.

• Agenda.

IKASLEAK

IRAKASLE

AK

FAMILIAK

• Jardueren karpeta.

Nire helburuak lortzen

ari naiz. (Adimen

emozionala - 5. atala)

Ikasturte

osoan.

8.

Familiekiko

harremanak

sustatzea.

Familien

parte-hartzea

.

• Hasierako

eta amaierako

bilerak.

• Bakarkako

elkarrizketak.

FAMILIAK • Elkarrizketak egiteko

gida.

•

Informazio-koadernoa

(ikastetxeko

arauak, organigrama,

maila

bereko ikasleen

ezaugarriak).

• Ebaluazio-txostenak.

Lehen

hiruhilekoa

n eta

beharrezko

a

den

guztietan.

9. Ikasgelan

inplikatutak

o

irakasleekin

koordinatze

a

Ebaluazioare

n prozesua

eta

prozesuaren

ebaluazioa.

• Lau hilez

behingo

ebaluaziobiler

ak.

• Koordinazio

puntualak

bakarka

eta taldean

jokatzeko

arauak eta

ZIKLOKO

IRAKASLE

AK

• Taldearen

ebaluazio-orriak.

• Ebaluazio-txostenak.

• Zikloko arauak.

Lehen eta

hirugarren

hiruhilekoe

tan.

Ikasturte

osoan.
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irizpideak

finkatzek

TUTORETZA PLANA - Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Tutoretzaren bitartez bizitza-proiektua eraikitzeko beharko dituzten gaitasunak eskuratzen

lagundu nahi  ditugu gure ikasleak.

DBHko tutoreek ikasleak bide horretan laguntzeko egin beharreko zereginak jaso dira

Tutoretza Plan honetan.  Zeregin horiek guztiak hiru eremutan garatzen dira:

- Zuzenean ikasleekin, bai taldean, bai banaka ere.
- Irakasleekin.
- Ikasleen familiekin edo legezko arduradunekin, eta beste gizarte eragileekin.

HELBURUAK

DBHko tutoretza antolatzea da Plan honen helburua, tutoreak ikasleekin,
irakasleekin eta familiekin  eginbeharrekoak zehatuz.

Horretarako lana egin behar dugu:

Ikasleekin :

• taldean eta ikastetxean integratzeko, lankidetza, elkarren arteko laguntza eta

besteekiko errespetua sustatuz

• ikasketa prozesua jarraitzeko eta, behar izanez gero, laguntza bideratzeko

• une erabakigarrietan aholku emateko

• taldeko ikasleen eskaerak, kezkak eta iradokizunak bideratzeko

Irakasleekin:

• ikasleei buruzko informazioa partekatzeko, zailtasunak aurreikusiz.

• ikasleen beharrak aztertu eta erantzunak proposatzeko

• ikasleen jarraipena egin eta ebaluazioa koordinatzeko

Familiekin:

• ikastetxearen eta etaparen informazioa emateko

• haiengandik informazioa jasotzeko

• ikaslearen hezkuntza prozesuaren berri emateko, eta elkarrekin lan egiteko

• une erabakigarrietan aholku emateko

IKASLEEN GAITASUNAK

Oinarrizko Hezkuntzako beste arlo guztiekin batera, ikasleen gaitasunen garapena bultzatuko
dugu, ikasleak konpetenteak izan daitezen norbera izateko, komunikatzeko, gainerakoekin
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bizitzeko, ikasteko, pentsatzeko eta ekiteko.

Gaitasunak tutoretzan:

Nork bere burua eta besteekiko harremanak zuzentasunez aztertzea, bai tutorearekin bai
lankideekin norberaren jokaera eta horien ondorioei buruz gogoeta eginez.

Jolasean eta lanean errespetuan oinarritutako harremanak izatea, komunikaziorako trebetasunak
garatuz eta besteekin esperientziak partekatzeko beharra baloratuz.

Eskolako lanak nahiz eskolaz kanpoko jarduerak antolatzea arauak errespetatuz eta erabakietan
parte hartuz.

Gizarte bazterkeria gertaerei buruz norbere ikuskera azaltzea, kalteak sortzen dituzten gizarte
egoeren aurrean kritiko agertuz eta justizia, berdintasuna, bakea eta elkartasuna bezalako balioei
garrantzia emanez.

Ikaskuntza prozesua jarraian begiratzea eta deskribatzea emaitzak aztertuz eta, behar denean,
hobetzeko aldaketak proposatuz.

Etorkizuneko proiektu pertsonala aurreikustea, errealitate soziolaborala eta norberaren ezagutza
kontuan hartuz.

TUTORETZAN IKASLEEKIN LANDUKO DIREN EDUKI-MULTZOAK:

Ni eta besteak:

➔ Norberaren ezagutza
➔ Elkarren arteko ezagutza
➔ Taldearen antolakuntza
➔ Bizikidetza
➔ Ohitura osasungarriak

Ni eta ikasketak:

➔ Antolamendua eta planifikazioa
➔ Errendimendua eta emaitzak

Nire bizitza proiektua:

➔ Informazioa bilatzea: ikasketak, lanbideak, aisia...
➔ Erabakiak hartzea

PLANGINTZA:

Ikasleekin:

Tutoretza saioen oinarrizko programazioa, haien proposamenak...

Hala ere, beti egongo dira aurreikusi gabeko gaiak eta asteroko koordinazio bileretan zehaztuko
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ditugu horiek.

Taldearekin lana egiteaz gain, banakako elkarrizketak ere oso garrantzitsuak dira zenbait unetan.

Irakasleekin:

Ikasturtean zehar taldeko irakasleekin koordinazio bilerak izango ditu tutoreak, bai taldearen eta
bai ikasle bakoitzaren jarraipena egiteko.

orientatzailearekin:

Maila bereko tutoreek asteroko bilerak izango dituzte orientatzailearekin, tutoretza lana
koordinatzeko.

Familiartekoekin:

Gurasoekin ere kurtsoan zehar zenbait elkarrizketa izango ditu tutoreak, elkarrekin lan egiteko.

Beste gizarte eragilekin:

Orientatzailearen laguntzarekin koordinazio bilerak izango ditu tutoreak zenbait gizarte eragilekin
kasu berezietan eta beharren arabera: udaleko eta Foru Aldundiko gizarte zerbitzuak,
psikologoak, hezitzaileak, aholkulariak…

TUTORETZAKO SAIOEN OINARRIZKO PROGRAMAZIOA

DBH 1

Lehen hiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Taldea

1. Taldekideak elkar ezagutzea.

2. DBH eta tutoretza aurkezpena.

3. Taldearen aurkezpena eta helburuak.

4. Ikasleen eskubedeak eta betebeharrak.

Bizikidetaren arauak.

5. Ordezkaria eta beste kargu batzuk

aukeratzea.

Ikasketa hobetzea
6. Ikasketa antolatzea: eskolako agenda,

plangintza eta ordutegia.

Ohitura osasungarriak 7. Gosaria.
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Bizikidetza
8. Errespetua, ikastetxeko irakasle eta

ikaskideekiko.

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin aurretik.

Bigarren hiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin ondoren

Ikasketahobetzea
9. Arreta, kontzentrazioa eta memoria

10. Irakurmena

Ohitura osasungarriak
11. Igienea

12. Kirola

Bizikidetza

13.Eskola-jazarpena. I. Bideoforuma. Cobardes

ikusi aurretik

14.Eskola-jazarpena. I. Bideoforuma. Cobardes

ikusi ondoren

Erabakiak hartzea 15. Talde-lana: erabakiak taldean hartzea

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin aurretik

Hirugarren hiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin ondoren

Ikasketa hobetzea 16.Azpimarraketa, laburpena eta eskema

Ohitura osasungarriak 17.Telebista
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18. Eskuko telefonoaren erabilera

Bizikidetza
19.Adiskidetasunaren balioa

Erabakiak hartzea
20.DBHko 2.mailarako urratsa

Ebaluazioa Hirugarren ebaluazioa egin aurretik

DBH 2

Lehen hiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Taldea

1. Elkar ezagutzen jarraitzen dugu

2. DBHko 2.maila eta tutoretza: Aurkezpena

3. Taldearen aurkezpena eta helburua

4. Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Bizikidetaren arauak

5. Ordezkaria eta beste karga batzuk aukeratzea

Ikasketa hobetzea 6. Kontzentrazioa eta motibazioa

Ohitura osasungarriak 7. Lo indar berritzailea

Bizikidetza 8. Taldearen presioa

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin aurretik.

Bigarren hiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK
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Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin ondoren

Ikasketa hobetzea 9. Ikasgelako koadernoa

Ohitura osasungarriak
10.Aldaketa fisiko eta psikologikoak

11.Alkohola

Bizikidetza

12.Familia-harremanak nerabezaroan

I.Bideoforuma. 15 años y un día ikusiaurretik

13.Familia-harremanak nerabezeroan

I.Bideoforuma. 15 años y un día ikusi ondoren

Erabakiak hartzea 14.Gatazkak konpontzea

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin aurretik

Hirugarrenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin ondoren

Ikasketa hobetzea 15.Lanak egitea

Ohitura osasungarriak
16.Bideo-jokoak

17.Harreman afektiboak

Bizikidetza
18. Autoestimua eta autoiritzia

19. Solidaritatea

Erabakiak hartzea 20.DBHko 3.mailarako urratsa

Ebaluazioa Hirugarren ebaluazioa egin aurretik
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DBH 3

Lehenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Taldea

1. Beste urtebetez elkarrekin

2. DBH 3 eta tutoretza: aurkezpena

3. Taldearen aurkezpena eta helburuak

4. Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Bizikidetzaren arauak

5. Ordezkaria eta beste kargu batzuk aurkeratzea

Ikasketa hobetzea 6. Ahozko azalpena

Ohitura osasungarriak 7. Irudi pertsonala

Bizikidetza 8. Hitzik gabeko komunikazioa

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin aurretik.

Bigarrenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Lehenebaluazioeginondoren

Ikasketa hobetzea
9. Nola ikasi ikasten

10. Apunteak

Ohitura osasungarriak 11.Saresozialak: internetekoplataformak
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Bizikidetza

12.Nerabeak eta ingurunea lI.Bideoforuma. Los

niños salvajes ikusi aurretik

13.Nerabeak eta ingurunea lI. Bideoforuma. Los

niños salvajes ikusi ondoren

Erabakiak hartzea 14.Dilema moralak

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin aurretik

Hirugarrenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin ondoren

Ikasketahobetzea 15.Berrikusketa

Ohituraosasungarriak
16.Tabakoa

17. Sexualitateari buruzko galderak

Bizikidetza
18.Enpatia

19. Jarrera asertibiak

Erabakiakhartzea 20.DBHko 4.mailarako urratsa

Ebaluazioa Hirugarren ebaluazioa egin aurretik
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DBH 4

Lehenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Taldea

1. Taldeberria

2. DBH 4 eta tutoretza: aurkezpena

3. Taldearen aurkezpena eta helburuak

4. Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

Bizikidetzaren arauak

5. Ordezkaria eta beste kargu batzuk aurkeratzea

Ikasketa hobetzea 6. Azterketak

Ohitura osasungarriak 7. Kontsumo arduratsua

Bizikidetza 8. Askatasuna eta tolerantzia

Erabakiak hartzea 9. Autoezagutza

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin aurretik.

Bigarrenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Lehen ebaluazioa egin ondoren

Ikasketa hobetzea 10. Ikas-estiloak

Ohitura osasungarriak
11.Sexu-orientasioa

12.Sexu-transmisiozko gaixotasunak

Bizikidetza
13.Desgaitasuna. I.Bideoforuma. Ben X ikusi

aurretik
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14.Desgaitasuna. I.Bideoforuma. Ben X ikusi

ondoren

Erabakiak hartzea
15. Irtenbide akademikoak, profesionalak eta

laboralak

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin aurretik

Hirugarrenhiruhilekoa

BLOKEAK SAIOAK

Ebaluazioa Bigarren ebaluazioa egin ondoren

Ikasketa hobetzea 16.Kontzeptu-mapak

Ohitura osasungarriak 17.Drogen kontsumoa

Bizikidetza
18.Genero-indarkeria

19.Hiri-tribuak

Erabakiak hartzea 20.Bizitza-egitasmoa

Ebaluazioa Hirugarren ebaluazioa egin aurretik

BULLYING-ZIBERBULLYING-a

https://sites.google.com/a/b01abando.org/elkarbizitza-hezkidetza/power-point-aurkezpenak/4-s

aioa-bullying-cyberbullying

https://sites.google.com/a/b01abando.org/elkarbizitza-hezkidetza/power-point-aurkezpenak/5-s

aioa-bullying-cyberbullying-ii
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HEZKIDETZA ETA TRATU ONEN BIDEAN PROIEKTUA_2021-2023

JUSTIFIKAZIOA

Deustuko Ikastola IPIn estamendu guztien artean errespetuzko komunikazioa eraikitzen ahalegindu izan gara Ikastola
sortu zenetik, orain dela jada 58 urte.
Libreki adierazteko giroa erraztuz, egoera ezberdinen aurrean bakoitzari zor zaion errespetua kontuan izanez eta norbera
den bezala onartuz elkarbizitzarekin eta hezkuntza komunitatearen ongizatearekin zerikusia duten balioak garatzea
helburu garrantzitsuenetariko bat izan da eta gaur egun izaten jarraitzen du. Hau da, elkarrekin bizitzen ikastea:

● Guztion artean errespetuzko komunikazioa sortu.
● Lasaitasunez gure iritziak eman.
● Bakoitza den bezala onartu.
● Adostutako arauak, betebeharrak eta eskubideak ezagutu eta bete.
● Arazoei irtenbidea aurkitzeko denbora eskaini eta prozedura hezitzaileak adostu elkarren artean ongi sentitzeko.
● Guztiontzat bide aberasgarriak adostu.

Gaur egun Oinarrizko konpetentziak lantzeko Zehar-konpetentziak kontuan izatea eta bideratzea ezinbestekoa da.
Zeharkako konpetentziak eskolako arlo, eremu eta ikasgai guztien bitartez landu, eta bizitzako alor eta egoera guztietan
integratuz eta aplikatuz garatzen dira. Azken hauen artean ELKARBIZITZARAKO KONPETENTZIA daukagu, besteekin eta
gizarte-ingurunearekin erlazionatzen dena

● elkarrekikotasun irizpideak kontuan hartuz,
● norberaren sentimenduak adieraziz eta besteenak entzunez,
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● printzipio etikoak eta elkarbizitzarako arauak errespetatuz,
● eta gatazkak negoziazioaren bidez konponduz.

Guzti hau kontuan harturik, Gizonen eta Emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko egiten dugun apostua pertsona
guztien eskubide eta betebeharretan oinarritzen dugu  denon artean izan beharreko errespetua landuz.
Hezkidetza elementu nagusia da, genero-aurreiritziak eta genero-estereotipoak gainditzeko. Eskola funtsezko eragile
sozializatzailea da, eta, testuinguru horretan, ikastetxeak ezinbestekoak gara ikasleen artean botere-harremanak
eraldatzen laguntzeko; horretarako, berdintasunean oinarritutako eta indarkeriarik gabeko hezkuntza bermatzeko
guneak eta uneak ezarri nahi ditugu, espazioak pertsona guztientzat seguruak izan daitezen eta bertan askeak sentitu
daitezen apustu egiten.
Gizartean gertatzen diren aldaketak direla-eta, hezkuntza-sistema etengabe egokitu behar da. Ezagutzak helarazi baino
askoz ere gehiago egin behar du XXI. mendeko hezkuntzak.
Ikastolaren erronka izango da familiek, irakasleek, ikasleek eta gainontzeko langile guztiek EAEko hezkuntza-sistemarako
II. Hezkidetza Plana (2019-2023) jarraituz, berdintasunaren eta tratu onaren bidean batera egitea eta Ikastolako
Hezkidetza-plana lantzea, Elkarbizitza Planaren eta Elkarbizitza-Behatokiaren barruan tokia emanez.
Hezkidetzaren zortzi zutabeak lantzea ezinbestekoa izango da:
1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.
2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.
3. Emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen sozial eta historikoa.
4. Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez.
5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.
6. Espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.
7. Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.
8. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku-hartzea
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HELBURU OROKORRAK

1-Berdintasunaren bidean, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako etapetan hezkidetza-eskolan urratsak ematen jarraitzea egituraz eta pertsonez hornituz ikastetxea.
2-Genero-ikuspegia HH-LH-DBHko programetan, jardueretan  eta ohituretan txertatzeari bultzada ematea
3-Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean prebentzioa, detekzio goiztiarra eta erantzuna eraginkorra lortzeko
mekanismoak martxan jartzea.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.
2-1. Irakasleen hezkidetza zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta dagoela
baieztatzea.
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.
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JARDUERAK ( helburu espezifiko bakoitzeko jarduera, arduraduna, denboralizazioa, lorpen adierazleak)

Beheko taulan ikusi.

Aurrez aurreko ikaskuntza ordezkatzeko, ONLINE ikaskuntzak gaur egun hartu duen dimensioa azpimarratzekoa da. Ondo

dakigunez, 2019-2020 kurtsoko azken hiruhilabeteankoronabirusa dela eta, ezinezkoa izan denean aurrez aurreko

klaseak mantendu, ONLINE bidez gutxiengoak mantendu egin ditugu.

Hori dela eta, eta berriro gertatzekotan, HEZKIDETZA proiektua ONLINE bidez jarraitu eta garatuko da Ikastolako Urteko

Planean ezarritako agertoki ezberdinetan funtzionatzeko atala , horretarako Ikastolak dituen tresnak erabiltzen: ikasleen

chromebookak, CLASSROOM, MEET, EMAILA…

EBALUAZIOA

Lehenik eta behin hasierako ebaluazioa egingo da diagnostikoa zein den jakiteko.
Jarduerak ebaluatzeko neurriak jarriko dira.
Ikasturte bukaeran hiru esparru hauek baloratuko dira:

- proiektuarten garapena
- proiektuak izan duen eragina. Ikasturtean zehar proposatutako ekintzak egokiak izan eta garatu diren eta eskolako

premiak aldatu diren hezkidetza eta genero-indarkeria lanaren ondoren.
- batzordeen eraginkortasuna eta koordinazioa. Ea berdintasun premiei erantzun dien eta behar horiek eskatzen

duten denbora, indarrak eta lortzen diren emaitzak orekatuta dauden.
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Proiektua Urteko Planean txertatuko da eta ikasturte amaierako Memorian bere eragina eta betetze
mailaren balorazioa egingo da, hobekuntza proposamenak adieraziz .

JARDUEREN TAULA

JARDUERA ARDURADUNA DENBORAK
JARRAIPEN- ETA

LORPEN-ADIERAZLEAK

2021-2022
1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.

Hezkidetza-arduraduna BAT taldean sartu Zuzendaritza taldea
Klaustroa

Iraileko lehen
klaustroan

Hezkidetza-arduraduna
BAT taldeko kidea da

Hezkidetza-arduradunak Berritzeguneko
Hezkidetza mintegian parte hartu

Hezkidetza-arduraduna ikasturtean zehar
ostegunetan
izango diren
bilerak

Hezkidetzako-arduradun
ak Hezkidetza mintegiko
bileretan %80an parte
hartu du
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Ikastetxeko Ordezkaritza Organo
Gorenean(OOG) berdintasun-ordezkaria
izendatu

OOG Ikasturteko lehen
OOGan

Ikastetxeko Ordezkaritza
Organo Gorenean(OOG)
berdintasun-ordezkar
ia izendatu da

OOGko berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokian parte-hartu.

Berdintasun -ordezkaria
Hezkidetza-arduraduna

Hiruhilero Ikastetxeko Ordezkaritza
Organo Gorenean(OOG)
berdintasun-ordezkar
ia izendatu da

Elkarbizitza Planean Hezkidetzaren zutabeak
txertatu

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza- Behatokia
Zuzendaritza taldea

1. hiruhilekoa
n

Hezkidetzaren zortzi
zutabeak Elkarbizitza
Planean txertatu dira

2021-2022
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.

Klaustroan Hezkidetza proiektuaren berri eman,
etapa bakoitzean izango den arduraduna
zehaztu eta koordinatzeko tarteak ezarri.

Hezkidetza-arduraduna Iraileko lehen
klaustroan

Klaustroak Hezkidetza
proiektua ezagutu du eta
lan egiteko antolaketa
egin da

2021-2022
2-1. Irakasleen Hezkidetzaren zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.
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Irakasleekin Hezkidetzaren zutabeen inguruko
hausnarketa saioak egin eta irakasleentzako
formazio formakuntza bideratu.

Hezkidetza -arduraduna
Klaustroa

Lehen
hiruhilekoan 1.
eta 2. zutabeak
Bigarren
hiruhilekoan 3.
zutabea
Hirugarren
hiruhilekoan 4.
zutabea

Klaustroaren %80ak
txantilloiak zutabeka
landu ditu

2021-2022
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta dagoela
baieztatzea.

Ikastolako liburuak, jolasak, materiala, espazioak
erabiltzean genero-berdintasuna kontuan
hartuta egiten dela baieztatu

Hezkidetza-arduraduna Hiruhileko
bakoitzean

Behaketa txantilloiak
irakasleen %80ek bete
dute

Genero ikuspegitik patioen eta jolas orduetako
espazioen banaketa eta   erabileraren diagnosia
egin

Hezkidetza-arduraduna 1. hiruhilean Espazioen txantilloia
bete da
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Esangura elkarteko profesionalen eskutik  DBH

2. mailako ikasleekin SEXU ANIZTASUNA landu.

Orientatzailea
Hezkidetza-arduraduna

1. hiruhilekoa
n

Sexu aniztasuneko
tailerra egin da eta
ikasleen %90ek parte
hartu du.

Azaroaren 25ean Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna
ospatu, etapa guztietan jarduera desberdinak
prestatuz.

Hezkidetza -arduraduna
Pedagogika-taldea

Azaroan Azaroaren 25erako
egitaraua prestatu eta
SITEan jarri

Ikastolako bibliotekan aniztasuna eta errespetua
islatzen duten liburuen zerrenda egin eta erabili.

Hezkidetza-arduraduna
Bibliotekaria

Urrian Aniztasuna eta
errespetua islatzen duten
liburuen zerrenda egin
da, irakasleen eta
ikasleen %80ak erabili
du.

DBHko Txoko-morea eratu, antolaketa zehaztu
eta ekintzak bideratu.

Hezkidetza-arduraduna Irailean eratu
Ikasturtean zehar

DBHn Txoko-morea eratu
da eta ekintzen %80a
aurrera eraman da.
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OTSAILAREN 11: Nazio Batuen Batzar Nagusiak
2015eko abenduaren 15ean erabaki zuen
Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko
Eguna DBHn ospatu, etapa desberdinetan
ekintzak egokituz.

Hezkidetza-arduraduna
DBHko Txoko-morea
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Eguneko egitaraua
antolatu da eta Sitean
ezarri da.

Martxoaren 8an emakume langilearen eguna
ospatu etapaka ekintza ezberdinak proposatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Martxoaren 8ko
egunerako egitaraua
prestatu da eta SITEan
jarri da.

Ikasgelako materialetan gizonak eta emakumeak
agertzen diren lanbideak ikasleekin aztertu
HH-LH-DBH etapan

Hezkidetza-arduraduna
Irakasleak

2. hiruhilekoa Galdetegia irakasleen
%80ak bete du eta
ikasleen %100ek

2021-2022
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailakoekin,  Hiruki
Larroxa elkartearen eskutik sexu eta genero
aniztasunaren formazioa irakasleekin  egin eta
ikasleekin landu.

Hezkidetza-arduraduna
Hiruki Larroxa elkartea

2. hiruhilekoa 5. eta 6. mailako
irakasleak % 85ean parte
hartu du eta ikasleen
%95ak parte hartu du.
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2021-2022
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.

Berdintasunean, errespetuan eta indarkeriarik
ezan oinarritutako emakumeen aurkako
indarkeriaren aurrea hartzeko Orebe
hezkuntza-aholkularitzak sortutako eta
garatutako “NAHIKO” hezkidetza-programan
oinarrituta Lehen Hezkuntzan  maila bakoitzeko
unitate didaktiko bat personalizatu eta aurrera
eraman.

Hezkuntza-arduraduna
LHko irakasleak

Lehen
hiruhilekoan
prestatu.
Bigarrenean gelan
landu.

Unitate didaktikoa maila
bakoitzean prestatu da
eta aurrera eraman da.

Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza
genero-ikuspegitik  egin.

Hezkidetza-arduraduna
OOGko berdintasun
ordezkaria
Eskolaz kanpoko
arduraduna

Ikasturte hasieran Txantilloia bete egin da.

DBHko maila guztietan berdintasunean,
errespetuan eta indarkeriaren ezan oinarritutako
unitate didaktikoa pertsonalizatu eta aurrera
eraman

Hezkidetza-arduraduna 1. hiruhilekoa
n

Maila guztietan unitate
didaktikoak %80an egin
eta aurrera eraman dira.
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DBHn indarkeriren aurrean autodefentsa
lantzeko eta tratu onak garatzeko taillerra
burutu.

Hezkidetza-arduraduna
Autodefentsa
feministako kidea:
Maitane Monroy

2. hiruhilekoa
n

Taillerra burutu da eta
ikasleraiaren %85ak
parte hartu du.

2022-2023
1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.

Berritzeguneko Hezkidetza mintegian
Hezkidetza-arduradunak parte hartu.

Hezkidetza-arduraduna Ikasturtean zehar,
ostegunetan

Hezkidetzako-arduradun
ak Hezkidetza Mintegiko
bileretan %80an parte
hartu du.

OOGko berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokian parte-hartu.

Berdintasun-ordezkaria
Hezkidetza-arduraduna

Hiruhilero OOGko
berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokiko
bileretan % 80an parte
hartu du.

Hezkidetza Plana Elkarbizitza Planean txertatu
eta SITEan ezarri.

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza-Behatokia
Zuzendaritza

Ikasturte
bukaeran

Hezkidetza Plana
Elkarbizitza Planean
txertatu da eta SITEan
ezarri egin da.

11



2022-23
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.

Klaustroan Hezkidetza proiektuaren berri eman Hezkidetza-arduraduna Iraileko lehen
klaustroan

Klaustroak Hezkidetza
proiektua ezagutu du eta
lan egiteko antolaketa
egin da

2022-2023
2-1. Irakasleen Hezkidetzaren zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.

Irakasleekin Hezkidetzaren zutabeen inguruko
hausnarketa saioak egin.

Hezkidetza-arduradunak
Klaustroa

Lehen
hiruhilekoan 6.
eta 8. zutabeak
Bigarren
hiruhilekoan 5.
zutabea
Hirugarren
hiruhilekoan 7.
zutabea

Klaustroaren 80ak
txantilloiak zutabeka
landu ditu.
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2022-2023
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta
dagoela baieztatzea

Jatorduan eta goizeko zaintza zerbitzuan genero
ikuspegitik patioetako eta espazioen banaketa
eta  erabileraren diagnosia egin.

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza-Behatokia
Jantokiko Batzordea

1. hiruhilekoa Jolastokia ikertzen
txantilloia prestatu eta
bete da.

Azaroaren 25ean Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna
ospatu, etapa guztietan jarduera desberdinak
prestatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

Azaroan Azaroaren 25erako
egitaraua prestatu eta
SITEan jarri

Martxoaren 8an emakume langilearen eguna
ospatu etapaka ekintza ezberdinak proposatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Martxoaren 8ko
egunerako egitaraua
prestatu da eta SITEan
jarri da.

Ikasgelako materialetan gizonak eta emakumeak
agertzen diren lanbideak ikasleekin  aztertu.

Hezkidetza arduraduna
Irakasleak

2. hiruhilekoa Galdetegia irakasleen
%80ak bete du eta
ikasleen %100ek
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2022-2023
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.

Aurreko ikasturtean Lehen Hezkuntzako 5. eta 6.
mailakoekin egindako sexu eta genero
aniztasunaren lanketaren balorazio egin
ondoren beste ziklo edo etapan egiteko beharra
edo egokitasuna zehaztu eta aukeratu

Hezkidetza-arduraduna
Hiruki Larroxa elkartea
edo beste bat

1.hiruhilekoan Balorazioa egin da
2021-2022 ikasturteko
memorian eta
proposamen berria egin
da.

2022-2023
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.

Berdintasunean, errespetuan eta indarkeriarik
ezan oinarritutako emakumeen aurkako
indarkeriaren aurrea hartzeko Lehen
Hezkuntzako maila guztietan prestatutako
unitate didaktikoak gelan landu.

Hezkuntza arduraduna
LHko irakasleak

Lehen
hiruhilekoan

Unitate didaktikoak
%80an aurrera eraman
dira.
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DOKUMENTUAK ETA BIBLIOGRAFIA

EAE-ko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023 [2019]

Euskararen erabilera ez sexista. Emakunde. [2008]

Euskararen erabilera inklusiboa [2018]

Informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas[2020]

Ipuin, liburu eta film moreen gida. Hezkidetza sustatzen duten ipuin,liburu eta pelikulen gida. Debako udala. [2019]

Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebentzioarako esku-liburua. [2016]

No vales más que yo. Leire Eiguren Obieta [2020]

Z BELAUNALDIA: Gorputza eta autoestimua genero-ikuspegitik. Isa Duque [2020]

GENERACIÓN Z: Cuerpo y autoestima desde la perspectiva de género . Isa Duque [2020]

Quiéreme con mi diversidad. Identidad y diversidad afectivo-sexual y familiar. Guía didáctica. Pilar Villalba Indurria. [2018]
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I. ERASKINA

Ikastetxearen kodea: 014508

Ikastetxearen izena: DEUSTUKO IKASTOLA IPI

Lurraldea: Bizkaia

Proiektuaren izenburua: STEAM GELA ERAIKITZEN

Koordinatzailearen izen-abizenak: MAITE SAGARDUY AREIZAGA

Irakasle parte-hartzaileen

izen-abizenak:

IRATXE MIÑAMBRES,
LAURA VALLEJO,
LOURDES BASABE,
AIORA GOITIZ,
ALICIA VILLATE,
OLGA LOPEZ,
GORKA ARTIACH,
GARAZI SANTAMARINA,
ITXASO MONEDERO,
MAITE SAGARDUY
ESTIBALIZ ASTIGARRAGA
MONIKA ERIZ

Koordinatzailearekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa:

Maite.sagarduy@deustukoikastola.net
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SARRERA

Deustuko Ikastola IPIak, izenak adierazten duen moduan, Bilboko
Deustua auzoan dago. Auzo horrek 24.820 biztanle inguru ditu. Deustuko
Ikastolak eskaintzen dituen baloreak, demokratikoa, ingurunean errotua,
hezkidetzarekin konprometitua, desberdintasunaren orekatzailea eta
aniztasunaren integratzailea izatea dira. Ikastetxe Publiko Integrala da.
Horrek zera esan nahi du: ikastetxe berak hezkuntzan beharrezkoak diren
hiru etapak hartzen dituela (Haur Hezkuntza, Lehen hezkuntza eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

Hiru hezkuntza etapak zentro berean izateak baditu zenbait
abantaila (horietariko batzuk proiektoaren justifikaziorako aipatuko ditugu),
adibidez, ikastetxeak ikasleen jarraipena 14 urtean zehar egiteko aukera
paregabea du —2 urteko gelan daudenetik DBHko 4. mailan 16 urte
dituzten arte—. Ibilbide luze horrek, batetik, gurasoekin harremanak
estuagoak izatea bideratzen du eta bestetik, etapa ezberdinetako ikasleen
arteko proiektuak gauzatzeko aukera ematen du.

Deustuko ikastolako IPIaren barne dauden hainbat mintegik STEAM
proiektuari ekitea erabaki dugu 2021-2022 ikasturtean, disziplina arteko
proiektuak garatu nahi baititgu. Horrela, ikasgai horien curriculum-edukiak
aldi berean eta modu integratuan ikasteko aukera izango dugu eta
zeharkako gaitasunen garapena bermatuko dugu. Era berean, dagozkien
diziplina-gaitasunez gain, pentsamendu zientifikoaren, teknologikoaren,
artistikoaren eta matematikoaren kultura sustatzera eta ikasleak
ebidentzian oinarritutako arrazoibiderako erabakiak hartzera bultzatuko
ditugu, eta aldi berean, metodologia aktiboa erabiliz, diziplina horiekin
egin beharreko lana eta ikasleengan zentratutako hezkuntza-prozesu
sortzaileak eta berritzaileak gauzatzeko behar den aldaketa
metodologikoa sustatuko dugu, hala nola, elkarlana, arazoen ebazpena
eta proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (PBL/ABP) eta ekintzailetza,
pentsamendu kritikoa zein sormena sustatzeko elkarlana.
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PROIEKTUAREN EDUKIA ETA PLANIFIKAZIOA

2021-22 ikasturtearen balorazioa
2020-21 ikasturtean ikastetxerako Steam proiektua eskatzea erabaki
genuenean, gure abiapuntua ikastetxeak zientzia-proiektuekin egindako
ibilbidearen diagnostikoa egitea izan zen, hain zuzen ere, nork parte, zer
baliabide lortu, zer prestakuntza eskaini... Hausnarketa horrek eta aurten
jasotako formazioak, STEAM proiektua aurrera eramateko oinarria eman
digu. Formazio hori bi bidetatik jaso dugu:

● Berritzegunetik: STEAM proiektuak garatzeko tresnak
● INTEFetik: Escuela de Pensamiento Computacional (Robotika,

Arduino, Mblock eta 3D inpresoraren programazioa)

Aipatu behar dugu 20-21 ikasturtetik aurrera Hauspoa proiektuan partzen
ari garela eta bide horretatik, gure ikastetxeko bi ikasle talde (20 lagun
inguru) Elhuyar fundazioaren eskutik, Steam proiektuetan lanean ari direla.
Izan ere, ikastolako egoitzan jarraitzen dute lanean, laborategia, Teknologia
tailerra eta Steam gela erabiliz.

COVID-19ak sortutako egoeragatik 2021-22 ikasturtean STEAM proiektua
moldatu behar izan dugu, fase batzuen garapena hurrengo urterako utziz
eta aurten sortutako beste aukera berri batzuk txertatuz. Hona hemen
horren zehaztapena:

1. fasea: Erabiltzen ez zen Informatika-gela zahar bat txoko anitzetan
banatzea eta Steam gune bihurtzea. Txoko bakoitza Steam akronimoa
osatzen duten ikasgaiekin lotu da proiektuak ematen duen diruarekin
hornituz. Lehenengo fase hau DBH 4 maila osoko Plastika ikasleek burutu
dute eta bai emaitzak baita prozeduraren ebaluazioa ere oso positiboa izan
da.

2. fasea: Zientziaren Astea bultzatzeko asmoz, Bigarren Hezkuntzako eta
Lehen Hezkuntzako ikasleengan bokazio zientifikoak pizteko erakustaldiak
bideratuko ditugu, Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleekin egin
daitezkeen esperimentu zientifiko errazak prestatuz. Bigarren fase hau ezin
izan dugu aurrera eraman COVID-19 egoeraren aurrean bete behar ziren
segurtasun protokoloek ezinezko egin duelako burbuila ezberdinak
bateratzea. Horregatik 2022-23 ikasturtean egitea proposatuko dugu.

3. fasea: Espazio desberdinetan dauden proiektuen dibulgazio zientifikoa.
Fase hau burbuilak errespetatuz bideratu da eta 2022-23 ikasturterako
LHko ikasleekin batera jarraitzea proposatzen dugu.

3



4. fasea: Emakumearen lan zientifikoan murgilduko gara, urte askoan
ikusezina izan baita. Modu horretan, gainerako ikasleak proiektu
zientifikoetan parte hartzera animatuko ditugu. Era berean, fase horretan,
Steam proiektuaren funtsezko oinarrietako bat bultzatu nahi dugu, gure
nesken artean inplikazio eta bokazio zientifikoa areagotuz. Oinarrizko
helburu hau zientzietako ikasgaietan emakume zientzialarien ereduak
lantzen dira, Neska eta Emakume Zientzialarien Nazioarteko Eguna
(Otsailak 11) ospatzen da eta hori borobiltzeko, aurten Ingenieritza
eskolako emakume zientzialari baten hitzaldia jaso dugu.

Proiektuan txertatutako ekintzak:

● Greenpower Iberia/Formula 24 proiektua. Proiektu honek mundu
osoko gazteak inspiratzen ditu Zientzian, Teknologian, Ingeniaritzan
eta Matematikan gailentzeko, erronka paregabe baten bidez: auto
elektriko bat diseinatu, eraiki eta harekin lehiatzea. Aurtengo
ikasturtean kotxe elektrikoa eraiki eta 1. lasterketan 3. postua lortu
dute gure ikasleek.

● Efizientzia Energetikoa proiektuarekin Elhuyar Zientzia Azokan
parte-hartzea. DBH 3ko 6 talde Ikastolako efizientzia energetikoa
hobetzeko proiektu zientifikoak burutu dituzte eta laster Azokan
aukeztuko dute. Prozesuan Bilboko Ingenieritza eskolako zientzialari
baten laguntza izan dute.

● EHU/UPVko Kristalizazio bideo lehiaketan parte hartzea. Proiektu
honetan Zientzia nola egiten eta gozatzen den aztertu ondoren,
esparru zientifikoetan lehiatzeko zein metodo zientifikoaren osagai
guztiak erabiltzen ikasteko aukera izan dute ikasleek. Unibertsitate
aurreko ikasleen artean bokazio zientifikoak sustatzeko proiektu
paregabea da.

2022-23 Ikasturtearako proposamenen laburpena

Bigarren urte honetan landuko duguna:
1. ARLOA: Greenpower Formula 24
2. ARLOA: STEAM guneen erabilera
3. ARLOA: Dibulgazio zientifikoa eta berdinen arteko ikaskuntza

ZIENTZIA ASTEA eta ZIENTZIA AZOKA
4. ARLOA: Zientzia eta generoa
5. ARLOA: ROBOTIKAREN INPLEMENTAZIOA DBH osoan
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2.1. PROIEKTUAREN EDUKIA ETA LANDU BEHARREKO
KONPETENTZIAK DEFINITZEA

IKASGAIA EDUKIAK GAITASUNEN GARAPENA

TEKNOLOGIA ● Proiektuen antolaketa (proiektuak nola
garatzen diren hasieratik
bukaeraraino).

● Espazioa eta produktuen diseinuak
(bistak, akotazioa, perspektibak, 3D,
Sketch UP, FreeCAD eta TinkerCAD).

● Sentsoreak, eragingailuak,
elektrizitatea, elektronika eta
kontrolagailuak proiektuak bideratzeko
eta robotak kontrolatzeko.

● Dieinatutako produktuak (3 D
inprimagailua).

● Zeharkako ikasgaietan:
Proiekuak ekoizterakoan ikasleek
erabiliko dituzten IKT baliabideak.

● Teknologia eta
informatika ikasgaietan:
Software egokia erabiltzea pieza
eta objektu soilak diseinatzeko.

3D-ko inprimagailua erabiltzea
elementu berezi batzuk
berreraikitzeko.

Sistema automatiko baten edo
robot baten muntaia-prozesua
sekuentziatzea, hari buruzko
informaziotik abiatuta.

Gauzen internet (IoT). Objektuak
Internetera konektatzea, urrutitik
kontrolatzeko.

Programa errazak egitea,
programazio ingurune orokorrak
erabiliz eta erabilbarritasuna
kontuan izanik.

Pentsamendu logikoa

Arazo ezberdinei irteera bilatzen
jakitea, zatitu eta irabazi teknika
erabiliz arazo handia ebazteko
errazago diren arazo txikiagoak.

INFORMATIKA ● Makey-makey plakak programatu.
● Scratch eta  mblock erabiliz programazio

hizkuntzen erabilera
● Arduinoen programaketa
● APP inventor
● Arduino plakak eta Mboot roboten

programaketa
● APP eta “bluetooth” edo “WiFi” bidezko

kontrola
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ARTEA

MARRAZKETA

● Oinarrizko trazatuak eta marrazketa
tresnak
● Diseinua eta konposizioa
● Lenguaia plastikoaren elementuak
● Argia eta kolorea
● Sistema konikoa.Ukitzaileak,Loturak
eta Kiribilak
● Ikasgai ezberdin arteko proiektuetan ,
kanpoaldeko itxuraren diseinua

Arterako konpetentzia:

● Hizkuntza artistikoak
adierazteko eta komunikatzeko
baliabideak direla ulertzea, haiek
norberaren arte-ekoizpenetan
erabiltzea, eta hizkuntza horiek
obra artistiko eta kulturaletan
identifikatzea.
● Arte-produktuak era
pertsonal eta arrazoituan sortzea
hainbat egoera eta
bizi-esparrutan, emozioak,
bizipenak eta ideiak adierazteko,
irudikatzeko eta komunikatzeko.

MATEMATIKA Geometriaren esparruaren barnean landuko
diren edukiak hurrengoak dira:

● Problema metrikoak planoan.
○ Angelu-erlazioak.
○ Triangeluen antzekotasuna.
○ Pitagorasen teorema.

Aplikazioak.
○ Poligonoen azalerak. Irudi

kurbatuen azalerak.
● Gorputz geometrikoak.

○ Poliedro erregularrak eta
irregularrak.

○ Gorputz geometrikoen azalera.
○ Gorputz geometrikoen

bolumena.

Hainbat arlotan landuko da:

● Zeharkako ikasgaietan:
proiektua ekoizterakoan ikasleek
irudi ezberdinen neurketak eta
dimentsioen kalkuluak egin
beharko dituzte.
● Matematikako ikasgaian:
behin gorputz geometrikoak
inprimatu direla, simetria ardatzak,
azalerak, bolumenak,... ulertu eta
kalkulatu ahal izango dituzte.

Aipatutako edukiak modu
eraginkorrago batean lantzeko
helburuarekin 3D inprimagailua
erabiliko da (gorputz geometriko
ezberdinak eraikitzeko ikasleek
neurriak hartuko/kalkulatuko
dituzte inprimagailiuaren bidez
hauek eraikitzeko. Modu honetan,
simetria ardatzak, azalerak,
bolumenak,... ulertzea edota
kalkulatzea errazago izango dute).
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BIOLOGIA ETA
GEOLOGIA

● Metodologia zientifikoa eta haren
oinarrizko ezaugarriak.
● Lan zientifikoaren berezko estrategiak.
● Biologiako eta geologiako laborategian
erabiliko den oinarrizko materiala erabiltzeko
prozedura.
● Behatzeko tresnak, haien atalak eta
erabilera: mikroskopio estereoskopikoa,
mikroskopio optikoa eta mikroskopio digitala.
● Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak
laborategian eta landa-lanetan.
● Zelula, izaki bizidunen egitura- eta
funtzio-unitate den aldetik. Zelularen teoria eta
biologian duen garrantzia.
● Animalia- eta landare-zelula
prokoariotikoen eta eukariotikoen oinarrizko
ezaugarriak. Materia bizidunaren
antolaketa-mailak.
● Mikroorganismoak, animalia-zelulak
eta landare-zelulak mikroskopio optikoarekin
eta digitalarekin aztertzea. Zenbait zelula
motaren maketak egitea.
● Giza gorputzaren antolaketa orokorra:
aparatuak eta sistemak, organoak, ehunak eta
zelulak.

● Izaera zientifikoa duten
arazoak identifikatzea eta
dokumentatzeko eta
esperimentatzeko ikerketa txikiak
egitea.
● Sistema eta fenomeno
naturalak deskribatu, azaldu eta
aurresatea, eta aplikazio zientifiko
eta teknologiko nagusiak
aztertzea, jakintza zientifikoa
koherentziaz erabiliz.
● Zientzien oinarrizko
kontzeptuak mundu naturalaren
sistemekin eta prozesuekin
erlazionatzea.
Zehar konpetentzietan:
● Gai zientifikoei buruzko
informazioa lortzea zenbait
iturrietatik eta ikuspegi kritikoz
hautatzea.
● Jarduerak elkarlanean
eginez, beren iritziak gainerako
ikasleenekin konparatzea eta
aberastea.
● Hipotesiak formulatu eta
ondorioak atera bitarteko lanak
egingo dituzte. Horretarako
baliabideak aukeratzea,
diseinatzea eta planifikatuz.
Horrez gain arazoak konpontzea,
baliabideak kudeatzea, emaitzak
etengabe berrikustea eta
hobetzeko proposamenak egitea.
● Mezu zientifikoak sortzea,
ahozko nahiz idatzizko hizkuntza
zuzen erabiliz.
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FISIKA ETA
KIMIKA

● Metodologia zientifikoa aplikatzeko
irizpideak eta jarraibideak.

● Lan zientifikoaren berezko estrategiak,
honako jarrerak garatzeko: jakin-mina,
zehaztasuna, sormena, pentsamendu
kritikoa, autonomia, etab.

● Zientzian jarduten duten pertsonen
ikuspegi estereotipatua gainditzeko
estrategiak, eta ezagutza zientifikoak
testuinguru sozialetik eta historikotik
ateratzekoa gainditzekoak.

● Eredu atomikoak: Dalton, Thompson,
Rutherford, eta Bohr-en ereduak.

● Elementu kimikoa. Zenbaki atomikoa
eta masa-zenbakia. Elementu kimikoen
sistema periodikoa. Isotopoak.
Substantzia erradioaktiboen
aplikazioak eta haien erabilerak izaki
bizidunengan eta ingurumenean dituen
ondorioak balioestea.

● Zeharkako ikasgaietan:
Proiektuak ekoizteko IKT
desberdinen erabilera
menperatu, diseinu
ezberdinak  proposatzeko gai
izan, eskala mikroskopikotik
makroskopikorako aldaketa
ezagutu, magnitude
desberdinen neurriak hartu
eta NS-ko unitateen bidez
adierazi, eta horiekin
kalkuluak egiteko gai izan.

●Fisika eta Kimikako
ikasgaian:

Ikasleek proiektuak egiteko
informazio bilketak egin beharko
dituzte: Historian zehar zenbait
zientzialarik proposatutako eredu
atomikoak, taula periodikoak
izandako bilakaera, emakume
zientzialarien aurkikuntzak, etab.
Horrek haien jarrera zientifikoa
garatzea eta pentsamendu
kritikoa lantzea ahalbidetuko du.
Gainera, beharrezkoak diren
kalkuluak eta neurketak egiteaz
gain, hiztegi zientifiko-teknikoa
erabiltzeari ohituko dira. Taldeko
lana funtsezkoa izango da,
suertatuko zaizkien arazoei aurre
egiteko gaitasunak eskuratzeko.
Horrela, metodo zientifikoaren
urratsak era esanguratsuago
baten perspektibatik landuko
dituzte.
Aipatutako kontzeptuak
ikasleentzat abstraktoak direnez,
3.D inprimagailua erabiliko da
eredu atomikoen, eta elementu
kimiko desberdinen maketak
egiteko. Honela, zenbaki atomikoa
eta masa-zenbakiak era
praktikoago batean landuko
dituzte eta atomoen partikula
azpiatomikoak bereiztuko dituzte,
haien kokapena zehaztuz. Taula
periodiko tridimentsional bat
eraikiko da. Elementu kimiko
bakoitzaren informazioa eta
aplikazioaz gain, emakume
zientzialari desberdinen izenak
eta haien aurkikuntzak adieraziko
dira. Honela taula periodikoa era
dinamikoagoan lantzeko aukera
izango dute, genero-
berdintasunaren ikuspuntutik.
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2.2. DIZIPLINA BARRUKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK

DIZIPLINA BARRUKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK
Z
I
E
N
T
Z
I
A
K

M
A
T
E
M
A
T
I
K
A

T
E
K
N
O
L
O
G
I
A

I
K
T

M
A
R
R
A
Z
K
E
T
A

1. Hizkuntza- eta Literatura-komunikaziorako konpetentzia             (D1)
X X X X X

2. Matematikarako konpetentzia                                                       (D2)
X X X X X

3. Zientziarako konpetentzia                                                             (D3)
X X X X X

4. Teknologiarako konpetentzia                                                         (D4)
X X X X X

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa                                                     (D5)
X X X X X

6. Arterako konpetentzia                                                                   (D6)
X X X X X

7. Konpetentzia motorra                                                                    (D7)
X X

OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK
Z
I
E
N
T
Z
I
A
K

M
A
T
E
M
A
T
I
K
A

T
E
K
N
O
L
O
G
I
A

I
K
T

M
A
R
R
A
Z
K
E
T
A

1. Hitzez, hitzik gabe/modu digitalean komunikatzeko konpetentzia(O1) X X X X X

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia                              (O2) X X X X X

3. Elkarbizitzarako konpetentzia                                                       (O3) X X X X X

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia                     (O4) X X X X X

5. Izaten ikasteko konpetentzia                                                        (O5) X X X X X
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IKASLEEN PARTAIDETZA

Gure ikastetxeko Steam proiektua DBHko maila guztietan zabaltzea dugu
helburu.

Zientziaren Astean erakustaldiak egin eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin
esperimentu errazak eta proiektu txikiak bideratu. Ekintza horien bidez,
gure DBHko ikasleak lankidetzan aritzeko aukera paregabea izango dute
proiektuei ezker, baita berdinen arteko hezkuntzan ere.

Aipatu den moduan, STEAM proiektua DBH maila guztietara eta Lehen
Hezkuntzako 2. ziklora zabaltzea da asmoa. Datozen ikasturtean egin
beharrekoari begiratuz, maila bakoitzak dagokion neurrian proiektuak
ekoiztuz.
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Hurrengo taulan, Deustuko ikastolako STEAM proiektuan parte
hartuko duten ikasle kopurua eta hurrengo ikasturterako aurreikuspenak
adierazten dira:

P
R
O
I
E
K
T
U
A

Parte hartuko duten
irakasleak/ikasgaiak Parte hartuko duten ikasleak

ARLOA GAIA IRAKASLE
KOPURUA
Neska     Mutil

MAILA TALDEAK IKASLE
KOPURUA
Neska       Mutil

1 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 3 3 25 37

2 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 1
DBH 2
DBH 3
DBH 4
LH 3
LH 4

3
3
3
3
2
3

32
25
25
33
28
25

34
33
37
22
22
23

3 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 1
DBH 2
DBH 3
DBH 4
LH 3
LH 4

3
3
3
3
2
2

32
25
25
33
28
25

34
33
37
22
22
23

4 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

1.DBH
2.DBH
3.DBH
4.DBH
LH 3.
LH4.

3
3
3
3
2
2

32
25
25
33
28
25

34
33
37
22
22
23
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5 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika
Musika

3
1
1
1
1
2
1
1

1

DBH 1
DBH 2
DBH 3
DBH 4

3
3
3
3

32
25
25
33

34
33
37
22

Era berean, datorren ikasturterako aurreikuspenak honako hauek dira:

IKASLE KOPURUA

LH 2.
zikloa

DBH neska
kopurua

% mutil
kopurua

% GUZTIRA

99 241 173 % 50,02 171 % 49,7 344

IRAKASLE KOPURUA

andrazkoak % gizonezkoak % GUZTIRA

11 % 90 1 % 10 12
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HELBURUAK ETA LORPEN ADIERAZLEAK

Proiektu honekin helburu asko eta oso anitzak lortu nahi ditugu. Hasteko,
Steam espazio bat eraiki ahal izatea dugu helburu, hori izango baitugu
proiektuaren lehen fasea.

Gure premiekin bat datozen material teknologikoak ditugun espazio bat
lortu ondoren, hurrengo fasea hasi eta DBHko ikasleekin hainbat proiektu
burutuko ditugu. Fase horretan,ikasle nagusi horiek arduratuko dira Lehen
Hezkuntzako ikasleei Zientzia eta bokazio zientifikoa zabaltzen.

LORTU NAHI DITUGUN HELBURUAK:

1. Metodologia-aldaketarako lan egitea, ikasleen parte-hartze
aktiboko ikaskuntzan oinarrituta, manipulazio- eta
esperimentazio-jarduerak eginez eta jakintzagaiak
diziplinartean integratuz.

2. S (Zientziak), M (Matematika),E (Ingeniaritza) eta T
(teknologia) letretako bokazioak sortzera bideratutako
jarduerak eta programak garatzea, eta arreta berezia jartzea
emakumezko ikasleen bokazioetan, arlo horietan
emakumezko erreferenteak ezarriz.

3. Artea "A" sustatzea; izan ere, kirolarekin batera, garapen
intelektual handia eta ikasleen garapenerako funtsezkoak
diren elementu emozionalak ematen dituzten jarduerak
bideratzea. Izan ere, jarduera artistikoak funtsezkoak dira
gure gizatasuna mantentzeko, makinenganako gero eta
menpekotasun handiagoa duen mundu honetan.

4. Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa bultzatzea
hezkuntzaren etapa guztietan, eta bertan sartzea eragile
sozioekonomikoen lana.

5. Proiektu hau burutzeko ezinbestekoa den tresneria
erabilgarria izango da urte askotan zehar eta jarduera
ezberdinetarako.
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ZEHAZTUKO DITUGUN LORPEN ADIERAZLEAK:

∙ Irakaslegoak proiektu bidezko irakaskuntzan sakondu du.
∙ Koordinazio estrategia egokiak diseinatu dira.
∙ Koordinatzailearen rola ondo definitu da.
∙ Proiektu honetaz haratago begiratu eta HAUSPOA proiekturako

irakaslegoaren  parte hartze aktiboa sustatu da.
∙ Kalitatezko eta epe luzerako tresneria eskuratu da.
∙ Geometria, Robotika, Bizitza lantzen duten eskualdeko elkarteekin
harremana sortu eta elkarlana bilatu da.
. Zientzia eta emakumearen gaiak uztartzen dituzten ikerlariekin
harremana sortu da.
.  Udalarekin harremana sendotu eta haien inplikazioa bilatu da.
∙ Ikasleek egindako lanak ikas-komunitatearentzat ikusgai jarri dira.

14



JARDUERAK

Aurrera atera nahi dugun Stream proiektu honetan, ikasleek hainbat
jarduera egin beharko dituzte. Hurrengo azpiataletan haietariko bakoitza
deskribatzen da, kronograma aurkezten da eta kalifikazio sistema
azaltzen da.

5.1 JARDUEREN DESKRIBAPENA

Jarduerak lau fasetan sailkatuko dira. Bakoitzaren egitura, lan egiteko
modua, partaidetza eta datak nabarmen ezberdinak izan daitezkeelako.

1. ARLOA: GREENPOWER -Formula 24

Fase honetan ikasleek hurrengo jarduerak burutzeko beharrezko
materiala eta formakuntza  jasoko dute.

1. Garajearen diseinua eta hornikuntza.
2. Grafitiaren diseinua eta margozketa
3. Kotxe elektrikoaren eraikuntza
4. Kotxe elektrikoaren karrozeriaren diseinua (Solid Edge/Tinkercad

programekin) eta eraikuntza
5. Ekintzailetza eta marketin-a

2. ARLOA: STEAM guneen erabilera

DBHko ikasleak LHkoekin lanean hastea da: Zientzia eta proiektuetan
elkarlanean aritzeko ideia hori, Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko
ikasleei zabaltzea da gure asmoa, ume txikiei ezagunak egin dakizkiekeen
praktika errazak (giza gorputza, zelula, geometria, robotika...) bideratuz.
Berdinen arteko ikaskuntza, ezagutzak eskuratzeko lankidetza eta
talde-lana sustatzen dituenez aproposa ikusten dugu gure zentroan DBHko
ikasleak  LHko ikasleekin

3. ARLOA: Dibulgazio zientifikoa eta berdinen arteko ikaskuntza

Dibulgazio-etapa honetan, interesgarria litzateke benetako zientzialariak
gure ikasleekin harremanetan jartzea, haiengan bokazio zientifikoa pizteko.

Bestalde, hezkuntza-komunitate osoari erakutsi beharko diogu proiektu
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zientifikoetan egiten dugun lana; horretarako, praktikak edo demoak egingo
dira lehen hezkuntzako ikasleentzat..Berdinen arteko ikaskuntza, ezagutzak
eskuratzeko lankidetza eta talde-lana sustatzen dituenez, aukera
ezinhobea ikusten dugu gure zentroan DBHko ikasleek LHko ikasleekin
praktikak egiteko. Elkarrekin ZIENTZIAREN ASTEA antolatuk da. Horretara
gurasoek ere ikustera etortzeko aukera izango dute.

Bestalde Elhuarrek antolatzen duen ZIENTZIA AZOKAN parte hartuko
dugu DBHko ikaslek burutko proiektu zientifiko /teknologikoak aurkeztera.

4. ARLOA: Zientzia eta generoa

Fase hau besteekiko independentea da eta ez ditu aurreko faseetako
edukiak landuta izatea eskatzen. Izan ere, proposatzen diren bi jarduerak
ez dira batera egin behar.

Burutuko diren jarduerak:

1. Emakumezko  ikerlariekin hitzaldi/tailerra prestatu.
2. Emakumeen partaidetza bultzatu.

5. ARLOA: ROBOTIKAREN INPLEMENTAZIOA DBH osoan
Robotikaren inplementazioa mailaz-maila lortzeko ondorengo planifikazioa
jarraituko dugu:
DBH1ko ikasleekin MAKEY-MAKEY plaka sinpleekin programazioa landu
DBH2ko ikasleekin MBOOT Robotak aztertu eta programatu
DBH3 eta DBH4-ko ikasleak kaixomundua.eus gazteen gaitasun digitalak
sustatzeko proiektuan parte hartuko dugu baita beste robot batzuk programatu,
erabili eta Arduino plakak kontrolatzen ikasi.
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5.2 SINTESIA

Hurrengo taulan burutuko diren jarduerak zerrendatuta agertzen dira.
Bakoitzean landuko diren  konpetentziak zehaztuz:

FASEA Jarduera Lorpen adierazleak Lantzen diren
konpetentziak

Greenpower
Formula 24

Gelaren planoaren
diseinua:
Gelaren neurriak hartu
eta eskalaren bidez
planora eraman, unitate
aldaketa egokiak
aukeratuz.

● Egin beharreko neurketak
estimatzen ditu, horretarako
hurbileko erreferentziak
erabiliz.

● Eskala-faktoreei buruzko
problemak ebazten ditu,
arrazoiak eta proportzioak
erabiliz.

● Ordenagailu bidez, 2D/ 3D
irudi edizioa lantzen du.

D2, D4,

O1, O2, O3

Grafitia margoztu:
Gelak kalera ematen
duen atetik grafiti batez
apaindu

● Informazio erabilgarria
bilatzen eta aukeratzen daki,
iturri eta bide desberdinak
erabiliz.

● Grafitiak sortzeko beharreko
materiala eta honen
erabilpen egokia
menperatzen du.

D1, D2, D3, D4, D5,
D6,D7

O1, O2, O3, O4, O5

Kotxe elektrikoaren
eraikuntza eta
karrozeriaren diseinua

● Solid edge/ Tinkercad disinu
programak erabili

● Material ezberdinen
ezaugarriak aztertu

D1, D2, D3, D4, D5,
D6,D7

O1, O2, O3, O4, O5

Programazio tailerra
antolatu.

● Planteatutako arazo bati
irtenbidea emango dion
algoritmoa bilatzeko gai da.

● Programazio ingurune
batetako oinarriak
menperatzen ditu, besteak
beste aginduak, konpilazioa
eta akatzen zuzenketa.

D1, D2, D3, D4

O1, O2, O3, O4, O5
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STEAM
guneen
erabilera

Zientzia-guneko
materialaren erabilera

● Laborategiko materiala
eta mikroskopio optiko
eta digitala egoki
erabiltzen du.

● Lanak autonomiaz
planifikatzen ditu.

● Steam gunean dauden
segurtasun-arauak
ezagutu eta bete egiten
ditu, erabilitako tresnak
eta materialak zaindu
egiten ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Behaketa zientifikoa
● Zelula motak eta ehun

garrantzitsuenak
bereizten eta alderatzen
ditu, mikroargazkietan eta
maketetan, haien
antzekotasunak eta
desberdintasunak
ondorioztatuz.

● Gidoi bat oinarri hartuta
laborategiko praktikak
gauzatzen ditu, lan
zientifikoaren berezko
metodologia eta
estrategiak aplikatuz, eta
haien garapena
balioestea eta emaitzak
interpretatzen ditu.

● Esperimentuetako datuak
bildu, antolatu eta
interpretatzen ditu,
zenbait baliabide erabiliz
(euskarri digital zein
analogikoak): taulak,
grafikoak, mapak.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5
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Eredu atomikoen
maketak inprimatu:
Dalton, Thompson,
Rutherford eta Bohr.

● Eredu atomikoei buruzko
informazio bilketa
fidagarria eta kalitatezkoa
egiten du 3D-ko maketak
inprimatu ahal izateko.

● Historian zehar eredu
atomikoak izan duen
bilakaera balioesten du,
eta materiaren egitura
ulertzeko beharrezkoa
dela ulertzen du.

● Schrödinger-en eredu
mekaniko-kuantikoa ezin
da imprimatu. Hala ere,
ezagutzen du, eta
deskribatzen daki.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Elementu kimiko
desberdinen atomoak
inprimatu.

Isotopoak inprimatu.
Horien artean,
Hidrogenoaren
isotopoak.

● 3D-ko atomoen
inprimaketetan:
Oinarrizko partikula
azpiatomikoen (protoien,
neutroien eta elektroien)
ezaugarriak bereizten ditu eta
atomoan non
dauden adierazten du.
● Zenbaki atomikoa eta
masa zenbakiaren notazioak
ezagutzen ditu, partikula
azpiatomiko mota bakoitzaren
kopurua zehazteko.
● Isotopoak eta haien
aplikazioak ezagutzen ditu.
Isotopo erradioaktiboen
hondakinek dakarten arazoak
ezagutzen ditu, eta hauentzat
konponbideak aztertzen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5,D6

O1, O2, O3, O4, O5
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Kristalak eraiki ● metodo zientifikoaren
osagai guztiak erabiltzen
ditu.

● Kristalografiaren eta
kristalizazioaren
funtsezko kontzeptuak
eta kristalen
hazkundearen proedurak
ezagutzen ditu

● Esparru zientifikoetan
nola lan egiten eta
lehiatzen den ezagutzen
du

● Kristalografiak gizartean
duen garrantziaz
jabetzen da

D1, D2, D3, D4, D5,D6

O1, O2, O3, O4, O5

Matematikarako irudi
geometrikoak
inprimatu: Konoak,
Prismak, esferak...

● Irudi eta gorputz
geometriko garrantzitsuenen
perimetroak, azalerak eta
bolumenak kalkulatzeko
formulak aplikatzen ditu.
Pitagortasen teorema ere
kontutan hartuz.
● Irudien eta gorputzen
azalerak eta bolumenak
kalkulatzeko metodoak
erabiltzen daki, batik bat beste
irudi batzuetan eta gorputz
ezagunagoetan deskonposatuta.

D2, D4, D6

O2, O4

Zientzia
dibulgazioa
eta berdinen
arteko
ikaskuntza

Egindako proiektuei
buruzko informazio
bilketa

● Informazioa
bilatzerakoan, ideia nagusiak
aztertu eta biltzeko gaitasuna

D1, D3

3D irudi- geometrikoak:
Ikasleek irakaslearen rola
hartu maila txikiagoko
ikasleen aurrean.

● Hizkuntza eta beharrezko
eduki matematikoak
menperatzen ditu.
● Prozesuen eta emaitzen
arrazoibideak argitzen ditu eta
bere adinari dagokion
zehaztasunez azaltzen ditu,
elkarlanean ondo eta errespetuz
aritzen den bitartean.

D1, D2, D5, D7

O1,O2, O3, O4, O5
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Eredu atomikoen
maketen erakusketa eta
hitzaldia/antzerkia,
ikuspuntu historikoa eta
zientifikoa azalduz:
Ikasleek ikastolako maila
txikiagoko ikasleen
aurrean.

● Hiztegi
zientifiko-teknologikoa
hitzaldia/antzerkia jasoko
duten ikasleen ulermen
mailara egokitzen du.

● Beste ikasleen zalantzak
argitzeko gai da.
Arrazoiketa egokiak, eta
adibide esanguratsuak
ematen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7

O1, O2, O3, O4, O5

Robotika
● Robotekin (Mbot)
proiektu bat egin du.
● Arduino plaka erabiliz,
arazo egoera ezberdinei
irtenbideak ematen ditu.

D1, D2, D3, D4

O1, O2, O3, O4, O5

Lehen hezkuntzako
ikasleekin laborategi
praktikak.
Mikroskopioaren
erabilera eta zelulen
identifikaziorako
praktikak.

● Hiztegi zientifikoa zuzen
erabiltzea, bere mailarako egokia
den testuinguru zehatz batean
adierazpenak egitean.
● Talde-lanaren aldeko
jarrera du, dela presentziala dela
birtuala, lankidetzako eta parte
hartzeko jarrera du lanetan, eta
desberdintasunak onartzen ditu,
pertsonekiko errespetuz eta
tolerantziaz.
● Parte-hartze aktiboa du
eztabaidetan, arrazoiak ematen
ditu, gainerakoen txandak eta
iritziak errespetatzen ditu, eta
sareko eztabaidetan
netiketa-arauak errespetatzen
ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Kartelgintza ● Dagokion (Canva)
programa egokiro erabiltzeko
gaitasuna.

D4, D7

Zientzia eta
generoa

Hitzaldi/Tailerra ● Informazioa
bilatzerakoan, ideia
nagusiak aztertu eta
biltzeko gaitasuna.

● Informazio-iturrien jatorria
eta ziurtasuna aurkitzea.

D1, D5

O1, O2, 04
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Emakume zientzilarien
hitzaldiak

● Estereotipoak baztertzen
ditu, eta generoen arteko
berdintasunak bultzatzen
ditu.

● Era antolatu batean eta
elkarlanean, errespetuz
aritzen da.

D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7

O1, O2, O3, O4, O5

Emakume zientzialarien
roskoa

● Estereotipoak baztertzen
ditu, eta generoen arteko
berdintasunak bultzatzen
ditu.

● Era antolatu batean eta
elkarlanean, errespetuz
aritzen da.

D1, D2, D3, D4, D5, D6,
D7

O1, O2, O3, O4, O5

Robotikaren
inplementazi
oa DBH
osoan

Makey-makey plakak
aztertu eta programatu

MBoot robotak aztertu
eta programatu

Arduino plaken
erabilera eta robotak
diseinatu

● Musika tresna ezberdinak
programatzen ditu.

● Bideojokuetarako agintea
programatzen du.

● Robotekin (Mboot)
sentsoreak eta
eragingailuak
identifikatzen ditu

● Roboten lasterketa
batean partu hartu du.

● Arduino plaka erabiliz,
arazo egoera ezberdinei
irtenbideak ematen ditu.

● Erabilera ezberdinetarako
robotak diseinatu eta
eraikitzen ditu.

● D1, D2, D3, D4

● O1, O2, O3, O4,
O5
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5.3 DENBORALIZAZIOA ETA EBALUATZEKO TRESNAK

Burutu nahi ditugun ekintzak ondorengo taulan laburbiltzen ditugu
fasearen, denboralizazioaren eta ebaluatzeko tresnen arabera.

Fasea Noiz Ebaluatzeko tresnak

GREENPOWER -Formula
24

Ikasturte osoan zehar ● Errubrika
● Diana
● Galdetegia
● Behaketa taula
● Lan txostena

Steam gunearen erabilera Ikasturte osoan zehar ● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
● Asebete inkestak
● Lan txostena
● Behaketa taula

Zientzia dibulgazioa Ikasturte osoan zehar ● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
● Asebete inkestak
● Lan txostena
● Behaketa taula

Zientzia eta generoa Fase guztietan zehar ● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak

ROBOTIKA inplementazioa Ikasturte osoan zehar
● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
● Asebete inkestak
● Lan txostena

● Behaketa taula
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5.4 PROIEKTUAREN JARRAIPENERAKO ETA

KOORDINAZIORAKO IRIZPIDEAK

Hilabetean behin proiektuan parte hartzen dugun irakasleak bilduko
gara proiektuaren epeen betetze maila zein den jakiteko eta haren
jarraipena egiteko. Egiaztapen-zerrenda bat sortuko da ebaluazio
bakoitzaren hasieran eta bertan ziurtatuko da asebetetze maila egokia den
ebaluazio bakoitzaren bukaeran.

Ikasleen beharrak ikusita, hauen trukaketa egin daiteke ordu berean
dauden irakasgaien artean: Ahal den heinean, ordu batean hiru edo bi
irakasgaiek bat egingo dute: Hala, Teknologian dauden ikasleak
Marrazketan dauden ikasleekin elkartu ahal izango dira proiektuaren
beharren inguruan hitz egiteko. Egindako batzarraren akta idatziz jasota
geratuko da.

Gaur egun teknologiak daukan bilakaera azkarrari aurre egiteko eta
gaurkotuta egoteko irakasleen prestakuntza eta formakuntza oso
garrantzitsua da. EHU-ko STEAM proiektuarekin erlazionatutako
Ikastaroetan parte hartuko dute ahal duten irakasle guztiek eta baita online
irteten ari diren kurtsoetan ere.

Era berean, irakasleak Berritzegunearekin harremanetan egongo
dira kurtso, mintegi edota banaka, zuzeneko aholkularitza izateko. Gure
erreferentziako Berritzegunea Bilbokoa 01 da eta gure zuzeneko
aholkularia Ainhoa Mendia (aurtengo maiatzean berarekin jasoko dugu
formakuntza).
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AURREKONTUA

Hurrengo ikasturtean Deustuko ikastolan STEAM proiektua garatu
ahal izateko, mintegiburuen artean, ondoren sailkatzen diren gailuak
erostea erabaki da:

Gailuaren izena Kopurua Balioa Zenbatekoa
Laborategiko balantza 1000Gr prezisioa 0,01 gr 1 138,45 € 138,45 €

Berotze plakak 2 79 € 158 €

Makey-makey STEM Pack Classroom kit 1 800 € 800 €

Laborategiko tresneri orokorra 200 € 200 €

Smart robotak 6 55,00 € 330,00 €

Robotak eraikitzeko material orokorra 200 € 200 €

Greenpower garajea atontzeko erraminten
panelak, apalak eta erramintak 600€ 600,00 €

PLA 10 20,00 € 200,00 €

Grafitia egiteko materiala
● Spray
● rodiloak
● Brotxak
● Pintzelak
● Kubetak 200,00 €

Kristalizazio erreaktiboak 123,07 €

GUZTIRA GUZTIRA 2958,52 €
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1. JUSTIFIKAZIOA

1.1. DEUSTUKO IKASTOLA IPIren ezaugarriak

DEUSTUKO IKASTOLA, izenak adierazten duen moduan, Bilboko Deustua auzoan dago.

Auzo horrek 24.820 biztanle inguru ditu. Deustuko Ikastolak eskaintzen dituen baloreak,

demokratikoa, ingurunean errotua, hezkidetzarekin konprometitua, desberdintasunaren

orekatzailea eta aniztasunaren integratzailea izatea dira. Ikastetxe Publiko Integrala da.

Horrek zera esan nahi du: ikastetxe berak hezkuntzan beharrezkoak diren hiru etapak

hartzen dituela (Haur Hezkuntza, Lehen hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

Lehenengo bi etapetan bi lerroko ikastetxea da eta DBHn hirukoa.

Ikastola, Deustuko hirigunean bertan kokatuta dago eta Deustuko San Pedroko

(Doneperiagako) eta Erriberako (Deustuibarrako) ikasleak hartzen ditu. Erriberako ikasleek

autobus zerbitzua dute, eta gainontzeko ikasle gehienak oinez etortzen dira. Salbuespenak

ere egon badaude, batez ere DBHk osatzen duen hirugarren lerro horretan, besteak beste,

inguruko auzoetatik, hau da, Deustuko eskolatik eta Arangoititik etortzen diren ikasleak ere

baitaude.

DEUSTUKO IKASTOLA IPIren hezkuntza beharren azterketa egin ondoren, ikasleen

ikaskuntza-emaitzetan oinarritutako datuek hauxe erakusten dute: Ikastolara datozen

umeen familien bizi-maila ertaina da eta gurasoen ikasketa-maila ere ertaina. Egia da

azkenengo urteetan beherantz egiteko joera hartu duela bizitza mailak.

ISEI-IVEIk emandako azken datuen arabera ikastolako familien gizarte, ekonomia eta

kultura mailak ertainak dira. Familia-hizkuntzari dagokionez etxeetan egiten den euskararen

erabilera % 35ekoa da, gutxi gorabehera. Gure ikastetxeari dagokion ISEC delakoak, azken

Ebaluazio Diagnostikoaren arabera 3 adierazten du.

Hiru hezkuntza etapak zentro berean izateak baditu zenbait abantaila (horietariko batzuk

proiektoaren justifikaziorako aipatuko ditugu), adibidez, ikastetxeak ikasleen jarraipena 14

urtean zehar egiteko aukera paregabea du —2 urteko gelan daudenetik DBHko 4. mailan 16

urte dituzten arte—. Ibilbide luze horrek, batetik, gurasoekin harremanak estuagoak izatea

bideratzen du. Bestetik, etapa ezberdinetako ikasleen arteko proiektuak gauzatzeko aukera

ematen du. Beraz, Pedagogia Batzordeak etapen arteko koordinazioa eta ikasleen jarraipen

zehatza egin dezake.

Halere, eraikin bakarra izateak zailtasunak ere badakartza egoera batzuen kudeaketan:

egutegiak eta ordutegiak bateragarri egitea, espazioak banatzea, eta halakoak. Deustuko

Ikastolak bi lerro ditu Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, DBH-n berriz hiru dira

lerroak. Gaur egun 743 ikasle ditugu: 163 HHn, 303 LHn eta 277 DBHn.

Aurreko guzti horren ondorioz, nabaria da ikasle kopuru handi batek zailtasun larriak dituela



hainbat arlotan, ordutegi bateragarriak sortzearen zein espazioa banatu behar izatearen

ondorioz, hain zuzen ere. Ukaezina da zailtasunak azpiegiturarekin lotuta datozela eta

horrek disziplina arazoak dakartzala, gure ikastetxeko BIZIKIDETZA kaltetuz.

Aipatutako guztia kontuan izanik, proiektu honekin lortuko genituzkeen bai une bai gune

berriek aukera emango ligukete antolamendu-eredu berriak bizitzeko. Horrez gain,

lagungarria suertatuko litzaiguke ikasleen emaitzak eta bizikidetza hobetzeko, giro egokia

sortuz, ikasleak aprendizaia-prozesuaren protagonista bihurtuz, euren autonomiari

lagunduz, motibazioa bultzatuz, espazioak modu anitzetan antolatuz eta denbora-tarteak

malgutuz.

2. HELBURU OROKORRAK

Deialdiak aipatzen dituen helburuei irmo heltzeko asmoz, Hedatze proiektua kudeatzeko

oinarrizko hauek izango dira:

1. Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta

interesak kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.

2. Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea. 3.

Ikastetxean ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak

ekarpen bat egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel

daitezen.

4. Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren

bitartez emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.

5. Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari

ekinez, haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz.

6. Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea.

7. STEAM proiektuaren bitartez, orain arte garatutako robotika, efizientzia energetikoa

eta F24a bultzada ematea, arratsaldeko saioak erabiliz

8. AGENDA30, ikastetxeko osotasunean solidaritatea eta jasangarrritasunaren baloreak

zabaltzea.

2.1. HEDATZE  PROIEKTUA IKASTETXEKO ILDO NAGUSIEI LOTUZ

Hedatze proiektuaren garapenean ezinbestekotzat jotzen dugu azken ikasturteotan

trebatutako lanari lotzea, besteak beste, IHP eta Hobekuntza Plana (ildo nagusiak). Era



berean, kontuan izango ditugu, horien osagarriak eta betegarriak direnak: Ulibarri Proiektua,

Sare Hezkuntza, Hezkidetza,  Bitartekaritza, steam eta agenda 30.

Hezkuntza Proiektuan zehaztu genuen zer nolako zentroa eratu nahi dugun, eta hauexek

izan dira bertan finkatutako helburuak:

1. Hezkuntza komunitateko kide guztien artean tolerantzia eta errespetu giroa erraztea eta gatazkak

elkarrizketaren eta parte hartze arduratsuaren bitartez konpontzea, guztiontzat lan giro atsegina

lortzeko.

2. Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea.

3. Gure ikasleen ahalmen eta gaitasunen garapen osoa sustatzea; horretarako, euren ikaskuntza

indartuko duten metodologia aktiboa eta lankidetza erabiliko dira, zutabe nagusi hauek dituelarik:

arrazonamendua lantzea, izaera kritikoa sustatzea eta libreki eta erantzukizunez erabakiak hartzea.

4. Ikasleek euren buruaren irudi positiboa lortzea, euren mugak onartzea eta euren aukeren

kontzientzia bereganatzea.

5. Ikasleen garapen emozionalari berebiziko garrantzia ematea; horretarako, pertsona gisa hazteko

eta pertsonen arteko harreman positiboak ezartzeko balioko dieten trebetasunak landuko dira,

BIZIKASI ekimena eskola komunitate osoan finkatuz.

6. Teknologien (IKT) erabilera areagotzea, irakaste-ikaste prozesuaren eta eskola-komunitate

osoaren zerbitzura jarrita.

7. Benetako inklusioa eta ikasle guztien arrakasta ardatz duten hezkuntza proposamenak

lehenestea. 8. Ikasleengan eta familiengan ikasketarako itxaropen eta motibazio altuak erraztea.

9. Irakasleen etengabeko prestakuntza eta koordinazioa sustatzea, kalitatezko hezkuntzaren

adierazle delarik.

10. Ikasleen, irakasleen eta familien adierazpenerako eta parte hartzeko bideak erraztea; horretarako,

gure ikastetxea antolamenduan eta garapenean guztion parte hartzea sustatuz.

Hedatze proiektuaren asmo orokorra da aipatu berri dugun egitasmo hori lagungarri
izatea ikasleek heziketa integralagoa jasotzeko.

Era berean, Hobekuntza Planak adierazten duen bezala, irakurketa planean oinarritutako
irakurtzeko eta ulertzeko gaitasunei heldu behar diegu. Izan ere, lehenengo atalean
aipatutako arazo akademikoak, eta, horien ondorioz maiz sortzen diren jarrera
disruptiboak murrizteko lehentasunezko beharrak ditugu esparru akademikoan,
denborak, erritmoak, espazioak eta jarduerak beste modu batean antolatzeko aukera
izatea onuragarria izan daitekeela uste dugu, ikasle-irakasle harremanetan, ikasleen
arteko hartu-emanetan, ikasleen errendimendu akademikoan eta ikasleen hezkuntza
integralak eskatzen dituen gaitasunen lorpenean.

Horretarako azkenengo urteetan hauspoari esker eta Steam proiektuari esker lortu ditugu
espacio berriak, adibidez Steam gela ornitzea, eta hainbat tailerretarako oso erabilgarria
izango dena (tekno-digitalizazioa, errobotika….).



Bestaldetik F24 kotxea martxan jarri genuenetik hor ere beste hainbat zerregin
daukagu…kotxea martxan jartzeaz gain garagea atondu, finanziazioa lortu, bidaiak
programatu, jantziak prestatu……

Ondorengo tauletan Hauspoari eta Ikastetxeko Proiektu nagusiei dagozkien helburuak
adierazi eta uztartzen dira.

IHP HELBURUAK HAUSPOA
deialdiaren Helburu

Nagusiak

HN1 HN2 HN3 HN4 HN5 HN6

Hezkuntza komunitateko kide guztien artean tolerantzia eta
errespetu giroa erraztea eta gatazkak elkarrizketaren eta parte
hartze arduratsuaren bitartez konpontzea, guztiontzat lan giro
atsegina lortzeko.

Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea.

Gure ikasleen ahalmen eta gaitasunen garapen osoa sustatzea;
horretarako, euren ikaskuntza indartzeko duten metodologia aktibo
eta lankidetzakoak erabiliko dira, zutabe nagusi hauekin:
arrazonamendua, izaera kritikoa eta libreki eta
erantzukizunez erabakiak hartzea.

Ikasleek euren buruaren irudi positiboa lortzea, euren mugak
onartzea eta euren aukeren kontziente izatea.

Ikasleen garapen emozionalari berebiziko garrantzia ematea;
horretarako, pertsona gisa hazteko eta pertsonen arteko
harreman positiboak ezartzeko balioko dieten trebetasunak
landuko dira, BIZIKASI ekimena eskola komunitate osoan
finkatuz

Teknologien (IKT) erabilera areagotzea, irakaste-ikaste
prozesuaren eta eskola-komunitate osoaren zerbitzura jarrita
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Benetako inklusioa eta ikasle guztien arrakasta ardatz
duten hezkuntza proposamenak lehenestea.

Ikasleengan eta familiengan ikasketarako itxaropen eta
motibazio altuak erraztea



Irakasleen etengabeko prestakuntza eta koordinazioa
sustatzea, kalitatezko hezkuntzaren adierazle delarik.

Ikasleen, irakasleen eta familien adierazpenerako eta parte
hartzeko bideak erraztea; horretarako, gure ikastetxea antolatzen
eta garatzen guztion parte hartzea sustatuz.

HEDATZE
deialdiaren
Helburu
Nagusiak:

HN1
Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta
interesak kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.

HN2 Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea.

HN3
Ikastetxean ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak
ekarpen bat egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel
daitezen.

HN4
Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren
bitartez emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.

HN5
Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari
ekinez, haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz.

HN6 Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea.

IKASTETXEKO PROIEKTU

JARDUERAK ETA HELBURUAK

(IKASTETXEKO URTEKO PLANEAN ADIERAZITA)

HEDATZE deialdiaren
Helburu Nagusiak

HN1 HN2 HN3 HN4 HN5 HN6

TERTULIA LITERARIOAK

LIBLAB
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STEAM

NORMALKUNTZA Euskararen erabilera normalizazioa



SARE HEZKUNTZA Informazio eta Komunikazio Teknika
(IKT) berrien bitartez ikasgelako jarduerak burutzea

AMABITXI AITABITXI

UKELELE PROIEKTUA

ANTZERKIGINTZA

AGENDA 30

HEZKIDETZA PROIEKTOA

OLAGARRO /BITARTEKARITZA

ASTE KULTURALA

JARDUERA OSAGARRIAK (antzerkia, erakusketak, museoak..)

IRRATIA (datorren ikasturterako martxan jarri dena)

Ondorengo taulan adierazi nahi dugu prestatu ditugun HEDATZEren jarduerek eta
Guraso Elkarteak eskaintzen dituzten jarduerek nola egiten duten bat Ikastetxeko
Hezkuntza Proiektuarekin.

PEC ETA HEDATZE
IHP (PEC)-KO HELBURUAK

IHP (PEC)
BALOREAK
LANTZEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C D E F G H

PENDIENTEEI ARRETA

Matematika indartzea

Lengua indartzea

Ingeles indartzea



IRAKURZALETASUNA
BULTZATZEN

TERTULIA
DIALOGIKOAK:
IRAKURKETA TXOKOA

BIKOIZKETA LANA

Aitabitxi-amabitxiak

Antzerkigintza

MATEMATIKA DIGITALA

Sare-Hezkuntza

IGERIKETA

GORPUTZ
ADIERAZPENA ETA
DANTZA

ESKALADA

LABORATEGIA/DISEKZIOA

ORAL SKILLS

DRAMA.READING AND
ACTING PLAYS

ZEINU HIZKUNTZA
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BINILOZKO KAMISETAK

ARTS AND CRAFTS:

BRAZELETS IN ENGLISH



Bertso taillera - eskolaz
kanpoko jarduera

Normalkuntza

FRANTSES KULTURA
IKASTEN

Ukelele

PATIOA BIRMOLDATZEN

F24

ROBOTIKA-LEGO

MINERAL eta

ERROKEN BILDUMA

MIKROSKOPIOAREN
ERABILERA

KRISTALIZAZIOA
LEHIAKETA

SUKALDARITZA

Txoko morea: Ikastolako
talde feministaren
bilgunea.

HISTORIAK KOMIKITAN!!
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Bizikidetza behatokia

PROIEKTUEN
KOORDINAZIOAK



BAT taldea

Gurasoentzako eskolak

Aste Kulturala

Txoko berdea:
Ingurugiroa zaintzeko
bilgunea.

BILBOKO PARKETAKO
IBILBIDE BOTANIKOA

BIZIKLETA TAILERRA

IRRATIA ETA PODKASTAK

IHP (PEC) BALOREAK
LANTZEN

A - Elkarrenganako errespetua izaten

B- Arduratsu bihurtzen

C- Parte hartzea sustatzen

D- Elkarrekin ikasten eta lan egiten aritzen

E- Koedukazioa bideratzen

F- Eleaniztasuna ahalmentzen

G- Izate kritikoa sakontzen

H- Sormena lantzen

Helburuei dagozkien atala ahalik eta ondoen egokitzeko nahian, jarraian azaltzen dira
Bizikidetzan bereziki jorratzen direnak :

● Hezkuntza Komunitate osoari arreta gehiago eta era zehatzagoan eskaini, bereziki
gehien behar duen ikasleriari ekitatea lortzeko eta baita gehiago eskatzen duen
ikasleriari bikaintasunera heltzeko ere.

● Baliabide gehiago eskaini eta ditugun baliabideei etekin handiagoa atera.

● Eraginkortasuna bilatu arazo akademikoei, pertsonalei beste modu bateko irteerak



emateko.

● Ikasleei eskola orduz kanpo, lanerako bilgune gehiago eta arreta denbora gehiago
eskaini.

● Hezkuntza Komunitatearen parte hartze aktiboagoa lortu bai prestakuntza saioak
eskainiz gurasoentzat, bai euren laguntza eskatuz eta gogo onez jasoz HEDATZE
orduak arratsaldez aurrera eramateko.

● Arazo-guneak eta arazo-ordu diren arratsaldeko saioak desagertu bizikidetza hobetzeko.

● Ikasleriaren autonomia gaitasuna landu, bere ikasketa prozesuaren jabe eta
erantzule izateko.

● HEDATZE arratsaldeen kudeaketa partekatua bultzatu eta irakasle, ikasle eta
gurasoen parte hartze aktiboa lortu.

● Ikastetxearen eta gainontzeko gizarte/hezkuntza eragileen arteko harremana
sendotu ikasleen hezkuntza arrakasta lortzeko.

Aipatutako guztiaren ondorioz, aurreko ikasturteetan zentroan noranzko horretarantz eman
diren urratsak eta garaturiko programek oinarri sendoa eskaintzen dute Hauspoa proiektua
sustraitzeko.

2.2. HELBURU OROKORRAK ETA ADIERAZLEAK

Ebazpenean agertutako helburu nagusiei lotutako adierazle orokorrak ondorengo taulan
zehazten dira.

HELBURUA ADIERAZLEA TRESNA KOPURUA

1 Kalitatezko hezkuntza
eskaintzea, ikasleek
adierazten dituzten
beharrak eta interesak
kontuan izanez, beti ere
bikaintasunerako bidean.

Emaitzen
hobekuntza.
Ikasleen parte
hartzea. Jokabide
desegokien
murrizketa.

Parte hartze
indizeak.
Aurrebaluazio eta
ebaluazio
saioetako
emaitzak.
Erregistro orriak.

Eskola
emaitzak
%10ean
hobetzea.
Jokabide
desegokiak
%10ean
murriztea.

2 Eskola denboraren
kudeaketa eredu berriak
erabiltzea eta ebaluatzea
ikasleei une eta gune
berriak eskainiz.

Arratsaldez
ikasleen parte
hartzea izatea.
Emaitzen
hobekuntzarako
bidea hartzea
prozedurazko
edukietan.

Asebete inkestak.
Ikasleen parte
hartzea.

Jasotako
inkesten bataz
bestekoa
>2,5 izatea.
Inkesta 1-4
bitartean
antolatuko da.



3 Ikastetxean ekitatea
hobetzen laguntzea,
jarduera eskaintzek
ekarpen positiboa eginez
ikasle guztiek
hezkuntza
arrakastaren bidera
hel daitezen.

Eskaintzen
dugun eredu
berri honekin
Hezkuntza
Komunitateak
izan dezakeen
asebetetze
maila
neurtzea.

Asebetetze
inkestak:
Gurasoentzat
Ikasleentzat
Irakasleentzat.

Jasotako
inkesten bataz
bestekoa >2,5
izatea.
Inkesta 1-4
bitartean
antolatu.

4 Ikastetxea ikasketa
ez-formala garatzeko
topagune egoki
bihurtzea, emaitzen
eta bizikidetzaren
hobekuntza sustatuz.

Emaitzen
hobekuntza
ziurtatzea..
Jokabide
desegokien
murrizketa
bideratzea.

Aurrebaluazio
eta ebaluazio
saioetako
emaitzak.

Jokabide
desegokien
jarraipena
(Bizikidetza
batzordea).

Ikasleen parte
hartzea >% 65

5 Ikasleengan ikasteko
ohiturak garatzea, batez
ere, ikasten ikasi
konpetentziari ekinez,
haien autonomia eta
konfiantza bermatzeko
asmoz.

Emaitzen
hobekuntza
ziurtatzea.
Jokabide
desegokien
murrizketa
bideratzea.

Asebete inkestak:

Ikasleen parte
hartzea.

Eskola
emaitzak
hobetzea.
Jokabide
desegokien
kopuruaren
murrizketa era
kualitatiboan,
erregistro
orrikoak

6 Euskararen erabilera
bultzatzea bizitzako
beste esparru
batzuekin lotuz.

Arratsaldez
ikasleen parte
hartzea izatea.
Emaitzen
hobekuntzarako
bidea hartzea
prozedurazko
edukietan.

.

Parte hartze
indizea.
Aurrebaluazio
eta ebaluazio
saioetako
emaitzen
azterketa
(Prozedurazko
eta Jarrerazko
edukietan
bereziki
erreparatuz).

Ikasleen parte
hartzea >%70
Eskola
emaitzak
hobetzea.

2.3. HELBURU ZEHATZAK

Deialdiaren helburuak eta gure ikastetxearen ezaugarriak kontuan izanda, helburu



nagusi hauek helburu zehatzagoetan banatu ditugu:

HELBURU NAGUSIA HELBURU ZEHATZAK

1 Kalitatezko hezkuntza eskaintzea,
ikasleek adierazten dituzten beharrak
eta interesak kontuan izanez, beti ere
bikaintasunerako bidean.

● Ikastetxeak autonomiaren bidean sakontzea

● Irakasleen arteko koordinazioa eta
komunikazioa hobetzea

2 Eskola denboraren kudeaketa eredu
berriak erabiltzea eta ebaluatzea
ikasleei une eta gune berriak eskainiz.

● Ikas-baliabide guztiak ikasleen
eskura jartzea.

● Eskola zabalik izatea eta etekin handiagoa
ateratzeko abagunea ematea,
parte-hartzaileen eskura hainbat gune eta
tresna jarriz beraien hezkuntza arrakasta
bideratzeko.

● Hainbat proiektu era lasaiagoan lantzea,
ikastetxe osoaren dinamikan hobeto
uztartuz.

3 Ikastetxean ekitatea hobetzen
laguntzea, jarduera eskaintzek ekarpen
positiboa eginez ikasle guztiek
hezkuntza/arrakastaren bidera
hel daitezen.

● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak
dituzten ikasleei laguntza pertsonalagoa
emanez arloko gutxiengoko konpetentziak
lortzea.

HAUSPOA PROIEKTUA - 18



● Hezkuntza arazo gehien dituzten ikasleak
etxerako lanak egiteko, talde eta bakarkako
lana eginez, ditugun baliabideak (gelak,
liburutegia, informatika gela,
ordenagailuak...) haien eskura jartzea.

● Bakarkako tutoretzan sakontzea, ikasleen
erantzukizunean eta motibazioan indar
eginez.

● Gelan egiten den lanetik haratago
sakontzea, horrela nahi duten ikasleekin,
haien interesetara egokituz lana eginez,
bikaintasunaren bidetik.

● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak
dituzten ikasleei laguntza pertsonalagoa
ematea arloko gutxiengoko konpetentziak
lortzeko.

● Familien eta ikasleen interesei
erantzungo dioten ekintzak eskaintzea.

● Familien parte hartzea bermatzea,
HAUSPOA arratsaldeetako
kudeaketa partekatua bultzatuz.

● Ikastetxeko hobekuntza plana kontuan
izanik jarduera desberdinak antolatzea.

4 Ikastetxea ikasketa ez-formala
garatzeko topagune egoki
bihurtzea, emaitzen eta
bizikidetzaren
hobekuntza sustatuz.

● Bizikidetza hobetzea, arazo-guneak
eta arazo-ordu batzuk desagertuz.

● Ikasleak ikastetxe komunitateko
partaideak direla sentiaraztea.

● Talde ezberdinetako ikasleek,
elkarrekin, gustuko ekintzak burutzeko
aukera izatea ikastetxeko elkarbizitza
aberastuz.

● Ikasleen artean adiskidetasuna eta
lankidetza bultzatzea, gustu bereko
ekintzetan elkarrekin aritzeko aukera
emanez.

5 Ikasleengan ikasteko ohiturak
garatzea, batez ere, ikasten ikasi
konpetentziari ekinez, haien
autonomia eta konfiantza
bermatzeko asmoz.

● Ikaslea ikasketa prozesuaren jabe
bihurtzea.

● Ikaslea irakasgai eta arloetara erakartzea.



6 Euskararen erabilera bultzatzea
bizitzako beste esparru batzuekin
lotuz.

● Edozein ikasgairen aurrean euskararen
ezezagutzak dakartzan zailtasunak gutxitzen
laguntzea, giza abilezia eta adimen
emozionala landuz.

● Eskola orduetako jarduna osatzea,
ikasleei giro desberdin, lasaiago eta
malguago batean gustuko dutena egiteko
aukera emanez.

2.4. HELBURU ZEHATZAK LORTZEKO JARDUERAK
1

H

E

L

B

U

R

U

A

HELBURUA:

Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak
kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.

● Ikastetxeak autonomiaren bidean sakontzea.

● Irakasleen arteko koordinazioa eta komunikazioa hobetzea.

JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN
IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAILEAK

PERTSONA
ARDURADUNA

Elkarren
arteko
komunikazior
ako
teknologia
berrien
erabilera
areagotu
(Google
Apps).
Hezkuntza
komunitate
osoari zabalik.

Web orrian
aldiro
argitaratuko
HEDATZE
ekintzak
“Google
Calendar”.

Egunerake
tak astean
behin.

Ikastetxeko
irakasle, eta
ikasleen .net
kontuak.
Google
Calendar
Ikastetxeko
web orria

izena eman
duten
irakasleek

Ikasle guztiak HEDATZE
koordinatzailea

Ikasleak
baimendu eta
zaintzapeko
ikasgelak
eskaini.

Berdinen
arteko
hezkuntza

IKKI teknikak irakasle
arduradunak

ikasle guztiak HEDATZE
koordinatzailea

Irakasleentza
ko formazio
saioak
bideratu.

Bikaintasun
era ntz
deialditik
bideratuta
dauden
formazio
saioak

Erabilitako
eta
ekoiztutako
materialak

Irakasleak Ikasleria
irakasleon
formazio
horren
onuraduna
izango da

Zuzendaritza
Hizlaria



%100eko
parte hartzea

Ikasmailako
edo
ikastaldeko
bilerak
burutu
eta indartu.

Ikasturtean
ikastaldeko
bi

bilera
gutxienez

% 100eko
parte
hartzea.

Ikasketa
Burutzatik
egindako
deialdiak eta
aktak

Irakasleak - Zuzendaritza

BIZILABE

bilerak
koordinatu.

Natur
zientzietako
mintegikide
en
konpromis
oa

Elhuyar
fundazioa

Irakasle

arduraduna

Ikasle
boluntarioak

Hauspoa
arduraduna

2

H

E

L

B

U

R

U

A

HELBURUA:

Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea

● Ikas-baliabide guztiak ikasleen eskura jartzea.

● Eskola zabalik, etekin handiagoa ateratzeko, parte-hartzaileen eskura hainbat gune eta tresna
jartzea, beraien hezkuntza arrakasta bideratzeko.

● Proiektuak era lasaiagoan lantzea, ikastetxe osoaren dinamikan hobeto uztartuz.

JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN

IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAILEAK

PERTSONA
ARDURADUN

Ikasketa ordu
lagunduak
bideratu.

LIBLAB

Ikasgelak
zabalik
irakasleen
ardurapean
Betetze maila
%100

Ikasgelak
Testuliburu
ak Material
osagarriak

Izena eman
duten
irakasleek

Laguntza
behar eta
borondatez
datozen
ikasleak

Irakasle
izendatuak
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Informatikar
en bidez
lan egin.

Irakasle aditu
batekin,
Informatika
gela zabalik
ikasleek
erabili ahal
izateko.
Betetze maila
%100

Informatika
gela,
Liburutegia

Irakasle
izendatuak

Laguntza
behar eta
borondatez
datozen
ikasleak

Irakasle
izendatuak

Patio
birmoldatu.

Bizikleta
taillerra
bultzatu.

Irakasle talde
baten
laguntzaz
patioaren
birplanteamen
du a eta
bizikletarekin
lotutako
informazio
eskaintza

Ikastetxeko
ekintza
osagarrien
zerrenda

Irakasle
arduraduna

Interesa duen
ikasle taldea

Irakasle
izendatuak
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HELBURUA:

Ikastetxeen ekitatea hobetzen laguntzea, eta horretarako, jardueren eskaintza bat
egite hezkuntza arrakasta lortzeko.

Eskaintza horrek ez die kostu gehigarririk eragin behar familiei eta ez du ikastetxearen
egungo zerbitzu- eskaintza desagerrarazi behar. Eskaintza horrek ekarpen bat egin behar
du ikasle guztiek hezkuntza- arrakastaren bidea urra dezaten:

● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak dituzten ikasleei laguntza pertsonalagoa emanez

arloko gutxiengoko konpetentziak lortzea.

● hezkuntza arazo gehien dituzten ikasleak etxerako lanak egiteko, talde eta bakarkako
lana eginez,

ditugun baliabideak (gelak, liburutegia, informatika gela, ordenagailuak, ...) haien eskura

jartzea. ● Gelan egiten den lanetik haratago sakontzea, horrela nahi duten ikasleekin, haien

interesetara egokituz lana eginez, bikaintasunaren bidetik.

● Bakarkako tutoretzan sakontzea, ikasleen erantzukizunean eta motibazioan indar

eginez.. ● Familien eta ikasleen interesei erantzungo dioten ekintzak eskaintzea.

● Familien parte-hartzea bermatzea, HEDATZE arratsaldeen kudeaketa partekatua

bultzatuz. ● Ikastetxeko hobekuntza plana kontuan izanik jarduera desberdinak antolatzea.



JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN

IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAIL
EA K

PERTSONA
ARDURADUNA

Ikasturte
hasieran
gurasoei
Hauspoa
proiektuaren
berri eman.

Guraso eta
seme/alaben
tutorearen
batzarra.

HAUSPOAr
en
ezagutza
ziurtatu

Betetze maila
%100ekoa

Ikasturte
hasierako
bilera

Tutoreak
Ikasketa
burua

Ikasle guztiak Tutorea,
Ikasketa burua

Errefortzu
eta
laguntza
jarduerak
antolatu
EKITATEA
eta
bikaintasun
a
kontuan
hartuta.

Ikasleen
HAUSPOAr
en
ezagutza
ziurtatu

Betetze maila
%100ekoa

Erabilera
anitzeko
gela,
liburutegia,
informatika
gela

Bereziki arlo
instrument
alet ako
irakasleak:
Euskara
Gaztelania
eta
Matematika

Ikasturtea
aurrera
ateratzeko
laguntza
behar edo
sakondu
nahi dutenak

Ikasketa burua

Arreta
berezia
behar
duten
ikasleekin
lan egin.
Irailean
egiten den
hasierako
ebaluazioan
beharrak
aztertu

Arratsaldeeta
ko indartze
saioak

Ikasgelak
Testuliburu
ak Material
osagarriak

Behar diren
gaietan

ikasgairen
bat
pendiente

duten ikasleak

Mintegi buruak

Pendienteen
jarraipen eta
kontrol lana
antolatu.

Hauspoa
arratsaldeet
ako indartze
saioak.

%100eko
Betetze maila

Ikasgelak
Testuliburu
ak Material
osagarriak

Behar diren
gaietan

Zerbait
pendiente

duten ikasleak

Mintegi buruak

Guraso
Elkarteak
asteazken
arratsaldeko
ekintza
batzuk
antolatzen
lagundu.

Guraso
Elkarteak
diseinaturiko
eskaintzaren
ezagutza

ikasleen artean.

Betetze maila
>%25ek

Guraso
Elkarteakik
antolatutako
jardueren
zerrenda

Guraso
Elkartea

Borondatez
etorriko
direnak

Zuzendaritza



parte
hartzea
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HELBURUA:

Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren
bitartez emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.

● Bizikidetza hobetzea, arazo-guneak eta arazo-ordu batzuk desagertuz.

● Ikasleak ikastetxe komunitateko partaideak direla sentitzea.

● Talde ezberdinetako ikasleek, elkarrekin, gustuko ekintzak burutzeko aukera izango dute
elkarbizitza aberastuz

● Adiskidetasuna eta lankidetza bultzatzea ikasleen artean, gustu bereko ekintzetan elkarrekin
arituko baitira..

JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN

IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAILEAK

PERTSONA
ARDURADUNA

Ikasleek
batzorde
ezberdinet
an parte
hartu.

Parte
harztaileen
zerrenda

Batzordeeta
ko ikasle
partaideen
zerrenda

Proiektuen
arduraduna
k

Borondatez
etorriko direnak

Proiektuen
arduradunak
HEDATZE
koordinatzailea

Antolatzen
diren
tailerretan
talde
ezberdineta
ko ikasleen
parte
hartzea
sustatu.

Tailerretan
talde
askotako
ikasleak

Tailerretako
parte
hartzaileen
zerrendak

Izendatut
ako
irakasleak

Borondatez
etorriko direnak

HEDATZE
koordinatzailea

Bizikidetzar
en
kontrako
jokabideak
zuzentzeko
hausnarketa
bideratu.

Bizikidetzar
en aurkako
jokabideen
murrizketa

Neurri
zuzentzailea.
Hausnarketa
gidatuak

Orientatzailea Ikasle
inplikatuak

Bizikidetza
behatokia



.
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HELBURUA:

Ikasleen autonomia eta konfidantza lantzea

● Ikaslea ikasketa prozesuaren jabe bihurtzea.

● Ikaslea Irakasgai eta arloetara erakarri.

JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN

IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAILEAK

PERTSONA
ARDURADUNA

Ikasturte
hasieran
ikasle eta
familiei
Hauspoa
arratsaldeet
ako parte
hartzearen
inguruko
azalpenak
eman.

Ikasle eta
familien
arteko
batzarra%1
00
Konpromiso
ak
%100ean
sinatuta

“Familiekin
batera lan
egiteko
konpromisoa”
dokumentua.
Familiekin
bilerak

Tutoreak
Orientatzailea

Ikasle guztiak Tutoreak
Orientatzailea
Ikasketa burua

Ikasleek
hartutako
konpromiso
are n
jarraipena
egin.

Bertaratzear
en kontrola
%100

bertaratze
kontrol-orriak

Izendatut
ako
irakasleak

Borondatez
etorriko direnak

Irakasle
izendatuak
Hauspoa
koordinatzailea
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HELBURUA

Euskeraren erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea

● euskararekiko dituzten gabeziak gutxitzen laguntzeko, giza abilezia eta adimen emozionala lantzea. ●

Eskola orduetako jarduna osatzea, ikasleei giro desberdin, lasaiago eta malguago batean gustuko

dutena egiteko aukera emanez, egokiago izan dezakeen unean.

JARDUERAK ADIERAZLEAK BALIABIDEAK PARTE
HARTUKO
DUTEN
IRAKASLEAK

IKASLE
HARTZAILEAK

PERTSONA
ARDURADUNA



Irailean
ikasleei eta
familiei

galdeketa
egin.

Ikasle eta
familientzako
galdetegia
%100

Tailerra
bakoitzeko
baliabideak

Izena eman
duten
irakasleek

Ikasle guztiak HEDATZE
koordinatzailea

Sormena
lantzeko
espazioak
sortu:
antzerkia,da
ntz a,
bertsoa,
musika,
irratsaioak.

Ekoiztutako
lanen
erakusketa:a
ldi
zkari,antzezl
an, komiki,
kanta…

Jardueraren
araberakoak

Irakasle
izendatuak

Borondatez
etorriko direnak

Irakasle
izendatuak
Hauspoa
koordinatzailea

Institutura
Euskal
Kulturaren
erreferenteak
ekarri.

Pertsona
esanguratsu
en
hitzaldi/lane
n
aurkezpenak

Jardueraren
araberakoak

Ardura hartu
duen irakaslea

Gaiaren
arabera

dagokion maila

Kontaktuan
jarri den
irakaslea

Antolatzen
diren
ekintzak DBH
kurrikulumn-e
ko edukiekin
lotuta
daudela
ziurtatu.

Ekintza
burutuen
justifikazioa
%100

DBHko
jakintzagaie
n
programazio
ak
Mintegien
ekarpenak

Mintegi
guztiak
Mintegi
buruak
Ikasketa
burua

Gaiaren
arabera

dagokion maila

Kontaktuan
jarri den
irakaslea

3. HEDATZE PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA

Hauspoa Proiektuak kudeaketa berria eskatzen duenez gero, hona hemen
proposatzen ditugunak:

3.1. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA:

ORDUTEGIA Ondorengo taulan Hauspoa proiektua antolatzeko proposatzen

dugun ordutegi berria zehazten dugu.

ASTELEHEN ASTEARTE ASTEAZKEN OSTEGUN OSTIRAL

8:15-9:10



9:10-10:05

10:05-11:00

11:00-11:30

11:30-12:25

12:25-13:20

13:20-14:15

15:15-16:15

16:15-17:15

Proposatzen dugun irakas ordutegiak honako zehaztasunak ditu:

● Asteko egun guztietan ordutegi bera izango dugu.

● Ez dugu sarrerako ordutegia egunetik egunera aldatuko.

● Saioak 55 minutukoak izango dira.

● 30 minutuko jolas-ordu bakarra egingo dugu.

Asteko 30 eskola-saioak irakas ordutegi berri honetan honela antolatuko

ditugu: Egunean 6 eskola saio, gorago jarritako ordutegi horretan

eskainiko dira

55 minutuko 6 saio = 330 minutu.

Jolas-ordua = 30 minutu

Guztira egunero = 360 minutu (6 ordu)

DBH mailan eskaini behar diren gutxiengoak hauek dira:



175 eskola egun = 1.050 irakastordu.

HEDATZE proiektuaren oinarrizko markoa:

● Astelehenetan, asteartetan eta ostegunetan eskainiko dugu.

● Asteazkenak irakasleon prestakuntzarako utziko ditugu.

● HAUSPOAren ordutegia 15:15etatik – 17:15etara taulan agertzen diren
egunetan. IRAKASLEON ORDUTEGIA

Irakasleon ordutegia Hezkuntza Sailburu ordeak ikasturte hasieran adierazi duen
ebazpenaren araberakoa izango da.

Irakasleon asteroko lanaldiak ohiko egonaldiko 23 ordu eta ez ohiko egonladiko 7
ordu ditu. 23 orduen antolaketa honako hau izango da:

● 18 irakastordu.

● 1 ordu mintegi bilerarako

● 1 ordu kargo-betebeharretarako (tutoretza, mintegi burutza,... )

● 1 ordu formaziorako.

● 1 ordubete familiei arreta emateko/hora de atención a familias.

● 1 ordu hezkuntza arretarako.

● 1 ordu HEDATZE programarako.

Irakasleon formaziorako ordua eta ezohiko egonaldiko orduak asteazkenetan
gauzatuko dira 15:30etik 18:30era eta horietan irakasleon jarduera bereziak,
formazioa, taldeko irakasleen gaineko bilerak, koordinazio lanak, ebaluazioak, eta abar
bideratuko dira.

Hedatzeari dagokion ordua programa beraren jardueretan erabiliko da, gainditu gabeko
ikasgaiak dituzten ikasleak tutorizatzeko, eskainitako tailerrak prestatzeko eta gauzatzeko.

Goizeko ordutegiak egiterakoan IUPen jasotako irizpideak errespetatuko dira.

Ikastetxearen funtzionamenduan onuragarriak diren hainbat gauza mantenduko dira:
Tutoretza lektiboak, Batzorde Pedagogioa; Proiektuen Koordinazio ordua; tutoreen bilera
orientatzailearekin; Zuzendaritza taldeko bilerak; Talde eragilearen bilera;
Departamentu-bilera,... Ordutegian finkatutako bilerak.

3.2. HEDATZE PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA:
ZERBITZUAK JANTOKI zerbitzua honela antolatuko dugu:

Ikasleek egunero 14:15ean amaituko dituzte euren goizeko ikas-orduak.



DBHko ikasleek txanda bakar batean bazkalduko dute (proiektua onartu eta martxan jarriz
gero, espero dugu gaur egun baino bazkaltiar gutxiago geratzea eta txanda bakar batean
bazkaldu ahal izatea. gaur egun asteazken eta ostiraletan egiten duten bezala). Horrek
errazten du LH eta HH ko txanden kudeaketa.

Bazkaltzeko ordutegia: 14:30etatik-15:00etara.

3.3. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA: GUNEAK

DEUSTUKO IKASTOLA IPIko DBHko ikasleak solairu bakar batean ditugu bananduta.
Printzipioz, gure asmoa da gela horiek erabiltzea eta jarduera guztiak garatzeko, ahalik
eta espazio gehien ireki.

Hona hemen eskura ditugun guneak eta horiexen erabilerak:

● Pendienteen Arreta

Ikasgelak, Informatika gela eta Balio Anitzeko gela (LIBLAB).

● Indartzeak

Irakasleek kudeatzen dituztenak

Ikasgelak, Informatika gela eta Balio Anitzeko gela (LIBLAB). STEAM gela, IKT gela.

● Ikasleek kudeatzen dituztenak ( irakasleren batek zainduz)

Ikasgelak, liburutegia, Informatika gela, LIBLAB. STEAM gela

● Tailerrak

Ikasgelak, Kimika eta Biologia Laborategia, Kiroldegia, ikastolako Rokodromoa, Areto
nagusia, DBHko Informatika gela, Balio Anitzeko gela LIBLAB, patioa, Teknologia gela eta
Marrazketa gela, STEAM gela

Hainbat tailer garatuko ditugu ikastetxetik kanpo, beraz, besteak beste, gune hauetan ere
arituko gara:

● Udalari dagozkionak: Deustuko Kiroldegia, Euskararen etxea, Elhuyar Fundazioko
BIZILABE, Bilboko parkea, Sarrikoko parkea…

4. HAUSPOA PROIEKTUA KUDEATZEKO ESKAINTZEN DUGUNA

Ikasleei aurkeztuko zaien eskaintzak hiru ardatz nagusi izango ditu: Tailerrak,
Pendienteen Arreta eta Errefortzu jarduerak. Horrez gain, ikasleei ikastetxea ikasgune
moduan erabiltzeko aukera eman nahi diegu , banaka zein taldeka.

Goizeko eskola-orduak derrigorrezkoak izanda, arratsaldeko parte-hartzea borondatezkoa
izango da, nahiz eta Institututik bai ikasleei bai familiei premien eta gabezien berri
emango zaien, euren parte-hartze konpromisoak bultzatuz, baina ez dugu ahaztu behar



Ikastetxea ikasleen heziketan bidelagun baino ez dela. Familiei argi utziko diegu beren
parte hartzea ezinbestekoa dela guztion helburuak lor daitezen.

4.1. ERREFORTZU JARDUERAK

Errefortzuak eta laguntzak bermatzeko jarduerak eskainiko zaizkie ikasleei. Gure ustez,
esparru honetan ikasleek aukera ederra izango dute ikasketa prozesuan sortzen zaizkien
zalantzak argitzeko zein arloetan sakontzeko eta interes propioari erantzun egokia
emateko.

Jarduera hauek talde txikitan bideratuko direnez gero, ikasteko konfidantza eta
lasaitasuna sortu ahala, posible ikusten dugu atal honetan berdinen arteko tutoretza
praktikan sendotzea.

4.2. PENDIENTE DUTENEN ARRETA

2019-2020 ikasturtean bizi izandako egoera dela eta puntu honek garrantzi handia izango
du. HIBP txostenak oinarrizkoak izango dira atal honen kudeaketarako. Gainditu gabeko
edota eman gabeko ikasgaiak dituzten ikasleentzat egokitu behar dugu gune hau. Mintegi
bakoitzak beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu eta ikasleei helaraziko zaizkie zein
izango den gune horretan parte hartzeko gutxieneko ordu kopurua eta zein balore
emango zaion ikasketa prozesu horri.

4.3. TAILERRAK

Eskainiko ditugun tailerrak astean zehar aldatzen joango dira. Luzapena irakasle
arduradun bakoitzak ezarriko du eta tailerrek dituzten ezaugarrien araberakoa izango da
eta beti egongo dira ikasleek lortu beharreko konpetentziekin lotuta arlo curricularretan
landutakoa indartuz.

Irakasleek proiektu honi heldu bezain laster tailer proposamen batzuk osatu dituzte horiek
aurrera eramateko prest dauden gurasoen, elkarteen eta ikasle ohien proposamenekin
batera. Ikasle guztientzat pertsonalizatutako arreta aberastea da gure helburua beti ere,
ekitatea eta bikaintasuna lortzeko asmoz.

HEDATZE  proiektuaren jardueren proposamena
H
E
L
B
U
R
U
A
K

JARDUER
A  /

TAILERRA

(Izena eta
deskribap
en laburra)

IRAKASLE
ARDURADUNA

MINTEGIA ZEIN
IKASLERI
ZUZENDUA

BALIABIDEAK IRAUPENA EBALUAZIO

TRESNAK

1 BIZILABE Olga
López

Natur
Zientziak
mintegia

DBH1 eta
DBH2

Elhuyar
Fundazioa

Ikasturte
osoa



1 Frantses
kultura ikasten

Amaia
Otero

hizkuntza
mintegia

2. zikloa gela eta
arbel
digitala

hiruhilabete
bat

Asebetetze
inkesta

1 Oral skills Natalia G

Vanesa P

Monika E

Ingeles
mintegia

DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat,
arbela digitala

Ikasturtean
zehar

Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta.

1 ROBOTIKA

LEGO

. Maite

Sagar.

Iratxe

Miñambr

es

Natur
Mintegia

DBH 1-2 Laborategia Hiruhilabetea Asebetetze
inkesta
tailerra
bukatzerako
an

1 MINERAL eta

ARROKEN
BILDUMA

Alicia

Villate

Olga

López

Natur
Mintegia

DBH 1-3 Laborategia Hiruhilabetea Erakusketa
bat egitea
bukaeran

1 MIKROSKO
PI OAREN
ERABILERA

Olga
López

Aiora Goitiz

Natur
Mintegia

DBH 4 Laborategia Hiruhilabetea Asebetetze
inkesta
tailerra
bukatzerako
an

1 KRISTALIZA
Z IOA
LEHIAKETA

Maite Sagar. Natur
Mintegia

DBH 3 Laborategia 2.
Hiruhilabetea

EHUko
lehiaketan
parte hartzea

2 EUSKARA:
Pendienteen
indartzea

Estibaliz

Ast.

Josune

Fuente

Euskara Euskara
pendiente
dutenei

Ikasgela bat,
arbela digitala

1.
ebaluazioa

HIBPn
egingo da
parte
hartzaileen
jarraipena.
Gainditutako
en kopurua
handitzea

GAZTELANIA

Pendienteen
indartzea

Roberto
Macua

Gaztelania Gaztela
nia
pendien
te
dutenei

Ikasgela bat,
arbela digitala

1.
ebaluazioa

INGELESA

Pendienteen
indartzea

Natalia

Gard.

Monika

Ingelesa Ingelesa
pendiente
dutenei

Ikasgela bat,
arbela digitala

1.
ebaluazioa



Eriz

MATEMATIKA

Pendienteen
indartzea

Itxaso

MOnedero

, Ada

Gana

Laura

Vallejo

.

Matemaka DBH 2-3-4 Ikasgela bat Kurtsoaren
lehen erdia.

FIS-KIM

BIO-GEO

Pendienteen
indartzea

Alicia

Villate

Maite

Sagar.

Aiora

Goiti

Olga

López

Natura DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat Ikasturtea

GIZARTE

Pendienteen
indartzea

Libe Alonso

Gizarte DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat ikasturtea

TEKNO

Pendienteen
indartzea

Iratxe
Miñambres

Tekologia
mntegia

DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat ikasturtea

PLASTIKA /
GEOMET
RIA
Pendiente
en
indartzea

María Jesús
Gorostiza

Plastika
mintegiak

DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat ikasturtea



3 Irakurketa
aitabitxi-am
abi txiak:
Irakurketa
txokoa

Antonio

Jim.

Cristina

Gon.

Orienta
bid ea

DBH
1,2,3,4

Ipuin liburuak.

1.solairuko
patio estalia

2.hiruhila
bet ean

Asebetetze
inkesta

4 MATEMATI
KA
indartzen.

Ada Gana
Laura
Vallejo

Garazi
Santamarin
a

Itxaso
monedero

Matema
ka ko
mintegia

DBH
1-2-3-4

Gela bi. Kurtsoko
bigarren
erdia

Matematikar
en
aplikazioare
kik o gogoa,
jakin mina
eta
matematik
ako
ikasgaien
emaitzak
aztertzeko
bilerak.

4 MATEMATI
KA digitala

. Garazi
Santamarina

Itxaso
monedero

Matem
atik ako
mintegia

4 DBH Informatika
gela

Ikastrtea Inkesta bat.

5 Ahozkotasu
na lantzea:
Bikoizketa
lana: film
zati edo
marrazki
bizidunen
bikoizketa

Joseba
Pérez

Estibaliz Asti

Euskara

Informatika

Ikasle
guztiei

Informatika
gela eta
bikoizketak
egiteko
programak

hiruhilabete
bat

Asebetetze
inkesta

1

3

Drama.Rea
din gand
acting
plays

irakurmena
eta
ahozkotasu
na
indartzeko

Monika Eriz Ingeles
mintegia

DBH 3,4 kasgela bat,
arbela digitala

hiruhilabete
bat

Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta.

1 Tertulia
dialogikoak

Roberto

Mak

Rakel

Cerrro

Aintzane

Gaztela
nia
Mintegi
a

DBH 4 Ikasgela bat
/liburutegia

Ikasturtea Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta



3

4

Eskulanak Alicia Villate Natur
mintegia

DBH
1,2,3,4

Ordenagailu
gela

Hiruhilabetea Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta.

3

4

TXOKO
BERDEA:

Ingurumena
zaintzeko
taldea

Iratxe

Miñambr

esMaite

Sagar.

Natur
Mintegia

DBH 1-2 ikasgela bat ikasturtea Hiruhilabet
ero inkesta

3

4

BILBOKO
PARKETA
KO
IBILBIDE
BOTANIKOA

. Alicia

Villate

Olga

Lopez

Natur
Mintegia

DBH 3-4 Parkeak/
Laborategi
atx orierri

3.
Hiruhilabetea

Parte hartzea/

Herbario bat
egitea

2

5

HISTORIAK

KOMIKITAN!
!

.

Libe Alonso

Iñigo Perez

Ander
Barrón

Gizarte
mintegia

DBH
1,2,3,4

Ikasgela bat Hiruhilab
ete bat

Asebetetze
inkesta
tailerra
bukatzerako
an

4

5

Irakurzaleta
su na
bultzatzen:
Booktrailer
eta
Booktube
tailerra.

Estibaliz

Asti

Joseba

Perez

Josune

Fuente

Euskara

Informatika

Ikasle
guztiei,
zikloka
banatuta.

Informatika
gela,
bideoak
sortzeko
programak

10 ordu Parte
hartzaile
kopurua,
asebetetze
inkesta

3

4

PARKOUR:

Desplazam
en duaren
arteagaz

Ainhoa Rem. Gorputz
Hezkuntza

DBH 1, 2 Gimnasioa 10 ordu Parte
hartzaile
kopurua.

Ikastaroaren
balorazio-galde



6 ezagutzen da.

Teknika
desberdinak
erabiliz,
oztopoak
gaindituz
ibilbideak
burutzean
datza.

tegia.

3

4

6

GORPUTZ
ADIERAZP
EN A ETA
DANTZA:

Ikaslearen
kreatibitatea,

espontaneit
ate
aerritmoa
eta
koordinazio
a
lantzea.

Ainhoa Rem. Gorputz
Hezkuntza

DBH 1,2 /

DBH 3,4

Gimnasioa 10 ordu Parte
hartzaile
kopurua.

Ikastaroaren
balorazio-gal
de tegia.

3

4

6

ESKALADA
ikastaroa.
Aseguratzen
eta
eskalatzen
oinarrizko
kurtsoa
(Gehienez
12ko taldea).

Eloy Etxegib. Gorputz
Hezkuntza

DBH 3,4 Rokodrom
oa eta
eskalada
materiala

20 ordu.
Edozein
hiruhilab
etet an
(eguraldi
ona
behar
da)

Asebetetze
inkesta

3

4

6

BIZIKLETA
TAILERRA

Iratxe

Miñ.

Natur
mintegia

Teknologi
plastika
mintegia

DBH1-2
-3- 4

*Patioa.

*Taillera.

*Mekanika
tailerra
egiteko
behar den
materiala.

Hiruhilab
ete bat.

Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta.

3

5

PATIOA
BIRMOLDA
TZ EN

Garazi
Santamarin
a  Iratxe
Miñ.

Teknolo
gia
-plastika

DBH1-2
-3- 4

*2. solairuko
patio itxia.

*Taillera.

*Berrikuntza
lanak egiteko

2.
ebaluazio
an zehar,

hiruhilabete
bat.

Parte
hartzaile
kopurua.

Asebetetze
inkesta.



6 behar den
materiala.

3

4

5

6

TXOKO
MOREA:
Ikastolako
talde
feministaren
bilgunea.

Iratxe Miñ.

Natalia Gard.

Talde
feminista
ko
partaide
ak

Gela bat,
ordenagail
ua (k),
bertan
proposatzen
diren
ekintzetara
ko
beharrezk
o
materiala

Ikasturte
osoa
beharren
arabera
banatuta

Parte
hartzaileak,
ekintza
bakoitzaren
ostean
iritziak
komunean
jarriko dira

2

3

4

5

Birziklatz
tailerrak
APNABI

Olga López DBH 4.
mailako
ikasleak

LIBLAB 3.
hiruhilabtean

Parte
hartzaileak,
ekintza
bakoitzaren
ostean
iritziak
komunean
jarriko dira

1

4

5

6

NORMALK
UN TZA
TALDEA

Monika Eriz Berbaizuk
o euskara
dinamiz
atz ailea

Euskara
batzorde
a

Gela bat,
ordenagail
ua (k),
bertan
proposatzen
diren
ekintzetara
ko
beharrezk
o
materiala

ikasturte
osoan

Parte
hartzaileak,
ekintza
bakoitzaren
ostean
iritziak
komunean
jarriko dira

Eskola zabalik mantentzeak, ditugun baliabideei etekin handiagoa ateratzeko,
parte-hartzaileen eskura hainbat gune eta tresna jartzeko eta beraien hezkuntza
arrakasta bideratzeko aukera dakar. Era berean ekintza osagarriak era lasaiagoan
landu daitezke, ikastetxe osoaren dinamikan hobeto uztartuz.

Hedatze proiektuarekin batera, Normalkuntza, Hezkidetza, Steam eta Agenda 30eko
koordinazio-bilerak garatzeko lanak aurrera eramateko antolatu diren bilerak espazio
lasaiagoa izango dute, parte-hartze zabalagoei eta ekintza eragingarriagoei ateak
zabalduz.

Asteazkenetako arratsaldeak irakasleon formakuntza saioak, klaustroak, eta
ebaluazioak egiteko erabiliko dira. Orain arte errekreotan edo eguerditan inoiz egin



izan ditugun mailako jarraipen bilerak arratsaldetan egingo dira, patxadaz eta
sakonago, hausnarketari bidea emanez, ikasle bakoitza hobeto ezagutzeko eta berari
laguntzeko erreminta gehiago eskuratzeko beta izanez, esperientziak, kezkak, …
partekatzeko modua izanik, elkarrekin esku-hartuz, bide berdinetik ekinez, arrakasta
lortzeko.

Aurreko ikasturteetan, Gurasoak Sare Hezkuntza proiektuaren partaideak izateko
asmoarekin, oinarrizko formazio saioak antolatu ditugu: hezkuntza web orria ezagutu
eta erabiltzeko, Inika aplikazioa eta Chromebooka nola erabili azaldu izan diegu
gurasoei. Hedatze proiektuak aukera paregabea emango digu horrelako
jardueretarako espazioa libre izan eta gaiotan lasaiago eta hobeto sakontzeko.

Bestaldetik, Udalaren eskutik hainbat hitzaldi eta tailer proposatzen dizkigute.
Ezezkoa inoiz eman dugunean, leku falta izan da beti aitzaki. Arratsaldeetan
espazio fisikoa zabaltzearen onura nabarmena izango da horrelako gaietarako.

5. PROGRAMAREN KOORDINAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

5.1. JARRAIPEN- ETA HOBEKUNTZA-BATZORDEA

Ikastetxeak honako pertsona hauek osaturiko batzorde hau sortu du, zenbait
pertsonaren izenak definitu gabe baldin badaude ere.

a) Zuzendaria: Maria Teresa Barrena

b) Proiektuaren irakasle arduraduna: Estibaliz Astigarraga

c) Ikastetxeko aita/ama:

d) Ikastetxeko ikaslea: Mikel Orbe

e) Ikastetxeko irakaslea: Maite Sagarduy

g) Ikastetxeko ikuskaria: Asier Egiraun

5.2. KOORDINAZIOAREN FUNTZIOAK ETA ADIERAZLEAK

Funtzioak Adierazleak



• Proiektuaren irakasle arduradunak
ikastetxeko Talde Eragileak egingo
dituen bileretan parte hartzea

• Zuzendaritza Taldekideekin biltzea
eta ardurak banatzea

• Jarraipen- eta hobekuntza-
batzordearen deialdia prestatzea eta
akta jasotzea

• Ikastetxeko sitearen informazioa
eguneratuta izatea

• Izena emateko prozeduraz

arduratzea • Parte hartzaileen

zerrendak kudeatzea

• Eskaintza ixtea: egutegia eta
arduradunak zehaztea

• Irakasleen txandak calendar.ren
antolatzea

• Parte-hartzeko estrategiak sustatzea

• Jarduerak ebaluatzeko
txantiloiak prestatzea eta
kudeatzea

• Ebaluazio-prozesuan laguntzea

• Datuak erregistratzea

• Amaierako memoria egiten laguntzea

Bileretako aktak Driven jasota daude.

• Koordinatzaileak ezagutzen ditu bere
funtzioak eta eguneratzeko
proposamena egin du.

• Sitea eguneratuta dago.

• Calendar eguneratuta dago.

Instagramean eguneratuta dago

• Asebetetze-maila jasotzeko
inprimakiak prestatuta daude.

• Tailerren zerrendak jasota daude.

• Izena emateko prozedura eta orria
eskura dago.

• Ebaluaziorako txantiloien datuak
bildu dira.

• Erabilitako difusiorako
estrategiak zerrendatuta daude .

• Memoriarako proposamenak idatzita
daude Ikas-elkartearen aurrean eman
du proiekturen jarraipenaren berri.

• Zailtasunak jasota daude.

• Hobekuntzarako proposamenak
bilduta daude.

5.3. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA

5.3.1. Jarraitzeko eta ebaluatzeko eremuak

1. Helburuen betetze maila

2. Koordinazio-lanaren balorazioa: zailtasunak eta argumentazioak

3. Proiektuaren antolamendua.

4. Proiektuaren garapenean emandako aldaketak

5. Eragile guztien parte-hartzea eta inplikazioa

6. Jarduerak



7. Hurrengo ikasturterako egokitzapenak eta proposamenak


