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1. Sarrera introducción

Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak Explicación de las razones que
justifican la elección de los objetivos
Gure helburua da beti ikasleengandik ahalik eta emaitzarik edo etekin handiena lortzea
bizitzako arlo guztietan, ikasleen gaitasunak garatzea da gure helburua ; hau guztia,
ditugun ikasleen aniztasunari erantzun egokia emanez. Horregatik, kontuan izango
ditugu ikasleek dituzten ezaugarriak eta hauen beharrizanei dagozkien moduan
erantzuteko ditugun baliabideak erabiliko ditugu.
Helburuen aukeraketa ikastetxearen memoria, diagnostiko-frogaren ondorioz
egindako hobekuntza plana eta ikuskariarekin batera egindako azterketa kontuan
harturik dago eginda. Planteatzen ditugun helburu guztiek gauza bera dute komunean,
gure ikasleen hezkuntza integrala bultzatzea, eta ez emaitzetan oinarrituta bakarrik,
beraz, ikasleen garapen fisikoa, intelektuala, afektiboa eta soziala eskuratzen.
METODOLOGIA BERRIAK Alde batetik ikas-irakaste prozesuetan ematen ari diren
metodologia aldaketak ditugu ikuspuntuan. Gizarte aldakor honetan, komunikazio
sistema anitzak ditugun garaian, irakaskuntza ezin da aurreko mendeko sistemak
erabiltzen zituen arropekin jantzi. Gure inguruan mundua aldatzen doa eta berarekin
batera gure ikasleak ere. Lan egiteko moduak, metodologiak, garai berrietara moldatu
behar ditugu; irakasleok jada ez gara jakintzaren transmisore bakarrak. Metodologia
aldaketa aldarrikatzen dugunean gela barruan eduki digital berriak erabiltzeari buruz
ari gara. Irakasleak prestatzen ari dira eta IKT formazioan jarraituko dugu. Irakaslearen
formazioan ere bi bide aurreikusten ditugu. Batetik, arazo egoeren ingurukoa eta
bestetik, irakaslearen zereginen gestioa erraztuko dituen programak aztertuz, Einika,
Koaderno Digitala...
Erabakiak: aspektu edota faktoreak Aspectos y/o situaciones que han
determinado la toma de decisiones
Gure ikastetxean ikasleak HHtik DBHra ari dira ikasten, hau ezaugarri oso garrantzitsua
da ikasle bizitzaren zati handi baten jarraipena egiteko aukera ematen digulako. Horrek
irakasleen koordinazio etengabea izatea eskatzen digu.
Irakasleek egindako memorietatik ateratako ondorioak kontuan hartu ditugu.
Diagnostiko-frogaren emaitzaren ondoren irakasleek egindako hobekuntza planak eta
ikuskaritzak zuzendaritzari egindako azterketak ere adierazi digu nondik joan ikasleen
gaitasunak hobetzeko.
Gure ikastetxean inklusibitateari ematean diogu garrantzia ikasleen arteko
ezberdintasunak ekiditeko eta bakoitzaren nortasuna behar bezala garatzeko.
Horretarako tutorea, PTak, aholkularia, orientatzaileak eta, dagokionean, zuzendaritza
taldekoak gaine-gainean gaude berezitasunak aztertu eta bideratzeko.

Elkarbizitzak duen garrantzia: Gure harremanak zaindu eskolako giro ona izateko eta
guztiok beharrezko dugulako.
Euskara denon artean komunikatzeko hizkuntza izateko lanean jarraituko dugu.
Izandako froga diagnostikoaren emaitzak kontuan izanda neurriak hartuko ditugu.
Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología
utilizada
Urteko Plan hau burutzeko ikastetxean parte hartzen dugun talde guztiok hartu dira
kontuan.
IUP egiteko orduan Zuzendaritza taldeak erabakitako proposamenak egiteko eskola
komunitateko partaide guztien iritzi eta ekarpenak ezinbestekoak dira ( irakasle,
guraso, ikasle, begirale, langile, ikasle...).
Irakasleen ekarpenak KOORDINAZIO batzordearen bitartez jaso, eztabaidatu eta batu
egin dira. Azkenik, ziklo eta mintegietan aztertu, adostu, eta IUPean islatu.
Ikasleei parte hartzeko eta ekintzetarako proposamenak eskaintzeko aukera emango
zaie.
Gurasoek aurreko ikasturtean zehar egindako eskakizunak ere kontuan hartuko dira.
Jantokiko monitoreek ikusten dituzten beharrizanak eta eskakizunak bideratzeko
elkarlanean jardungo gara.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la
comunidad
Klaustroa claustro
Batzorde pedagogikoa Comisión Pedag.
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo
Mailetako taldeak Equipos de nivel
Departamentuak Departamentos
didácticos
Proiektuen arduradunak Resp. de proyec.
Zikloetako koordinatzaileak
Coordinadores/as ciclos
Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del
alumnado
Familien ordezkariak Respr familias
Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal
Adm. Serv.
Zuzendaritza taldea El equipo directivo
Entrepresak-erakundeak Empresasinstituciones
Behatokia

bai
x
x
x
x

ez

zer-nola qué-cómo
Klaustro batzarren bitartez
Astero behineko batzarretan
Asteroko batzarretan
Asteroko batzarretan

x

Asteroko batzarretan

x

Pedagogi bileretan hilero

x

Asteroko batzarretan

x

Hiruhilean behin

x

Batzorde desberdinetan

x

Noizik behin

x

Asteroko batzarretan
Berritzegunearekin sarri

x
x

Hilean behin

2.1. Helburu orokorrak
1.CURRICULUM PROIEKTUAREN JARRAIPENA KOMUNITATEKO ESPARRU GUZTIAK
KONTUAN HARTURIK.
GUZTIEN HARREMANA BULTZATUZ: Hezkidetza, metodologi aldaketak IKTak txertatuz,
Programaketak moldatu egoera arazoak gehituz, hizkuntza proiektuak,
eleaniztasunaren programazioa finkatu.
Ziklo eta mintegiko irakasleak bilduko dira Curriculun proiektua osotzeko:
.- Arazo egoerak eta IKT baliabideak txertatu programazioetan
.- Aniztasunari erantzuna eman.
.-Hizkuntza plana burutu eleaniztasuna kontuan harturik. Eleaniztasun Proiektuan ez
gaude aurton baina halandabe, aurreko urteetako dinamikari jarraituz, LH 5en eta 6n
plastika eta DBHn musika ingelesez emango dira.
.-Ebaluazio diagnostikoaren behin betiko emaitzak heldu ondoren Hobekuntza Plana
egingo dugu.

2.EUSKARAREN ERABILPENA SUSTATU KALITATEA HOBETUZ.
.- HNP proiektuarekin aurrera jarraitu. Aurten ikastolako diagnosia egitea tokatzen
zaigu.
.- Eskola-komunitate osoa euskera suspertu eta kalitatea hobetzeko planean sartzen
ahaleginduko gara: ikasleak, irakasleak, gurasoak eta ez irakasleak.
.- HH, LH eta DBHn euskara bultzatzeko kanpainak egingo ditugu. Bertan ikastolako
komunitate osoak parte hartuko du.
.- Mateatzen proiektuarekin LHko ikasleek interaktiboki lan egingo dute. Nagusienak
gaztetxoenak, lagunduz.
.-3.zikloko eta DBHko ikasleek batzordea sortuz ekintzak proposatuko dituzte
euskararen erabilera indartzeko.
.- Egun bereziak ikastolan erabiliko ditugu ikastola osoko irakasleek, ikasleek zein
gurasoek Euskararen erabilpena suspertzeko.

3.ELKARBIZITZAKO PLANEAN JARRAITU:
.- Arautegiko arauetan oinarrituta ikasleekin adostuko ditugu gelako arauak.
.- Ikasleen eskubide eta betebeharrak lantzen jarraituko dugu.
.- Ikastola komunitate osoko ordezkariak ( guraso, irakasle, orientatzaile, aholkulari,
jantokiko arduraduna eta ikasleak) parte hartuz, iaz hasitako behatokiarekin jarraituko

dugu: egunerakotasuneko arazoekin irtenbideei emateko, elkarbizitzako neurriak
adosteko gurasoek parte hartuz .

4.IKTen ERABILPENEAN SAKONDU
.- IKTen heldutasun erdiko maila lortu.
.- INIKA programak eskaintzen dizkigun baliabideak erabili ahalik etekin handiena
ateraz.
.- Ikasgeletan eta arlo kurrikular ezberdinetan IKTen erabilera areagotzeko beharrezko
baliabideak antolatu: formazioa eta material ekoizpena.
.- Administrazio eta kudeaketa mailan baliabideak eta tresnak erabiligarri izatea
ikastetxetik kanpo lan egiteko modukoak.

2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades
Helburua Objetivo 1
CURRICULUM PROIEKTUAREN JARRAIPENA .
KOMUNITATEKO ESPARRU GUZTIEN HARREMANA BULTZATUZ koordinatu: gaitasunetan formatuz, aniztasunari erantzunez, hizkuntza proiektua osotuz,
eleaniztasuna aurrera eramanez, hezkidetzan lan eginez eta programaketak berrikusi eta egokitu DBHn hobekuntza plana kontutan harturik.

jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y
fechas

Ikastolako estamentu guztien arteko
informazioa arina izatea.

Zuzendaritza
taldea irakasleak
ez irakasleak
ikasleak
familiak

Ikasturtean zehar

INIKA
gure domeinua
WEB orrialdea
batzarrak
batzordeak

Informazioa zuzenean eta garaiz
emon da %80an.

Zuzendaritza Taldea ikastetxeko
koordinatzaileekin
batzartzea

Zuzendaritza
Taldea
eta
koordinatzaileak

Ordubete astean
behin

Irakasle-gela,
ordenagailuak

Batzarretan adostatutakoa
aktetan
agertuko da. Irakasleen % 100ek
informazioa
hartzea.

Mintegiburuen batzarra astean behin

Mintegiburuak,
DBHko
koordinatzailea,
eta
ikasketa burua

Ordubete astean
behin

Koordinazio bileretako
aktak, curriculum berria

Hizkuntza proiektua eta
programazio
berriak egin, metodologia
aztertuz.
Irakasleen % 100ek parte
hartzea

Eskola komunitate osoak ordutegia adostu
formazioa eta koordinazioa lortzeko

Zuzendaritza
taldea,
batzordea,
irakasleak,
gurasoak

Otsaila baino lehen

Bilerak

2017/18 Ikasturtean ordutegi
berria lortzea.

Arazo egoeretan lan egin, gaitasunetan
murgilduz. Ebaluazioko bat eginez, gaika eta

Zuzendaritza
taldea, irakasleak

Ebaluazioko bat
egin gaika eta

Berritzeguneak eskeinitakoa.

Programazioetan % 100ean
arazo egoera bat izan ebaluazio

mailaka.
Aldaketa metodologikoak bultzatu eta aurre
pausuak eman.

Zuzendaritza
taldea, LHko eta
DBHko ,
irakasleak

mailaka.

Heziberri
Ikastetxean sortutako
materiala.

bakoitzean

Hizkuntza proiektua

Hizkuntzetako
mintegi buruak
Irakasleak

astean behin

Berritziguneak
eskeintzen dituenak

Hizkuntza proiektua bukatzea

irakasleak

ikasturtean zehar

Aurreko urtekoen
esperientzia

Ingelesaren erabilera ezformala
erabiltzea

batzordea
irakasleak

ikasturte hasiera

koordinazio batzarrak
Mintegiak
Hobekuntza plana

Ebaluazio diagnostikoko
emaitzak hobetzea.

Ikasketaburuak,
aholkularia,
kontsultorea,
PTk,
Berritzegunekoak
eta beharrezko
diren espezialista
guztiak

Ikasturte osoan
zehar

HIBPak, Ikuskaritza,
Berritzegunea diren
espezialista guztiak

Ikasle bakoitzaren
behar izanei %95an
erantzuna emon zaio

-Eleaniztasun Proiektuan ez gaude aurton
baina halandabe, aurreko urteetako
dinamikari jarraituz, LH 5en eta 6n plastika
eta DBHn musika ingelesez emango dira.
Ebaluazio diagnostikoko emaitzaren
azterketaren emaitza
kontutan hartu programazioak egiteko
Ikasketaburuek umeen beharrizan berezien
jarraipena egin

HH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Haur Hezkuntzako irakasleak batzartzea

HHko tutoreak
eta zizklo
honetan dauden
beste irakasleak

Astean behin

HHko tutoretzan edota
HHko pantailadun gela
batean

Batzarretan adostatutakoa
aktetan
agertuko da. Irakasleen % 100ek
informazioa hartzea.

Maila bereko tutoreen arteko koordinazioa

Maila berean

Ordubete astean

Dagokion mailaren gela

Bi gelen funtzionamendua

Familarekiko komunikazioa

dauden tutoreak

behin

batean

parekoa izan da egindako % 80a

Tutoreak eta
familiak

Finkatutako
datetan eta
beharrezkoa
denean

Dagokion gelan

Ea komunikazioa %100a
komunikazioa egokia izan den

LH 1.zikloa
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Ikasgaien programaketak berriztatzea.

Tutoreak

Ikasturtean zehar.

Formazioa eta dauzkagun
materialak.

Hiruhileko bakoitzean,
emandako gaien arabera.

Ikasle bakoitzarentzako baliabide digitalak
lortu eta ahalik eta gehien erabiltzea.

Zuzendaritza
taldea eta
tutoreak

Ikasturte hasieran.

Ikasleentzako ordenagailuak,
teklatuak eta saguak.

Hiruhileko bakoitzean, egindako
lanen arrakasta aztertuz.

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Ikasleentzako ordenagailuak,
teklatuak eta saguak.

Hiruhileko bakoitzeko arlo
bakoitzean arazo egoera drivean
izan

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

LH 2.zikloa
jarduerak
actividades

Programazioak eguneratzen hasi.

arduradunaagenteak
responsable y
agentes
2.zikloko
irakasleak

kurtsoan zehar

LH 3zikloa
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

Euskara arloan ikasgaia digitalizatzen hasiko
gara

3.zikloko
irakasleak

kurtsoan zehar

Irakasleen trebetasunak
, irakasleen formazioa
ikastetxean eta ikastetxetik
kanpo

Ekainerako hiruhileko bateko
materiala prestatuta izatea.

Matematika eta Lengua digitalizatu.

3.zikloko
irakasleak

kurtsoan zehar

Irakasleen trebetasunak
, irakasleen formazioa
ikastetxean eta ikastetxetik
kanpo

Ekainean kurtso osoko
programazioak

Programazioak eguneratzen hasi.

3.zikloko
irakasleak

kurtsoan zehar

Irakasleen trebetasunak,
irakasleen formazioa
ikastetxean eta ikastetxetik
kanpo

Ekainean gaitasunen
programazioen bi heren drivean
izatea.

DBH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

HIZKUNTZA-MINTEGIAK: programazioak
egitean baliabideen estekak aipatuko ditugu.

Hizkuntza
mintegiak

Ikasturtean zehar

Curriculuma,
programazioak, material
berriak, Symbaloo eta beste
tresna digital batzuk.

1.hiruhilabetea amaitu orduko
programazioak amaituta izatea.

HIZKUNTZA-MINTEGIAK: programazioetan
maila eta hiruhilabete bakoitzean arazo
egoera unitate didaktiko bat garatuko da.

Hizkuntza
mintegiak

Ikasturtean zehar

Curriculuma,
programazioak, material
berriak, Symbaloo eta beste
tresna digital batzuk.

Hiruhilabete bakoitzean arazo
egoera unitate bat garatuta
izatea.

HIZKUNTZA-MINTEGIAK: Hizkuntza
proiektuaren bitartez hizkuntza mintegien
arteko koordinazioa: testu-tipologiaren mapa
3 hizkuntzetan,metalinguistikako kontzeptuak
eta gazte literaturaren irakurketa adostu.

Hizkuntza
proiektuaren
kideak.

Ikasturtean zehar.

Hizkuntza proiektuan
sorturiko materiala.

Ikasturte amaieran.

TEKNO_PLASTIKA Mintegia, Gelako lan-taldeak
burutzerakoan, neska-mutilen kopurua
berdina kontuan izan elkar kooperazioa
bultzatzeko.

Irakasleak

Kurtsoan zehar.

Proiektu bakoitzaren bukaera.

TEKNO-PLAST: Programazioak eta Arazo
egoerak egingo dira. Ebaluazio irizpideak eta
berreskurapen sistema adostu.

Mintegikoak

Kurtsoan zehar

Curriculuma,
programazioak, arazo
egoerak...

1.hiruhilabetean,
programazioak. Hiruhilabetero,
arazo egoera.

MATEMATIKA: Ikasturte honetan
programaketa berrikusiko ditugu, Heziberrik
ezarritako arauak jarraituz eta ED17an
ateratako emaitzak kontutan hartuz. Beste
aldetik, ikasturte honetan ere, programaketan
planteatutako Arazo Egoerak landuko ditugu.
HIBP ( errefotzuak) antolatu, jarraipena egin
eta ebaluatu.

Mintegiko
irakasleak

Kurtsoan zehar

Heziberri ko curriculuma,
programazioa, Arazo Egoera
ezberdinak...

Ebaluazio bakoitzeko datuekin.

GIZARTE MINTEGIA;Programazioeta gaitegia
arazo egoeren bidez nola landu aztertu,,
berreskurapen sistema eta puntuazioak
berbegiratu, klaseetan erabiltzen ditugun linken zerrenda egin.

Mintegikoak

Kurtsoan zehar

Programazioak, Arazo
egoerak...

1.hiruhilabetean,
programazioak. Hiruhilabetero,
arazo egoera bat gutxienez.

INGLES MINTEGIA: Arazo egoerak egingo
ditugu programazioan txertatzeko, gutxienez
ebaluazioko bat. Pendienteak gainditzeko
erizpideak adostuko ditugu.

Mintegikoek
irakasleak

Kurtsoan zehar

Arazo egoerak

Ebaluzio desberdinetan

Helburua Objetivo 2
EUSKARAREN ERABILERA SUSTATU. EUSKERAZ BIZITZEKO jarduerak prestatu (IPIak daukan ezaugarriaz baliatuz)

jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

HNP proiektuarekin aurrera jarraitu
Ikasturte honetan Euskararen egoeraren
diagnosia egingo dogu.

HNPko
arduraduna
zuzendaritza
taldea
irakasleak
ikasleak
gurasoak

Ikasturte osoan
zehar

Berritziguneak emoten
dizkigunak

Euskeraren erabileraren argazkia
eukiko dogu eginda

-DBH eta LH 6.eko ikasleek sortutako Euskera
Batzordea eraginkorra izaten lagunduko dugu:
euskeraren egunean eta egiten diren
kanpainetan beraien parte hartzeak
esanguratsua izanez.Batzarretarako egutegia
egin.

Zuzendaritza
Taldea,
irakasleak,
ikasleak,
gurasoak,
begiraleak

Urte osoan zehar.

Ikastetxeko esparru guztiak

Ikasleen arteko euskeraren
erabilera 60% igo da

-HH, LH eta DBHn euskara bultzatzeko
kanpainak egingo ditugu. Bertan ikastolako
komunitate osoak parte hartuko du .

Zuzendaritza
Taldea,
irakasleak,
ikasleak,
gurasoak,
begiraleak,
langileak.

Urte osoan zehar

Ikastetxeko esparru guztiak

Euskararen eguneroko erabilera.
%90koa da

INAUTERIETAN garrantzi handia emango
diogu emanaldiari: euskararen erabilpena eta
bertsoen mezuak kontuan hartuz.

Lehiaketaren
epaileak

Inauterietan

Egun horietako euskeraren
erabilpena %100 izatea

HH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Argitxoz baliatuz jarduera anitzak burutu

Tutoreak

Ikasturte osoan
zehar

Argitxoren irudia eta horrek
daukan indarra

Euskararekiko jarrera positiboa
izatea eta ikaslegoaren %75ak
euskara haien artean erabiltzea

Txiki Txokoak LHko 5 . mailako ikasleekin

HHko 3, 4 eta 5
urteko tutoreak
LHko 5. mailako
irakasleak

Ikasturte osoan
zehar, hilean behin

Horretarako prestatuta
dagoen materiala

5. mailako haurrek eta Haur
Hezkuntzako %75ak euskeraz
hitz egiten duten haien artean

LH 1.zikloa
jarduerak
actividades

Gaztelania gehiegi lotsarik gabe egiten duten
ikasleekiko estrategiak sortzea eta
esperimentatzea.

arduradunaagenteak
responsable y
agentes
Tutoreak

denboralizazioa
temporalización

Ikasturtean zehar.

baliabideak
recursos

Motibazio kanpainak
eta indartzeak.

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas
Hiruhileko bakoitzaren hasieran
eta amaieran, ikasle horien
garapena aztertuz.

LH 2.ziklo
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y

fechas
Euskararen erabilpena sustatzeko kanpainak

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Mahaian jartzen
diren taulak eta
euskerazko pelikulak

Umeen artean euskeraz ari
direla entzutea

Egun berezietan jarduera bereziak antolatu.

Irakasleak

Euskeraren eguna,
Olentzero,
Inauteriak...

Abestiak, dantzak,
marrazkiak, jokoak...

Umeen artean euskeraz ari
direla entzutea

LH 3.ziklo
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

Euskaraz bultzatzeko kanpainak antolatuko
ditugu. Egun berezietan jarduera bereziak
antolatuz: bertsoginkana, euskara eta Olentzero
eguna. Inauterietan ekintzak bideratuko ditugu.

3.zikloko tutoreak

Kurtsoan zehar

Diagnosia eginez gero ahuleziak markatu eta
hobekuntzak proposatu. HNPko figura LHn
derrigorrezkoa ikusten dogu, gure baliabideetatik
lortu beharko genduke.

Irakasleak

Kurtsoan zeha

Euskararen eguneko jarduerak berriztu (dantzak
eta abestiak)

Irakasleak

lehenengo
hiruhilekoan

baliabideak
recursos

Jolasak
Ipuinak
Bertsoak

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas
Umeen artean euskeraz ari direla
entzutea

Irakasleen arteko koordinazioa
izatea.

Abestiak

Ekintza berrien bilduma egitea.

DBH
jarduerak
actividades

NATUR MINTEGIA
Ahozkotasunari garrantzia

emango

diogu

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

Irakasleak

Behin
ebaluazio
bakoitzean

baliabideak
recursos

-Arbel digitala
-Blogak

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

- Prestutako materiala
- Hiztegi egokia

(Ikasleek prestatutako aurkezpenak klasearen
aurrean, ikasleek aurkeztutako esperimentuen
azalpenak, …)
TEKNO-PLAST
Ahozkotasunari garrantzi handia emango zaio.
Ezinbestekoa izango da irakasleari eta kideei
euskeraz zuzentzea, klaseko hizkuntza euskera
da eta.

behintzat.

Irakasleak

- Infografiak
-Laborategiko
materiala

- Doinua
- Komunikazio erraztasuna
(Ebaluazio bakoitzean, bakoitzari
dagokionean)

Kurtsoan zehar

Klasean euskera erabiltzen dutela
entzutea.
Ebaluazio bakoitzean euskeraren
erabilera notan sartuko da
Proiektu bakoitzaren bukaeran,
notarako kontuan izango delarik

GIZARTE MINTEGIA
Ahozko azalpenak eta aurkezpenak egiterakoan
akatsak zuzentzen zaizkie, hiztegi propioaren
erabilera euskaraz nola erabiltzen duten ea ikasi
badute, , beraien artean euskeraz jardutera
bultzatu.

Mintegiko
irakasleak

Kurtsoan zehar

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

Mintegiko
irakasleak

Kurtsoan zehar

INGELERA MINTEGIA: Ingeleran azalpenak
ulertzen ez badituzte euskaraz emango zaizkie,
beti ere jatorrizko hizkuntza ingelera izanik.

Mintegikoak

Kurtsoan zehar

EUSKARA MINTEGIA:
Ahozkotasunari garrantzia emango diogu, eta
jendaurreko ahozko azalpenak egingo ditugu.

Mintegiko
irakasleak

Kurtsoan zehar

EKI materiala,
powerpointak

HIZKUNTZA PROIEKTUA: Euskararen trataera
akademikoa dela eta, hizkuntzatakoak ez diren
mintegietara ahozkotasuna lantzeko rubrikak eta

Hizkuntza
proiektuko
batzordea

Kurtsoan zehar

Hizkuntza
proiektuko
batzordeak

Curriculuma

Euskera hizkuntz matematikoaren
erabilpenera ohitzea.

Euskera ulermen tresna bezala
erabiliko dugu, ikasgaia ingeleraz
ematen baita.
Gorputz hizkuntza
Doinua eta intonazioa
Egitura eta koherentzia
Komunikazio asmoa (ebaluazio
bakoitzean)
Ikasturte amaieran

irizpideak eskaini.

sorturiko materiala

Helburua Objetivo 3
BIZIKIDETZA PROIEKTUAN JARRAITU

jarduerak
actividades

Elkarbizitza plana zabaldu

Behatokia hilabetean behin batzartu

Formazioa: Bonus elkarrekinek antolatuta
egoera disruptiboei buruz.
Formazioa: talde dinamizatzailea
Jantokiko arduradunarekin astero bilduko gara
ikasleen jarraipena egiteko

arduradunaagenteak
responsable y
agentes
Zuzendaritza taldea,
kontsultorea eta
orientatzailea
Zuzendaria,
Ikasketaburuak,
gurasoen
ordezkariak,
jantokiko
arduraduna eta
ikasleen ordezkariak
LHko ikasketaburua
Berritzegunea
Ikasketaburuak eta
jantokiko
arduraduna

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Ikasturtean zehar

Elkarbizitza plana bera

Ikastolako komunidade osoari
ezagutarazi

Hilabetean behin

batzarrak
aktak

Adostu elkarbizitzarekin
zerikusia duten erabakiak

Ikasturtearen
hasiera
Ikasturtean zehar

Irakasleak ekarritakoa

Ikasturtearen hasieran jarrera
disruptiboari buruzko azterketa

Berritzeguneak
ekarritakoa

Jazarpen kasuen azterketa

Parteak, aktak,..

Adostu elkarbizitzarekin
zerikusia duten erabakiak

Astero

Ikasleak era egokian ibili pasabideetatik

Irakasleak

Egunero

Arauak

Pasabideetan giro lasaia izatea.

HH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Norberaren eta besteen emozioak identifikatu,
onartu eta adierazten hastea

HHko irakasleak

Urte osoan zehar,
egoera
esanguratsuak
sortzen diren une
guztietan

Sentimenduei
buruzko ipuinak eta
hauek adierazten
dituzten irudiak

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

Euren arteko gatazkak modu egokian bideratzeko
proposamenak, adibidez Adostokien dinamika
batzuk erabiltzen

HHko ikasleak
HHko irakasleak
bitartekari moduan

Egunero
beharrezkoa
denean

Jarrera baikorra
gatazkak
konpontzeko
modukoa

Euren artean sortutako gatazken
%60a haiek bakarrik bideratzen
dituzte modu egokian

LH 1.ziklo
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Balio zibiko-sozialetarako aukeratutako ekintzak
praktikan jartzea.

Tutoreak

Ikasturtean zehar

Aurretik
aukeratutako
baliabideak.

Hiruhileko bakoitzaren
amaieran, egindako ekintzen
arrakasta aztertuz.

Intzidentzia-parteen orriak diseinatzea eta
erabiltzea.

Tutoreak

Ikasturtean zehar.

Intzidentzia-parteak

Intzidentzia bat gertatzen den
bakoitzean.

LH 2.ziklo
jarduerak

arduraduna-

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta

actividades

agenteak
responsable y
agentes

temporalización

recursos

Umeen artean
arduradunak
izendatu

datak
evaluación: indicadores y fechas
Pasilloetatik behar bezala
ibilitzea lortu

Pasilloetatik astiro eta ixilik ibili

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Motxilak eskaileretan eskuetatik hartuta jaitsi, ez
dandarrez.
Pasilloetatik baloia poltsa barruan eraman

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Eskaileretan behar bezala
ibiltzea lortu

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Umeen arteko gatazkak unean bertan bideratu
eta tutoretza orduetan landu

Irakasleak

Ikasturtean zehar

Tutoretza orduak
Parteak

Pasilloetatik behar bezala
ibilitzea lortu
Bizikidetza egokia lortu guztion
artean

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

LH3
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y ag.

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Emakumearen eguna eta tratu txarren kontrako
egunen inguruan jarduerak jorratu.

Irakasleak

Tutoretzako
orduetan

Bloga, Eskolaz
kanpoko erakundeek
bidalitako materiala
(Sindikatu,
Emakunde, ….) .

Ebaluazio kualitatiboa zikloko
hurrengo koordinazio bileran
aztertu.

Hizkuntza sexista gaia tutoretzan landu.

Tutoreak, irakasleak

Tutoretzako
saioetan

Bloga, Eskolaz
kanpoko erakundeek
bidalitako materiala
(Sindikatu,
Emakunde, ….)

Ormairudiak pasabideetan
jarriko dira.

Gelan adostutako arauak kontuan hartu.

Irakasleak

Kurtsoan zehar

Ormairudiak,

Geletan agertzea adostutakoa.
Notetan adieraztea jarreren
hartzea.

Sexualitate eredu ezberdinak aintzat hartu eta
ikasleekin landu.

Irakasleak

kurtsoan zehar

Bloga, Eskolaz
kanpoko erakundeek
bidalitako materiala
(Gay eta lesbianen
elkartea, Krisalis,
Emakunde,
….)Tertulia

Ahozko adierazpenen bidez
ikasleak eztabaida sortu.

DBH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y ag.

denboralizazioa
temporalización

Irakaslea eta
ikasleak

Ikasturte osoan
zehar. Proiektu
bakoitzean
taldekatze
desberdinak.

Gogoeta fitxa bat
ikasleek betetzeko

Proiektu bakoitzaren amaieran.

TEKNO-PLASTIKA
Klasea lan esparrua da eta hizkuntza formala
erabili behar da, bai kideen artean, bai
irakasleekin.

Irakaslea eta ikaslea

Ikasturte osoan
zehar.

Gogoeta fitxa bat
ikasleek betetzeko

Proiektu bakoitzaren amaieran

MATEMATIKA MINTEGIA
Ikasgelako giroa ahalik eta hoberen izateko
arauak adostu : Puntualtasuna,elkarrenganako
errespetoa, aniztasuna ulertzen eta onartzen
lagundu

Irakaslea eta ikaslea

Ikasturte osoan
zehar

Eguneroko jarduerak

TEKNO-PLASTIKA
Teknologiako eta plastikako arloetan taldeka lan
egingo dugu bizikidetzari garrantzia emanez.
Talde lanean koordinatu, elkar lagundu, ardurak
hartu, proposatu, entzun, negoziatu eta
adostasunetara heldu beharko dute,
elkarbizitzarako ezinbestekoak.
Taldekatze desberdinak eta mistoak egingo dira,
kide desberdinak ezagutu eta taldearen barruan
rol desberdinak betetzeko.

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Kurtso bukaeran hausnarketa
egingo da

Helburua Objetivo 4
IKTen garapenarekin jarraitu. Heldutasunean erdi mailara heltzea.

jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y ag.

denboralizazioa
temporalización

IKT Formazioa irakaslentzat: google ren
aplikazioak, Calendar, Einika, Koaderno
digitala,chromebooken kudeaketa eta
erabilpenaren inguruan,...
.-Gurasoei ere formazioa emango zaie
chromebook eta google aplikazioen inguruan.
.-Sare hezkuntzako mintegietan parte hartu

Zuzendaritza taldea.
Xenon
Andoni Rodriguez
Berritzegunea

.-Irailaren hasieran +
.-Urriaren 9,16an:
17:00-19:00
.-Gurasoentzako:
urriaren 18an,
17.00-19:00
.-Hilean behin

Heldutasunaren erdiko maila lortzea:
Irakaskuntzaren jarduera:
.- Programazioa, memoria, urteko plana formatu
estandarizatuan eta beste dokuentu batzuk:
Harrerari, tutoretzari eta orientazioari buruzkoak
ikastetxeko sarean eta drivean izango ditugu..
.-unitate didaktikoen eta/edo material digital
osagarrien zerrenda eguneratua izatea
programazioan. Symbaloo en bitartez adibidez.
.-Maila bakoitzeko arloen % 50en, gutxienez,
irakasleek eduki digitalak sortu edo egokituz
ikastetxeko sarearen bidez partekatu..
.- multimediabaliabideak (bideoak, audioak,
irudiak...) erabiliz programazioak osatzea..
.-Lehen Hezkuntzako 5. mailatik aurrera,
ikasgelan ikasleek baliabideak (blogak,
webguneak, hodei-biltegiratzea, webquestak)

IKT batzordea

17-18 ikasturtea

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fecha
Irakaleen erabilpen digital %80ra
igotzea

Berritzeguneko
aholkularitza

IKT heldutasunaren erdiko
mailaren agiria lortzea.

erabiltzea.
.-DBHko 1. mailatik aurrera ikasgelan garatzen
arloko, jarduera bat garatu du Ikaskuntza
Ingurune Birtualean (IIB) ikasturteko unitate
didaktiko bakoitzeko.
.-Ikastetxeak liburutegian baliabideak jartzen ditu
ikasleen esku, Internet eta tresna ofimatikoak
Formazioa:
.-Ikastetxearen urteko planean eta/edo
kudeaketa-planean: Berritzeguneko IKT bi
mintegietan parte hartzea, Google app,
chromebooken inguruan formazioa, aldaketa
metodologikoak IKTak txertatuz eta heldutasun
erdiko maila lortzeko formazioa jaso.
Plangintza:
.-Ordutegiak eta zaintzaldiak, ikasle taldeen
zerrendak sarean eta webean egotea
.-Irakasleen symbaloon protokolo karpeta
zabaldu eta bertan jarri (gaur egun idazteko
karpetan daudenak)
Administrazioa:
-administrazioi edo kudeaketa-agiriak,
dokumentu batean zenbait gairi buruz hartutako
erabakiak azaltzea, adibidez: zer informazio
gorde behar den, non eta nork eskuratu ahal
izango duen. Erabiltzaileek plataformak eta
ikastetxearen berezko inguruneak erabiltzeari
erreferentzia egiten zaio.
komunikazioa eta informazioa:
.-DBHko 1. mailatik aurrera, irakasleek
mezularitza sistemaren bat eta ikasgelako
agenda digitala erabiltzen du ikasleei ikasgelako
hainbat gairi buruzko informazioa emateko
(azterketak, bisitaldiak, lanak...).
.-Ebaluazio-emaitzei buruzko informazio guztia,
eta gainditu dutenen eta gainditu ez dutenen

estatistikak (ehunekotan) ikastetxeko sarean
kontsulta ditzakete irakasleek.
.-Notak eta hutsegiteak komunikazio digitaleko
sistema baten bidez (esaterako, posta
elektroniko edo SMS bidez) komunikatzen zaizkie
familiei. Sistema tradizionalak hartzaileak
eskatzen duenean baino ez dira erabiliko.
.-Ikastetxeko barne-komunikazioak (deialdiak,
aktak, ekimenak...) posta elektronikoaren eta
Inikaren bidez egiten dira.
HH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

HH 4 eta 5 urtekoek arbel digitala baliatuz
goizeko errutina eta beste jarduera anitzak

HH 4 eta 5 urteko
tutoreak

Egunero

Ordenagailua
Arbel digitala

Baliabideek baimentzen badute,
errutinen %100a egitea

HH 2 eta 3 urtekoek arbel digitala baliatuz
goizeko errutina eta beste jarduera anitzak
(behar diren baliabideak eduki izanez gero)

HH 2 eta 3 urteko
tutoreak

Egunero

Ordenagailua
Arbel digitala
(oraindik ez dagoena)

Baliabideak izanez gero, eta
hauek baimentzen badute,
errutinen %100a egitea

Intranet, INIKA, emailaren… erabilera bultzatzea

HHko irakasleak

Urte osoan zehar

IKTek eskaintzen
dituztenak

Ikasturte bukaeran aztertuko
dugu bakoitzak hauen erabilera
%20a handitu duen

LH 1
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

Ikasle bakoitzarentzako baliabide egokiak lortzea

Zuzendaritza taldea

denboralizazioa
temporalización

Ikasturte hasieran

baliabideak
recursos

Ordenagailuak,
teklatuak eta saguak.

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas
Ikasturte amaieran, baliabideen
kopurua eta kalitatea aztertuz.

Baliabide digitalak ahalik eta gehien erabiltzea.

Tutoreak

Ikasturtean zehar

Ahal den guztia

Hiruhileko bakoitzaren
amaieran, egindako ekintzak
aztertuz,

LH 2
jarduerak
actividades

Arloak notebook-en bitartez lantzen hasiko gara

arduradunaagenteak
responsable y
agentes
2.zikloko irakasleak

denboralizazioa
temporalización

kurtsoan zehar

baliabideak
recursos

25 notebook LH 3.
mailan eta beste 25
LH 4. mailan.

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas
Notebook-en erabilera
bereganatzea ekainerako

LH 3
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

Berrikuntza metodologikoak IKTekin txertatu.

Irakasleak

kurtsoan zehar

Chromebook,
aplikazioak , ikasteko
eremuak,...

Matematika eta Lenguan
ekainerako programatuta izatea.
Beste ikasgaietan material
digitala sortzea eta
programazioetan txertatzea.

Material digitala egokitu aniztasuna kontuan
harturik

Irakasleak

kurtsoan zehar

Chromebook,
aplikazioak , ikasteko
eremuak,...Beste
ikasturte batzuetako
liburuak eta
materialak.

Egokitzapenetan agertzea.

DBH
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta
datak
evaluación: indicadores y fechas

TEKNO-PLASTIKA. Material digitala prestatu

Mintegiko irakasleak

Ikasturtean zehar

IKT baliabideak

Ikasturte amaieran

TEKNO-PLASTIKA. Material digitala symbaloo
ipini denen eskura

Mintegiko irakasleak

Ikasturtean zehar

IKT baliabideak

Ikasturte amaieran

TEKNO-PLASTIKA. Classroom erabiltzen hasi

Mintegiko irakasleak

Ikasturtean zehar

IKT baliabideak

Ikasturte amaieran

MATEMATIKA: Classroom erabiltzen hasi eta
erabiltzen ditugun baliabideak symbaloo batetan
jarri.

Mintegiko irakasleak

Kurtsoan zehear

Formakuntza

Ikasturtean zehar eta bukaeran.

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro
Eskola egutegia eta ordutegia

Calendario escolar y horario general del centro

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA: Irailaren 7etik 23ra eta ekainaren 7tik 23ra, lanaldi jarraia
izango dute. Beraz, ordutegia 9.00etatik 13.00etara izango da.

DBH: Irailan eta ekainan goizez bakarrik arituko dira.

DBHko aurkezpena (kurtso guztietarako) irailaren 7an goizeko 11:00etan.
Presentación de la ESO el día 7 de septiembre a las 11:00 (todos los cursos).

Ebaluazioen egutegia

LH
3 ebaluazio ditugu:
2017-12-22
2018-03-23
2018-06-22

Calendario de evaluaciones

DBH
Ebaluazio bakoitzaren erdian “aurre-ebaluazio” bat egiten da. Horretarako, ebaluazio erdiko
oharrak betetzen dira ikasle bakoitzeko, karpetetan ikasleen orriak jartzen dituzte tutoreek eta
guztiok idazten dugu. Bilera egunean, ikasleei buruz hitz egiten da eta hurrengo egunean
tutoreak bidaltzen ditu etxeetara gurasoek irakurtzeko. Hauek sinatuta, ikasleek tutoreei
ematen dizkiete gordetzeko.
EBALUAZIO-DATAK (Erdiko Oharrak eta Boletinak):
Ebaluazio erdia

1.

2.

3.
Ez
ohikoa

Irakasleen
batzarra
DBH 1-2: Urriak
18
DBH 3-4: Urriak
25
DBH 1-2:
Urtarrilak 31
DBH 3-4: Otsailak
7
DBH 1-2:
Maiatzak 9
DBH 3-4:
Maiatzak 16
---------

Ebaluazioa

Notak

Irakasleen batzarra

Notak

Urrriak 20
Urriak 27

Abenduak 13
Abenduak 20

Abenduak 15
Abenduak 22

Otsailak 2
Otsailak 9

Martxoak 14
Martxoak 21

Martxoak 16
Martxoak 23

Maiatzak 11
Maiatzak 18

Ekainak 18

Ekainak 20

--------

Ekainak 27

Ekainak 28

Kurtsoko azken eguna, ekainak 20a da. Hortik aurrera Ez Ohiko azterketak izango dira. Beraz,
ekainaren 21, 25 eta 26an izan daitezke. Azterketa horiek ofizialak direnez, ez dira inoiz dataz
aldatuko
El último día de curso es el 20 de junio. A partir de ahí se realizarán los Exámenes
Extraordinarios. Por lo tanto, éstos pueden ser los días 21, 25 y 26 de junio. Como estos
exámenes son oficiales no se cambiarán nunca de fecha.

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak

Criterios de

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

Tutoretzen banaketarako irizpideak

Criterios de distribución de tutorías

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

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

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

Ikasleak taldekatzeko irizpideak

Criterios de agrupación del alumnado

HH/LH
1) Neska eta mutil kopuruaren arteko oreka.
2) Adinaren oreka.
3) Eduki mailak orekatuta egotea talde guztietan.
4) Errepikatzaileen kopuru antzekoa izatea talde guztietan.
5) Kasu berezietan ikasleen jarrera edo lagunak izatea hartzen da kontuan.

DBH
1) DBHko 1. Mailako taldeak egiteko LH 6. mailako tutoreekin egiten dira taldeak, haiek
dutelako horien informazioa. Aurton kanpotik etorri diren jatorrizko ikastetxeetako
irakasleekin hitz egin dugu.
2) DBH 1.etik 2.era taldeak mantentzen dira.
3) DBH 2., 3. eta 4. mailan saiatzen gara orekatzen nesken eta mutilen kopurua,
errepikatzaileen kopurua eta honez gain, hautazkoen aukeraketa. Salbuespenak egon
daitezke. Beti ere egoera aztertuta eta aldaketa komenigarria ikusten bada.

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak

Criterios de

organización del apoyo y del refuerzo educativo
Alde batetik, HPBko ikasle kopuruaren arabera administrazioak PT eta Logopeda irakasleak
esleitzen ditu. Kontsultorea eta irakasleen artean ordu banaketa antolatzen dute ikasleen
beharrizanen arabera.
Bestalde, Ebaluazio diagnostikoaren emaitzez eta irakasle taldearen iritziaz baliatuz bikoizketak
(DBH) edo indartzeak (LH) antolatzen dira ikasgai batzuetan.

Aurreko ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat errefortzu programa
antolatzen da.
Errepikatzaileentzako programa berezia egiten saiatuko gara hurrengo ikasturtean.

Gune komunen antolaketarako eta baneketarako irizpideak

Criterios de

organización y distribución de los espacios comunes
Gure ikastetxeak daukan arazo larria espazio falta da. Hori dela eta, badakigu askotan
baldintzatuta dagoela gure antolakuntza eta jarduera akademikoa.
Ordutegi desberdinak ditugu HH-LH eta DBHn, patio orduak eta jantoki orduak antolatu ahal
izateko.
Biblioteka ordutegia egiterakoan ikasleria osoarentzako zerbitzua izaten saiatzen gara.
Kiroldegia (udalekoa) eta bere eraikinaren gainean dagoen patioa erabiltzen dugu. Uzten
digutenez, posible da Gorputz Hezkuntza ikastetxeko patioan eta kiroldegian banatzea.
Informatika gelak erabiltzeko ordutegiak daude. Batzuetan DBHn biak erabili behar direnez,
ikasgaien ordutegia moldatu behar da posible izateko.

Irakasleria eta tutoretzen banaketa

Profesorado y distribución de tutorías

MAILA
ETAPA
TALDEA

KARGUA

ORDU
GUTXI

Libe Alonso
Leibar

DBH

Zuzendaria

Osoa

Agurtzane
Azurmendi
Uriarte

LH

Ikasketa
Burua

Maria Jesús
Gorostiza

DBH

Mari Tere
Artetxe
Barrena

IZEN
ABIZENAK

ZIKLO
DEPARTAMENTUA

FAMILIEI
ARRETARAKO
ORDUTEGIA

Gizarte Zientziak

Hitzordua
adostuta

1/2

LH

Hitzordua
adostuta

Idazkaria

1/2

PLASTIKA

Hitzordua
adostuta

LH

Zuzendari
ordea

2/3

LH

Hitzordua
adostuta

Cristina
Gondra
Dondiz

DBH

Ikasketa
Buru
ondokoa

1/2

Aholkularia

Hitzordua
adostuta

Angel
Gonzalez
Menika

HH

AKA

Osoa

Idazkaritza

Iban Sáez
González

HH2A

Tutorea
Ziklo koord.

-

HH

Hitzordua
adostuta

Mikel
Auzmendi
Irazoqui

HH2B

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Marisabel Iza
Yurrebaso

HH2

Irakasle
laguntzailea

Ordu
bi

HH

Edurne
Gurtubai Zuazo

HH3A

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta
Hitzordua
adostuta

Amaia Buen
Iturriaga

HH3B

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Ane Martínez
Martínez

HH4A

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Iban Etxebarria
Bartolomé

HH4B

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Aitziber
Otaolea
Martínez de
Morentín

HH5A

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Aratz Sagarna
Uriarte

HH5B

Tutorea

-

HH

Hitzordua
adostuta

Gerardo Sienra
Alvarez

LH1A

Tutorea

--

LH

Hitzordua
adostuta

Idoia Torre
Uriarte

LH1B

Tutorea

LH

Hitzordua
adostuta

Aitor Markinez
Arruza

LH2A

Tutorea

LH

Hitzordua
adostuta

Susana
Hernández San
José

LH2B

Tutorea

LH

Hitzordua
adostuta

Ikerne Goitia
Pagoaga

LH3A

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Karmele
Intxaurraga
Mendibil

LH3B

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Itziar Belasko
Saiz

LH4A

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Lourdes Obieta
Mañaricua

LH4B

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Sole Criado
Ramiro

LH4

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Jaione Enderika
Solaun

LH5A

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Ana Aduna
Ortueta

LH5B

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Andoni
Rodríguez Blas

LH6A

Tutorea

-

LH

Hitzordua
adostuta

Ianire
Ibarrondo
Agromayor

LH6B

Tutorea

.

LH

Hitzordua
adostuta

Iñaki Untzueta
Aiesta

LHGorputz
Hezkuntza

Espezialista

-

LH1, LH2, LH3,
LH4, LH5 eta
LH6 mailak

Hitzordua
adostuta

Ainhoa
Arrizubieta
Gabiola

HH eta LH
Ingelesa

Espezialista

HH4, HH5, LH5
eta LH6

Hitzordua
adostuta

Virginia
Cerdeiriña
Galán

HH eta LH
Ingelesa

Espezialista

LH1, LH5 eta
LH 6 mailak

Hitzordua
adostuta

Miren Escudero
Bizkarguenaga

LH-Musika

Espezialista

-

HH4, HH5, LH1,
LH2, LH3, LH4,
LH5 eta LH6

Hitzordua
adostuta

Blanca Bustillo
Mesanza

LHIngelesa

Espezialista
Ziklo koord

Ordu
bi

LH1, LH2, LH3
eta LH4

Hitzordua
adostuta

Sergio González
Guzmán

HH-LH

Aholkularia
Ziklo koord

-

HH eta LH

Hitzordua
adostuta

Bibliotekaria

Ordu
bi-

HH eta LH

Hitzordua
adostuta

Neva Pinillos
Sanz de
Galdeano

HH eta LH

Zitaz
adostutakoa

Gallego
GorriakoaHH/LH

Hitzordua
adostuta

-

HH-LH

Hitzordua
adostuta

-

Deustu IP-koa
da

Hitzordua
adostuta

Hezitzailea

LH eta DBH

Hitzordua
adostuta

Hezitzailea

HH

Hitzordua
adostuta

LH

Hitzordua
adostuta

Ainhoa Basterra
Fernández

HH-LH

PT

Baikune Duce
Echevarria

HH-LH

ALE

Zuriñe
Cantalapiedra
Gutiérrez

HH-LH

PT

Marina
Mendiguren
LabiruaIturburu

LH

Erlijio
irakaslea

Matxalen
Berrojain
Larrauri

LH

Ainhoa Pérez
Zarrraga

HH

Francisca
Sancho
Valdibielso

LH

-

Hezitzailea

IZEN ABIZENAK

MAILAETAPATALDEA

KARGUA

Amuriza Zelaia,
Myriam

DBH

MINTEGI
BURUA

MATEM

Hitzordua
adostuta

Arana Olalde,
Jaime

DBH

MINTEGI
BURUA

EUSKERA

Hitzordua
adostuta

Berasaluce
Lastra, Iranzu

DBH

TUTOREA
DBH 1C

LENGUA

Hitzordua
adostuta

Bernal Marina,
Karen

DBH

ERLIJIO

Hitzordua
adostuta

Bernaola Rivas,
Oscar

DBH

GIZARTE

Hitzordua
adostuta

Bilbao Ondarza,
Oier

DBH

TUTOREA
DBH 3B

TEKNOPL

Hitzordua
adostuta

Cabello Acebes,
Txus

DBH

TUTOREA
DBH 4B

EUSKERA

Hitzordua
adostuta

Elorriaga
Zarate, Izaskun

DBH

TUTOREA
DBH 1B

EUSKERA

Hitzordua
adostuta

Eriz Arando,
Monika

DBH

HIZKUNTZ
PR.

ENGLISH

Hitzordua
adostuta

ORDU
GUTXI

3

ZIKLO/DEPARTAMENTUA

FAMILIEI
ARRETARAKO
ORDUTEGIA

Etxegibel
Alberdi, Eloy

DBH

TUTOREA
DBH4C

Gondra Dondiz,
Cristina

DBH

IKASKETA
BURUA

Gorostiza
Enparanza,
María Jesús

DBH

Iturrioz
Uriondo,
Anabel

DBH

Isasi Morón,
Aitziber

DBH

Jainaga
Arostegi,
Ainara

DBH

Jiménez
Roncero,
Antonio

DBH

Kaltzada
Larrauri, Olatz

DBH

TUTOREA 3C

Leache
Bereciartu,
Itsaso

DBH

TUTOREA 2C

Lexartza Artza,
Iratxe

DBH

López de
Muniain
Zuñiga, Oiane

DBH

Marquinez
Navascues,
Patxi
Montehermoso
Zubizarreta,
Begoña

GORPHEZK

Hitzordua
adostuta

9

ORIENTA

Hitzordua
adostuta

IDAZKARIA
MINT.BURUA

9

TEKNOPL

Hitzordua
adostuta

HNP

4

TEKNOPL

Hitzordua
adostuta

MUSIKA

Hitzordua
adostuta

GIZARTE

Hitzordua
adostuta

ORIENTA

Hitzordua
adostuta

TEKNOPLA

Hitzordua
adostuta

LENGUA

Hitzordua
adostuta

ORIENTA

Hitzordua
adostuta

-

GIZARTE

Hitzordua
adostuta

DBH

-

GIZARTE

Hitzordua
adostuta

DBH

-

LENGUA

Hitzordua
adostuta

KUDEAKETA
AKAD.

9

-

Nieves Lavin,
Gabriel

DBH

KOORD.

5

MATE

Hitzordua
adostuta

Oza González,
Ana

DBH

MINTEGI
BURUA

-

ENGLISH

Hitzordua
adostuta

Romo Baro,
Xabier

DBH

Rosales
Zaldivar,
Helena

DBH

TUTOREA
DBH3A

Sáenz Charola,
Kontxi

DBH

TUTOREA
DBH2A

Sagarduy
Areizaga, Maite

DBH

-

GORPHEZK

Hitzordua
adostuta

-

ENGLISH

Hitzordua
adostuta

MATE

Hitzordua
adostuta

NATUR Z.

Hitzordua
adostuta

NATUR Z.

Hitzordua
adostuta

-

Sainz de la
Maza Arrola,
Josu

DBH

MINTEGI
BURUA

Urrutia Larrea,
MªJesús

DBH

MINTEGI
BURUA

LENGUA

Hitzordua
adostuta

Ziarsolo
Ormaetxe,
Imanol

DBH

TUTOREA
DBH1A

NATUR Z.

Hitzordua
adostuta

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

TALDEA / GRUPO
irak /
profes.

ikas /
alumn

guras
/ fam

admzerbitz

udal
/
ayto

BATZORDEA /
COMISIÓN

Libe Alonso Leibar

X

-Batzorde iraunkorra
Elkarbizitzabehatokia

Mari Tere Artetxe
Barrena

X

- Ekonomi Batzordea

Agurtzane
Azurmendi

X

Cristina Gondra
Dondiz

X

Maria Jesús
Gorostiza

X

Amaia Buen

x

Batzorde
Akademikoa
Elkarbizitzabehatokia
-Batzorde iraunkorra
Elkarbizitzabehatokia
-Ekonomi Batzordea
-Batzorde iraunkorra

Iturriaga
Karmele Intxaurraga
Mendibil
Idoia Torre Uriarte
Monika Eriz Arando
Gabriel Nieves Lavín
Sole Criado Ramiro
Susana Hernández
San José
Lourdes Obieta
Mañaricua
Aitziber Otaolea
Nerea Olaziregi
Martinez
Ainhoa Larrinaga
Gomez
Vicky Guisasola
Amaro
Leire Hernández
Linazisoro
Iñigo Bidaguren
Marian Expósito
Rivero
Estibaliz Arlucea
Ahedo
Cesar López Puente
Belén Fontaneda de
Miguel
Itxaso González
Revilla
Estibaliz Lezea
Lafuente
Olatz Ukar Arrien
Joseba Izagirre
Ikasuriagagoitia

x
x
x
x
x

--Batzorde iraunkorra

x
x

-

x
x
x
x
-Ekonomi Batzordea

X

-

X

-Batzorde iraunkorra

X
Ekonomi Batzordea

X
X
X

-Batzorde
iraunkoarra

X
X

Aitor Lete
Markel Seabrookes
Nerea Fernandez

X

X
X
X

-Batzorde
iraunkoarra
Batzorde Iraunkorra

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

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

Izenburua edo gaia Título o tema
HNP programa
Oharrak Observaciones
Urteko plana eranskinean irakur daiteke
Izenburua edo gaia Título o tema
Plastika ingelesez 3.zikloan (LH5-LH6): Art and craft
Oharrak Observaciones
3.zikloan, plastikan, maila bakoitzeko hiru talde sortu dira. Tailerrak ingelesez emango
dira eta ikasleak hiruhileko bakoitzeko bat egingo dute. kurtso bukaeran hiruretatik
pasatuz: 5.mailan: Foam, drawing, 3 in a row. 6.mailan: Foam, board games, esku pilota.

Izenburua edo gaia Título o tema
Elkarrekin Mat3atz3n eta elkarrekin irakurtzen.
Oharrak Observaciones
1.hiruhilekoan hasita 1. eta 4.mailakoekin bikoteka material manipulatiboagoarekin
matematika eta irakurketa , hamabostarik behin, landuko dute.
2. Hiruhilekoan hasita 2.eta3.maila 5.eta 6.mailakoekin matematika elkarrekin bikoteka
landuko dute egokitutako metodologia batekin.
Izenburua edo gaia Título o tema
OSASUN SUSTAPENA
LHko 1. eta 2. Mailakoek Gosari osasuntsuaren eta aho eta hortz osasunerako tailerra
egingo dugu.
LH 4m. Higienea eta osasuna
LH 6m. Gorputzaren aldaketak
.

Izenburua edo gaia Título o tema
CIBERBULLYNGa
DBH 1 eta 2 ertzaia etorriko da hitzaldia emotera ikasleei adierazteko teknologia berriak
dakartzaten ondorioak, arazoak, arriskuak..
Oso beharrezkoa da.
Izenburua edo gaia Título o tema
BIBLIOTEKA: DOKUMENTAZIOA HIZKUNTZA
Klase orduetan, irakurtzeko zaletasuna bultzatu eta hitzaldiak eman, prestatu, entzun.Idazleak esagutarazi.
Izenburua edo gaia Título o tema
SEXU ANIZTASUNA
Esangura elkartetik profesionalak etorriko dira DBH 2.mailako ikasleekin gai hau
lantzeko.(Bi egun , bi ordu gela bakoitza. Aurretik ordu bat tutoreekin eta egin eta gero
beste bat)

Izenburua edo gaia Título o tema
DROGAMENPEKOTASUNA
Udaletxeko adituak, DBH 3.mailako ikasleekin gai hau landuko dute. Bi saio bi orduko

Izenburua edo gaia Título o tema
INDARKERIA SEXISTAREN PREBENTZIORAKO TAILERRA
Udaletxeko adituak DBH 1. Eta 3.mailako ikasleekin gai hau landuko dute
Izenburua edo gaia Título o tema
e-Twinning
DBH 3.maila
This is a language project. The participants will give presentations, do research, answer
quiz questions, use language materials created by other students, write a collaborative
story, do surveys, etc. The project is inclusion-friendlu-anuone can contribute in their own
way. Languages uused are mother tongues, English and any other foreingn languages
students learn at their schols. Welcome!

Izenburua edo gaia Título o tema
ZER DA SEXUA? GIZAKIAREN EGITE SEXUALA:
SEXUAZIOA/SEXUALITATEA/EROTIKA/AMATORIA/UGALKETA
Kanpotik etorritako profesionala (Leire Narvaez) DBH 4mko ikasleei gai honi buruzko
zalantzak argitzera dator
Izenburua edo gaia Título o tema
SOLASALDI DIALOGIKOAK
Irakurketa bultzatzeko eta euskaraz gure iritziak defendatzeko eta besteena
errespetatzeko 3.zikloko ikasleek saio batzuk egingo dituzte.
Izenburua edo gaia Título o tema
Larrialdietako simulazioa
Ikasturte hasieran larrialdietako simulazioa planifikatu eta burutuko da.
Izenburua edo gaia Título o tema
Jantokiko zarataren kontrako kanpaina
Aurten sabaia soinugabetu digutenez, LH 3.zikloan kanpainak burutuko dituzte.

Izenburua edo gaia Título o tema
Herri kirolak eta jolasak euskaraz 4. DBH
Ikasleek 2 saio eta Eskurtze BHI zentruarekin topaketak izango ditugu (abenduak 14)
Euskara bultzatzeko
Izenburua edo gaia Título o tema
Euskal eskupilota
LHko 6.mailakoekin euskopilota saioak antolatuko dira
Izenburua edo gaia Título o tema
Biblioteka: dokumentazio hezkuntza
5.mailako ikasleek gai bat aukeratu, informazioaren beharrak detektatu,
informazioa bilatu, moldatu eta ahoz adierazi.

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
●

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]

gaiak eta egutegia
Inika programaren sakontzea irakasle guztientzat erabilgarritasuna
areagotzeko: teknikariak etorri eta hainbat saio
IKT FORMAZIO PLANA:
1. Administrarientzat hiru ordutako saioa:
.-USUARIOS Generar usuarios y unidades organizativas
Recuperar datos de usuarios
.-APLICACIONES Dar permisos de aplicaciones a unidades
organizativas Instalar aplicaciones
.-GRUPOS Y LISTAS DE DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE
DISPOSITIVOS:
Configuración de sesión de usuario
Configuración de sesiones públicas Configuración
dedisposiivos Gestón de dispositivos desd hoja de cálculo
Registro de dispositivos.
.-CONFIGURACIÓN DE ADMINISTRADORES DE CONSOLA
2. Hirugarren ziklo eta DBHko irakasleei, metodologi
berriaren IKTak txertatuz, azalpena: Ikasteko eremuak
3. Xenon enpresaren eskutik iralaslegoarentzat formazioa:
Paso general por las aplicaciones. Concepto de trabajo en la
nube. Calendarios. Crear calendarios. Compartir eventos y
calendarios Drive. Drive como almacenamiento. Trabajo sin
conexión. Suite ofimática. Diferencia de trabajo entorno
escritorio a la nube. Trabajar colaborativamente. Instalación
de complementos Docs, Hojas de cálculo y presentaciones
Formularios y modo examen. Conectar aplicaciones.
Classroom.
4. Xenon enpresaren eskutik gurasoentzat formazioa:
G-suit ek eskaintzen dituen aplikazioak.
5. Irakasle bat Berritzeguneko IKT mintegietara joango da:
koordinatzaileen bileretara joango da heldutasun erdiko maila
lortzeko formazioa, aholkuak eta baliabideak jasotzeko.
6. IKT batzarra ikastolako ziklo guztien ordezkariekin
7. Irakaskuntza kudeaketaren berrikuntzan: Inika
Eleaniztasuna: Monika Erizek honen inguruan Berritzegunean
hausnartutakoa gureganatuko digu klaustrokideoi.
Pantallas amigas. Ikasle digital arduratsuen alde formakuntza
ikasle eta iralasleentzat

Ikasturte osoan

Irailak 11

irailak 4 eta 6
irailak 9 eta 16

Urriak 18an
Hilabetero
Asteazkenero 11:0012:30
Kurtso hasieran eta
maiatzan eta telefonoz
behar dugun beste.

Hiruhilekoan behin
Urtean hirutan

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia/ordutegia

Zuzendari ordea
Maria Teresa Artetxe

Zuzendarien bilera

Berritzeguna

Hilean behin
Osteguna
09:00-11:30

Kontsultorea/PTa

Gaiaren inguruko
formakuntza

Berritzeguna

Hilean behin
Osteguna arratsaldez

IKT
Mari Tere Artetxe

IKTren prestakuntza

Berritzegunea

Hilean behin
Asteazkena

Biblioteka arduraduna:
Neva Pinillos

Bibliotekarien
prestakuntza

ACEXen egoitza

Asteazkenean
09:30-12:30

HNPko teknikaria
Anabel Iturrioz

Normalkuntzaren
prestakuntza

Berritzegunea

Asteazkenean
Goiza

Ikasketaburua:
Agurtzane Azurmendi

Ikasketa buruen bilera

Berritzegunea

Ostegunean
10:00-12:00

Agurtzane Azurmendi

Elkarbizitza eta
Hezkidetza

Berritzegunea

Dagokionean

Monika Eriz

Eleaniztasuna

Berritzegunea

Dagokionean

Ikastetxearen formakuntza planarekin lotutako lan-ordutegitik
kanpoko prestakuntza ekintzak
irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia/ordutegia

Neva Pinillos

Crear y recrear el
empoderamiento . Literatura
para la igualdad

Bilbo. Foru
Aldundia

Azaroan

Virginia
Cerdeiriña

ICT For language learning

on line

azarotik otsaolerarte

Virginia
Cerdeiriña

B1-2 Frantzesa

Bilbo Hizkuntza
eskola

AStearte eta
ostegunertan 17:1519:15

Jaione Enderika

Actividades didacticas para
utilizar el blog en las aulas de
lengua.

on line

Azaroan

Jaione Enderika

Jarduera didaktikoak
hizkuntzen geletan bloga
erabiltzeko

on line

Urtarrilan

Ianire Ibarrondo

Komunikazio digitala ikas
gelan, ikasleen ikaskuntza
prozesuari laguntzeko
teknikak ( Flipped calssroom,

on line

Urritik azarora

gamifikazio digitala eta blogen
sormena)
Itziar Belasko

Geologia

on line

Urtarriletik apirilera

Lourdes Obieta

A 2 Ingelesa

Bilbo Hizkuntza
eskola

Astelehen eta
asteazkenetan
17:15-19:30

Miren Escudero

A 2 frantsesa

Bilbo Hizkuntza
eskola

Astelehen eta
asteazkenetan
18:45-21:00

.
Berritzegun
B03

Urriak 25

Aitziber Otaolea

Las cosas del sentir. El cuidado
de la vida emocional en la
primera infancia

Ainara Jainaga

English for teachers (B1)

British Council

Ainara Jainaga

Emakumea historian zehar

On-line

Ainara Jainaga

Ahozko hizkuntza, Ulermena,
Entzumena, mintzamena eta
ahozko elkarreragina

Begoñako
Andra Mari

Ainara Jainaga

Arazoetan oinarrituta ikasketa
eta Gizarte Zientzietako
konpetentzia

IES San Inazio

Helena Rosales

Ikasleen ahotsarekin
kontratatzen

On-line

Azarotik Ekainera
Apiriletik Maiatzera
Urtarrila-Otsaila

Apirila-Maiatza
70 ordu

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
3.2.1. Haur Hezkuntza

jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finantziazioa

HHko irakasleak

Aratz Sagarna
Aitziber Otaolea

HH5

Ane Martínez
Iban Etxebarria

HH4

09:45-12:15
Zehazteke

Familiek

Iban Saez
Mikel Auzmendi

HH4 eta 5

Zehazteke

Familiek

HH5

Bilbao
Zehazteke

Familiek

HHko irakasleak

Aratz Sagarna
Aitziber Otaolea

HHko irakasleak

Ane Martínez
Iban Etxebarria

HH4

Euskal mitologiaren pertsonaiak
ezagutzea.
Olentzeroren baserria ezagutzea
Olentzeroaren
etxea

Ikastolatik kanpo autonomia beste era
batean lantzea

Mungia
2017/12/11
10:00-16:30

Familiek

Euskal mitologiaren pertsonaiak
ezagutzea
Bilboko Itsas
Museoa
Zinema Azkuna
Zentroan

Bilboko Arte
Eder Museoa

Ingurune hurbilaren ezagutza
HHko irakasleak
Ikastolatik kanpo euskerazko ekintzak
daudela ulertzea
Kalean euskeraz aritzea beraien artean
Zineman era egokian egotea
Museo bateko ezaugarriak
ezagutzea.
Artista batzuen adierazpenak era
hurbilean bizitzea.
Museoan era egokian egotea.

HHko irakasleak

Autonomia era errealean eta
praktikoan lantzea.
Lurraska
Baserri Eskola

Etxe-abereak eta ortua ezagutzea.
Etxetik kanpo esperientzia berri bat
bizitzea eta ondo pasatzea

Gernika
2018-02-14
Bi egun

Familiek

Autonomia lantzea.
Lurraska
Baserri Eskola
Bi egun

Elkarren arteko harremanak beste era
batean bizitzea.

HHko irakasleak

Aratz
Sagarna
Aitziber Otaolea

HH5

HHko irakasleak

Iban Saez
Mikel Auzmendi

HH2

Ingurunea ezagutzea eta ondo
pasatzea.

Gernika
2018/04/23 eta 24
Egun osoa

Familiek

Autonomia lantzea.
Duendes Txiki
Park

Ingurunea ezagutzea.
Elkarren arteko harremanak beste era
batean bizitzea.
Ondo pasatzea.

Ikasturte
amaierako
irteera

Autonomia lantzea.Elkarren arteko
harremanak beste era batean bizitzea.
Ondo pasatzea.

Bilbao (Deustu)
Zehazteke
10:00-12:00

HHko irakasleak

Iban Saez

HH3-4-5

Morga
Zehazteke
10:00-16:30

HHko irakasleak

Edurne Gurtubai
Amaia Buen

HH3

Deustuan
Zehazteke

Familiek

Familiek

Doan

Autonomia lantzea.
Ikastolaren
ingurua
ezagutzea

Ingurunea ezagutzea.
Elkarren arteko harremanak beste era
batean bizitzea.
Ondo pasatzea.
Autonomia lantzea.

Ikastolaren
ingurua
ezagutzea

Ingurunea ezagutzea.
Elkarren arteko harremanak beste era
batean bizitzea.
Ondo pasatzea.

HHko irakasleak

Iban Saez
Mikel Auzmendi

HH2

Deustuan
Zehazteke

Doan

3.2.2. Lehen Hezkuntza-1. zikloa
jarduera

Areitz-Soroa

helburuak

antolatzailea

Hiri ingurunetan
aukerak ezagutzea

ez

dauden

Inguruko landare
txikiak ezagutzea.

eta

animali

LHko 1. zikloa

arduraduna

Gerardo
Sienra

jasotzaileak

LHko 2. maila

Areitz-Soroa

Ikasle eta irakasleen
harremanak sendotzea.

arteko

Inguruarekiko errespetu jarrerak
bultzatzea.
Hiri ingurunetan ez dauden
aukerak ezagutzea
Inguruko landare eta animali
txikiak ezagutzea.

Galdames
2018/05/09
(LH2)

finanziazioa

Familiek

09:30-16:30

Elikagai batzuk sortzeko prozesuak
ezagutzea.
Meñakako
frontoia eta
parkea

non - noiz

LHko 1. zikloa

LHko 1. zikloa

Gerardo
Sienra

Gerardo
Sienra

LHko 1. eta 2.
maila

Morga
Zehazteke
2018/06/8
9:30-16:30

LH1. mailak

Galdames
2018/05/02
9:30-16:30

Familiek

jasotzaileak

non - noizl

finantziazioa

Bilbao
Zehazteko
09:30-13:00

Familiek

Elikagai batzuk sortzeko prozesuak
ezagutzea.

Familiek

3.2.3. Lehen Hezkuntza-2. zikloa
jarduera
Bilboko
Udaletxea
bisitatzea

helburuak
Bilboko Udaletxea ezagutzea eta bere
garrantziaz ohartzea.
Euskeraren erabilera sustatzea.

antolatzailea
LHko 2. zikloa
4.maila A-B

arduraduna
Itziar eta
Lourdes

LHko 4. maila

Bizkaio Foru
Aldundiaren
Jauregia
bisitatzea

Guggenheim
Museoari bisita

Bilboko eraikinen ondarea ezagutzea.

Euskeraren erabilera sustatzea.
Museo moderno bat ezagutzea eta
artelanean aritzea tailerren bidez.
Euskeraren erabilera sustatzea.

LHko 4. maila-

Bilbao
Zehazteko
09:30-13:00

Familiek

LHko 2. zikloa
4.maila

Itziar eta
Lourdes
Karmele eta
Ikerne

LHko 3. eta 4.
maila

Bilbao
2018/05/31(LH4)
2018/06/05(LH3)
09:30_13:00

Familiek

LHko 2. zikloa

karmele eta
Ikerne

LHko 3. maila

Bilbao
2018/05/23
9:30-17:00

Familiek

LHko 2. zikloa

Itziar eta
Lourdes
Karmele eta
Ikerne

LHko 3. eta 4.
maila

Amurrio
Ekainean
Zehazteke
10:15—16:00

Familiek

LHko 2. zikloa

Itziar eta
Lourdes

LHko 4. maila

Araia
Zehazteke
09:30-17:00

Familiek

LHko 3. eta 4.
mailak

Bilbo
2017/11/23
goizez

Familiek

LHko 2. zikloa
4.maila A-B

Itziar eta
Lourdes

Euskal kultura eta tradizioen museoa
ezagutzea.
Orozkoko
Museoa

Bertako lehenengo sektoreko elikagai
baten prozesua ikustea.
Euskeraren erabilera sustatzea.
Bizimodu aldaketaz jabetzea.
Ikasturteari agurra ematea.

Amurrioko
igerilekua

Taldean ondo pasatzea jarrera egokiak
agertuz.
Euskeraren erabilera sustatzea.
2. sektoreko produktu baten ekoizpena
ikustea eta dastatzea.

Nestléren
lantegia bisitatu

Giro onean aritzea eta elkarbizitzako
jarrera egokiak adieraztea.
Euskeraren erabilera sustatzea.

Zinema
edo
antzerkia

Lurraska Baserri

Ikuskizun batean mantendu behar diren
jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.
Euskera indartzea.
Euskeraren erabilera sustatzea.
Bilboko antzoki edo zinema
desberdinak ezagutzea.
Autonomia era errealean eta

LHko 2. zikloa

LHko 2. zikloa

Itziar eta
Lourdes
Karmele eta
Ikerne

Karmele eta

LHko 3.maila

Familiek

Eskola

praktikoan lantzea.

Ikerne

2018/02/-21
9:30-17:00

Etxe-abereak eta ortua ezagutzea.
Etxetik kanpo esperientzia berri bat
bizitzea eta ondo pasatzea
DO-RE-MI-KA
Bilboko
eskusoinuen
banda

Bilboko eskusoinuen banda entzutea
eta ezagutzea

L:H2.zikloa

Miren

LHko3.maila

Bilbo
2018/01/19
10:00-12:00

Familiek

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-díashorario

finanziazioa
financiación

LHko 6. maila

Gorbeia
2018/12/01
Egun osoa

Familiek

LHko 5. maila

Bilbao
2018/02/21
09:30-13:00

Familiek

Familiek

Familiek

3.2.3. Lehen Hezkuntza-3. zikloa
jarduera
actividad

helburuak
objetivos

Gorbeiako
Parke
Naturala

Natur
baliabideen
erabilpen
iraunkorra bereiztu eta Gorbeiako
landaredi eta fauna ezagutu.
Mendiko ginkana

Itsas Museoa

Itsas Museoa ikusi eta itsas
munduaren eboluziora hurbilketa:
arrantza tresnak itsasontziak…
Itsas korapiloen tailerra egin

Pozalagua
kobazuloari
eta Dolomitas
antzinako
lantegi
museoa

Kobazuloak ikusi eta lanbide
tradizionalak eta eurekin lotutako
makinak ezagutzea.

Zinema edo
antzerkia

Euskaraz antzerkiak edo pelikulak
ikustea

antolatzailea
organización

LHko 3. zikloa

Andoni eta
Ianire

LHko 3. zikloa

Ianire
Ibarrondo

LHko 3. zikloa

Jaione eta
Ana

LHko 5. maila

Karrantza
2018/05/10
09:30-17:00

LHko 3. zikloa

Jaione eta
Ana

LHko 5.
eta6.mailak

Bilbo
data zehaztek

Bilboko antzoki edo
desberdinak ezagutzea
URDAIBAI
BIRD CENTRE

EUREKA
ZIENTZIA
MUSEOA

Arrano-arrantzalearen
burututako bisita

zinema

Ianire eta
Andoni

inguruan
LHko 3. zikloa

Jaione eta
Ana

LH5.maila

2017/10/10
9:30-17:00

Familiek

LHko 3. zikloa

Ianire eta
Andoni

LH6.maila

2018/03/02
9:30-17:00

Familiek

Natur zientziari buruzko ezagutzen
duguna praktikan ipintzea eta gauza
berriak ere ezagutzea: math mistery
(matematikako tailerra) eta zeruko
mugimendua (planetariuma)

10.00etan

3.2.3. DBHko 1. zikloa

jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

actividad

objetivos

organización

responsable

receptores

lugar-días-horario

financiación

DBH 1

DBH 1-Azaroak 23

DBH 2

DBH 2–Azaroak 21

DBH 3

DBH 3- Urtarrila

DBH 4

DBH 4-Azaroak 28

DBH 1

Zehazteko

Guggenheim

Basondo

Ingelesez egindako bisita

Historiaurrea eta Aintzinaroa
lantzeko irteera

English Dept.

Gizarte

Ana Oza

Ainara
Jainaga

Familiek

Familiek

Zugaztieta
(Arboleda)

Euskadi
Fundazioa.
Derio
La Enkartada
Fabrika museoa
El Pobal
Burdinola
Campos Eliseos
Antzokia
Surf Saioa
Sopelan

Natur irteera: burdinaren
inguruan lantzeko edukiak natur
eta gizarte aldetik.
Kurtso hasieran egiten den
irteera, bide batez, ikasleak
ezagutzeko eta elkar egiteko
lehenengo harremanak, denok
batera.

Natura

Imanol
Ziarsolo

DBH 1

Urriak 5

Familiek

Heziketa Fisikoa

Eloy
Etxegibel

DBH 1

2018/04/16_19_26

Dohain

Burdinolaren erabilera

Gizarte

Ainara
Jainaga

DBH 2

Zehazteko

Familiek

Lan mundua eman diren
aldaketak ikusi.

Gizarte

Ainara
Jainaga

DBH 2

Zehazteko

Familiek

Musika landu

Gizarte

Aitziber Isasi

DBH 2

Heziketa Fisikoa

Eloy
Etxegibel

DBH 2

Natura unitatea lantzeko
aktibitatea

Natura unitatea lantzeko
aktibitatea

Martxoan edo
Apirilan
2018KO maiatza
edo ekaina

Dohain

Familiek

3.2.3. DBHko 2. Zikloa
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

actividad

objetivos

organización

responsable

receptores

lugar-días-horario

financiación

Donibane
Loitzune

Euskal Herriko txoko berriak
ezagutu. Frantseseko ikasleek
frantsesez hizkuntza erabili eta
geometriakoek arku kapazak
erabiliz ariketak egin.

Geometria
Frantsesa

Olatz Kaltzada
Oier Bilbao
Itsaso Leache

DBH 3

Martxoak 22

Familiek

Balderejo
Parke Naturala

Parke natural bat bisitatzea,
bertako ekosistema ezagutzeko

Natur-Zientzia
mintegia

Josu Sainz de la
Maza

DBH 3

Zehazteko

Familiek

Bio-Geo

Josu Sainz de la
Maza

DBH 4

Maiatzean

Dohain

Fisika-Kimika

Maite Sagarduy

DBH 4

Urtarrilean

Dohain

Biologia –
Geologia

Josu Sainz de la
Maza

DBH 4

Maiatzean

Dohain

Fis-Kim

Maite Sagarduy

DBH 4

Azaroan

Dohain

Heziketa Fisikoa

Eloy Etxegibel

Sopelako
hondartza
Kimika bizirik
(EHU)
Pinosolo
Parkea
Zientzia Astea
(EHUko
Paraninfo)

Itsasoko ekostima bertan lantzea,
geroago taldeka gelan lan bat
osatzeko
Kimikako praktikak burutzea
Unibertsitateko laborategian
Lehorreko ekostima bertan
lantzea, geroago taldeka gelan lan
bat osatzeko
Zientzia ezberdinen ikuspegia
izatea.
- Piraguako oinarrizko teknikak
ikasi.

PIRAGUA
IRTEERA
(BILBOBENTURA)

- Oinarrizko segurtasun neurriak
barneratu.
- Bilboko inguruaz goxatu beste
ikuspegi batetik.
- Ingurunea errespetatu.
- Lan taldea eta kolaborazioa
bultzatu.

DBH 4

Bilbao
Zehazteko

Familiek

4. Eskolaz kanpoko jardueren programa

jarduera
actividad

IGERIKETA

DANTZA
MODERNOA

MULTIKIROLA

helburuak
objetivos

Igeri Egiten hobetzea
Entrenatu
Lehiaketak (nahi duenak)
-Erritmoa hobetu gorputzaren
mugimendua musikari lotuz.
-Zentzu estetikoa eta sormena
landu koreografiak sortuz
-Ekintza dibertigarri baten bidez
egoera fisiko-psikikoa hobetu
-Taldean lan egiteko gaitasuna
handitu

Fisiko eta kirol trebetasunak garatu
Kirol ohiturak finkatu
Kirol baloreak garatu

programa de actividades extraescolares

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

Ikastolako
Guraso Elkartea

Monitorea:
Iker LLaguno
Delegatua:
Cristina Monge

Ikastolako
Guraso Elkartea

Monitorea:
Aitziber Castro
Delegatua:
Mertxe
Quintano

Ikastolako
Guraso Elkartea

Irakaslea:
Jose Angel
Ayuso eta
Ander Hermosa
Delegatua: Iker
Ganboa

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-díashorario

finanziazioa
financiación

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

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

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

LH2-6
DBH 1-4

1. pisuko txikien
patioan
Ostiraletan
17:30-20:00

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

LH1-2

2.pisuko patioa
eta zelai berdea

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

PING PONG

PILOTA

HERRI
KIROLAK

ARRAUN

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

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

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

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

Mahi Teniseko
Bizkaiko
Federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Ikastolako
Guraso Elkartea

Irakaslea:
David eta
Schany
Delegatua:
Alejandro
Marcellet

Irakaslea:
Unai
Landarroitajauregi
Delegatua:
Lartaun

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta Ikastolako
Guraso Elkartea

Irakaslea:
Taldearen
Gurasoak
Delegatua:
Jon
aldekoetxea

Deustuko Arraun
Taldea

Irakaslea:
Klubaren
entrenatzailea
Delegatua:
Klubaren
delegatua

LH 5-6
DBH

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

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

LH 1-6
DBH

IKastolako
frontoian
asteartetan 5-6
S. Ignacio
polikiroldegian
Asteart-ostiral

LH 3-4-5-6

Bilboko
Polikiroldegietan

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Deustuko Arraun
Taldean

Deustuko Arraun
Taldeak kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

LH 5-6
DBH

Bilboko Udaletxeak
eta Guraso Elkarteak
eta Pilota Federazioa

ATLETISMOA

MENDI
TALDEA

SASKIBALOIA

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.

Bizkaiko mendiak ezagutzea
Mendizaletasuna zabaldu
Naturarekin harremana estutu

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta
Guraso Elkarteak

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

Foru Aldundiko
Kirol Zerbitzua
eta
Guraso Elkarteak

LH 3tik DBH 4ra.

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

Guraso Elkarteak
kudeatzen du.
Familiek ordaintzen
dute.

LH3tik DBH 4ra

Bizkaiko Mendiak
Urteko 6-7
Igandetan

Guraso Elkarteak
kudeatzen du.
Familiek ordaintzen
dute.

LH3tik DBH 4ra

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

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Irakaslea:
Ander Díez.
Delegatua:
Aitor
SarrionandiaIbarra.

Delegatua:
Jesus Orbe

Delegatua :
Juantxu
Gangoiti
Eta Natxo
Iñiguez

XAKE

KARATE

Desarrollar capacidades como la
atención, la memoria visual, el
pensamiento lógico, la
concentración, el respeto
a las reglas, la creatividad, al
autocontrol, etc…

Desarrollar el respeto a los demás,
la disciplina y el autocontrol.
Mejorar la coordinación
psicomotriz.
Mejorar la fuerza, el equilibrio, la
velocidad y la flexibilidad.
Elevar la autoestima y seguridad en
sí mismos.

Ikastolako
Guraso Elkartea

Ikastolako
Guraso Elkartea

Irakaslea:
David Mtz
Delegatua:
Pazos

Irakaslea:
Asier
Cordero
Delegatua:
Alaitz

LH 1-6
DBH

HH5 – DBH 2

2. pisuko
218 GELAN
Asteart-AsteazkOsteg-Ostirala
13;00-15:00
Asteazkenetan
14;45-15:45
3. pisuko
Gimnasioan.
Astelehenetan
Astearteetan
Asteazkenetan
Ostegunetan
17:15-18:15

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

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

Ikastolako
Guraso Elkartea

HH5-eko ikasleok bere adinari
dagozkion hainbat jokuen bitartez
bere motrizitatea, elkarlana eta
arauak errespetatzen ikasiko dute.

5EKO JOKUARI

Umeen esaugarriak ikusita (adina
eta gaitasunak) taldeko 10-12
partaide izango dira.
Ekintza astean behin izango da, 60
minutuko iraupenarekin Deustuko
Polikiroldegiko pistan.

Ikastolako
Guraso Elkartea

Irakaslea:
Ane Morales
Delegatua:
Nerea
Eiguren

Irakaslea:
Jose angel
Ayuso
Delegatua:
Karmele
Arruza

HH 4-5

HH5

Asteazk eta
ostegunetan 1415
3. pisuko
Gimnasioan.

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute
Asteazkenetan
14-15

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Foru Aldundiko

FUTBOLA

Jarduera
Antzezpena / Teatro

Bertsolaritza

Euskal dantzak

Gitarra / Guitarra

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

Kirol Zerbitzua
eta Ikastolako
Guraso Elkartea

Delegatua:
Isaias
Rodriguez
eta
Antonio

Arduraduna

Lh3-6

Ikastolako patioa
eta
Deustuko
polikiroldegia
17-18

Helburuak
Ariketa eta joko desberdinen bidez,
bakoitzaren ahalmen
komunikatiboa garatu nahi dugu,
eta, horretarako, gorputzadierazpena, ahotsa, irudimena eta
harremanak lantzen ditugu.
Neurriz eta errimaz, kantatzea hitza,
horra hor zer kirol mota, den
bertsolaritza.

Antolatzailea
Ikastolako
Guraso
Elkartea

Jasotzaileak
HH4tik aurrera.

Non-noiz

Ikastolako
Guraso
Elkartea

DBH1-etik aurrera.

Astean
behin

Jardueraren helburua da euskal
kulturan murgiltzea eta edozein
erromerietan dantzan egiteko gai
izatea eta gozatzea.
Ikaslearengan
instrumentuarenganako hurbiltasun
bat sorraraztea, edozein musika
mota jotzeko baliabideak
eskaintzea, oinarrizko akordeekin
gaur egungo zein aspaldiko abestien
interpretazio instrumentala lantzea,
akordeen ezagutzaz haien kabuz
musika desberdina jotzeko

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH1-etik aurrera

Astean
behin

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH4-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek ordaintzen
dute

Finanziazioa
Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute
Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute
Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Haurrentzako musika











Herri perkusioa



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

Ikastolako
Guraso
Elkartea

HH3-tik LH1-era

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH2-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute











Margogintza / Pintura

Robotika

Espazioaren, erritmoaren eta
denboraren lehen nozioak
eskuratzea errazten duten
mugimenduak erabiltzea.
Portaerazko jarraibide egokiak eta
bizikidetzako oinarrizko arauak
arian-arian eta modu aktiboan
barneratzea. Gatazkak
elkarrizketaren bitartez
konpontzeko bidean, parte-hartze
gero eta handiagoa izatea.
Musika tresnen soinu aukerak
aztertzea.
Soinu eta erritmo errazak ekoiztea,
melodiak interpretatzeko.
Mugimenduaren eta soinuaren
arteko koordinazioa, jolasak,
abestiak eta errimak abiapuntu
hartuta.
Norberaren ezaugarriak balioesten
eta onartzen joatea, bai eta
norberaren aukerak eta mugak ere.
Norberaren gaitasunean eta
aukeretan konfiantza izatea.
Prozedura desberdinen bitartez
(pinturak, tenpera, ikatz-marrazkia,
luma-muturra eta olio-pintura)
margotzeko teknika klasikoak
irakasten dira.
Jarduera/tailer hauen helburua
STEAM (science, technology,
engineering, arts and maths) arloak
garatzea da. Horretarako robotika

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH1-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH1-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Txistu







Triki

Magia

eta programazio jarduerak erabiliz.
Jarduera hauen bidez umeek lan
kolaboratibo/kooperatiboa landuko
dute beraien lidergo, autonomia eta
garapen pertsonaleko gaitasunak
garatuz.
Partiturak irakurtzea.(klabea,
Ikastolako
alterazioak, tempo, errepikapenak,
Guraso
intonazioa….)
Elkartea
Euskal errepertorioa lantzea (Kantak
eta dantzak).
Gaur egungo musikatik ateratzen
diren melodiak jotzea.
Tresnaren eskala kromatikoa eta
artikulazioak menperatzea.
Instrumentuarekiko lotura sortu
lehenik eta behin, abesti
desberdinak interpretatzen ikasi bai
partituraren bidez baita aurrez
aurreko teknika erabiliz,
errepertoriotxo bat garatu kalean jo
behar dutenerako, talde lana
garatu…
Tailerrak gaitasun desberdinak
lantzeko aukera ematen dute:
gorputz koordinazioa, sormena,
jendaurrean hitz egiteko abilezia eta
gaitasun plastikoak jolasa eta
didaktika batuz

LH3-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH4-etik aurrera

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

Ikastolako
Guraso
Elkartea

LH1etik LH6ra

Astean
behin

Guraso Elkarteak
kudeatzen du
Familiek
ordaintzen dute

5. Eskolako zerbitzuak
zerbitzua
servicio

servicios escolares

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

-Arauak errepetatzea eta elkarbizitza
hobetzea.
JANTOKIA
COMEDOR

-Amankomunean erabiltzen diren
altzariak eta tresnak zaintzea eta
errespetatzea.

- 25 begirale.
- 6 office lankide.
-Jantokiko arduradun 1.

jasotzaileak
receptores

-Estitxu Lezea
-Marian Exposito
-Belen Fontaneda
- Vicky Guisasola

non - noiz
lugar-díashorario

HH, LH eta DBHko
ikasleak.

-Erabaki kudeaketa eta hornitzaileen
eredua.

finanziazioa
financiación

Eguneroko
jantokia
12:30tik –
15:00etara

Familiak

-Euskara bultzatzea.

zerbitzua
servicio

GARRAIOA
TRANSPORTE

zerbitzua
servicio
GOIZEKO
GELA

helburuak
objetivos

Ikasleak ikastetxera ekarri
Eta bueltan etxeetara eraman

helburuak
objetivos

Familia eta lana uztartzen laguntzea

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Delegaritza

Meritxell
Itza

ikasleak

Egunero
9:00-9:30
16:45-17:30

Delegaritza

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

Guraso Elkartea

Juani Gómez
(Bazkarin)

HH eta LH (+/130 ikasle)

Psikomotrizitate
Ludotekan
Patio estaliak
Jantokia

Erabiltzaileen kuota

6. Ekonomia-kudeaketarako plana

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak
Lehentasunak honako hauek dira:
1) Gastu arruntak
2) Material fungiblea/material didaktikoa
3) Mobiliarioa
4) Ikasturtearen gastu bereziak

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k
Zuzendaria/Idazkaria/AKA

Sarrera iturriak
Eusko Jaurlaritza (Funtzionamedu gastuak, Ekipamendu gastuak, Testuliburuen kudeaketarako)
Beste erakundeak (Eguzki plakak)
Aurrezki Kutxa (Interesak)
Familiak (Testuliburuen kudeaketarako) Materiala ete irteerak
Udala

Sarreren aurrikuspena
- Funtzionamendua: 40898.36€
- Ekipamendua:
HH +LH 2924€
DBH 2483€
- Eguzki plaka: 1183.51€- Testuliburuen kudeaketarako (EJ): 25807€
- Testuliburuen kudeaketarako (familiak): 14417€
- Igeriketa-laguntza: €
- Udaletxeko dirulaguntza: 539.98+500+1400.€
- Banku-intersak:

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa
- Departamentuaren aplikazio informatikoa
- Fakturen erregistroa (bai transferentziaz egindakoak eta bai kutxa dirua erabiliz ere)
zuzendariaren sinadurarekin gastua baimenduz

Jarraipena, bilera kopurua, datak… …
- AKA idazkariarekin eta zuzendariarekin gastuak baimentzeko
- Presupuestoak eta gastuen egoera prestatu Eskola Kontseiluan aprobatzeko (abenduan eta
ekainean)
- Batzorde ekonomikoa(Ikasturtean hirutan edo)
Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu...
- Aurrekontuetara bidaltzen dira txostenak. (Presupuestoak, 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.

7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana

● Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,
bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa, inika,…
- Matrikula garaian ate irekiko jardunaldia antolatzen da familia berriekin. (Informazioa ematen da,
instalazioak bisitatu,…)
- HH (- hasierako batzarra – banan banako elkarrizketak (otsailaren inguruan) – ikasturte amaierako
informe idatzia)
- LH (- Ikasturte hasierako batzarra - Hiruhilabetero noten boletina – Beharrezkoa ikusten denean
gurasoekiko bilera)
- DBH (- Ikasturte hasierako batzarra – Arazoren bat dagoenean tutore/irakasleekin inikaren bitartez– 3
ebaluaketen noten boletinak – 3 ebaluaketa erdiko txostenak)
- Tabloian informazioa jartzen da (-, beken informazioa, …)
- Etxeetara zirkularrak bidaltzen dira (webgunean ere eskegitzen dira)
- Webgunean (- informazio orokorra – Irteerak – Dokumentuak – Kexak edo iradokizunak eskatzeko
dokumentua -Eskola Kontseiluan aprobatzen dena – Bekak - …)
-. Facebook
- Ikasturte amaneran Ikastolako aldizkaria banatzen da (ikasturteko ekintzak kontatzen dituena,
taldeetako argazkiak, berriak,…)
- Webgunean eta inikan Ikastetxeko dokumentuak (memoria, urteko plana , hezkuntza proiektua,
hobekuntza plana…) eskegiko da.
- Posta elektronikoa eta inika erabiltzen da Guraso Elkartearekin eguneko zereginez komunikatzeko.

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak
arduradunak

IKASLERIA

deboralizazioa

Ikasketa
Kurtso hasieran
burua/Ikasle
kontseilukideak

Webaren bitartez

Zuzendaritza
taldea

Iraila eta Urria
(asteko bileretan)

Informazioa zuzendaritzatik
ziklo/departamentuetara eta
bertako iritziak/ideiak kontuan
hartu zuzendaritzan beriro.
Batzorde Pedagogikoan aztertu.

Kontseilu
kideak

Urria/Azaroaren
hasiera

Informazioa pasatu

Zuzendaritza
Taldea

Urriaren
Kontseiikudei helaraziko zaie
amaiera/Azaroaren IPUaren kopia aztertzeko eta
hasiera
proposamenak adierazteko.

Zuzendaritza
Taldea/AKA

Iraila eta Urria

IRAKASLERIA

FAMILIAK

OOG-OMR

ADMINISTRAZIOA

estrategia, baliabide eta bideak

Informazioa pasatu
zuzenean/Iritziak jaso

BIBLIOTEKAREN PLANA
1.- HELBURUA: LIBURUTEGIKO ESPAZIO FISIKOA ZAINDU
JARDUERAK

EPEA

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

ERANTZULEAK
Espazioaren
apainketa zaindu
liburutegia toki
erakargarria izan
dadin.

Bibliotekaria
Bibliokluba

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

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

Bibliotekaria

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

Bibliotekaria
Ikasleak

3.- HELBURUA:IRAKURZALETASUNA BULTZATU
JARDUERAK
ERANTZULEA
Mariasun Landa: bere
liburu bat irakurri eta
Ikas komunitate osoa
gustuko zatia bibliotekaren

Erosi ahala

Urtean zehar

EPEA
Uda,
iraila eta urria

Material fungiblea

Ikasle zein irakasleen
iritziak momentu
zehatz horietan

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Abies 2

Liburu berri guztiak
ekainean fitxatuta egotea.

Partaideen ezagutza

Ikasle guztiek haien mailako
liburu “tomatedunak”
ezagutzea

BALIABIDEAK
Mariasun Landa bibliografia
Mariasun Landaren liburuak
Berari buruzko power pointa

EBALUAKETA
Blogen ipinitako iruzkinak
Irakurraldian parte hartze
maila

blogan ipini.
Zati guztiak ozenki
irakurriko dira
Bibliotekaren Egunean,
Urriak 24
Gustuko liburuei buruzko
book-trailerrak sortu
Klase orduko saio
bakoitzaren hasieran,
ikasle batek edo bik
irakurri duten liburua
aurkezten dute haien
gustukoa izan bada
Irakurketa-idazketa
bultzatzeko jarduerak:
Biblioburro, El secuestro
de la bibliotecaria,
haikuak, asmatutako
kamishibaiak…
HH5, 1. eta 2. mailak:
hautatutako liburuak
irakurri ondoren,
marrazkiak, eskulanak eta
antzerkiak egin
Idazleekiko topaketak:
irakurri baino lehen,
bitartean eta geroko
ekintzak

Bloga

6. mailako ikasleak
Bibliotekaria

HH 5 urtekoak – 6.
mailakoa

Bibliotekaria
3. – 6. mailako ikasleak

Bibliotekaria

Bibliotekaria

1. hiruhilekoa

Ikasturte osoan

Ikasturte osoan

Liburuak
Liburuei buruzko hausnarketa
egiteko irizpideak
Ordenagailuak, Animoto
lizentzia hezkuntzarako

Liburuak

Liburuaren ezaugarri
nagusiak ondo adierazita
egotea

Liburu horiek egun berean
mailegatzen diren
konprobatzea

Mailetako programaketa
Liburuak
Beharrezko materiala

Ikasturte osoan

Ipuinak
Txontxongiloak
Kartulina, papera, artaziak…

Kurtso bukaeran ikasleak
ipuin horiek gogoratze
maila

Idazlearen bisitaren
arabera

Liburuak
Adituek proposatutako
jarduerak irakurri baino lehen,
bitartean eta gero

Ikasleen topaketan parte
hartze maila

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

Bibliotekaria

EPEA

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Maiatza

Sailkapen Hamartar
Unibertsala
Tejueloak…
Bertsolaritza liburua

3. mailakoek liburuak
aurkitzea

Liburuak
Apaletako txartelak
Bibliotekariaren azalpenak

Liburu gehienak bere
tokian egotea

Buruko hori nork egin zion jakin
nahi zuen satortxoa
¡Caca! Puede que huela fatal,
pero da una información
esencial

Ikasleek haientzako
informazio liburu egokiak
mailegatzea

1. hiruhilekoan

Martxoan

5.- HELBURUA:DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA – INFORMAZIOA ALFABETIZAZIOA
JARDUERAK
ERANTZULEA
EPEA
2. mailako ikasleek Guk
dakiguna liburua idaztea

2. mailako ikasleak

Martxoan

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Guk sortutako fitxa

Bakoitzak aukeratutako
hitzari buruz dakiena era
egokian adieraztea

Hitzaldiak prestatu
euskaraz eta gaztelaniaz:
gaia aukeratu; dakitena
idatzI; eskema egin;
informazioa aurkitu,
aukeratu eta moldatu;
power-pointa prestatu.

5. mailako ikasleak eta
tutoreak

6. mailakoek informazio
lapbookak egin

6. mailako ikasleak
Bibliotekaria

6.- HELBURUA: CURRICULUMAREN GARAPENA
JARDUERAK
ERANTZULEA
Irakasleek garatu nahi
dituzten
Bibliotekaria
proiektuetarako behar
duten materiala
eskuratzea
7.- HELBURUA:AISIALDI KULTURALA BULTZATU
JARDUERAK
ERANTZULEA
Wassap kanpaina:gure
inguruko ekintza
Bibliotekaria
kulturalen berri
Bibliokluba
ematea
Eguerdiko txikien
Bibliotekaria
saioan ekintza
Bertan dauden ikasleak
kulturalei buruz hitz

Ikasturte osoa

2. hiruhilekoan

Entziklopediak eta monografiak
Internet
Ordenagailuak eta kanoiak

Lana emandako epeetan
egitea, informazioaren
kantitatea eta egokia
izatea, denbora,
adierazteko era.

Informazio liburuak
Interneteko informazioa,
kartulinak, barruko txantiloiak…

Produktuaren ulertzeko
maila eta erakargarritasuna

EPEA

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Ikasturtean zehar

Behar duten materiala: erosita
edo biblioteka publikoetan
mailegatuta hartzea

EPEA

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Ikasturtean zehar

Egunkariak
Udaletxeko agenda
Udal liburutegien informazioa

Informazioa hilabetean
birritan gaurkotzea

Ikasturtean zehar

Denon esperientziak

Ikasleen parte hartzea

Irakasleen moldatze maila

egitea
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

8.- HELBURUA: GURASOEKIKO HARREMANAK SENDOTU
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
BALIABIDEAK
Ikasturte hasierako
bileretan bibliotekari
buruzko informazioa
eman: ordutegia,
Guk prestatutako materiala
Bibliotekaria
Ikasturte hasierako bilerak
maila horretako
berezitasunak,
irakurketa eta ikasketa
bultzatzeko aholkuak…
Motxilak
Bibliotekaria
Liburuak
Urritik aurrera ikasturtean
Motxila ibiltariak
HH5 eta LH 3. mailako
Gurasoentzako eskutitza
zehar
familiak
Haien komentarioak jasotzeko
koadernoa
Maila bakoitzeko
Gabonetan Top zerrenda
Web orrialdeak, blog
aholkatutako liburu
Bibliotekaria
Ekainean Udarako
Aldizkariak
zerrendak
zerrenda
Acexeko triptikoak
Liburuak
Bibliotekaria
Bideoak
Bibliotekaren bloga
Ikasle desberdinak
Ikasturte osoan
Berriak
jardueraren arabera
Programa desberdinak

Egunero egiten den
asistentziaren estatistika
beste urtekoekin
konparatuta

EBALUAKETA

Gurasoen galderak

Ekainean koadernoak
irakurtzen dira eta bertan
agertzen diren iradokizunak
kontuan edukitzen dira
Opor bueltan ikasleek
komentatzen dute zer
irakurri duten
Bisitak

9.- HELBURUA: LIBURUAREN EGUNA OSPATU METODOLOGIA BERRIAK BULTZATZEKO
JARDUERAK
ERANTZULEAK
EPEA
Ikastolako ikasle
Bibliotekaria
guztiek gai bati
Irakasleak
Urtarriletik apirilera
buruzko lanak egiten Ikasleak
dituzte.
Ikasleek egindako
lanen erakusketa
Bibliotekaria
Apirilaren 23tik 26era
komunitate osorako

BALIABIDEAK

EBALUAKETA

Liburuak
Internet
Material desberdinak

Ikasle eta irakasleen
balorazioa

Ikasleek egindako lanak

Familiek koadernoa batean
idatziko dituzten
komentarioak

