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HARRERA GANIVET IKASTETXEAN 

 

Ganivet  ikastetxean pertsona berrien sarrera askotan ematen da: epez kanpo matrikulatutako ikasleak, ordezkapenak egitera 

datozen irakasleak, jantokiko begiraleak... Ikastetxea oso handia da, bi eraikinetan gaude eta ez da erraza ondo ezagutzea bertako 

funtzionamendua. Lehen momento horietan ondo hartua sentitzea oso garrantzitsua da eta horregatik planifikatu beharra dago,  ezin 

da inprobisatu.  Harrera-plana izateak laguntzen digu harrera antolatzen.   

 

Ganivet ikastetxean  gure harremanak hobetzeko balio duen harrera-kultura izan nahi dugu. Harremanak zainduz, Ganivet 

ikastetxeko partaidea izan eta sentituko gara, eta hori horrela izanik,   inplikazioa eta erantzunkizuna  onartuko ditugu.  

 

Harrerak ikastetxean parte hartzen dugun guztiongan du eragina, berria den pertsonarengan zein harrera egiten duenarengan;   

prozesu hori onartzeak baditu  adostuak harremanan-estrategia batzuk,: enpatia, begirada arretatsua,  entzutea, malgutasuna, 

inklusioa, konfidantza, argitasuna... Eskola osatzen dugun guztion  erantzunkizuna da  balore hauek agerian uztea eta besteok 

ematen dizkiguten iradokizunei zabalik egotea.  

 

Horrela laburbildu daiteke nola ulertzen dugun harrera: 

 

 * Harrera ez da  ekintza bat solik, bada jarrera bat.   

* Pertsona guztiak inplikaturik daude harreran, bakoitza bere  funtziotik edo lekutik.  
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* Harremanak hobetzeko errespetua ezinbestekoa da. 

* Taldean toki edo funtzio  bat onartzeak laguntzen du bertako partaide egiten.   

* Pertsona bakoitzaren  denbora eta erritmoa desberdina da eta baita ere haren beharrak eta errekurtsoak. 

* Informazioa ondo ematea beharrezkoa da, baina ez nahikoa pertsonen integraziorako. 

 

Harrerak sektore bakoitzean baditu modu  eta ekintza batzuk, eta  helburu desberdinak izan ditzake: 

 

Ikasleen harreraren kasuan, aniztasunaren trataera egokia   eta inklusioa bermatzea. 

Familiei dagokienez, ikastetxeko benetako partaide izatea  eta horren ondorioz, parte-hartzeko kultura garatzea. 

Irakasleen kasuan, irakastaldean kohesioa lortzea gure ikastetxeko hezkuntza-proiektua garatzen laguntzeko.  
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HARRERA FAMILIEI 
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1. LEHEN BILERA1                                                                                       NOR? Zuzendaria/ 

Zuzendaritza taldea edo dinamizatzailea 

HELBURUA: Familiarekin lehen harremana izatea.    NOIZ: Lehen egunean 

INFORMAZIOA JASO INFORMAZIOA EMAN 
Eskatu datu pertsonalak. Nongoa da?, ama-hizkuntza zein da? Beste 

hizkuntzarik hitz egiten al du? jaioterrian norekin bizi zen? Nola bizi izan du 
herrialdetik joan izana? 

Kontaktua ziurtatu (telefonoa, helbidea...) 

Galdetu aurreko eskolatzeari buruz.   

Familiari buruzko informazioa: espektatibak, etxean bizi diren 

pertsonak... 

Galdetu ikaslearen interesei buruz...  

Galdetu osasun-aspektuei buruz.  

Informazioa jaso giza-sareari buruz: inguruan zein laguntza izan 

dezaketen... 

Ikastetxea erakutsi. 

Ikastetxeko informazio praktikoa: egutegia /ordutegiak, jantokia, materiala,  

Ikasketei buruz oinarrizko informazioa (kurtsoak, ebaluazioa...). 

Hezkuntza-sistemari buruzko oinarrizko informazioa.  

Diru-laguntzak jasotzeko aukera azaldu. 

Gizarteko beste zerbitzu batzuen berri eman, balioa azpimarratu, bideratu... 

Azaldu mailan eta taldean kokatzeko zer egiten den ikastetxean... 

Dokumentuak 

- Ikaslearen datuen fitxa.  
Dokumentazio hau eskatuko diegu: 

 familia-liburua, osasun txartela eta errolda agiria. 

          

 

- Hezkuntza-sistemari buruzko informazioa  
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-473/es/contenidos/informacion/dif8/es_2083/f8_c.html 

- Ikastetxeari buruzko oinarrizko informazioa.  

 

 

 

                                                      
1
 Lehen bileraren ondoren, egun bat utziko dugu ikaslearen harrera prestatzeko.  

 

HARRERA FAMILIARI 

file:///D:/Inma-portatila/HARRERA/HARRERA-CD-1/txantiloiak-erans/ikasle-dat.doc
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-473/es/contenidos/informacion/dif8/es_2083/f8_c.html
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2. BIGARREN BILERA                                                                                    NOR? Tutorea eta HIPIa 

HELBURUA: Ikaslearekin jarraitu behar den programaren berri ematea.  NOIZ: Bigarren astean 

INFORMAZIOA JASO INFORMAZIOA EMAN 
       Oinarrizkoinformazioa ikaslearen egoerari buruz:  

      Eskolara joan      da? Zenbat urte? Etenik izan al du? Zein hizkuntzetan      
egin ditu ikasketak? Eskolara gustura joaten zen? Zailtasunen bat izan al du 
ikasketetan? Badaki irakurtzen eta idazten? Zein hizkuntzatan ikasi du 
irakurtzen? 

- Lehen egunei buruzko informazioa eskuratu: ikaslea nola 

bizitzen ari den egoera berria: eskolan eta kanpoan. 

 

- Kontaktua ziurtatu: Familiarekin zein izan daitekeen ordurik 

hoberena hitz egiteko, norekin hitz egin... 

- Ikaslearekin jarraituko den programari buruz informatu. 

- Ikaslearen ordutegia eta arloetako irakasleen izenak eman. 

- Gelako arauei buruzko oinarrizko informazioa eman: etxerako lanak, gelako 

bilerak... 

- Azaldu  zein material behar duen eta horiek  nola eskuratu: liburuak, 

koadernoak... 

- Irakasleekin komunikazioa nola egin daitekeen azaldu. 

- Gela ahal den hoberen integratzeko bideari buruz informatu (eskolaz 

kanpoko jarduerak, adibidez) 

 

Dokumentuak 

 
 

- Gelako ordutegia. 

- Beharrezkoa den materialaren zerrenda. 

- Eskola-kulturari buruzko informazioak: gure ohiturak (3) 

  

 

 

HARRERA FAMILIARI 
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1.- ERABAKIAK HARTZEN: ikaslearen esleipena 
                                                                                       NOR? Zuzendaria, ikasketa burua, HIPI-a  

HELBURUA: Ikaslea gela batean kokatzea       NOIZ: Lehen astean 

 
 

Zein mailatan eskolatuko den erabaki.  

    

Irizpideak gelan kokatzeko: 

     -adina  

     -aurreko eskolatzea 

     -arlo instrumentaletan gaitasuna, batez ere irakurketan eta idazketan. 

     -asmoak, itxarobideak. 

Ez da komeni planteamendu zurrunik izatea. Aitzitik, kasuz kasu aztertuko dugu  “automatismo”rik gabe. 

Zein eredutan / Zein taldetan (aukera dagoenean). Kontuan hartu daitezkeen irizpideak: ikasleen kopurua, ikasgiro ona, ACIdunen 

kopurua, lankidetza, taldearen kohesioa... 
 

 

 

    ARRETA ANTOLATZEN 
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2. PROGRAMA PRESTATZEN  
HELBURUA: Ikaslea gure hezkuntza sistemara egokitzeko programa prestatzea 

NOR: Tutorea, HIPIa eta  aholkularia. 

NOIZ: Lehen bi asteetan.  
 

 

2.1. Hasierako ebaluazioa: 

 

Ez dugu ikaslea ebaluazio-prozesu zorrotz batetik pasarazi behar (azterketak, testak...); egokiagoa da behaketaren bidez, gelan dagoen 

bitartean era integratu batean egiteko modua bilatzea.  

Helburu nagusiak honako hauek dira:  

 Ikaslearen hezkuntza-premiak eta potentzialitateak antzematea.  

 Lan-plangintza antolatzea: proposamen curricularrak, beharko dituzten laguntzak eta gaitasunak indartzeko hartu behar diren 

erabakiak zehaztuko dira horretan. 

 

Zer baloratu?   

Batetik, ikas ohiturekin zerikusia duten jarrera eta trebeziak baloratuko ditugu, oso garrantzitsuak baitira ikas-irakas prozesua 

planifikatzerakoan eta beharko diren egokitzapen curricularrak ezartzerakoan. Bestetik, oinarrizko gaitasun akademikoak ere baloratu behar 

dira eta; horretarako, instrumentaletara (Hizkuntz trebeziak eta Matematika) mugatuko dugu gure analisia.  

   Laugarren mailatik aurrera datozen ikasleei ebaluatzeko froga bat pasatuko diegu. 

   ARRETA ANTOLATZEN 



ANGELGANIVET IKASTETXEA 9 

2 .2. Norbanako plana: 

Hasierako balioestea egin ondoren, irakasle tutoreak, aholkulariarekin eta hizkuntza indartzeko irakaslearekin batera, erabakiko dute ikasleari 

norbanako lan-plana egingo zaion ala ez.  Planean hizkuntzek lehentasuna hartuko dute, batez ere hizkuntza biak ikasi behar duten ikasleen 

kasuetan. Honakoak hartuko ditugu kontuan: 

1. Helburuak eta ikaskuntzak gelako programan oinarrituta 

            * Gela naturala da erreferentziarik inportanteena.  (helburuak, espektatibak...).  

            * Ez dugu helburu horietan integrazio-esparrua, sozializazioa ahaztu behar 

 

2. Zereginak: 

a. gela barruan egiteko: zein esparrutan, zer-nolako baliabide motak (giza baliabideak eta/edo materialak: eskolako materiala moldatzea, 

familiako hizkuntzan idatzitako liburuak...) 
b. Beharrezkoa bada, gelaz kanpo egiteko: landuko diren esparru eta edukiak, parte hartuko duten irakasleak... 

 

3. Lan-planaren ebaluazioa eta jarraipena egiteko irizpideak, prozedurak eta egutegia.  

Norbanako programa horren markoan egindako aurrerapenak  baloratzeko orduan, nagusiki ikaslearen ibilbidea izango dugu kontuan, zikloko 

oinarrizko helburuak ahaztu gabe. 

Banakako plana noizbehinka berrikusi egin behar da, beharrezkoak diren aldaketak sartzeko.  

Interbentzioa idatziz jaso:  hasierako ebaluazioa,  lan-plangintza, programaren jarraipena,  koordinazioa,  ebaluazioa, memoria...  
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HARRERA IKASLEEI 
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3. HARRERA GELAN 

HELBURUA: ikasle berriaren ongi etorria prestatzea  eta ematea.    
NOR: tutorea 

         NOIZ: ikaslea heldu baino lehen. Ikaslearen lehen egunean 

IKASLEA HELDU BAINO LEHEN 

* Aurretik ikaskideei egoeraren berri emango zaie, guztion artean datorren ikasle “berriari” ONGI ETORRI gozoa eman ahal izateko. 

- Jakin-mina piztu: ikasle berriak dakiena eta dakarrena zertan izan daitekeen aberasgarria guretzat...  

- Jatorriari buruzko informazioa bildu: bizimodua hizkuntza(k), kultura...  Hala ere, ez dugu perspektiba garrantzitsu hau galdu 

behar:   

- “Bere lekuan” jartzen saiatu (enpatia):           

* Lehen egunetarako karpeta prestatu (honetan hainbat lan presta daitezke, hizkuntza jakin gabe ondo ulertzen direnak, ikasleak egin 

ditzan). 

* Beharrezkoa bada, “Lagun Berria” edo enbaxadorea aukeratu. 

 

IKASLEAREN LEHEN EGUNEAN 

- Ekintza bereziren bat antolatu aurkezpenerako (aurkezpen-jolasak...). 

- Aurkeztu irakasleak, eskolazaina, jantokiko begiraleak . 

- Gelakideen inplikazio eta laguntzarekin eskola erakutsi:  lagun ona edo “enbaxadore” ikasle/taldetxoa... 

- Gelan lantzeko materialak eskaini. 

 

 

 

HARRERA IKASLEARI 
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HARRERA IRAKASLEI 
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HARRERA IRAKASLE BERRIEI 

 
NOR: Zuzendaritza taldea  
NOIZ : Lehen egunean 

 

INFORMAZIOA JASO INFORMAZIOA EMAN 

 Datu pertsonalak: Izena, telefonoa, 
helbidea,,,,, 

 Espezialitateak / Jardunaldia  

 Lan –experientzia  
 

 Karpeta eman * 

 Ikastetxea erakutsi 

 Mailako eta zikloko koordinatzailea 
aurkeztu eta harremanetan jarri 

 Klautroaren aurrean aurkezpena egin 

 
 Karpetan sartu behar diren dokumentuak :  

o Egutegia / Ordutegia 
o Zuzendaritzako partaideak / Irakasleriaren zerrenda ( Izena / telefonoa / maila / 

argazkia)  
o Klaustro, Pedagogi bilerak, eta zikloko bileraren funtzionamendua 
o Patioko zaintzak eta ardurak. Araudiak – Planoa – Irteerak / sarrerak  
o Jantokiko zerbitzua . Bazkaltzeko aukerak 
o Eskolako liburutegia 
o Ikastetxe ezaugarri nagusiak: lerroak / Ereduak  
o Eskolako urteko plana / Proiektuak 
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o Araudi orokorrak: bideo-gela, fotokopiak, argazki-makina.... 

 

HARRERA IRAKASLE BERRIEI 

 
NOR: Zikloko koordinatzaileak / Lantaldeko partaide bat ( espezialisten kasuan ) 
NOIZ : Lehen astean 
 

INFORMAZIOA EMAN 

 Bilerak: Noiz / Non / Partaideak 

 Mailako programaziaok ( behar den kasuetan ) Curriculum 

 Gelako izenak / argazkiak 

 Eskolako jaiak: Ozpakizunak ( gabonak/ Inahuteriak / Urtebetetzeak /  

 Guraso bilerak 

 Txangoak 

 Materiala / dirua 

 Ordenagailua / Jantokiko umeak  
 
 
 

 
 

 


