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Kontingentzia-plan hori egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 

koronabirusaren aurrean jarduteko protokolo orokorra (sars-cov-2) hartu da 

oinarritzat, 2020-2021 ikasturtean, bai eta 2020-2021 ikasturtearen hasieran 

jarduteko protokolo osagarria eta ikastetxeetan 19-kobid-kasuak agertzen direnean 

jarduteko protokolo osagarria ere (2020-10-2). 

COVID-19ren aurkako prebentzioaren oinarrizko printzipio hauetatik abiatuta, 

ikastetxeen funtzionamendurako prebentzio-neurriak ezarriko dira: 

 

KONTAKTUAK MUGATZEA: pertsonen arteko SEGURTASUN-TARTEA mantenduz eta 

bizikidetza-talde egonkorrak osatuz. 

 

Oro har, segurtasuneko pertsonen arteko distantzia 1,5 metrokoa izango da, 

gutxienez, 

ikastetxeko pertsonen arteko interakzioetan. Pertsonen arteko distantzia maskararen 

erabilerarekin eta gainerako prebentzio-neurriekin osatuko da. 

 

Bizikidetza-talde egonkorrak sortuko ditugu: haur Hezkuntzan eta Lehen 

Hezkuntzako.  

Talde guztiek, ahal den neurrian, besteekin interakzioak murriztuko dituzte. 

Erreferentziazko ikasgela bat erabiliko dute eta ez dira gelatik mugituko. Espezialistak 

geletara joango dira ikasgaia ematera FFP2 maskara jantzita. 

Taldeko ikasleei errefortzu eta laguntza pedagogiko guztiak gela barruan egingo 

zaizkie. 

Eskolan zehar guztiz beharrezkoak diren desplazamenduak egingo dituzte ikasleek. 

Ikastetxera mailaz maila sartu eta irtengo da eta seinaleztatutako ibilbideak 

erabiliko dira eta horretarako distantziak mantenduko dira. Ahal den neurrian 

barandak eta hormak ez dira ukitu behar, ikasleekin landu beharko da.  

 

Jolastorduan gela bakoitzari dagokion jolastokiko gunean kokatuko da. 
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1.-1.- PREBENTZIO NEURRIAK 

 

PREBENTZIO PERTSONALEKO NEURRIAK: eskuen higienea, transmisioa saihesteko 

oinarrizko neurri gisa eta maskararen erabilera. 

 

Maskararen erabilera: 

 

Ikasleei dagokienez: 

● Haur Hezkuntza: - Haur Hezkuntzan, 6 urtera arte, maskara ez da nahitaezkoa 

izango, nahiz eta, posible den kasuetan, adin horretatik behera ere erabiltzea 

gomendatzen den.  

● Lehen Hezkuntzan derrigorrezkoa maskararen erabilera nahiz eta 1,5 metroko 

distantzia mantendu. 

 

Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren 

kasuan, maskara erabili eta pertsonen arteko distantzia mantendu beharko da.  

 

Ikasturte hasieran hartutako neurri hauek, aldatu egin daitezke pandemiaren 

bilakaeraren arabera, eta aipatutako protokoloetan jasotako egoeretara itzul 

daiteke. 

 

Maskararen erabilera zuzena azaldu behar da, gaizki erabiltzeak transmisio-

arrisku handiagoa ekar baitezake. 

 

Irakasleei dagokienez: 

Arau orokor gisa, ikastetxeko langile eta ikasle guztiek nahitaez erabili beharko dute 

espazio guztietan eta une oro.  

- Irakasleek maskara erabili behar dute beti, baita bizikidetza-talde egonkorretan 

ere.  

Eskuen garbiketa 

Eskolara sartu bezain laster bai irakasleek bai ikasleek eskuak gel 

hidroalkoholikoarekin  garbituko dituzte. 
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Ikasleei dagokienez egoera hauetan garbitu behar dituzte: 

- Eskolara sartzean 

- Hamaiketakoa egin baino lehen. 

- Jolastokira joan baino lehen. 

Gela hidroalkoholikoak sukoiak dira, beraz, bero puntuetatik urrun kokatu. 

 

Haur Hezkuntzan xaboia eta urarekin garbituko dituzte. Lehen hezkuntzan 

gelarekin edo xaboia eta urarekin. Kontuan izan nabarmendutako zikinkeria 

xaboiarekin garbitzen dela. 

 

Eskuak lehortzeko edo zintz egiteko erabilitako papera paperontzi itxietan 

botako dira. 

 

GARBIKETA ETA AIREZTAPENA: espazioak maiz aireztatzea eta ikastetxea 

garbitzea. 

 

- Garbiketa 

 

Partekatutako lanpostuak garbitu eta desinfektatuko dira txanda aldaketa 

bakoitzean eta lanaldia amaitzean. 

 

-Aireztapena 

 

- Gelak maiz aireztatzeko lanak egin behar dira, bost minutuz (hobe 10 

minutuz, 

aretoa aldez aurretik okupatuta bazegoen), lanaldiaren hasieran, 

amaitzean eta eskolen artean, ahal den guztietan. 

- Baldintza meteorologikoek ahalbidetzen dutenean, leihoak ahalik 

eta denbora gehien irekita edukitzea. 

- Profesional batek hainbat ikaslerekin batera (fisioterapia, logopeda, etab.) 

espazio berean laguntzen badu, gela aireztatuko da saio bakoitzaren 

ondoren, 

gutxienez 5 minutuz. 
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KASUEN KUDEAKETA: esku-hartze egokia eta goiztiarra izan behar da, kasu bat 

ager daitekeenean. 

Eskolan erreferentziazko arduradun bat izendatuko da COVID-19rekin lotutako 

gaietarako. Kasuen kudeaketan, Osasun Publikoa eta ikastetxearen arteko 

koordinazioa ikastetxeko zuzendaritzarekin eta erreferentziazko 

arduradunarekin egingo da.  

Ez dira etorriko eskolara COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten 

ikasleak, irakasleak eta bestelako profesionalak. 

Ikastetxeko zuzendaritzari jakinarazi behar diete. 

Sintomatologia-protokoloa ikastetxean 

Ikastetxean COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona 

guztiek 

aurrez aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute: 

 

1.-Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera ( PT gela LH-en eta 

HH-en  ingeleseko gelan) joango dira (maskara jarrita duela), eta 

 

 

- Jolastokitik bueltatzean. 

- Zintz edota doministikua egin eta gero. 

- Jantokira joan baino lehen eta amaitzerakoan. 

- Etxera joan baino lehen. 

 

 

 

Irakasleek amankomuneko geletako ateetan (irakasle gela, fotokopiagailu gela, ..) 

jarritako aforoa errespetatuko dute eta bilerak egiten direnean maskara jantzita 

izango dute eta segurtasun distantzia mantendu. 
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ikastetxeko zuzendaritzari eta erreferentziazko arduradunari jakinaraziko 

diote. 

2.-Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak distantziaren eta maskaren 

neurriak gordeko ditu. 

3.-Ikastetxeko zuzendaritzak familiarekin harremanetan jarriko dira, 

etxera eramateko. 

 

Ikastetxeko langileek uneoro zaindu beharko dute identitatearen eta 

susmagarriak edo baieztatuak diren kasuen isilpeko tratamendua. 

 

Ikastetxe bakoitzak erreferentziazko ESI bat izango du, eta Osasun Publikoak 

koordinatutako harremana izango du harekin. Bera, Ikastetxeak ESI horrekin 

harremanetan jarriko da eta horrek adieraziko dio zer jarraibide jarraitu behar 

dituen. 

 

Irakaslea edo hezitzailea bada, isolatu egingo da (maskara eta guzti), eta bere 

etxera joango da, ikastetxeko zuzendaritzari jakinarazi ondoren. 

Zuzendaritza hori Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko medikuntza 

arloarekin 

harremanetan jarriko da berehala. 

 

 

Larritasun- edo arnasteko zailtasun-sintomak izanez gero, 112 zenbakira deitu 

behar da. 
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2.-GURE ESKOLA IRAILEAN 

 

2.1.- KLASEAK HASI BAINO LEHEN EGOERAREN DIAGNOSIA: 

Irakasle bakoitzak bere tutoretzako haur bakoitzaren familiaren egoera ezagutu 

behar du. Horretarako, irailaren 1ean ikastetxean ikasle bakoitzaren 

informazioa aztertu ondoren, banan-banan, kontaktuan jarriko gara daukagun 

informazioa kontrastatzeko edo informazio gaurkotua eta zuzena jasotzeko.  

 

IKASLEAREN INFORMAZIOA 

● Konfinamendu garaiak eragin duena. 

Haurraren eta familiaren bizipenen eta egoeraren berri jasoko du haur 

bakoitzaren hezitzaile tutoreak (2019-2020 ikasturteko tutoreak). Hori posible 

ez den kasuetan tentu handiz aukeratuko da nor izango den familiekin 

kontaktuan jarriko dena, eta ahal den neurrian, familian ezaguna eta 

konfiantzazkoa bada, hobe (aurreko ikasturteren batean tutore izandakoa, 

Zuzendaritza taldeko bat, Irakasle aholkularia…). 

Galdetu eta jakin nahi dena idatzita egongo da. Batez ere, familiari lasaitasunez 

eta arretaz entzungo zaio. (Ikusi 1. Eranskina) 

Azken baten, haurra eta bere familiak COVID-19 egoerak zer eragin izan duen 

antzematea da helburua, eta hortik abiatuz, ikasturte berriari ekitea. 

Horregatik, berezko garrantzia jarriko zaio konfinamenduaren bizipenei, nola 

sentitu izan diren eta nola dauden. 

● Kontuan izan Ikasleek izan ditzaketen berariazko arriskuak, sistema 

immunologiko ahula dutelako edo gaixotasun kronikoak dituztelako 

(kardiopatiak, diabetisa, …). 

● Kontuan hartu behar diren beste talde sentibera batzuk: 

· Osasun mentaleko gaixotasuna dutenak.  

· Psiko-emozionalki sentiberak direnak. 

· Azaldura (alterazio) genetikoak dituztenak. 

· Zentzumenen bat kaltetua dutenak: gorrak, itsuak… 

· Desgaitasun motorra larria dutenak. 

· Gizarte-bazterketa arriskuan dauden haurrak. 
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FAMILIEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA 

● Hurrengo egunetan informazio helaraziko zaiela komunikatu. 

● Galdetu helbide berdinean dauden bizitzen. 

● Eskatu telefono zenbakia aldatzen badute lehenbailehen guri 

jakinarazteko. 

● Esan jantokia behar-beharrezkoak diren kasuetan erabiliko ahalko 

dela. 

● 2 eta 3 urteko ikasleen familiei siestan etxean egiteko eskatu. 

● Beraien eskolako email berria eman. 

● Beren seme-alaben sartzeko eta irtetzeko ordutegiak eman. 

● Puntualtasunaren garrantzia adierazi. Berandu etorriz gero taldeko 

jolastokira arte ezin izango dela eskolan sartu jakinarazi. 

● Lehen Hezkuntzako ikasleek maskara jantzita etorri behar dutela eta 

ordezko beste bat ekarri behar dutela. 

● Eskolarekiko informazioa telefonoz izango dela eta presentziala nahi 

izanez gero telefonoz hitzordua eskatu behar dutela esan. 

● Informazio jaso eta ulertu dutela bermatu. 

Zuzendaritzak informazio guzti hau  bidaliko du etxeetara baina beharrezkoa da 

errepikatzea. 

 

2.2..-IRAILA IKASLEEKIN 

 

 HARRERA 

Harrera lasaia eta goxoa egin. 

● Hasieratik protokoloan jarrita dagoena egiten hasi (sarrera, 

zirkulazioa, eskuak garbitu…) 

● Hasierako harremanak ongizatea, konfiantza eta segurtasun 

sentimenduak sorrarazteko balioko dute eta atxikimendu figura 

ezartzeko erabiliko dira. 
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● Konfiantza eta segurtasuneko testuingurua sortzeko ahalegin berezia 

egingo da. Horrela, haurrek beraien buruarekiko konfiantza 

eskuratzeko aukera eskaintzen zaie. 

● Desberdintasun eta diferentzia indibidualak modu inklusiboan ezagutu, 

errespetatu, onartu eta balioetsiko dira. 

● Arretaz begiratuko da zer berariazko beharrizan biologiko eta 

psikosozial izan ditzaketen haurrek, garaiz antzemateko eta 

identifikatzeko. Horrek familia eta eskolaren arteko lankidetza estua 

behar du, jardun irizpide komunak erabilita. 

● Hezkuntza eredua ezin da izan “denak aldi berean gauza bera egiten” 

erakoa, eta bai aniztasuna errespetatu eta zaintza ematen diona, 

garapen mailak anitzak direlako eta baita erritmo biologikoak, familia 

kulturak, ikasteko estiloak, beharrizanak, interesak… 

 

 GERTATUTAKOA KONTATU 

Gertatutakoaren errelatoa eraiki behar da era pertsonalean eta era 

kolektiboan, eta hori izango da ikasturte hasierako lehen hilabeteko 

zereginen nagusia. Horrek itxura eta egitura ezberdina izango du kasuan kasu, 

eskolako eta herriko ezaugarri eta baldintzei erantzungo dielarik.  

Aholkulariak txosten bat prestatu du. 

 IKASLEEKIN GARBITASUN ETA OSASUN NEURRIAK LANTZEA 

FUNTSEZKOA DA. 

Egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak 

gogorarazteko saioak egingo dira, gela, ikastetxe eta adin bakoitzera 

egokituta.  

 TALDE KOHESIOA egiteko edota oporraldiaren ondoren ikaskideekin 

harremanak berregiteko talde dinamikak egiten ditugu geletan eta 

patioan.  
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 Klaseko ARAUAK eta ONDORIOAK denon artean adosten dira. 

Horretarako metologia zehatza erabiltzen dugu. 

 

 IKASLEEN AURREZAGUPENAK JAKITEA. 

 

 PROGRAMAZIOAK EGOKITU kontuan izanda 2019-2020 ikasturtean landu 

gabe geratu zena. Curriculumaren ezinbesteko oinarrizko atalak zeintzuk 

diren aztertu, eta horren araberako planifikazio eta sekuentziazio bat 

diseinatu.  

 

 ESPEZIALISTAK GELETARA JOANGO DIRA. Helburua da ikasleek eskolatik 

ahalik eta mugimendu gutxien izatea. 

 

 IKASLEAK ETA KOMUNAK. Gela bakoitzari komun bat egokituko zaio eta 

banaka joan beharko dira. 

 

 

3.- IKASLEEN SARRERAK ETA IRTEERAK 

HAUR HEZKUNTZAN 

SARRERAK 

 Gurasoak ezin izango dira patioan sartu.  

 Irakasle batek ikaslea jasoko du eta tenperatura hartuko dio 

eraikuntzara         sartu baino lehen alfonbran garbituko dituzte zapatak.  

 Irakaslearekin eskuak garbituko ditu. 

IRTEERAK 

 Gurasoek eskolatik kanpo itxarongo dute beste gurasoekiko distantziak 

mantenduz eta irakasleak ikaslea hurbilduko die. 
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LEHEN HEZKUNTZAN 

SARRERAK 

 Gurasoak ezin izango dira patioan sartu.     

 Ikasleak iladan jarriko dira.     

 

 

 Tutoreak kanpoan egongo dira eta taldearekin igoko dira. 

1.    HH 2 

2.    HH 3 eta HH 5  

            3      HH4D1 

        4  HH4D2 eta HH4D3 
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 Irakasleak ikasleei hartuko die tenperatura eta gel hidroalkolikoa emango 

die. 

 

IRTEERAK 

 Gurasoek eskolatik kanpo itxarongo dute beste gurasoekiko distantziak 

mantenduz.  

 

 

 

HAUR HEZKUNTZA 

Ordutegia jardunaldi jarraia  Jardunaldi arrunta (Goizez eta arratsaldez) 

(Goizez bakarrik)    

4.- ORDUTEGIAK LEHENENGO EGOERAN 

2 urte 

 

Sarrera: 09:20 

Jolastordua: 11:20-11:50 

Irteera: 12:50 

Sarrera: 15:00 

Irteera: 16:20 

 

3 urte 

 

Sarrera: 09:20 

Jolastordua: 11:50-12:20 

Irteera: 12:5 

 

4 urte 

 

Sarrera: 09:10 

Jolastordua: 11:10-11:40 

Irteera: 13:10 

2 urte 

 

Sarrera: 09:20 

Jolastordua: 11:20-11:50 

Irteera: 12:50 

Sarrera: 15:00 

Irteera: 16:20 

 

3 urte 

 

Sarrera: 09:20 

Jolastordua: 11:50-12:20 

Irteera: 12:50 

Sarrera: 15:00 

Irteera: 16:20 

   

4 urte 

 

Sarrera: 09:10 
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LEHEN 

HEZKUNTZA 

 Ordutegia jardunaldi jarraian (goizez bakarrik) 

1 eta 2. Mailak 

Sarrera: 09:15 

Patioa: 10:50-11:15 

Irteera: 13:15 

Jantokia : 13:20 

Patioa: 1. maila 

aurreko aldean 

2. maila atzeko aldean 

Patioa euria egiten 

duenean: gelan 

geldituko dira. 

3 eta 4. Mailak 

Sarrera: 09:30 

Patioa: 11:30-12:00 

Irteera: 13:30 

Jantokia : 14:10 

Patioa:  3. maila 

aurreko aldean 

4. maila atzeko aldean 

Patioa euria egiten 

duenean: gelan 

geldituko dira. 

5 eta 6. Mailak 

Sarrera: 09:00 

Patioa: 10:15-10:45 

Irteera: 13:00 

Jantokia: 12:30 

Patioa: 5. maila aurre 

aldean eta hesiaren 

ondoan  

6. maila atzeko aldean 

 

5 urte 

 

Sarrera: 09:00 

Jolastordua: 10:30-11:00 

Irteera: 13:00 

  

 

Jolastordua: 11:10-11:40 

Irteera: 12:40 

Sarrera: 15:10 

Irteera: 16:40 

 

5 urte 

 

Sarrera: 09:00 

Jolastordua: 10:30-11:00 

Irteera: 12:30 

Sarrera: 15:00 

Irteera: 16:30 
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Patioa euria egiten 

duenean: gelan 

geldituko dira. 

 

Ordutegia goizez eta arratsaldez 

 

1 eta 2. Mailak 

Sarrera: 09:15 

Patioa: 10:50-11:20 

Irteera: 12:45 

Jantokia : 13:20 

Patioa: 1. maila aurreko 

aldean  

2. maila atzeko aldean 

Sarrera: 14:45 

Irteera: 16:15 

3 eta 4. Mailak 

Sarrera: 09:30 

Patioa: 11:30-12:00 

Irteera: 13:00 

Jantokia : 14:00 

Patioa: 3. maila 

aurreko aldean eta 

hesiaren ondoan  

4 maila atzeko aldean 

Sarrera: 15:00 

Irteera: 16:30 

5 eta 6. Mailak 

Sarrera: 09:00 

Patioa: 10:15-10:45 

Irteera: 12:30 

Jantokia: 12:30-

13:10 

Patioa: 5. maila 

aurreko aldean 

6. maila atzeko 

aldean 

Sarrera: 14:30 

Irteera: 16:00 

 

1.    1, 3, 5 mailak 

2.    2, 4, 6 mailak 
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5.- BIGARREN EGOERA 

 

HAUR HEZKUNTZA 

● Goizeko ordutegia izango dugu. Ikasleak sartzeko eta ateratzeko ordutegiak, 

jardunaldi jarraian duguna bezalakoa izango da. 

 

● Eskolak erabakiko du zeintzuk izango diren jantoki zerbitzua izango duten ikasleak. 

Familien beharrak hartu beharko dira kontuan. 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

● Eskolako espazio guztiak erabiliko dira eta taldeak txikiagoak izango dira.  

 

● Ikasleak sartzeko eta ateratzeko ordutegiak, jardunaldi jarraian duguna bezalakoa 

izango da. 

● Eskolak erabakiko du zeintzuk izango diren jantoki zerbitzua izango duten ikasleak. 

Familien beharrak hartu beharko dira kontuan. 

 

● Hizkuntzek, matematikak eta zientziek lehentasuna izango dute. 

 

6. HIRUGARREN EGOERA 

 

 Klaseak telematikoak izango dira eta ikasleak ez dira etorriko eskoletara. 

 

● Irakasleek ikasleei ordutegi bat planifikatuko diete erritmoa ez galtzeko. Ahal 

den neurrian klaseak telematikoki emango dira. (Batez ere, goiko mailetan). 

 

● Egunero harremana egongo da ikasleekin taldeka, banaka, aldez aurretik 

adostutako bideetatik ( bideokonferentziaz edo telefonoz). 
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● Astero ohiko bilerak egingo dira bideokonferentziaren bidez (mailako bilera, ziklo 

bilera, batzorde pedagogikoa, zuzendaritza taldea mailetako irakasleekin edota 

espezialistekin). 

 

● Irakas-ikas prozesuaren jarraipena egingo da eta ebidentziak jasoko dira. 

 

  

7.- JOLASTOKIEN BANAKETA 

Euria egiten duenean gelan geratuko dira. 

 HAUR HEZKUNTZA 

 

 

 

 

 

 

 

Partzela 1: 2 eta 3 urte ordu desberdinetan. 

Partzela 2: 4D1 eta 5D1 urte 

Partzela 3: 4D2 eta 5D2 urte  

Partzela 4: 4D3 eta 5D3 urte  

2. edo 3. agertokian egonez gero, aurrez aurreko absentismo-kasuez gain, 

Hezkuntza Ikuskaritzak ezarritako prozeduraren bidez jakinaraziko dira 

ikasleek behar bezala jarraitzen ez dutela edo ikasteko prozesua 

jarraitzeko zailtasun nabarmenak dituztela adierazten duten zantzuak. 

Horretarako, oharrak eta hutsegiteak aplikatzean, egoera hori eta horri 

lotutako arrazoi posibleak adieraziko dituen gune bat prestatuko da. 

PARTZELA 2 

PARTZELA 4 PARTZELA 3 

PARTZELA 1 
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Jolastordu txanda batetik bestera atezainak komunak garbituko ditu.  

 LEHEN HEZKUNTZA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTZELA 1 

PARTZELA 2 

PARTZELA 3 

PARTZELA 5 

PARTZELA 6 

PARTZELA 7 

PARTZELA 4 
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8.- GELETARA IGOTZEKO ETA JAISTEKO IBILBIDEAK 

HAUR HEZKUNTZA 
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LEHEN HEZKUNTZA 

SARTZEKO ORDENA: 2D1/2D2/2D3 1D3/1D2/1D1 

ATERATZEKO ORDENA: 2D3/2D2/2D1 1D1/1D2/1D3 

 

 

 

 



 

21 
 

 

SARTZEKO ORDENA: 5D3/5D2/5D1 6D3/6D2/6D1 4D3/4D2/4D1

 3D4/3D1/3D2/3D3 

ATERATZEKO ORDENA: 5D1/5D2/5D3 6D1/6D2/6D3   4D1/4D2/4D3

 3D3/3D2/3D1/3D4 

 

 
KO 
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           9. KOMUNEN BANAKETA 

            HAUR HEZKUNTZA 

            2 eta 3 urte: komunak ikasgelen barruan daude. 

 

            4 eta 5 urte 

 

         

 

 

 

 

 

 

          Gela bakoitzak bakarrik kabina bat erabili ahalko du. Seinalizatuta               

egongo da.   
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         LEHEN HEZKUNTZA 

 

 

 

2. SOLAIRUA 

 

 

 

 

 

 

 

Gela bakoitzak bakarrik kabina bat erabili ahalko du. Seinalizatuta 

egongo da.  Urinarioekin gauza bera egingo dugu.  
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             10.- COVID 19 ETA HAUR HEZKUNTZA 

 

 Pixoihala aldatu ondoren, haurren aldalekua desinfektatu beharko da, ikasle batetik 

bestera, edo aldaleku pertsonala erabiliko da haietako bakoitzarentzat. 

 

 Beharrezkoak ez diren jostailuak edo objektuak eta garbitzeko zailak diren itemak 

kenduko dira. 

 

 Taldeak egonkorrak izateko ahalegina egin behar da; alegia, taldekideak, bai umeak 

bai zaintzaileak, beti berak izatea, eta taldeen artean urruntze fisikoa egoteko 

ahalegina ere egin beharko da. 

 

 Talde bakoitzeko edo 2 taldeko, komun bat esleituko da, posible bada. Bestela, 

areagotu egingo da garbiketa eta desinfekzioa. 

 

 Ikasgeletan ondorengo hornidura higienikoa izan behar da: 

 

      Esku-xaboia (gel hidroalkoholikoa ez da gomendagarria).  

Gel hidroalkoholikoaren banatzailea, irakasleek erabiltzeko. 

 Banakako paper-banatzailea  

 Pistolaren erabilera anitzeko garbitzaile desinfektatzailea (gainbegiratuta egongo da      

eta Ikasleengandik urrun beti), irakasleek erabil ditzaten. 

 Erabili eta botatzeko eskularru-kaxa. 

 Estalkiz babestutako eta pedalez eragindako paperontzi poltsarekin. 

 

 Ez da komeni ikasgelen artean materiala edo jostailuak mailegatzea ezta materiala 

beste klase batekin partekatzea ere, talde desberdinak baitira elkarbizitzakoak. 

 

 Osasun-krisiak irauten duen bitartean, plastilina eta buztina erabiltzea saihestuko 

da.paper-orea, ezta modelatzeko pastarik ere. 

 

 Hamaiketekoa gelan egingo da eta irakasleak banatuko du. 
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                 11.- COVID 19 ETA LEHEN HEZKUNTZA 

 Ikasgeletan ondorengo hornidura higienikoa izan behar da: 

Esku-xaboia.  

Gel hidroalkoholikoaren banatzailea. 

   Sukaldeko papera garbitzeko. 

 Pistolaren erabilera anitzeko garbitzaile desinfektatzailea (gainbegiratuta 

egongo da eta Ikasleengandik urrun beti), irakasleek erabil ditzaten. 

 Erabili eta botatzeko eskularru-kaxa. 

 Estalkiz babestutako eta pedalez eragindako paperontzi poltsarekin. 

 Erabiltzen ez diren mahaiak eta aulkiak klasetik aterako dira. 

 Ikasleak gelan sartzen diren bakoitzean, leku berean eseriko dira. 

Debekatuta dago ikasleak tokiz aldatzea. Egoera berezi horretan, ikasle 

bakoitzaren mahaia pertsonala da. 

 Gomendagarria da ikasleak ekartzea erraz garbitzeko poltsa baten barruan 

ordezko maskara bat, hamaiketakoa eta ur botila bat. Izena jarrita izan behar 

du. 

 Jolastokira joan baino lehen hamaiketakoak klasean jango dituzte. Ondoren, 

beraien mahaia eta eskuak garbituko dituzte. Erabat debekatuta dago 

ogitartekoa edo ur-botilak partekatzea. 

  Lehentasuna emango zaio banakako lanak egiteari, segurtasun distantzia 

mantentzeko 

 Hirugarren zikloan eta bigarren zikloan jarduerak telematikoki entregatzea 

lehenetsiko da. 

 Irakasleek ikasleen atazak paperean jasotzen badituzte, ataza horiek 

zereginak gutun-azal batean gordeko dira, eta bi egunetan gutxienez gordeko 

ditugu zuzendu baino lehen. 

 

 Ezingo da ikasleen artean materiala trukatu (boligrafoa, arkatza, goma, 

Erregela, kalkulagailua...). 
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 Ahalik eta material gutxien eskolatik etxera eta alderantziz bideratzea. 

Ikasgelako ordena funtsezkoa izango da. 

 

 Osasun-krisiak irauten duen bitartean, plastilina eta buztina erabiltzea 

saihestuko da paper-orea, ezta modelatzeko pastarik ere. 

 

 Ikasgelako ordenagailua ikasgelatik pasatzen diren irakasleek erabiliko dute. 

Horregatik, ekipamendu hori desinfektatu behar da erabili aurretik. 

 

 Gomendagarria da irakasleok amantala erabiltzea. 

 

 Eguneroko eskolen amaieran, ikasle bakoitzaren mahaia hutsik geratu egin 

behar da behar bezala desinfektatzeko. Gauza bera egingo irakasleak bere 

mahaiarekin. 

 

12.- COVID 19 ETA MATERIAL INFORMATIKOA 

 

• Ekipo informatiko baten gainean ez da soluzio likidorik aplikatuko hura honda ez 

dadin, eta, gainera, baliabideak erabili beharko dira desinfektatu gabeko zokorik gera 

ez dadin. Higienizazio-produktu bat zuzenean aplikatzen bada, likidoa arrailduretatik 

sar daiteke eta saguaren teklak edo botoiak erabili ezin daitezke; gainera, ez da 

bermatzen behar bezala garbituko denik. 

• Irakasleek partekatuko dituzten elementuak diren ekipoa (batez ere teklatua eta 

sagua) eta gelako gainerako material teknologikoa desinfektatzeko, material plastikoa 

erabil daiteke: 

- Sagua sukaldean erabiltzen den "ZIP" motako plastikozko poltsa batean sar daiteke, 

eta alde gardena (saguaren oinarriarekin) mahaiarekin kontaktuan geratzen den 

aldetik geratu behar da. - Teklatuaren kasuan, babesteko modurik onena da sukaldean 

erabili ohi den film gardenezko geruza batean sartzea. 

 - Portatilekin lan eginez gero, barruan daramatzan teklatua eta sagua (touchpad) ere 

aurrekoaren antzera babes daitezke, teklatuaren eta saguaren zatia sukaldeko film 

gardenarekin bat eginez. 

 - Proiektorearen agintea "ZIP" motako plastikozko poltsa batean sartuko da. 
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• Teklatuko film-papera eta saguaren eta proiektagailuaren "ZIP" poltsak aldatu egingo 

dira beharrezkoa denean, eta elementu horietan egongo dira manipulatu gabe. 

• Plastikoarekin babestean, arrailduretan likidoa ez sartzeaz gain, higiene-prozesua 

errazten dugu, objektu ez porotsu bihurtzen baitugu. 

● Desinfekzioan, ekipoa pizteko eta pantaila pizteko eta itzaltzeko botoiak sartu 

beharko dira, baita monitorea bera eta gainerako ekipoaren botoiak ere. 

 Portatilen kasuan ere, ekipo osoa desinfektatuko da, prozedura bera erabiliz, eta 

arreta berezia jarriko da kontaktu handieneko eremuetan (teklatua, sagua, 

ordenagailua hartzeko guneak eta pizteko botoia). 

 Ekipoa higienizatu ondoren, erabilitako materialak modu seguruan botako dira, eta, 

ondoren, eskuak desinfektatuko dira. 

 

13.-COVID 19 ETA SCRATCH ETA BALIABIDE DIGITALETAN TREBATZEKO 

KLASEA 

 Eskolako portatilak  irakasleak ordenagailuak gelako mahaietan banatuko ditu (ikasle 

arduradun batek ere bana ditzake), eta, horrela, ez da ikaslerik pilatuko ekipoak 

banatzean. Era berean, ekipoak itzultzeko sistema seguru bat ezarriko da, aurreko 

prozedura berean oinarrituta. 

• Irakasleak edo arduradunak, eskuak desinfektatu ondoren, erabili eta botatzeko 

eskularruak erabiliz entregatuko ditu portatilak. 

• Etxean baliabide teknikorik ez izateagatik, ikasleak informatika-gelako ordenagailu 

bat erabili behar badu bere ohiko ordutegitik kanpo, egoera hori irakasleak 

bideratuko du eta itzuli ondoren, higieneari eta desinfektatzeari ekingo zaio, nola 

egiten den kontuan hartuta. 

 

14.- COVID 19 ETA PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ETA ENTZUMENEZKO ETA 

HIZKUNTZAKO IKASGELA 

Pedagogia Terapeutikoko eta Entzumeneko eta Hizkuntzako ikasgelako gutxieneko 

hornidura higienikoa honako hau izan beharko litzateke: 

• Gel desinfektatzaile hidroalkoholikoaren banatzailea.  

  Sukaldeko papera garbitzeko. 
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 • Banakako paper-banagailua. • Pistolaren erabilera anitzeko garbitzaile 

desinfektatzailea. 

 • Erabili eta botatzeko eskularru-kaxa. • Paperontzia, estalkidun poltsa babestua 

eta pedalez eragindakoa. • Banantze-manpara. Entzumeneko eta Hizkuntzako 

ikasgelarako). 

Gaur egun bizi dugun salbuespenezko egoera dela eta, hezkuntza-premiak dituzten 

ikasleei erreferentziako gelan arreta ematea gomendatzen da (ahal den guztietan), 

laguntza-gelako arreta aukerarik onena den egoeretan izan ezik (fonoartikulazio-

lana...). 

Pedagogia Terapeutikoko eta Entzumen eta Hizkuntzako irakasleek laguntza-gelan 

ikasleekin lan egin behar badute, funtsezko bi jarraibide gomendatzen dira: 

- Ikasleekiko segurtasun-distantzia mantentzea (gomendagarria 2 metro). 

- Ikasgelan ahalik eta aireztapen handiena mantentzea. Aireztapena bermatu behar 

da (ahal dela, aireztapen naturalaren bidez), barruko airea berritzen laguntzeko. 

Kontuan izan behar da ikasleak txandakatzen diren geletan aireztapena zorroztu 

beharko dela, eta leihoak irekita egon beharko direla uneoro (nahiz eta gela 

okupatuta ez egon). Aireztapena funtsezko gaia denez espazio itxietan. 

 

Aurrekoez gain, honako arau hauek bete beharko lirateke Pedagogia Terapeutikoko 

eta Entzumen eta Hizkuntzako geletan: 

 • Ikasgelatik behar ez diren altzari guztiak kenduko dira (erabili gabeko armairuak, 

erabili gabeko aulkiak edo mahaiak...), ikasgelaren azalera erabilgarria ez 

murrizteko. 

• Segurtasun-arrazoiak direla eta, irakasleak ikasleak bere gelan jasotzea eta 

laguntza-gelara laguntzea gomendatzen da. Eskola amaitzean, irakasleek ere 

lagunduko diete ikasleei, arrazoi berberengatik. 

• Ikasleen eskuen higienizazioa ikasgelaren sarreran eta irteeran egingo da. 

• Ikasleek behar-beharrezkoa dena baino ez dute eramango laguntza-gelara, eta 

motxila, liburuak eta gainerako materiala gelan utzi beharko dituzte. Ikasgelara 

iritsitakoan, ezin izango da ikasgelara itzuli ahaztutako materiala jasotzera. 

• Ikasleek beren kutxatila propioa ekarriko dute, orduan erabiliko dituzten 

materialekin (arkatzak, boligrafoak, gomak, argizariak), eta ez zaie utziko ikasleei 

materiala ematen. 
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• Ikasgelako materialek kontrolatuta egon behar dute uneoro, eta ezin dira egon 

ikasleek sarbide zuzena duten leku batean. 

• Banakako materialen erabilera lehenetsiko da (ikasle bakoitzak bere materialarekin 

lan egingo du). Gelako materialarekin lan egin behar izanez gero, komeni da gelan 

material nahikoa egotea banaka egin ahal izateko. 

• Taldean lan egin behar bada eta materialak partekatu behar badira, irakasleek 

lehentasuna eman behar diote ikasleek higiene-neurriak zorrozteari eta aurpegia 

(ahoa, sudurra, begiak) une oro ukitzea saihesteari. 

• Ikasleek partekatzen dituzten materialak desinfektatu egin behar dira beste ikasle 

batek erabili aurretik. 

 • Partekatutako materialak erabiliz gero, material bakoitza erabili duten ikasleak 

erregistratzeko formula bat ezarri beharko da, balizko kutsatze baten miaketa 

egiteko.  

• Ikasgelaren amaieran, ikasleen banakako materiala eta laguntza-gelako materiala 

desinfektatuko dira. Garbitu ondoren, horretarako erabilitako materialak modu 

seguruan botako dira, eta, ondoren, eskuak desinfektatuko dira. 

• Eskola amaitu ondoren, ikasleek (eta irakasleek, gela partekatua bada) erabilitako 

altzariak desinfektatzeko, pistola eta erabili eta botatzeko papera garbitzen duen 

erabilera anitzeko desinfektatzailea erabiliko da. 

• Eskolak amaitzean, gelako garbitasuna ere zorroztu behar da. Egunaren amaieran, 

lan-mahaiek ez dute paperik eta materialik behar bezala desinfektatzeko. 

Laguntza-gelaren barruan, egoera berezia da Entzumeneko eta Hizkuntzako 

irakasleen lan fonoartikulatzailea. Egoera berezi horretan, ikasleek eta irakasleek 

ahoa agerian eduki behar dute alderdi hori landu ahal izateko. Bestalde, fonazio-

prozesuak (une horretan maskara erabiltzen ez denez) airean tantak jaurtitzea 

eragiten du, esekita geratzen direnak, eta SARS-CoV-2 transmisio-iturria izan 

daiteke. Egoera berezi horretan, hau gomendatzen da: 

• Laguntza-gela ahalik eta gehien aireztatzea. 

 • Inplikatutako irakasleek eta ikasleek banakako aurpegi-pantaila bat izango dute 

(bat ikasle eta irakasle bakoitzarentzat), eta uneoro jarrita eduki beharko dute 

(aurpegi-pantailak ez du inola ere maskara ordezten). Saio bakoitzaren amaieran, 

erabilitako pantailak desinfektatu beharko dira. 
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 • Ikasleek eta irakasleek maskara jarrita izango dute fonazioa egiten ari ez diren 

unean, eta une horretarako bakarrik kenduko dute. 

• Maskara jartzeko eta kentzeko prozesua berez arrisku-egoera denez, maskara modu 

seguruan jartzeko eta kentzeko prozedura entrenatu beharko da aldez aurretik. 

• Adinagatik edo ikasle motagatik ikusten bada jarduera horrek konpondu nahi den 

egoera baino arrisku handiagoa dakarrela, prozedura hori ez erabiltzea gomendatzen 

da. 

Ikasgelan hezkuntza-premiak dituzten ikasleei arreta ematean, bai ikasleek bai 

irakasleek ikasgelako jarraibideak bete beharko dituzte. Alde bat dago: ikasle eta 

irakasle laguntzaileen artean segurtasun-distantziarik ez dagoenez, segurtasun-

neurriak zorroztu beharko dira, norbera babesteko ekipamendu espezifikoak (NBE) 

erabiliz, hala nola: 

• Amantala (egunero 60º-tik gora garbitu beharko litzateke). 

 • Maskara (balbularik gabeko FFP2 motakoa, ahal dela). • Aurpegiko pantaila/babes-

betaurrekoak. 

• Eskularruak. 

 Ikasleekin laguntza-gelan lan eginez gero, norbera babesteko ekipamendu bera 

erabil daiteke. 

 

15.- COVID 19 ETA HEZIKETA FISIKO KLASEAK 

 

2020-2021 ikasturte honetan, COVID-19 birusa dela eta, ondorengo neurriak hartuko 

dira Gorputz Hezkuntza saioetan: 

Bi saio motz egingo dira astean (45 min +45 min), lehen egiten genuen luzearen ordez. 

Ez da nahitaezkoa aldatzeko arropa ekartzea, aldagelak kutsatzeko gune izan 

daitezkelako (ume asko pasatzen dira bertatik eta ez daukate aireztapenik). Edonola 

ere, nahi edo behar badute, ekar dezakete aldatzeko kamiseta bat (5 eta 6. mailan 

sumatu dugu behar gehien). Saio amaieran aldatuko dira, modu ordenatuan eta 

intimitatea errespetatuz. 
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Saioetan honako neurriak hartuko ditugu: 

 Musukoa edo maskarila jarrita egongo gara. Norbaitek kentzeko beharra badu, 

taldetik aldenduz egingo du.  

 Segurtasun distantzia mantenduko da. 

 Kanpoan egiteko jarduerak lehenetsiko dira. 

 Saio hasieran eta amaieran eskuak garbituko dira. 

 Ikasleek ez dute kirol materialik partekatuko. 

 Aldagelak ez dira erabiliko. 

Helburu didaktikoak berdinak izango dira. Horiek lortzeko, jarduerak moldatuko dira. 

Ikasleren batek ezin badu saioan parte hartu, eskertuko genuke ohar bat ekartzea edo 

mezu elektroniko bat bidaltzea. 

Zalantza, galdera edo proposamenik baduzue, jarri lasai gurekin harremanetan. 

 

Edurne (HH 4 urteko gela eta LH 5. eta 6. maila) edurnekorta@angelganivet.com 

Joserra (LH 1, 2, 3 eta 4. maila) joserrastoreka@angelganivet.com 

Mikel (LH 3D2, 3D3, 4D2 eta 4D3 gelak) mikelgartzia@angelganivet.com 

 

16.- COVID 19 ETA LIBURUTEGIA 

 

 Liburutegia ez da erabiliko. 

 

 Liburuzainak telematikoki ikasle eta irakasleen eskura jarriko ditu liburutegiko 

biltegi liburuak. Telematikoki liburu zehatzak eskatu ahalko dira. 
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 Gelako liburutegia martxan jarriko da. Horretarako liburuzainak gela bakoitzari 

euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako liburuz betetako kutxa bat emango dio. 

Tutoreak banatuko ditu liburuak ikasleen artean. Ikasleek bakarrik ukituko du 

irakasleak utzi dion liburua eta nahi izanez gero etxean utzi ahal du irakurtzeko. 

Denbora tarte bat pasa ondoren ikasleek liburuak itzuliko dituzte eta kutxan 

utziko dira aste betez berrogeialdian. 

 

 Astea pasatzen denean berriro banatuko dira. 

 

 Ikasleek ezin dituzte liburuak etxetik ekarri. 

 
17.- COVID ETA MUSIKA KLASEA 

 

Ikasturte honetan musika hezkuntzan ere aldaketa batzuk daude, baina agian uste 

baino gutxiago dira. 

Aldaketarik nabariena da, gela propiorik ez daukagula. Musika saioak talde bakoitzeko 

gelan egiten ari gara, musika irakaslea gelaz gela joanda.  Beraz, dantzarako eta 

mugimendurako lehen geneukan tokia, orain ez daukagu. Hori dela eta, dantza eta 

mugimendua landu ahal izateko, kalera irtengo gara noiz edo noiz; eta han egingo 

dugu, distantzia mantenduta eta maskara jantzita.  Horretaz gain, bideo tutorialak non 

koreografiak sortuta dauden erabil ditzakegu. Horrela, bakoitzak bere kabuz ere, 

etxean ikasteko aukera izango du. 

Txirulari dagokionez ere, zerbait egokitu beharko dugu. Oraingoz ezin dugu txirula jo 

eskolan, baina bai partiturak landu, aztertu eta ulertu… eta gero etxean jo. Hauxe 

laugarren mailatik aurrera izango da, hirugarren mailan ikasturte honetan hasi behar 

genuen txirula jotzen eta atzeratzea erabaki da. Aurrerago hasiko gara. 

Musika gelan ditugun perkusio txikiko tresnak bertan geldituko dira. Izatekoan, 

noizbait baten bat erabiliz gero, ondo desinfektaturik izango litzateke. Baina denok 

dakigunez, eskuekin, edo arkatzarekin, edo… perkusioa egin daiteke. Beraz, aurrera 

goaz. 
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Bestalde, aldatu ez diren dinamika asko ere badaude. Maskara jantzita eta distantzia 

mantenduta landu daitezkenak, aulkian eserita landu daitezkenak.  Besteak beste, 

hauexek: kantak ikasi, abestu, intonazioa, erritmoa, musika lengoaia, entzumena, 

entzunaldiak, soinu-ezaugarriak eta musikaren elementuak, musika-tresnak eta haien 

familiak ezagutu, gorputz-perkusioa, giza eta arte-kulturalako gaitasuna, kultura-

ondarearen musika-adierazpenak… 

Edozein zalantza argitzeko edo zerbait proposatu nahi izanez gero, korreo honetara 
idatzi: 

raulmendiguren@angelganivet.com 

 

18.- COVID 19 ETA IRAKASLE GELA ETA FOTOKOPIAGAILU GELA 

 

Gela hauek izan behar duten gutxieneko hornidura higienikoa honako hau da: 

• Gel hidroalkoholikoaren banagailua. 

• Sukaldeko papera garbitzeko. 

• Pistolaren erabilera anitzeko garbitzaile desinfektatzailea. 

• Zorro estalkia duten paperontziak, pedalez eragindakoak, gela horretan hondakin 

asko sortzen direlako. Mendekotasun horretan hartu beharreko neurri nagusiak honako 

hauek dira:  

• Irakasle gelako aforoa 15 pertsonetako izango da. Salbuespenez, segurtasun-

distantzia horri eutsi ezin bazaio, nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea (gaur 

egun, nahitaezkoa da maskara une oro erabiltzea, aurreikusitako salbuespenetan izan 

ezik). 

• Ez agurtu elkarri eskua emateagatik, musu emateagatik, besarkatzeagatik. 

• Gomendagarria da irakasleak ez esertzea "aurrez aurre". 

• Irakasleen gelako posizioak ez dira trukatu behar. 

• Irakasle batek irakasleen gelan lehenago beste batek okupatutako espazio bat 

okupatzen duenean, okupatutako gainazalak desinfektatuko dira pistola eta erabili eta 

botatzeko papera erabiltzen duen erabilera anitzeko garbitzaile desinfektatzailea 

erabiliz. Garbitu ondoren, erabilitako materialak modu seguruan botako dira, eta, 

ondoren, eskuak desinfektatuko dira. 

mailto:raulmendiguren@angelganivet.com
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• Irakasle-gelako leihoak eta atea irekita egongo dira uneoro (konfidentzialtasuna dela-

eta ahal den guztietan), aireztapena errazteko eta ateak irekitzeko mekanismoak 

manipulatzea saihesteko. 

• Irakasleen gelara sartu eta bertatik irten aurretik, eskuak desinfektatu. 

• Irakasleek beren artean materiala partekatzea saihestuko dute. Partekatu behar 

izanez gero, desinfektatu egingo da. 

• Eskuak desinfektatzea fotokopiagailua, telefonoa, ordenagailuko teklatua eta/edo 

sagua, kafe-makina eta abar erabili aurretik eta ondoren. 

 

 

19.- COVID 19 ETA JANTOKIA 

 

 Espazioak 

- Bizikidetza taldeen arteko 1,5m-ko distantziak mantenduko dira eta horretarako 

taldeen artean erabiliko ez diren mahaiak jarriko ditugu distantzia bermatzeko. 

 

- Aurten LH-ko eta HH-ko jantokirako hainbat gela erabiliko ditugu. Haur 

Hezkuntzan 2 txanda egingo dira eta Lehen Hezkuntzan 3 txanda. 

Haur Hezkuntza:  

 

- HH-ko jantokia 

- 2 gela (3 urteko gela bat orain erabiltzen ez dena eta siesta gela aurten ez baita 

erabiliko) 

Lehen Hezkuntza:  

- Jantokia 

- Gimnasio txikia (aurten ez dugu erabiliko) 

 

Aurten erabiliko diren espazioak erraz garbi daitezke, horretarako bakarrik erabiliko 

dira eta baditugu mahaiak eta aulkiak ikasleek bazkaldu ahal izateko. 

 

HAUR HEZKUNTZA 

 Jantokirako denbora 

2 urte: 12:50-15:00 



 

35 
 

3 urte: 12:50-15:00 

             4 urte: 12:40-15:10 

             5 urte: 12:30-15:00 

 

 

 

 Haur Hezkuntzako jantokirako txandak 

1. Txanda:  4- 5 urte 

 Eskuen garbiketa: jantokira joan baino lehen begiraleek ikasleei 

eskuak garbituko dizkiete dagozkien bainu geletan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazkaldu 

ondoren 

patioko  

Sarrera: jantokiko atea 

12:45ean 

Irteera kristalezko atea 

13:20an 

Dagozkien bainuetan 

eskuak garbituko dituzte 

eta txisa egingo dute. 

Sarrera: 12:45ean gela 

horretara kanpotik 

zuzenean sartzen den 

atea erabiliko da 

13:20an Irteera sartu 

diren ate berdina. 
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komunetara joango dira eskuak garbitzera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bazkaldu eta gero burbuilak bereizteko patioan egindako 3 partzelak 

txandaka erabiliko dituzte. Hau da, egun batean 4 urteko ikasleak egongo dira 

partzela horietan eta 5 urteko ikasleak gelan geratuko dira. Hurrengo egunean 

aldrebes egingo dute. 

 

2. Txanda 

            13:15etan gutxi gora behera 2. txanda hasiko da. Begiraleek ikasleei 

eskuak garbituko dizkiete bazkaldu baino lehen eta ondoren.-Horretarako gela 

barruko komunak erabiliko dira. 

 

Gela barruko komunak erabiliko dituzte. 12:45ean sartu eta 

13:20an aterako dira 
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- 13:15ean sartuko dira. 

- 2 eta 3  urtekoak: siesta egiten duten ikasleak beraien geletara joango 

dira lo kuluxka egitera. 

- Ikasleen bila etorri behar diren familiek 14:00etan izango dute umeak 

jasotzeko aukerak. 

- Amantalak ekarriko dituzte ikasleek eta asteazkenetan eta ostiraletan 

etxera eramango dituzte garbitzera. 

Lo kuluxka 

● Lo egin baino lehen, ohetxoen arteko ezarritako ziurtasun distantzia 

bermatuko da eta haur baten burukoa beste haurraren oinaren parean 

jarrriko da.  

JANTOKIA HH 2. TXANDA (IAZKO 3 URTEKOEN GELA) 
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● Espazioak bentilazioa izango du (ez da zertan iluntasun absolutuan 

lo egin beharrik, egunez egiten den lokuluxka da, ez da gaua), haurraren 

atsedena bermatzeko baldintza egokiak zainduko dira. Lo egin ostean, 

espazioa ondo aireztatuko da, ohetxoak garbitu beharko dira eta beharra 

ikusiz gero, egunero etxera eraman eta ekarri estalkia.  

● Haurra lotarako prestatuko duen hezitzailea zein izango den aldez 

aurretik zehazturik izango dugu.  

Lo-kuluxketarako, komeni da koltxonetak bi metroko distantzian jartzea, 

eta ikasleak etzateko noranzkoa tartekatzea (burua eta oinak noranzko 

desberdinetan). Egunero aldatuko dira izarak edo burkoak, edo 

beharbada bakoitzak bereak erabiliko ditu eta, kasu horietan, gutxienez 

astean behin aldatuko dira, baita zikin dauden bakoitzean. 

LEHEN HEZKUNTZA 

1. txanda: 5. eta 6. mailak 
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- Jantokirako denbora: 12:30-14:30. 

- 12:30etan, eskuak garbitu ondoren eta jantokira sartuko dira. 

- 13:15etan zuzenean patiora aterako dira 13:45ak arte. 

- Lerroan sartuko dira geletara eta eskuak garbituko dituzte. 

 2.Txanda: 1. eta 2. mailak 

Sartzeko: - 13:20an, eskuak garbitu ondoren, jantokira  eta gimnasiora 

sartuko dira. 

13:50ean patiora aterako dira 14:20ak arte. - Lerroan geletara sartuko 

dira kontingentzia planaren arabera  eta eskuak garbituko dituzte. 
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3.Txanda: 3. eta 4. Mailak 

 

- - 13:30etan patiora jaitsiko dira eta jantoki ordurako mugatutako 7 

esparruetan egongo dira. Esparru horiek hauek izango dira: polikiroldegia (2 

partzela), frontoia (2 partzela), polikiroldegi atzekaldea, komun ondoko 

esparrua eta 4.partzela. 

- - 13:55ean eskuak garbituko dituzte patioko komunetan eta behe aldeko 

komunetan. 

- - 14:00etan jantokira joango dira. Bukatu ondoren geletara joango dira 

eskuak garbitzera. 
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