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Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak
COVID-19 pandemiak eragindako osasun-larrialdiak azkenaldiko hezkuntzaerronkarik handienean jarri gaitu. Hezkuntza-eragile guztiak orain arte ezezagunak
ziren erantzukizunak hartzen ari gara; izan ere, ziurgabetasun handiko giroa bizi
ditugun egoera askotara hedatzen da, baita irakaskuntzarekin zerikusi zuzenagoa
duten beste batzuetara ere.
Beste ikaskuntza-esparru batzuen garrantzia alde batera utzi gabe, uste dugu
gure ikastetxean garatu beharreko lehentasunezko neurria ikasleen bizipenak eta
esperientziak ezagutzea eta partekatzea dela, haien emozio eta sentimendu
positiboak eta negatiboak ezagutzea, eta azken hilabeteetako gertaerei aurre
egiteko, garatu dituzten estrategiak eta beraiengan egoerak izan duen inpaktu-maila
ulertzea. Horri guztiari esker, errealitate bakoitzari egokitutako hezkuntza-eskuhartzea gauzatu ahal izango da.
Funtsezkoa izango da, beraz, harrera-fasean indarrak metatzea eta
kalitatezko denbora ematea ikasle guztien ezagutzan (eta, oro har, hezkuntzakomunitatearena) eta ongizate sozioemozionalaren hobekuntzan.
Bestalde, pandemiak eta osasun-larrialdiko egoerak ikaskuntza berriak ekarri
dituzte, bai eremu pertsonalean, bai kolektiboan, gure bizitzak antolatzen dituzten
harreman sistema eta moduetan, bai gizarte eta hezkuntza arloan. Eskola bizi
izandako egoerak ezagutzeko eta baloratzeko aukera izaten ari da, ikasleek
bizitzarako ikaskuntza positibo bihur ditzaten. Ikasturte honetan alderdi horiek
Bizikasi ekimenari lotuta landu beharko dira.
Martxoan,

ikasgelak

itxi

behar

izan

zirenean,

hezkuntza-praktika

berrantolatzeko beharra egon zen, ikasleek beren irakaskuntza-ikaskuntza prozesua
jarraitu ahal izateko. Irakaskuntza presentziala telematikoak ordezkatu zuen, eta
hori beste agertoki bat izan zen, kontuan hartuta, alde batetik, familia batzuek
dituzten baliabide teknologiko urriak, eta, bestetik, familiek eta ikasleek duten
gaitasun digitalaren maila. Lehen Hezkuntzako laugarren mailatik seigarren mailara
bitarteko ikasleek baliabideak eta plataformak zituzten eskolak modu telematikoan
jarraitzeko, kontuan hartuta irakaslearen figura ezin dela tresna digital batekin
ordezkatu. Beharrezkoa ikusten dugu ikasleHH, irakasleei eta, ahal den neurrian,
familiei beharrezko gaitasun teknologikoa bermatzea.

3

sarrera

1

1. Sarrera

curriculumaren

horretan,
funtsezko

programazioak
alderdietan

berrikusi
jarri

behar

behar izan

izan

genituen,

eta

genuen arreta, bai

metodologian, bai arloak eta ikasgaiak garatzeko ebaluazio-eduki eta -adierazleetan,
ikasleek maila bakoitzean lortu behar dituzten helburuak eta gaitasunen garapena
abiapuntu hartuta.
Ikasturte honetan, aurreko ikasturtean emandako aspektuak birpasatu eta
eman gabe geratu zirenak lantzen hasi behar dugu. Horretarako, programazioak
maila eta arlo bakoitzera egokitu behar dira, eta ikasleak ebaluatzeko hainbat modu
aurreikusi behar dira.
Ikasleek eten egin dute euskararekiko eguneroko lotura trinkoa. Kontuan
izanik hizkuntza horren bidez egiten dituztela ikasleek gainerako ikaskuntza guztiak,
beharrezkoa da euskararen lan trinkoa egitea, bai ahoz, bai idatziz.
Beste ikaskuntza-esparru batzuen garrantzia alde batera utzi gabe, uste dugu
gure ikastetxeetan garatu beharreko lehentasunezko neurria ikasleen bizipenak eta
esperientziak ezagutzea eta partekatzea dela, haien emozio eta sentimendu
positiboak eta negatiboak ezagutzea, eta azken hilabeteetako gertaerei aurre
egiteko garatu dituzten estrategiak eta egungo ongizate-egoeran duten inpaktumaila ulertzea. Horri guztiari esker, errealitate bakoitzari egokitutako hezkuntzaesku-hartzea gauzatu ahal izango da.
Funtsezkoa izango da, beraz, harrera-fase honetan indarrak metatzea eta
denbora eskaintzea.
Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota egiteko prozedura eta lanmetodologia
Lehen aipatu den bezala, Urteko Planaren helburuak eta lan-metodologia
erabakitzeko orduan, Hezkuntza Sailak kurtso hasierako ebazpenean proposatutako
aspektuak kontuan izan ditugu.
Baita ere, aurreko ikasturtean burutu gabe geratu ziren helburuekin jarraitzea
komeni da, adibidez hezkidetza proiektuarekin zerikusia duena eta Magnet Proiektua
Memorian azaldu diren beharrak, eskola emaitzak, hutsuneak eta hobetzeko
aspektuetatik ere abiatu gara. Horretaz gain, eskola komunitatea eta ikastetxeko
organo desberdinen iradokizun eta proposamenak kontuan hartu ditugu.
Euskal Autonomia Erkidegoaren Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako
irakasleen lan-jarduera hobetzeko eta, hartara, ikasleen dibertsitaterako arreta
hobea eta emaitza hobeak lortzeko, betiere eskola inklusiboaren ikuspegitik,
4

1
sarrera

Egoera

Hezkuntza Sailak “HEZKUNTZA BEHARREN INDIZEA” sortu zuen, testuinguruko egoera

Gure ikastetxeari aurten irakasle bat eta erdi egokitu zaizkio. Guztiz
lagungarria izango da gure ikasleen euskara hizkuntza indartzeko ,bai idatzizko
hizkuntza, zein ahozkoa eta idatzizkoa.

Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak
bai
Klaustroa
Batzorde pedagogikoa
Zikloetako taldeak
Mailetako taldeak
DLHartamentuak
Proiektuen arduradunak
Zikloetako koordinatzaileak
Ikasleriaren ordezkariak
Familien ordezkariak
Admin. eta Zerbitzuen langileria
Zuzendaritza taldea
EntrLHresak-erakundeak

ez

zer-nola

X
X
X

Bilerak /
Bilerak
Bilerak

X
X
X
X

Bilerak
Bilerak
Bilerak
Bilerak

X

Bilerak

1
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berezien arabera ikastetxe bakoitzeko beharrak detektatzeko tresna izan zedin.
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa
2.1. Helburu orokorrak
1

Helburuaren formulazioa.

Programazioak curriculumaren eta haren ebaluazioaren funtsezko alderdietara
egokitzea.

2

Helburuaren formulazioa.

Gure ikasleen ahozko hizkuntzaren erabilera sustatzea egunerokotasunean eta jolas
garaian.
Idatzizko ulermena lantzea Eskolako Irakurketa Plana erreferentziatzat hartuta.

3

Helburuaren formulazioa.

2020-21 ikasturterako lan-plangintza laburbilduz honakoa da:
LANKIDE –ERAKUNDEA (Aliantza, Parner-a) zehaztu
o

Lankide-erakundea eta gure ikastetxearen arteko elkar-ezagutza

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa, deskribapena eta

o

Lankidetza akordioaren sinadura

o

Lankidetza-Ekintzak zehaztu eta burutzea

eraginda diren ikastetxearen esparruak

-

Irakaslegoarekin zientzietako programazioa landu, programazio bertikala
zehaztuz,

erronka

eta

proiektugintza

lan

metodotzat

ezarriz

esperimentazioa oinarri hartuz.
-

Komunikazio plana eguneratu eta indarrean jarri

-

Ikastetxearen irudia berritzeko plangintza burutu: kanpoko margoketak,
eskolaren identifikazioa irudi berriarekin,…

-

4

Gurasoak, auzoa, ikastetxeko ekintzen parte sentitzeko ekintzak burutu.

Helburuaren formulazioa.

Konpetentzia digitala
Gaikuntza teknologiko nahikoa ziurtatzea, hala irakaslerena nola ikaslerena, lanlokarri digital bat bermatzeko, beharrezkoa suertatuko balitz.

5

Helburuaren formulazioa.

Espazioaren erabilera bidezkoa sustatzea: denon artean jolastokia eraldatzea,
hezkidetza-ikuspegia bermatuta.
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Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa, deskribapena
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eta eta eraginda diren ikastetxearen esparruak
Lehen aipatu bezala, Urteko Planaren helburuak eta lan-metodologia erabakitzeko orduan,
kontuan hartu ditugu Hezkuntza Sailak ikasturte hasierako ebazpenean proposatutako alderdiak.
Aurreko ikasturtean lortu gabe geratu ziren helburuekin jarraitzea ere komeni da, hala nola
hezkidetza-proiektuarekin

eta

Magnet

proiektuarekin

lotutakoa.

Beharrezkotzat jotzen dugu memorian azaldu diren beharrak, eskola-emaitzak, hutsuneak eta
hobetzeko alderdiak kontuan hartzea. Gainera, kontuan hartu ditugu eskola-komunitatea eta
ikastetxeko organoen iradokizunak eta proposamenak.
Euskal Autonomia Erkidegoko Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako irakasleen lanjarduera hobetzeko eta, horrela, ikasleen aniztasunerako arreta hobea eta emaitza hobeak
lortzeko, eskola inklusiboaren ikuspegitik, Hezkuntza Sailak "hezkuntza-premien indize" bat sortu
zuen, ikastetxe bakoitzaren beharrak antzemateko tresna gisa balioko zuena, testuinguruaren
egoera berezien arabera.
Gure ikastetxeari irakasle bat eta erdi egokitu zaizkio aurten. Oso lagungarria izango da gure
ikasleen euskara indartzeko, bai idatzizkoa, bai ahozkoa eta bai idatzizkoa.

2.1.1 Ikastetxeak COVID-19ren aurrean jarduteko
estrategiak
Hezkuntza Sailaren argibideei jarraituz, hainbat alderdi jorratu behar dira ikasturte honetan:
• Maila bakoitzeko gutxieneko helburuak hautematea eta ziurtatzea, eta ebaluazioa egokitzea.
• Eskola-komunitatearen oinarrizko ezagutza digitalak ziurtatzea.
• Ikasleengan euskararen erabilera indartzea.
• Ikasturte honetan aurre egin beharreko eszenatokiak planifikatzea.

• Maila bakoitzeko gutxieneko helburuak hautematea eta ziurtatzea, eta
ebaluazioa egokitzea.
Alderdi hori urteko helburuen barruan sartu dugu, programazio guztiak egokitzea ekarriko baitu.
Helburuen atalean prozesua zehazten da.

• Eskola-komunitatearen oinarrizko ezagutza digitalak ziurtatzea.
Irailaren lehenaz geroztik, klaustroaren erdia baino gehiago berria denez, prestakuntza-saioak
egiten hasi ginen, prestakuntzaren edukiak kurtso eta maila bakoitzerako behar den mailara egokituz.
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erosketa aurreratu dugu. Horrela, 3. mailako ikasleek Eskola 2.0ko ordenagailuak erabiltzeko aukera
izango dute.
Egunero, ikasgelan, on line lan-saioak planifikatu dira, ikasleek autonomia eta ezagutza eskura
ditzaten tresna digitalak erabiltzerakoan.
Lehen zikloko ikasleentzat EnCódigo lizentzia digitala erosi da, irakurtzeko eta idazteko
prozesuan laguntzeko. Metodo hori ikasleekin erabil daiteke konfinamendua gertatuz gero.
2. mailako ikasleentzat, halaber, banaketak planifikatu dira informatika-gela erabiltzeko eta,
horrela, eskolaren web-orrira eta ikasmailako blogera ohitzeko.
Konfinamenduan, familia batzuekin posta elektroniko bidez harremanetan jartzeko zegoen
zailtasuna ikusi genuen. Ikasturte hasieran familientzako kontuak egin dira, komunikazioa errazteko.
Guraso-elkartearen laguntzarekin, prestakuntza-saio batzuk egin dira familientzat, bai eskolako
posta nola erabiltzen den azaltzeko, bai ikastetxeko web-orria eta blogak ezagutarazteko.
Alderdi hori ere urteko helburuen barruan planifikatu dugu.

• Ikasleengan euskararen erabilera indartzea.
Alderdi hori ikasturtez ikasturte islatzen joango gara. Ikasturte honetan bereziki premiazkoa da
horretan eragitea. Ikasle gehienek sei hilabete eman dituzte euskararekin harremanik izan gabe, eta
euskaraz komunikatzea kostatzen ari zaie. Indartzeko estrategiak urteko helburuetan azaltzen dira.

• Ikasturte honetan aurre egin beharreko eszenatokiak planifikatzea.
Bigarren agertokian
Haur Hezkuntza
Goizeko ordutegia izango dugu. Ikasleen sarrera- eta irteera-ordutegiak lanaldi jarraituan ditugunak
bezalakoak izango dira.
Eskolak erabakiko du zeintzuk izango diren jantoki-zerbitzua izango duten ikasleak. Familien beharrak
kontuan hartu beharko dira.
Lehen Hezkuntza
Eskolako espazio guztiak erabiliko dira eta taldeak txikiagoak izango dira.
Ikasleen sarrera- eta irteera-ordutegiak lanaldi jarraituan ditugunak bezalakoak izango dira.
Eskolak erabakiko du zeintzuk izango diren jantoki-zerbitzua izango duten ikasleak. Familien beharrak
kontuan hartu beharko dira.
Hizkuntzek, matematikek eta zientziek lehentasuna izango dute.
Eskolak telematikoki osatuko dira.
Hirugarren agertokian
• Eskolak telematikoak izango dira eta ikasleak ez dira eskoletara joango.
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Guraso Elkartearen laguntzarekin, Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleentzako gailu digitalen

• Irakasleek ordutegi bat planifikatuko dute ikasleentzat, erritmoa ez galtzeko.
• Ahal den neurrian, eskolak telematikoki emango dira. (Batez ere goiko mailetan).
• Egunero egongo da harremanetan ikasleekin taldeka, banaka, aurrez adostutako bitartekoen bidez
(bideokonferentziaz edo telefonoz).
• Astero ohiko bilerak egingo dira bideokonferentzia bidez (maila-bilerak, ziklo-bilerak, batzorde
pedagogikoa, zuzendaritza-taldea mailetako irakasleekin eta/edo espezialistekin).
• Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren jarraipena egitea eta ebidentziak jasotzea.
Haur hezkuntzan, ikasleekin eta familiekin telefonoz, bideokonferentziaz eskolako postaren
bidez eta drive bidez egongo da harremanetan.
Lehen Hezkuntzan,ikasleek etxera eramango dituzte liburuak.
- Lehentasuna emango zaie ikasgai instrumentalei (euskara, matematika eta hizkuntza). Gainera,
emozioen arloa landuko da.
- Ordutegi malgua ezarriko da. Egunero bideo-deiak egingo ditugu talde txikietan edo banaka lan
egiteko, beharren arabera.
- Bideo-deiak egingo dira familiei aldez aurretik jakinarazitako aplikazio baten bidez, eta ikastetxeak
emandako kontuaren bidez.
- Ikasgelan aurrez landutako blogak eta plataformak erabiliko dira.
- Egindako lanaren ebidentziak jasoko dira.

Ebaluazioa edozein egoeratan
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, beste etapa batzuetan bezala, ebaluazioaren helburua
haurrek ikastea izan behar da. Ez dugu beti kalifikatu behar, baina beti ebaluatu behar dugu.
Ebaluatzerakoan, beti, baina batez ere konfinamenduan, haurrek feedbacka behar dute. Haurrek
jakin behar dute zer egiten duten ondo, zer hobetu behar duten eta hobekuntza hori nola egin
dezaketen; bestela, egiten duten lanak zentzua gal dezake. Autoebaluazioa eta, beraz,
metakognizioa oso garrantzitsuak dira, aurrekoarekin alderatuta, haurrek beren ikaskuntza-prozesuaz
jabetu behar dute, jarduerak nola egin dituen, zer egin duen erraz, eta zer egin duen nekez.
Horretarako, irakaslearen laguntza behar dute, modelaje-lana eginez eta estrategiak eskainiz.
Datuak eta ebidentziak behar ditugu ebaluatzeko, eta tresnak ebidentzia horiek biltzeko. Tresna
batzuek datuak biltzen lagunduko digute, eta beste batzuek aztertzen. Haurrak ebaluatzen
ditugunean, asko zaindu behar dugu haiek zuzentzeko modua, eta positiboki baloratu behar ditugu
beti.
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2

- Irakasleak posta elektronikoz eta telefonoz jarriko dira harremanetan familiekin.

2.2. Jardueren planifikazioa

2

1. Helburua

jarduerak

arduraduna-agenteak

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

denboralizazioa

Iraila-urria

2019-2020 ikasturtean maila eta arlo
bakoitzerako landutako curriculumaren
funtsezko edukiak berrikustea

Hasierako ebaluazioa egitea, ikasle
bakoitzaren abiapuntuko egoera oinarri
hartuta, ikasturte berrirako eskatutako
funtsezko alderdiHH dagokienez.

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Berritzeguneak
egindako
funtsezko
edukien
eta
ebaluazio-irizpideen
dokumentua.
Ikastetxeak
egindako
material
didaktikoa.
Zentroak
erositako
materiala.

Edukiak birpasatu dira eta emaitzak
jaso
dira
ebaluazio-irizpideak
kontuan hartuta.

Ikastetxeak
egindako
materiala.
Berritzeguneak egindako
funtsezko
edukien
eta
ebaluazio-irizpideen
dokumentua.

Ebaluazioa egin da eta emaitzak
kontuan hartu dira.

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

Kurtsoan zehar

Ikastetxeak
egindako
materiala.
Berritzeguneak egindako
funtsezko
edukien
eta
ebaluazio-irizpideen
dokumentua.

Programazioak
eta
irizpideak egokitu dira

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

Kurtsoan zehar

Materiala
eta
proposamenak,
Berrigasteiz
webgunean

Informazioa bilatzeko hainbat modu
erabili eta erregistratu ditu.

Hiruhileko
bakoitzeko
programazioak
egokitzea,
edukiak
eta
aurreko
ikasturtean landu ezin izan ziren
ebaluazio-irizpideak lantzeko.
Ikasleak informazioa bilatzeko, gogoeta
egiteko,
aplikatzeko
eta
ezagutza

Baliabideak

helburu orokorrak

Programazioak curriculumaren eta haren ebaluazioaren funtsezko alderdietara egokitzea.

ebaluazio-
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eskegita
materialak
proposamenak.

Kurtsoa gainditu duten
eta ikasturte
berrirako aurreikusitako programazioari
dagokionez zailtasun espezifikoak dituzten
ikasleentzat laguntza- eta indartzejarduerak antolatzea

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

Ikasleen ebaluazioa egiteko hainbat modu
aurreikustea,
ikasleen
etengabeko
ebaluazioan eta prestakuntzan sakondu
ahal izateko estrategiak landuz.

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

Kurtsoan zehar

Elkarren segidako mailetako irakasletaldeen arteko koordinazioa egitea (eta
bereziki
ikastetxea
aldatu
bada),
programazioen diseinua koherentea izan
dadin ikasleen beharrekin, irakaskuntzaaldi ez-presentzialak izan dezakeen
eragina kontuan hartuta.

Tutoreak eta zikloko
koordinatzaileak

Hilean behin.

Kurtsoan zehar

Ikastetxeak
materiala.

dauden
eta

egindako

Materiala
eta
proposamenak,
Berrigasteiz
webgunean
eskegita
dauden
materialak
eta
proposamenak.
Berritzeguneak
egindako
funtsezko
edukien
eta
ebaluazio-irizpideen
dokumentua.

2
Beharrezkoak diren laguntzak eman
dira.

Hainbat ebaluazio mota egin dira.

helburu orokorrak

komunikatzeko prozesuetan inplikatzea.

Gutxienez
hiru
hilean
behin
koordinatu dira irakasle-taldeak.
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2. Helburua

- Euskarazko ahozko komunikazioa bultzatzea gure ikasleengan, egunekotasunean eta jolas garaian.
- Idatzizko ulermena lantzea, Eskolako Irakurketa Plana erreferentziatzat hartuta.

jarduerak

arduraduna-agenteak

Baliabideak

denboralizazioa

ebaluazioa: adierazleak eta datak

HH 1.ZIKLOA
- Abesti ezberdinak lantzea.

Irakasleak

Kutsoan zehar

-Familiekin abestiak eta eta
olerkiak konpartitzea.

- Irudiak, cdak, musika

Azteazkenetan, mailako bileretan
egingo da ebaluazioa.

-Drive

-Ipuinak, olerkiak eta antzerki
txikiak lantzea.

-Ipuinak, olerkiak, antzerkia

-Errutinetan eta asanblada
momentuetan egitura
gramatikalak lantzea.

-Irudiak
-Jolas bakoitzak eskatzen
duen materiala

-Aho jolasak eta jolasak egitea.

HH 2. ZIKLOA
-Jolasgaraietarako jolasak eta Irakasleak
abestiak prestatu eta aurrera
eraman.
-Geletan ikasitako asmakizunak,
olerkiak eta kantak gelakideen
aurrean aurkeztu, taldeka.

Kutsoan zehar

-

Ipuinak
Olerkiak
Kantak
Internet
Gelako postontzia.

Azteazkenetan, mailako bileretan
egingo da ebaluazioa.
Astean hiru ekintza burutu dira.
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-Astean zehar mezuak gelen
artean elkartrukatuko dituzte,
gelako postontzian utziz, eta
ostiralero mezuen irakurketa
egingo da.
-Gelen artean erronkak elkarri
proposatuko
dizkiote
eta
“erantzuna” bueltan bidali
beharko
diote
(bideoan,
idatziz…).

LEHEN ZIKLOA

Egunero

denbora

eskaintzea

Tutoreak

Ikasturtean zehar
Eskolako materiala

aho hizkuntza lantzeko.

Eskolako materiala
Ahozko adierazpena, ahozko
ulermena, idatzizko
adierazpena eta idatzizko
ulermna era isolatuan lantzea.
Irakurzaletasuna sustatu eta
bultzatu ikasleek gela eta
etxean irakurketarekin
disfrutatzeko.

Tutorea
Laguntzako irakasleak

Tutoreak

Ikasturtean zehar

Ikasturtean zehar

Eskolako ipuinak
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BIGARREN ZIKLOA
Tutoreak

Kurtsoan zehar

Ikasatetxeko materialak
Flashcards
Story cubes
Erronkak
Abestiak
IKT

Ikasleek hitz gehiago ezagutzen
dituzte.
Hiru elemetu edo gehiagoko
estrukturak egiten dituzte.

Euskararen erabilpena sustatu
(ahozkoa)

Irakasleak

Kurtsoan zehar

IKT baliabideak
Class Dojo

Euskararen erabilpena hobera egin
du.
Euskarazko adierazpenak gehiago
erabiltzen dituzte.

Irakurketarako interesa
sustatu.
Gelan irakur saioak antolatzea.
Gela osoak liburu bera
irakurriko du.

Tutoreak

2. eta 3. hiruhilabetean

Liburutegiko liburuak

Gutxienez gelan bi liburu irakurri
dira.

2
helburu orokorrak

Hiztegia aberastu eta
estruktura sinpleak landu jolas
eta dinamiken bidez

HIRUGARREN ZIKLOA

Geletako liburutegien erabilera
bultzatzea ikasleek gela barruan
zein kanpoan irakurtzeko.

Tutoreak
Zuzendaritza

Kurtsoan zehar

Eskolako
testuak
liburutegiko liburuak

eta

Gelako irakurketa kontrolatuko da
ikasleen karnetaren bidez edo
erregistro baten bidez.
Ikasleek
klaseko
Classroom
aplikazioan irakurritako liburuaren
komentarioa egingo dute.
Irakasleak ariketa sortzaileak eta
eraginkorrak jartzen ahaleginduko
dira,
laburpenetatik
at
ikasleentzat
erakargarriak
eta
erronka erakoak izan daitezen,
irakurri
dutenaren
partaide,
protagonista sentiaraziz.
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Zuzendaritza

IkasleHH
egindako
hasierako
ebaluazioarekin
konparatuta
ulermen maila hobetuz joan da.

Ahoz gorazko saioak egingo dira,
ereduak
emanez,
ahoskera,
entonazioa, etenaK zainduz.

Tutoreak

Astean behin

Eskolako
testuak
liburutegiko liburuak

Gure
ikasleen
maila
eta
interesetatik abiatuz liburuak
aukeratzea
eta
erabiltzea
Tertulia dialogikoak egiteko.
2020-21
ikasturtean
tertulia
dialogiakoen bidez ahozkotasuna
lantzeari
emango
diogu
garrantzia.

Tutoreak
Zuzendaritza

Ikasturtean zehar

Eskolako liburutegia

Jolasak ikasi eta saioak antolatu
horietan jolasteko.
Patio denboran ikasitako jolasak
egitera
animatu,
irakasleok
proaktiboak izanez eta parte
hartuz.
Abestiak ikasi.
Abestiak
eta
jokuak
programazioetan sartu.

Tutoreak

Hilean behin

Eremu
ez-formaletarako
esamolde eta hiztegia landu

Irakasleak

Kurtsoan zehar

eta

Ikasleak gai dira jendaurrean
edozHHn motatako testu bat
aurrean duten entzulearen arabera
egokituta irakurtzeko
Gutxienez 3 liburu irakurri dira
gela bakoitzean ikasturtean zehar
eta horien inguruko tertuliak
burutu dira.
Kurtsoko
ditugu.

Eskolako materiala

programazioan

2
helburu orokorrak

Ulermena lantzeko irakur saioak
antolatzea.

sartu

Erregistroa egin da.
Ikasleek atsedenaldian jolasak egin
diztuzte.
Beste geletan hainbat kanta egin
dira.
Programazioetan sartu dira.

Ikasleak gai dira bizitzako hainbat
egoeratan
norberak
sentitzen
duena
euskaraz
adierazteko:
haserrea, damua, poza, tristura,
adar-jotea, ironia,…

15

Tutoreak
Espezialistak
Gelan
sartzen
irakasleak

Eskola
osorako
hizkuntzaren
erabilerari buruzko helburuak
irizpideak eta norbanakoaren
jokabideak adostu eta indarrean
jarri.

Zuzendaritza
Irakasleak
Espezialistak
Laguntzaileak
Jantokiko begiraleak

diren

Hiruhileko bakoitzean
ikasle guztiek ekoiztuko
dute ikus entzunezko
bat

Ordenagailua
Kamera
Eskolako
material
informatika baliabideak

Urriaren
astetan

EBETE
materiala
proposamenak

lehen

hiru

eta

eta

Ekoiztutako lanak
Ekoiztutako lanak ikusgai ipini dira
eskolako Web orrian, mailetako
blogean eta You Tubeko Ganivet
Kanalean

2
helburu orokorrak

Ahozkotasuna indartzeko gela
guztietan
ikus-entzunezkoen
bidezko lanak egingo ditugu:
irratsaioak; aurkezpen, iragarki
eta abarren bideo grabaketak;
ordenagailu bidezko aurkezpen
komentatuak, …
Halaber,
GANIVET
KANALA
sortuko dugu gure ekoizpenak
gure
Web
orrian,
mailako
Blogetan eta You Tuben jartzeko.

Helburuak
zehaztu
dira
eta
Hizkuntza Planean txertatu dira.
Irakasle guztiok jokabide bateratua
daukagu
ikasleen
hizkuntza
ohituren aurrean.
Ikasleak irakasleari, zaintzaileari,
begiraleari,…
beti
euskaraz
zuzentzen dira.
Ikasleen artean gora egin du
elkarren
arteko
euskararen
erabilerak.
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3.

helburu orokorrak

2
Helburua

MAGNET-ERAKARRI proiektuan parte hartzeko aukeratu gintuen eta proposamena egin zigun 2018-19 ikasturte bukaerarantz Hezkuntza Sailak, gure eskolaren
ezaugarriak eta azken urteetako bilakaera aztertu ondoren. Izan ere, jaiotza-tasaren jaitsiera jarraituak EAEn, atzerriko immigrazioaren hazkundearekin batera,
aldatu egin du gure lurraldearen osaera soziala, eta, ondorioz, gure eskola-sistemarena orokorrean eta gurearena ere bai, batez ere nabarmena delarik beheragoko
mailetan.
Gure eskolak orokorrean auzo hurbileko ikasleak jasotzen jarraitzen duen arren, ikasleen osaketa ez da inguruari zegokiokeena, nabarmen desorekatuz geletako
osaketa eta hainbaten buruan eskolaren irudi ezkorra sortuz.
Proiektu honen helburua da eskola-sisteman kohesioa eta oreka garatzea, eta, aldi berean, ikasle guztien arrakasta lortzea duten kalitatezko hezkuntza proiektua
bultzatuz, familientzat erakargarria izango dena, bere inguru hurbilenean erreferentziazkoa izango dena.
Gure helburua bada ere eskolan egiten dugun lana auzoan eta Gasteizen erakustea, ezagutaraztea.
Egin beharreko bidea zehazteko, irakasleen artean hausnarketa lana egin zen ekimen honetan parte hartzeko aukera eman zitzaigunean eta bi ardura nagusi
nabarmendu genituen zeudela gure eskolaren behar eta ezaugarri izan daitezkeenak: alde batetik hizkuntza lantzeko ardura eta, bestetik zientzia ardatz harturik
gure ikasleen hezkuntzan izan dezakegun eragina.
Magnet-Erakarri ekimena pilotoa da Euskal Herrian. Gure ikastetxea izango da bidea urratzen arituko den EAEko lau ikastetxeetatik bat. Bidea egite horrek
dakartzan onurak eta zailtasunak izan ditugu erronka nagusi 2019-20 ikasturtean (ikasturte erdia baliagarri izanik nahiko lorpen baikorrak izan genituen Gasteizko
Udalaren laguntzari esker) eta izaten jarraituko dute hurrengo ikasturteetan.
Klaustroa osatzen dugun irakasleok jakin behar dugu bidea urratzen ari garela eta irakasteko era bat gure ikasleentzako egokitzen-bideratzen-asmatzen
dihardugula. Beste lurralde batzuetako ereduak baditugu, baina hemen gure bidea egitea eskatzen zaigu, bakoitzak bere neurrian ekarpenak eginez.
Erronka potentea da, baina erakargarria ere bai.
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2020-21 ikasturterako lan-plangintza laburbilduz honakoa da:

-

LANKIDE –ERAKUNDEA (Aliantza, Parner-a) zehaztu
o

Lankide-erakundea eta gure ikastetxearen arteko elkar-ezagutza

o

Lankidetza akordioaren sinadura

o

Lankidetza-Ekintzak zehaztu eta burutzea

helburu orokorrak

-

Irakaslegoarekin zientzietako programazioa landu, programazio bertikala zehaztuz, erronka eta proiektugintza lan metodotzat ezarriz
esperimentazioa oinarri hartuz.

-

Komunikazio plana eguneratu eta indarrean jarri

-

Ikastetxearen irudia berritzeko plangintza burutu: kanpoko margoketak, eskolaren identifikazioa irudi berriarekin,…

-

Gurasoak, auzoa, ikastetxeko ekintzen parte sentitzeko ekintzak burutu.

JARDUERAK

ARDURADUNAK

MAGNET-ERAKARRI Batzordea

Zuzendaria

eratzea Ikastetxean.

NOIZ
Denboralizazioa
Urria

BALIABIDEAK
Zuzendaria

ADIERAZLKEA
PRODUKTOA
Lehen bilera egin da:

Ikasketa burua

Ikasketa burua

1.Egoeraren azalpen orokorra egin da

Proiektuaren koordinatzailea

Aholkularia

2.Magnet-Erakarri prozedura eskema

Proiektuaren koordinatzailea

banatu da

+ziklo bakoitzeko hainbat

3.Driven dagoen MAGNET INFOGUNEA

irakasle

ezagutarazi da ziklo guztietako
kideek ezagutu dezaten

Lankidea (Partner-a. Aliantza)

Magnet-Erakarri

izango duguna zehaztu

arduradun nagusia
Magnet-Erakarri

ekimeneko
ekimeneko

Urria

1.Zientzia arloa lantzeko eta

1-Enpresa bat zehaztu da

Azaroa

indartzeko

2-Lehen harremana izan eta Aurrera

prestigiodun

erakunde bat aurkitu

egiteko prozedura zehaztu da.

Berritzeguneko arduraduna

2.Erakundeak dituen lan-sailak

3-Hezkuntza Sailari adierazi diogu

Zuzendaria

aztertu eta gure interesekoak

gure

proposamena

eta

egindako
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Lankide-Erakundea

eta

Angel

Ganivet-Santa Luzia ikastetxearen
arteko

elkar-ezagutzarako

Magnet-Erakarri proiektuaren

izan daitezkeenak dokumentu

eskolako koordinatzailea

baten jaso.

Alde bakoitzeko Magnet

Urria

Eskola ikasleak bertan daudela

programaren arduradunak

Bi bisita burutu dira
Lehen

bisitak

ekintza

posibleak

zehaztu

dira, beti ere balizko proposamen

egitea.
Lankide-Erakundea

harremana

gisa.
eta

Angel

Bi erakundeetako MAGNET

Urria

Bi erakundeen uneko

2012-21 urterako ekintza posibleak

arduradunak

Azaroa

baliabideak, lan eremuak eta

zehaztuta eta ikastetxeko programan

urteko programak

sartuta daude

Ganivet-Santa Luzia ikastetxearen
arteko lankidetza zehaztea.

Magnet batzordeak

2021-22
lankidetza

eta

2022-23

konpromezua

urtetarako
hartuta

dago.
Lankide-Erakundea eta Angel

Hezkuntza Saileko ordezkariak

Abendua

Ganivet-Santa Luzia ikastetxearen
arteko

Akordio dokumentua

Akordio dokumentua sinatuta dago

erredaktatuta dago
Arabako lurralde ordezkaria

ELKAR-LANERAKO AKORDIOA
SINATZEA.

Angel Ganivet-Santa Luzia
ikastetxeko

Zientzia Asterako ideia posibleen

Zuzendaria

Lehen

1.Zientzia Asterako

1. Ekintzen programa eta lan-egutegi

zerrenda egin eta programa zehaztu

Ikasketa burua

hiruhilabetea

Ideia posibleen zerrenda

bat adostu da

da.

Proiektuaren koordinatzailea

2. Irudia eta zabalkunderako

Batzordea

ideia posibleak diseinatu

Udaletxearen lagunatzarekin

Zuzendaria

Lehen

Artistak

1-Kanpoko mural margotuen zati bat

eskolako kanpo irudia berriztea

Ikasketa burua

hiruhilabetea

Inprimategia

berriztu da egokiagoak diren margo-

Margolariak

lanekin

Proiektuaren koordinatzailea
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Batzordea

2-Eskolako logoa izena eta slogan
berriak bi eraikuntzetqako hormetan
jarri dira, ikastetxea ondo
identifikatzeko moduan.

HHn eta LHn progrqamazio

Proiektuaren koordinatzailea

Lehen bi

Heziberri 2020

1-Programazio bertikalak eginda

bertikalak eta mailako

Batzordea

ebaluaketetetan

Programazioak egiteko gida

daude HHn eta LHn

programazaioak zehaztu

Tutoreak

zehar

Programazio bertikalaren

2- Maila bakoitzak bere programazioa

zirriborroa

eginda dauka

Mailako koordinazioak

Editorialak eskainitako
irizpideak
Esperiementuak burutzeko

Proiektuaren koordinatzailea

Lehen

Biltegian dagoen materiala

Biltegia gaika dago antolatuta, gela

materiala osatu eta biltegia

Batzordea

hiruhilabetean

Udalaren laguntzaz erosiko den

bakoitzeko esperimentuak burutzeko

antolatzea

Tutoreak

materiala

kutxetan

Esperimentuen proposamen

Biltegiaren

programa

arautegia

erabilera
zehaztuta

kudeaketa
dago

eta

betetzen da.
Irakaslegoarentzat gutxienez

Magnet Koordinatzailea

formazio saio bat antolatu MagnetErakarri ekimenaren infguruan

Bigarren

Berritzeguneko arduraduna

Aditu baten eskutik formazioa jaso

hiruhilabetea

Gaian aditua dena

dute tutore eta espezialistek

Ikasturtean zehar

Berritzegunea

-Geletan

Magnet batzordea
Lankide-Erakundeko
batzordea

Proiektuen bidezko jarduna gelan

Zuzendaria

ikastaroan

landutakoa
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lantzeko ikastaroa burutu

Ikasketa Burua

aplikatzen hasi gara

Magnet arduraduna

-Ikasturte

hasieratik

2

tetstu-

liburuetan eskaintzen diren errinkak
ditugu,

lantaldeka

lan

helburu orokorrak

burutuko
eginez.
Gurasoekin zientziarekin lotutako

Magnet Koordinatzailea

Ebaluaketa

Hiru gai zehaztu dira gurasoen

Aditu batekin hitzaldi bat edo irteera

gutxienez ekintza bat antolatu

Magnet batzordea

bakoitzean

elkartekoekin batera

bat antolatu dugu

GURASO ELKARTEA

ekintza bat
Aditu baten lankidetza

Ikasleekin
proiektu

gutxienez
bat

garatzea

zientzia-

Irakaslegoa

LANKIDE-

Hirugarren

Mailako proiektu bat zehaztu

Maila bakoitzeko proiektu bat burutu

ebaluaketan

da

da.

Ikasturtean zehar

Medio bakoitzean azaldutako

Prentsa oharrak sortu ditugu

ERAKUNDEAREKIN lankidetzan.
Proiektuekin

lortutako

emaitzen

Proiektuaren koordinatzailea

dibulgazioa egitea.
Ikas-komunitatean,

berriak
prentsan,

Magnet batzordea

auzoan
LANKIDE-ERAKUNDEArekin
ikasturteko
2021-22

ebaluazioa

ikasturterako

batera
egin

Proiektuaren koordinatzailea

Ekaina

eta

lankidetza

Ebaluazio irizpeak zehaztu

Ebaluazio dokumentua

ditugu
Magnet batzordea

zehaztea.
KOMUNIKAZIO PLANA zehaztea:

Proiektuaren koordinatzailea

1.WEB orria
2.Triptikoak, eskuorriak

Magnet batzordea

Ikasturtean zehar

Komunikazio esparru

1.Web orria etengabe elikatu da.

bakoitzerako plana zehaztu da

2.Triptiko berria zabaldu da.
3. Eskolan zientzia arloa nola lantzen
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dugun azaltzen duen bideoa ekoiztuu

buruzko bideoa

dugu.

4.Ikasleen proiektuen bideoak

4. Ikasleen proiektuak argazki, bideo

5.Sare sozialak

eta dokumentuen bidez ezagutarazi

6.Ate irekiak

ditugu web orrian, mailetrako

7.Eremu publikoetan (kongresu eta

blogetan eta You Tubeko kanalean.

erakusketetan) aurkezpenak

5.Sare sozialetan ikastetxearen

2
helburu orokorrak

3.Magnet-Erakarri inguruko eskolari

presentzia ziurtatu da.
6.Ate irekiak antolatu dira eta
bertarako azalpen panelak egin dira.
7.Gutxienez MAGNET-ERAKARRI
ikastetxeen arteko bilera-ikastarokongresu baten parte hartu dugu eta
gure esperientzia azaldu dugu.
4. .Helburua
Konpetentzia digitala
Gaikuntza teknologiko nahikoa ziurtatzea, hala irakaslerena nola ikaslerena, lan-lokarri digital bat bermatzeko, beharrezkoa suertatuko balitz.

jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

ebaluazioa: adierazleak eta datak

baliabideak

AZPIEGITURA (fisikoa eta birtuala)
Zentroak teknologia berriak
erabiltzeko dituen baliabide
informatikoak (ordenagailuak,
arbel
digitalak,
inprimagailuak...) eguneratuta
eta egoera onean edukitzea.

CAU, Premia arduraduna

Kurtso osoan zehar

CAUko plataforma
gorabehera
erregistratzeko

digitala,
guztiak

Gertatutako gorabehera guztiak
CAUk
edo
zentroko
premiaarduradunak konpondu ditu.
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AMPA
Zuzendaritza
IKT arduraduna

1.hiruhilabetean

AMPA
zuzendaritza
IKT arduraduna

IKT arduraduna

1.hiruhilabetean

Google
plataforma.

IKT arduraduna
Irakasleek

Kurtso osoan zehar

Familia bakoitzari zentroaren
domeinuaren
kontu
bat
sortzea,
bide
horretatik
komunikazioa errazteko.

IKT arduraduna
Irakasleek

Barneko sarea antolatzeko
irizpideak
zehaztea
eta
indarrean jartzea

IKT arduraduna
Magnet arduraduna

Lehen hezkuntzako laugarren
mailatik
aurrerako
ikasle
bakoitzari
ikastetxeko
domeinuaren posta-kontu bat
esleitzea
hezkuntzaerabilerarako
Irakasleek
Ikastetxeko
domeinuaren posta-kontua
erabiltzea
ikasleekin
komunikatzeko
eta
jarduerak egiteko

Ikasturteko
lehen
hiruhilekoan,
lehen hezkuntzako 4. mailatik
aurrerako
ikasle
guztiek
ordenagailua izan dute.

domeinuaren

4.mailatik aurrerako ikasle guztiek
beren posta-kontua erabiltzen dute
hezkuntza-erabilera
desberdinetarako

Google
aplikazioa.

hezkuntzarako

Ikastetxeko irakasle guztiek beren
posta-kontua dute eta erabiltzen
dute
komunikaziorako
eta
hezkuntza-erabilerarako.

1.hiruhilabetean

Google
aplikazioa.

hezkuntzarako

Domeinuaren
administratzaileak,
administrazio-panelaren
bidez,
egiaztatu du familia guztiek hasi
dutela saioa google kontuan

1.hiruhilabetean
irizpideak zehaztu
Kurtsoan
zehar
erabakitakoak
indarrean jarri.

Barneko sarea

2
helburu orokorrak

Guraso-elkartearen
laguntzarekin,
eta
sare
hezkuntzako
bekadunei
laguntzeko programari esker,
lehen hezkuntzako laugarren
mailatik
aurrera
ikasleei
ordenagailu
bat
esleitzea,
ikasgelan
eta
etxean
erabiltzeko.

Irizpide zerrenda egin da.
N eta O sare unitateak birrantolatu
dira.
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ikastetxeko
OLEa
(gure
ikastetxeko ingurune birtuala)
ezagutzea eta bertan agertzen
diren aplikazioak erabiltzen
jakitea.

Irakasleek

Kurtso osoan zehar

Web
orrialdean
dokumentua (OLEa)

IKT arduraduna
IKT batzordeko partaideak
Irakasleak

1.hiruhilabetean
3 saio

Tutorialak
Giza baliabideak

IKT arduradunak
Irakasleak

Kurtso osoan zehar

Aplikazioak berak

Ikastetxeko baliabide digitalak
erabiltzea
eta
maila
bakoitzaren denboralizazioan
txertatzea.

Irakasleak

Kurtso osoan zehar

Lehen hezkuntzako 4.mailatik
aurrera, ordenagailua egunero
erabiltzea
gelan,
ikasleek
ikastetxeko
aplikazioak
erabiltzeko trebetasuna izan
dezaten.

Irakasleak

Irakasle berriek ikastetxearen
baliabideen
prestakuntza
jasotzen dute

Eguneratuta
eta
prest
erabiltzeko edukitzea zentroko
baliabide digitalak (Blogak,
Symbaloo,classroom,
liveworksheets, thatquizz...)

dagoen

helburu orokorrak

HEZKUNTZA PROZESUAK
Ikastetxeko
irakasleek
ezagutzen dituzte ikastetxeak
dituen baliabide digitalak, eta
egunero erabili dituzte ikasgelan
eta programazioetan txertatu
dira.
Irakasle berrientzat programatutako
hiru prestakuntza-saioak egin dira.

IKT arduradunak egiaztatu du
baliabide eta plataforma digitalak
eguneratuta eta erabiltzeko prest
egon
direla
(baliabideak,
erabiltzaileak...)
Baliabide digitalen erabilera mailaprogramazioan islatu da

Kurtso osoan zehar

Aplikazioak
Chromebookak

Denboralizazioan ikasleen erabilerasaioak agertu dira.
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ADMINISTRAZIO PROZESUAK
Idazkaritza
IKT arduraduna
Tutoreak

helburu orokorrak

1.hiruhilabetean
Familientzat sortutako posta
berria erabiltzea ikastetxeko
edozein gairen berri emateko.
Idazkariak
eta
tutoreek
familiei jakinaraziko
diete
posta
hori
izango
dela
komunitatearen komunikaziobide berria.

Tutoreek modu batean (telefonoa,
elkarrizketa...)
egiaztatu
dute
familiek posta erabiltzen dutela
komunikaziorako,
hala
behar
denean.
IKT arduradunak erabilera egiaztatu
du administrazio-panelean.

KOMUNIKAZIO PROZESUAK
Ikastetxeko
webgunea
eta
blogak
erabiltzea
eta
eguneratuta
edukitzea,
hezkuntza-komunitatearekiko
komunikazio publikorako.

Guraso-elkartearekin
harremanetan
jartzea
komunitatean erabiltzen diren
aplikazioei dagokienez familien
maila
digitala
hobetzeko
ematen dituen prestakuntzazereginetan.

IKT arduraduna
Irakasleak

Kurtso osoan zehar

Webgunearen konfigurazioa
Blogen konfigurazioa

IKT arduradunak hainbat aldiz bildu
da ikastaroetako ardunadunarekin
ikasturtean zehar
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5. Helburua
Espazioaren erabilera bidezkoa sustatzea: denon artean jolastokia eraldatzea, hezkidetza-ikuspegia bermatuta.
jarduerak

Komunitateari ikastetxe
hezkidetzaile bat garela
jakinarazi

arduraduna-agenteak

Zuzendaritza taldea

denboralizazioa

1. hiruhilabetea

baliabideak

Hezkuntza Proiektua

ebaluazioa: adierazleak eta
datak

Hezkidetza proiektua
Ikastetxeko Hezkuntza
Proiektuan (IHP) txertatu da

Hezkidetza koordinatzailea

Ikastetxeko web orria

IKTko arduraduna

Hezkidetza Proiektua

Web orrian ikastetxe
hezkidetzaile bat garela
azaltzen da

II.hezkidetza plana

Ikastetxeko antolamendua
hezkidetza ikuspegitik aztertu
da

Espazioen antolamenduan,
ikastetxeak dituen ahuleziak
eta indar-puntuak aztertzen
jarraitu

Bizikidetza batzordea

1.hiruhilabetea

Ikastetxearen
antolamendua, HH eta LH,
biak kontuan hartzen dituen
begirada batetik aztertu

Bizikidetza batzordea

1.hiruhilabetea

Haur Hezkuntzako irakasle bat
gutxienez batzordean sartu da

2018-2019 ikasturtean
abiatutako “Jolastokia
amesten” kanpainarekin
jarraitu

Klaustroa

Ikasturtean zehar

Ikastetxeak patioaren
hobekuntzarako
proposamenetan parte hartu
du

IGEko batzordeekin
lankidetzan jarraitu

Hezkidetza koordinatzailea

Ikasturtean zehar

Gure jolastokia eraldatu eta
hezkidetza bermatzen duten
jarduerak antolatu dira

IGEri Eusko Jaurlaritzak
emandako dirua zertan
erabili zehaztu

IGE

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

IGE

Pedagogia Batzordea

1. hiruhilabetea

Diru laguntzarekin gure
patiorako materiala erosi eta
hobekuntzak egin dira
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(azaroa baino lehen)

Lehen Hezkuntzako baratza
martxan jarri

Bizikidetza batzordea

1. hiruhilabetea

Ikasleek baratza erabili eta
landu dute

IGE

Naturarekin kontaktua
bermatzen duten jarduerak
programazioetan txertatu dira

HHn mahai-laborantzak
zientzia tailer modura erabili

Haur Hezkuntza

Ikasturtean zehar

Esku artean daukagun
geletako materialaren
azterketa hezkidetza
ikuspegi batetik egin

Klaustroa

Ikasturtean zehar

HHko eta LHko
liburutegietako eskaintza
hezkidetza ikuspegitik
aztertu eta osatzen jarraitu

Liburutegiko arduraduna

Hizkuntza idatzia berraztertu
ikastetxeko dokumentuetan

Bizikidetza batzordea

Haur Hezkuntzako ikasleek
mahai-laborantzak erabili eta
landu dituzte
Astelehen arratsaldeetako
saioak

Programazioetan genero
ikuspegia sartu da

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Esku artean dugun materiala
hezkidetza kontzeptua
lantzeko erabili da

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Liburutegiko zein geletako
liburuak ez-sexistak direla
ziurtatu da eta berriak eskatu
dira

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Hizkuntza idatzia berraztertu
da ikastetxeko dokumentuetan

Bizikidetza batzordea

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Hezkidetza lantzeko materialen
bankua osatu da

IKTko arduraduna

1.hiruhilabetea

Web orria

Hezkidetza lantzeko materialen
bankua eskola komunitatearen
esku jarri da

Hizkuntza Batzordea
Hezkidetza lantzeko
materialen bankua osatzen
jarraitu
Hezkidetza lantzeko
materialen bankua eskola
komunitatearen esku jarri

Ikastetxeko sarea
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Talde dinamikak burutu
ikasgela guztietan
taldeetako kohesioa lortzeko

Tutoreak

1.hiruhilabetea

Tutoretza Plana/ Bizikasi

Espezialistak

Ikasturtean zehar

Gipuzkoako Foru Aldundiaren
(Adimen emozionala)

Komunikazioa, zainketa, ezbiolentzia, edota enpatia
bezalako balioekin bat
datozen jokabide eta
jarrerak zehaztea,
sakontzea eta lantzea

Bizikidetza batzordea

Ikasturtean zehar

Tutoretza Plana/ Bizikasi

Zuzendaritza taldea

Gipuzkoako Foru Aldundia
(Adimen emozionala)

Klaustroa

Talde kohesioa landu da

Ikastetxeko partaideek tratu
onaren inguruan hausnartzeko
aukera izan dute
Ikasleak kontzientziatuta
daude gelako, eskolako eta
gizarteko arauak estu lotuta
doazela

Familiak

Ikastetxeko “tratu onen gida”
egin da

Nesken eta emakumeen
partehartzea eta
ikusgarritasuna sustatu
kultur aniztasuna bermatuz

Bizikidetza batzordea

Mutil eta gizon eredu
berrien ikusgarritasuna
sustatu kultur aniztasuna
bermatuz

Bizikidetza batzordea

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Otsailaren 10a/ Martxoaren 8a
landu dira
Eskolako hormak emakumeei
ikusgarritasuna emateko
erabili dira

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Berdintasunezko maskulinitate
berriei ikusgarritasuna eman
zaie
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Egun seinalatuen egutegi
orekatu bat zehaztu

Pedagogia Batzordea

1.hiruhilabetea

Ikasturteko jarduera
hezkidetzaileak egituratu dira

Bizikidetza batzordea
Otsailaren 10a Emakume
eta Neska Zientzialariaren
Nazioarteko Eguna landu

Bizikidetza batzordea

Martxoaren 8a
Emakumearen Eguna landu

Bizikidetza batzordea

2.hiruhilabetea

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Emakumeen jakinduriari,
gizartean eta historian egin
duten ekarpenari
ikusgarritasuna eman zaio

2.hiruhilabetea

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Komunitateko emakumeen
aurpegiekin murala egin da

Klaustroa

Klaustroa

Historian zehar ekarpenak egin
dituzten emakumeen bizitzak
ezagutu dira
SUPERMORE superheroia Haur
Hezkuntzara eta 1. ziklora joan
da
Martxoko sarrerako horma
irudia emakumearen gaiarekin
lotu da

Maiatzaren 17a
Homofobiaren,
Transfobiaren eta Bifobiaren
Aurkako Nazioarteko Eguna
landu

Bizikidetza batzordea

Aniztasun mota guztiak
ezagutu eta ikusgarritasuna
eman Hezkuntza Afektibo
sexuala landuz

Bizikidetza batzordea

3.hiruhilabetea

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

LGTBI eguna landu eta
hausnartu da

Ikasturtean zehar

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Eredu eta erreferente
desberdinak izan dituzte

Klaustroa

3.zikloa

Ipuinen bidez gaia landu da
Hilerokoari buruz solasaldiak
egin dira 3. zikloko neskekin
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Ikasleei sare sozialen
arriskuez kontzientzia
hartzen eta hauen bidez
heltzen diren mezuak
interpretatzen lagundu

Gasteizeko Udaletxea

2.hiruhilabetea

Udaletxeko teknikariak

“Pantallas amigas” ikastaroa
egin da 3.zikloan
Sare sozialen arriskuei buruzko
ikastaroa egin da 4.mailan
Familiei sare sozialen arriskuei
buruzko informazioa helarazi
zaie

Hezkidetza koordinatzailea

Ikasturtean zehar

Udaletxeko Hezkidetza
arduradunarekin kontaktua
mantendu da

Udaletxeko Hezkidetza
arduradunarekin elkarlanean
jarraitu

Denbora librerako jolas
kooperatiboak eta ezsexistak ikasi

Udaletxeak adostutako lanak
egin ditu
Bizikidetza batzordea

2. hiruhilabetea

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegiko materiala

Patioetan euskara sustatzeko
ekimena jolas kooperatibo ezsexistak landuz burutu da
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3. Irakaskuntza-jardueren programa
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro

IRAILAren 7tik 16 arte eta EKAINAren 11tik 18arte:
:

09:00 –13:00

ABENDUAREN 23an eta MARTXOAREN 31an :

09:00 –13:00

Berdez dauden egunetan:

09:00 –12:30 eta 15:00 –16:30

3
irakaskuntza-jardueren programa

3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak
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2020-2021 ikasturteko 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.
1.-HH 2
2.-HH 3 eta HH 5
3.- HH4D1
4.- HH4D2 eta HH4D3

LEHEN HEZKUNTZAN
SARRERAK


Gurasoak ezin izango dira patioan sartu.

Ikasleak iladan jarriko dira.
 Irakasleak ikasleei hartuko die tenperatura eta gel hidroalkolikoa emango die.
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IRTEERAK

Gurasoek eskolatik kanpo itxarongo dute beste gurasoekiko distantziak mantenduz.

irakaskuntza-jardueren programa
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ORDUTEGIAK
HAUR HEZKUNTZA
Ordutegia jardunaldi jarraia
(Goizez bakarrik)

Jardunaldi arrunta (Goizez eta arratsaldez)

2 urte

2 urte

Sarrera: 09:20
Jolastordua: 11:20-11:50
Irteera: 12:50

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
4 urte
Sarrera: 09:10
Jolastordua: 11:10-11:40
Irteera: 13:10
5 urte
Sarrera: 09:00
Jolastordua: 10:30-11:00
Irteera: 13:00

3 urte
Sarrera: 09:20
Jolastordua: 11:50-12:20
Irteera: 12:50
Sarrera: 15:00
Irteera: 16:20
4 urte
Sarrera: 09:10
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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1 eta 2. Mailak
Sarrera: 09:15
Patioa: 10:50-11:15
Irteera: 13:15

3 eta 4. Mailak
Sarrera: 09:30
Patioa: 11:30-12:00
Irteera: 13:30

irakaskuntza-jardueren programa

LEHEN HEZKUNTZA
Ordutegia jardunaldi jarraian (goizez bakarrik)
5 eta 6. Mailak
Sarrera: 09:00
Patioa: 10:15-10:45
Irteera: 13:00

Ordutegia goizez eta arratsaldez
1 eta 2. Mailak
Sarrera: 09:15
Patioa: 10:50-11:20
Irteera: 12:45
Sarrera: 14:45
Irteera: 16:15

3 eta 4. Mailak
Sarrera: 09:30
Patioa: 11:30-12:00
Irteera: 13:00
Jantokia : 14:00
Sarrera: 15:00
Irteera: 16:30

5 eta 6. Mailak
Sarrera: 09:00
Patioa: 10:15-10:45
Irteera: 12:30
Sarrera: 14:30
Irteera: 16:00

1.

1, 3, 5 mailak

2.

2, 4, 6 mailak

Ebaluazioen egutegia
HAUR HEZKUNTZA
2-3 urte/
1.Ebaluazioa
2.Ebaluazioa /
3.Ebaluazioa /

Ekainaren 17a

HAUR HEZKUNTZA
4-5 urte/

LEHEN HEZKUNTZA

Otsailaren 8a

Abenduaren 4a

Ekainaren 17a

Martxoaren 18a
Ekainaren 17a
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LHko tutoreek astero programazioa prestatzeko bi saio edukiko dituzte.



Ordezkapenak, ziklo bereko irakasleek egingo dituzte (ahal den neurrian)



Lehen Hezkuntzan koordinaketarako saioak errespetatuko dira (ahal den neurrian)



Murrizketa duten irakasleak ordezkatzen duen irakaslearekin koordinatzeko saio bat izango du.

Tutoretzen banaketarako irizpideak
Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legeak xedatutakoaren arabera, Zuzendaritza-Taldearen ardura da
irakasle-taldeak antolatzea, eta ikasturte hasieran, irakasleei ikastetxeko zein unitate esleituko zaien
irizpideak zehaztea, honako jarraibidetan oinarrituta:
a) Irakasle bakoitzak ikasle-talde bera izatea, taldeak zikloa amaitu arte.
b) Irakasleak bere lanpostuaren titularitatearen araberako espezializazioa edukitzea.
Irakastaldia

hasi

baino

lehen,

Zuzendaritza-Taldeak

maila,

ziklo,

jakintzagai

eta

ikasle-talde

ezberdinetarako irakasleak esleituko ditu.
Irakasle bakoitzaren eskola-ordutegia betetzeko, Zuzendaritza-Taldeak irakasle bakoitzaren espezialitate
guztiak hartuko ditu kontuan.

2020-2021 ikasturtean, Hezkuntza Sailaren gomendioei jarraitu diegu, eta tutoreek aurreko
ikasturteko talde berarekin jarraitu dute.
Jarduera esklusibo saioen antolaketa

EsKLUSIBA ORDUA
ASTELEHENA
16:30-18:30
ASTEARTEA /
12:30-13:30
ASTEAZKENA
.
OSTEGUNA
.

FORMAKUNTZA
ZIKLO BILERA
MAILAKO BILERA
KLAUSTROA
FAMILIEKIKO ORDUA / HORA PARA LAS FAMILIAS

Ikasleak taldekatzeko irizpideak


Gehienezko ume kopurua errespetatuko da, 18 Haur Hezkuntzako 2 urteko ikasgeletan, 23 ikasle
3, 4 eta 5 urtekoetan eta 25 Lehen Hezkuntzan.



Ikasle bakoitza talde batean dago eta talde hau izango da bere erreferentzia taldea.



Taldea tutore baten ardurapean dago.



Taldean aniztasuna baloratzen da.
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak

Hala taldekaturik egon arren, arlo batzuetan eta zenbait unetan, lan egiteko talde malguak
egiten dira planteatutako helburuak lortzeko.



HH2 urteko taldeak egiteko irizpideak izango dira:
Neskak eta mutilen arteko proportzionaltasuna
Jaio data kontuan hartuko da. Txikienekin proportzionaltasuna.
Anai arreba bikiak banatzea.
Behar bereziko ikasleak banatzea.
Euskaldunen arteko proportzionaltasuna
Familien arteko proportzionaltasuna jatorriaren arabera.



Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara pasatzean, HHko irakasleen iritziek lehentasuna izango

dute talde banaketa egiterakoan. Batez beste taldeen oreka bilatuko da.
Ikasturte honetako salbuespena dela eta, Lehen Hezkuntzako lehen mailan talde berak mantentzen
dira.
Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak
Antolaketa irizpideak zehaztu aurretik, ezinbestekoa deritzogu hainbat kontzeptu argitzea, hala nola,
hezkuntza errefortzua eta Curriculum Egokitzapen Indibidualizatua (CEI).
Gela arrunteko dinamikan irakasleek planteatzen dituzten aniztasunari erantzuteko neurriak, ikasle jakin
batzuen beharrak asetzeko nahikoak ez direnean, hezkuntza errefortzuak martxan jartzen dira.
Hezkuntza-errefortzua ikasle jakin batzuek jasotzen duten esku-hartze osagarria da.
Bestalde, Curriculum Egokitzapen Indibidualizatua (CEI) aurrera eramaten da ikaslearen maila curricularra
bere adin kronologikoa baino bi urte baxuagoa denean gutxienez.
Ikastetxeko aholkulariak eta ikasketa buruak ikastetxeko Hezkuntza Errefortzuak antolatuko dituzte, beti
ere ikasturte bakoitzean ikastetxearen zerbitzura dauden hezkuntza berezi, hizkuntza errefortzu eta
zuzendaritzari laguntza ematen dizkioten irakasleak kontuan hartuta.
Irizpideak:


Berritzeguneko (Balorazio Psikopedagogikorako Zerbitzuko) aholkulariak emandako orientabideak
onartzen dira eta, orientabide horiek kontuan hartuta. Diagnostikatutako ikasleei lehentasuna
ematen zaie.



Haur Hezkuntzako umeek, beharrezkoa bada, Logopedia (2 saio) eta Hezkuntza Bereziko
Espezialisten laguntza jasoko dute.



Lehen Hezkuntzan CEI-a duten ikasleek astean zehar laguntza jasoko dute gutxienez 4 saio eta
gehienez 10 saio (talde sentimendurik ez galtzeko), bakarrik edota talde txiki
batean. (3-4 ume)



Hezkuntza-errefortzua eraginkorra izan dadin gutxienezko iraupena eta astero zenbait saiotan
aurrera eramango da. Hezkuntza-errefortzua ikasleek beharrezko dituzten ikasgaietan astero 2
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saiotan gutxienez jasoko dute. Hiruhilabetero gauzatzen den ebaluazioan, esku-hartze honekin
kurtso bukaera arte jarraitzeko azterketa burutu eta erabakia hartuko da.
Ikasturte bat errepikatu duten ikasleek lehentasuna izango dute laguntza jasotzeko. Arlo
instrumentalak, oinarrizko edukiak edo sozializazio beharrak indartuko dira.


Posible bada, H.B. irakasle bakoitzak ziklo bateko umeak lagunduko ditu eta, aldizka elkartuko da
tutoreekin ikasleen programa aurrera eramateko.

HIZKUNTZA(k) IKASTEKO LAGUNTZA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK
Laguntza hau hezkuntza sistemara heldu berri diren ikasleei bideratuta dago, ikasle atzerritarrak
gehienbat. Ikasle horiek ikasketak beste hizkuntza batzuetan egin dituzte eta hori dela eta euskara
beharrezkoa dute ikasketak egin ahal izateko.

Horretarako irakasle baten laguntza izaten dute bi

ikasturteotan.
Ikasle hauek hartzeko honako irizpideak erabiltzen ditugu:


EAEko hezkuntza sisteman berria izatea.



Ikastetxean ikasturte bi baino gutxiago eramatea. Kasu batzuetan, eta beharren arabera, bi
ikasturte baino gehiago izan daiteke.



Gaztelania ikasi behar izatea.



Lehen Hezkuntzako ikaslea izatea.

Hauek dira, antolamenduari dagozkion irizpideak:


Maila bereko ikasleak hartzea.



Erreferentziazko gelan euskara saioetan jasotzea laguntza.

Indartze-saioetan

ahozko hizkuntzari ematen

zaio

lehentasuna, helburua baita ikasleak gai egitea

gelako eguneroko bizitzan parte hartzeko. Ikasle horiek aukera gutxi izaten dute gela arruntean euskaraz
hitz egiteko.
Helburu hori argi izanik, ikastetxean ohikoak diren curriculumeko gaiak erabiltzen dira: familia, ikastetxea
(eskola-ohiturak), etxea, auzoa, gorputza, janariak, animaliak...

Laguntza gela barruan egiten da 1.mailan eta gainerako mailetan laguntza-gelan. 2., 3. eta 5. mailan,
ikasleekin beste antolamendu bat egin dugu, ahozkotasuna eta idazmena talde txikiagoetan lantzeko.
Horrela, gela erdiak idazmena lantzen du tutorearekin, eta beste erdiak ahozkotasuna lantzeko tailerra
egiten du HIPI irakaslearekin. Kasu honetan gelako ikasle guztiak hartzen dira.

JOLASTORDUETAKO ANTOLAMENDUA

SARRERA
Jolastordu garaia eskola-jardunadiaren %10 da. Atseden-denbora da, ez du irakasleen esku-hartze zuzena
izaten, beraz, ikasle bakoitzak zer egin eta norekin erabaki dezake.
Espazio eta denbora ez-antolatua denez, gatazkak sarriago gertatzen dira gela arruntetan baino.
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Bizikidetza arazoak sortzen direnean horiek konpontzeko bideak antolatuak izatea oso garrantzitsua da,
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irakasle askok hartzen baitugu parte zaintzetan.
HELBURUAK
*Ikasle guztien arteko harremanak bultzatu eta horiek hobetu: neskak eta mutilak, ikasle nagusiak eta
txikiak, jatorri desberdinetako haurrak.
*Harreman sozialetarako zailtasunak izan ditzaketen ikasleak talde-jolasetan integratu.
*Patioko espazioak ikasle guztien artean ondo banatu, ikasleen beharrak kontuan hartuta.
* Aisialdirako hainbat jolas eta aukera eskaini ikasleHH.
* Ikasleei irakastea erantzunkizunak beroien gain hartu.

HAUR HEZKUNTZA
Jolastokia espazio fisikoa izateaz gain, hezteko denbora baliotsua da, eta, horregatik, honako helburu
hauek ditu:
*Ikasle guztien arteko harremanak bultzatzea.
*Ikasle nagusiek txikiak laguntzea. (Aurten ikasleak ezin dira nahastu)
*Harreman sozialetarako zailtasunak izan ditzaketen ikasleak talde-jolasetan integratzea.
*Patioko eremu guztien erabilpen egokia izatea.
*Gorputz trebezia lantzea.
Ikasturte honetan, ikasleak 4 ordutegi desberdinetan aterako dira, eta gune mugatu batean jokatuko dute,
talde egonkorren arteko distantzia mantentzeko.

PARTZELA 3

PARTZELA 1

PARTZELA 2
Partzela
Partzela
Partzela
Partzela

1:
2:
3:
4:

PARTZELA 4

2 eta 3 urte ordu desberdinetan.
4D1 eta 5D1 urte
4D2 eta 5D2 urte
4D3 eta 5D3 urte

Ordutegiak
2 urte: 11:20-11:50
3 urte: 11:50-12:20
4 urte: 11:10-11:40
5 urte: 10:30-11:00
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LEHEN HEZKUNTZA

PARTZELA 1
PARTZELA 7
PARTZELA 2
PARTZELA 6
PARTZELA 3
PARTZELA 5

PARTZELA 4

Ikasturte honetan, ikasleak hiru txandatan aterako dira jolastokira, eta aurrez eslHHtutako lursailetan
banatuko dira. Astero txandakatuko dira patioaren aurreko edo atzeko aldea okupatzeko.
Patiora irteteko txandak honako hauek dira:
1.eta 2.mailak: 10:50-11:20
3. eta 4. mailak: 11:00-11:30
5. eta 6. mailak: 10:15-10:45

Amankomuneko guneen antolaketarako eta banaketarako
HAUR HEZKUNTZA
PSIKOMOTRIZITATE GELA ( BEHEKO SOLAIRUA)


2 eta 3 urteko ikasleek erabiltzen dute.

PSIKOMOTRIZITATE GELA (GOIKO SOLAIRUA)


4 eta 5 urteko ikasleek erabiltzen dute.

INGELESEKO GELA ( HH)


4 eta 5 urteko ikasleek erabiltzen dute.

TAILER GELA


Tailerrak egiteko erabiltzen da.
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BIDEO GELA


Taula batean irakasleek erabiltzen duten ordua markatzen dute.

MUSIKA GELA
Arbela digitala dago. Taula batean irakasleek erabiltzen duten ordua markatzen dute.



Musika klaseak ematen dira

3
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Ikasturte honetan, osasun-egoera dela-eta, ez dira espazio horiek erabiliko.
LEHEN HEZKUNTZA
GIMNASIOAK


Soinketa egiteko erabiltzen dira



Ekintza bereziren bat dagoenean espazio hauek erabiltzen dira (aste kulturala, bilerak,
antzerkia…)

1. ZIKLOKO INGELESEKO GELA


1.zikloko ikasleek erabiltzen dute.

2. ZIKLOKO INGELESEKO GELA


2.zikloko ikasleek erabiltzen dute.

INFORMATIKA GELA 1


LMH 1 eta 2 mailako ikasleek erabiltzen dute.

INFORMATIKA GELA 2


LMH 3 eta 4 mailako ikasleek erabiltzen dute.



Arratsaldeetan informatika tailerrak burutzen dira

LIBURUTEGIA


Atean dagoen taulan irakasleek erabiltzen duten ordua markatzen dute.

MUSIKA GELA


Musikako irakasleak erabiltzen du.

IKUS-ENTZUTEKO GELA



Atean dagoen taulan irakasleek erabiltzen duten ordua markatzen dute.

PLASTIKA


Eskolaz kanpoko ekintzetan erabiltzen da.

Ikasturte honetan, Gorputz Hezkuntzan, kiroldegia, frontoia eta patioak erabiliko dira.
Gimnasio txikia jangela gisa erabiliko da.
Informatika-gela 1 izan ezik, gainerako gelak ez ditugu erabiliko.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZENAK

MAILA-ETAPATALDEA

M. ANGELES MORENO RAMOS
JONE GARCÍA BILBAO
Mª LUISA ORTIZ DE URBINA
JANIRE MOLINUEVO
JOSE ÁNGEL MIQUEO

MARINA OLASOLO BURÓN

KARGUACARGO

ORDU

ZUZENDARIA

30

IKASKETA BURUA

30

IDAZKARIA

30

ZUZENDARITZARI LAGUNTZA

30

MAGNET-ERAKARRI PROIEKTUAREN
KOORDINATZAILEA
LH-KO 3.ZIKLOKO KOODINATZAILEA

30

IKT ARDURADUNA

30

ZIKLO/DLHARTAMENTUA

FAMILIHH ARRETARAKO
ORDUTEGIA

Elkarrizketa egiteko
eskaera egin

MARIA CUADRADO

LH 5-6

HEZKIDETZA ARDURADUNA

30

INGELESA

ARRATE ARAMBURU
LOREA GABILONDO

HH 2D1

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

HH 2D2

TUTOREA

20

H.HEZKUNTZA

IBONE ARRIETA

HH 2D2

TUTOREA

20

H.HEZKUNTZ

UXUE ELCOBERECIBAR

HH 3D1

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

MIREN LARRUCEA

HH 3D2

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

MAIDER ARRIZABALAGA

HH 3D3

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

JON ARAMBURU

HH 4D1

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

IANHIRE SOLOZABAL
NAGORE SASIAIN

HH 4D2

TUTOREA

20

H.HEZKUNTZA

HH 4D2

TUTOREA

10

H.HEZKUNTZA

AINHOA ELVIRA
EDURNE GOITIA

HH 4D3

30

H.HEZKUNTZA

HH 5D1

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

OLATZ JIMÉNEZ
MELANIA CABEZA / AITZIBER OVIEDO
LEIRE ZURUTUZA

HH 5D2

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

HH 5D3

TUTOREA

30

H.HEZKUNTZA

HH

HH KOORDINATZAILEA
LAGUNTZA

30

H.HEZKUNTZA

IRATI URIARTE

HH

LAGUNTZA 2 URTE/ MUSIKA HH

30

H.HEZKUNTZA

OLATZ ALDECOA
M.VICTORIA SÁNCHEZ

LH 1D1

TUTOREA

30

LH-KO 1.ZIKLOA

LH 1D2

TUTOREA

30

LH-KO 1.ZIKLOA

LEIRE ARTEAGA

LH 1D3

TUTOREA

30

LH-KO ZIKLOA

3
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M.CARMEN SARACHO

LH 2D1

TUTOREA

20

LH-KO 1.ZIKLOA

CELIA GONZALEZ ROMAN
MIREN LOREA ONDARRA URRUTIA

LH 2D2

TUTOREA

30

LH-KO 1.ZIKLOA

LH 2D3

TUTOREA

20

LH-KO 1.ZIKLOA

ERIKA ZABALA

LH 2D3

20

LH-KO 1.ZIKLOA

YULE GARCIA BARINAGA
ARANTXA ORTIZ/IDURRE URQUIZA

LH 3D1

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

LH 3D2

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

SARA TAZO
IÑAKI FERNÁNDEZ DE PINEDO

LH 3D3

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

LEIRE BOLAÑOS

LH 4D1

15

LH-KO 2.ZIKLOA

LAURA MZ DE ZABARTE

LH 4D1

15

LH-KO 2.ZIKLOA

ANA ISABEL MZ DE GUEREÑU

LH 4D2

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

ANDER PRADOS

LH 4D3

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

ASCEN CARRION DEL SOL

LH 5D1

TUTOREA

30

LH-KO 2.ZIKLOA

ALAITZ LÓPEZ

LH 5D2

TUTOREA

30

3.ZIKLOA

ENEKO CUADRADO BONACHEA

LH 5D3

TUTOREA

20

3.ZIKLOA

MIKEL QUEREJETA

LH 6D1

TUTOREA

30

3.ZIKLOA

M.EDURNE UNAMUNO

LH 6D2

TUTOREA

24

3.ZIKLOA

IANIRE ORTIZ SAN VICENTE

LH 6D3

TUTOREA

20

3.ZIKLOA

IXONE TELLERIA

LH 5D3/6D3

20

3.ZIKLOA

BEGOÑA AGIRRE

2.ZIKLOA

20

3.ZIKLOA

ANDER ARSUAGA

2.ZIKLOA

10

INGELESA

M.TERESA ALONSO SOLAS

1 ZIKLOA

30

INGELESA

30

HIPI I

LH 3D4
TUTOREA

TUTOREA

YOLANDA PINEDO
EDURNE KORTA

LH5. ETA
6.MAILAK

20

HEZIKETA FISIKOA

MIKEL GARCÍA

LH 6D1

16

HEZIKETA FISIKOA

AINHOA ASTUY

2.ZIKLOA

JOSE RAMÓN ASTORECA

HH 3,LH 1.,2.,

30

HEZIKETA FISIKOA

LAGUNTZA
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3.4.MAILAK

ANE SILVA

AHOLKULARIA

MAIALEN HERNÁNDEZ

LH 1

30

P.TERAPEUTIKOA

LORENA FERNANDEZ

LH 2

30

P.TERAPEUTIKOA

MIRARI VILA

HH

30

P.TERAPEUTIKOA

NEREA MARTÍN

LH 3

30

P.TERAPEUTIKOA

MAITE EGUIA

LH 3

30

P.TERAPEUTIKOA

LH-KO 2.ZIKLOKO
KOORDINATZAILEA

NEREA BEIZTEGUI

P.TERAPEUTIKOA/HIPI

SANDRA MARTÍNEZ

LH

RAUL LOPEZ DE MENDIGUREN

20

P.TERAPEUTIKOA

LH

30

MUSIKA

ESTIBALIZ SAEZ DE ABAD

HH, LH

30

LOGOPEDA

NEREA MADARIAGA

HH,LH

30

LOGOPEDA

MIKEL CABALLERO

HH, LH

ANA SARATXU

AHOLKULARIA

JANTOKIA
LIBURUTEGIA/ZUZENDARITZARI
LAGUNTZA

ZURIÑE UZQUIANO LOPEZ DE SUBIJANA

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO
ESPEZIALISTA

VANESA DIAZ GOIKOLEA

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO
ESPEZIALISTA

LAIA MORENO

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO
ESPEZIALISTA

IRANTZU LOPEZ MATIAS

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO
ESPEZIALISTA

ENCARNI CHAVES FLORES

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO
ESPEZIALISTA

3

irakaskuntza-jardueren programa

44

OOG-ren partaideak [titularrak]
IZEN ABIZENAK

Moreno Ramos, Mª Angeles
Ortiz de Urbina, MªLuisa
García Bilbao, Jone
Janire Molinuevo
Silva Casal, Ane Miren
Zurutuza, LHHre
Goitia, Edurne
Ana Saratxo
Maite Eguia
Ascen Carrión
Mikel Querejeta
Olatz Jiménez
Arrate Aramburu
Ayoubi, Youssef
El Asry, Amal
Bablal, Yamina
Gárate Iturritcha, Loinaz
Garitano Arana, Saioa
Gorka Díez
Jiménez Santos, Idania
Eneko Mtz de Ordoñana
Del Olmo, Lara
Irastorza, Ainhoa
Laura Barreales
Rodriguez, Patricia
Estíbaliz Melero
Inés García
Barredo Fernández, Olga
Platas Gil, Enrique

TALDEA
irakasleak

ikasleak

gurasoak

adm-zerbitz

udala

X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B.I. / Ek.B / J.B. / T.L /B.B.
B.I. / Ek.B / Eu. B. / K.B./J.B
B.I. / B.B. / K.B. / T.L.
J.B
B. B.
B.B.
Eu.B/ K. B.–
Eu.B /K. B.–
Ek.B
J. B.–

B. B.–
J. B.–magnet

B. B.–
B. B.
B. B.
B.B
B. B.–
Eu. B.–
B. B.–
Magnet

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

J. B.–

Magnet
Magnet
Eu. B./K. B./ B.I.
B. B.–
B.I. / Ek.B/Magnet
J. B.–

X
X

B.I.
B.I.

B.I. – BATZORDE IRAUNKORRA

BATZORDEAK
J. B.–JANTOKIKO BATZORDEA

K. B.–KULTURA BATZORDE

Ek. B.–EKONOMI BATZORDEA

Eu. B.–EUSKERA BATZORDEa

B. B.–BIZKIDEGO BATZORDEA

3
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OOG-ren partaideak [ordezkoak]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

TALDEA / GRUPO
irakasleak

ikasleak

gurasoak

adm-zerbitz

udal a

Jose Ángel Miqueo Gorosabel
Begoña Aguirre
Miren Larrucea Conde

BATZORDEA

Nuria Molins Bolinaga
Arantza Ortiz Pérez
Marina Olasolo Burón

3
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [dHHaldi ezberdinen barruan]
Izenburua edo gaia

ESPAZIOAK ZABALDUZ : GELATIK MUGIMENDU AUTONOMORA
Oharrak
Gaur egun gure eskolak jasotzen dituen ikasleen ezaugarriak geroz eta heterogenoagoak
dira. Ikasle guztien inklusioa lortze aldera, ikasgeletako metodologiak guztiengana iristea
ahalbideratu behar du, ikasle bakoitzaren beharrei egokituz. Azken urte hauetan metodologiaren
hausnarketan aritu gara. Guzti horren ondorioz, espazioak eta materialak berrantolatu ditugu
eta irakaslearen papera aldatu egin da. Konpetentziak garatu ahal izateko ikasleei mugimendu
autonomoan aritzeko aukera ematen diegu eta behaketarako tresnak sortzen hasiak gara.
Guzti honen ondorioz, prozesu honen sakonketan jarraitzeko beharra ikusten dugu. Izan
ere, Hezkuntza sistemako arlo ezberdinak inplementatzeko beharra dago (denboralizazioa,
irakasleen arteko koordinazioa, ebaluazio txostenak, koordinatzailearen figura, familien parte
hartzea…).
Hau

guztiagatik,

eta

lagungarria

izango

zaigulakoan,

Zalla

eskolarekin

esperientziak

konpartitzeko Partekatuz Ikasi Proiektuan parte hartzea eskatu dugu.

Izenburua edo gaia

Indartze Neurriko Programa
Oharrak
Gure ikastetxean 2011-2012ko ikasturtetik indartze Neurriko Programa aurrera eraman
dugu nahiz eta Hezkuntza Sailak antolatutako programa barruan ez egon. Ikasturte honetan,
aurrekoan bezala, gure proiektua onartu da eta Bidelaguna programan parte hartuko dugu.
Arrazoi ezberdinengatik (familiarrak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak...) eskolaratzean ume
guztiek ez dute abiapuntu berbera izan eta ondorioz gaitasunak garatzeko aukera murritzagoak
izan dituzte kasu askotan. Beraz desberditasun hauek orekatze aldera, eta bide batez, eskolan
ematen den arrakasta maila areagotzeko beharrezko ikusten dugu programa honetan
murgiltzea, uste baitugu, gune fisiko, estimulu eta baliabide berriak izango dituztela beraien
eskolako lanei aurre egiterako orduan.
Programa horretan gure eskolako 6. mailako ikasleek parte hartuko dute. Taldea
astelehenetik ostegunera izango ditu klaseak 16:15 etatik 17:15 etara kanpoko irakasle batekin.
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Irakasle hori 6. mailako tutoreekin egongo da kontaktuan, landuko duten edukiak adosteko eta

irakaskuntza-jardueren programa

umeen aurrerapena ezagutzeko.
Programa honen helburuak hauexek dira ikasturte honetarako:
Proiektuko partaide diren ikasleei, lan ohiturak barneratzen laguntzea eta esfortzu jarrerak
garatzen laguntzea.
Oinarrizko gaitasunen garapena hobetzea: irakurmena, idazmena eta matematika problemen
ebaztea.
Ikasle bakoitzak bere gaitasunei buruz dituen aurreikuspenak hobetzea. Gehienbat autoestimua eta autonomia hobetzea.
Familien inplikazioa handitzea.
Ikasleen maila akademikoa hobetzea bilatzen da, horrela, Bigarren Hezkuntzarako pausua
hobetu eta erraztu nahi da.
Programaren edukinak hauexek izango dira:
- A.- Oinarrizko ikaskuntzak: Aurreko urteetan hobetu beharrekoak.
- B.- Irakurtzera animatzea. Ahozko zein idatzizko ulermena.
- C- Estrategiak eta ikasteko teknikak: Eskolako lanaren planifikazioa.
- D.- Matematika problemak gauzatzea.
- E.- Teknologia Berriak erabiliz lan proiektua gauzatzea.
- F.- Gelan landuko diren edukiei aurreratzea.
- G.- Auto-estimua eta harreman sozialak.

Izenburua edo gaia
Scratch: programazioa eta robotika irakaskuntzan
Oharrak
Gure ikastetxean konpetentziak lantzeaz gain, gure ikasleengan bultzatu nahi ditugu sormena,
autonomia eta elkarlana, batez ere esparru zientifiko-teknologikoan. Horrez gain, gure
proiektuak partekatu nahi ditugu beste zentroekin eta gure komunitate osoarekin. Hori dela
eta, Hezkuntza robotika programan parte hartuko dugu 4.,5. eta 6. mailako ikasleekin
1.-Programa honetan parte hartzeko helburuak:
●

Talde-lana, esperimentazioa eta sormena ikaste-prozesuetan sustatzea Lehen
Hezkuntzako ikasleen artean, genero-ikuspegia aintzat hartuta.

●

Gelan esperimentatzea eta programazio lengoaien ikaskuntzarako oinarriak sartzea.

●

Lehen Hezkuntzako esparru tekniko-zientifikoan elkarlana sustatzea

●

Ikastetxeen arteko hezkuntza sareak sortzea eta sustatzea, batez ere esparru
zientifiko-teknologikoan.

●

Egindako proiektuak gure komunitatera zabaltzea
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●

Formakuntza.

●

Formakuntzan landutakoa gelan ezartzea.

●

Proiektu bat prestatzea Scratch programa eta robotika erabilita.

irakaskuntza-jardueren programa

2.-Proiektu honetan aurreikusitako ekintzak
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Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
irakaslea

ekintza-gaia

Marian Moreno
Jone García

Zuzendarientzako mintegia

Marina Olasolo

tokia

egutegia/ordutegia

Berritzegune

Hilabetean behin

9:00 – 11:00

DINATIK LH I

Berritzegune

Hilabetean behin

9:30 – 11:30
Asteartea

Sandra Martínez

Aholkularien mintegia

Berritzegune

Hilabetean behin

Osteguna

Maria Cuadrado

Hezkidetza eta Elkarbizitza
mintegia

Berritzegune

Hilabetean behin

Asteazkena

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak
irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia

Hezkidetzan alde busti
2020/10/14 - 2020/11/13

María Cuadrado

María Cuadrado

María Cuadrado

María Cuadrado

Nerea Martín

Mikel Querejeta

Hizkuntza
arlotik
abiatuta arazo-egoerak
eta proiektuak sortzen
LHn
ICT
for
learning

2021/01/11 - 2021/02/25
2021/01/11 - 2021/02/26

language

Hezkuntza
fektibo
sexuala lantzen Haur,
Lehen Hezkuntzan eta
Bigarren Hezkuntzan

2020/11/17 - 2020/12/10

Adimen gaitasun handiko
ikasleei erantzuna eskola
inklusiboan
STEM
Prest Gara 278
Aliantzaren baliabide
didaktikoak irakaskuntza
formalarentzat eta
ikasleen kanpoko

Prest Gara
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

esparruarentzat

Maite Eguia

Neuroeducación en la
escuela inclusiva

Jose Angel Mikeo

Investigación e
Innovación Responsable
en Educación Científica

EHU

Haur hezkuntzako
pedagogía berritzaileak
eta eraldatzaileak

Hik Hasi

Olatz Jiménez 0-6
urte

Hilean behin
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
Oraingoz oso jarduera gutxi daude zehaztuta. Irizpide gisa, talde egonkorrak independente egin ditzaketenak aukeratuko dira, autobusen beharrik gabe
eta taldeetatik kanpoko giza baliabide askorik gabe.
LH-KO 1.ZIKLOA
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Ikastetxea

Udal
Hezkuntza
Sailburua

Emozioekiko kontaktu zuzena
ahalbidetzea, parte-hartzaileei
trebetasun eta ezagutza berriak
esperimentatzeko bide emango
dieten espazio egokiak sortuz.
Umeei emozioekin lotutako
hizkuntza eskuratzen eta emozioak
identifikatzen laguntzea.
Emozioen
mundua

Oinarrizko trebetasun emozionalak
lantzen hastea, "zer sentitzen
dudan" fisikoki eta "nola sentitzen
naizen" berHHzteko.

Gasteizko
Udaletxea

1.mailako
tutoreak

Gasteizko
Udaletxea

1.mailako
tutoreak

1. mailako
ikasleak
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Zentzumen kanal ezberdinen
ezagutzen eta besteen emozioak
ulertzen laguntzea.

Liburutegia
ezagutzen
Arte eta
Lanbide eskola

Liburutegietako espazioak eta
zerbitzuak haurren artean
sustatzea.
Arte plastikoen berezko
adierazpideak ezagutaraztea.

Gasteizko
Udaletxea

1.mailako
tutoreak

1. mailako
ikasleak

Judimendi Gizarte
etxean

1D2
1D3
1D1

Judimendi Gizarte
etxean
Otsailak 23,
15:30ean
Martxoak 20 eta 25
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Berdintasunean jolastu

Salburua

Genero berdintasunari buruzko
gogoeta eta pentsamendu kritikoa
eraikitzea, eguneroko inguruko
egoeretara hurbiltzen dituzten
jolasen bitartez eta baita jolas-une
eta espazioetan umeen artean
ezartzen diren erlazioetara
hurbiltzen dituzten jolasen bitartez
ere.
-Bioaniztasuna behatu eta
aztertzea, bai eta inguru natural
hurbila.

GastHHzko
Udaletxea

1.mailako
tutoreak

1D3
1D1
1D2

Judimendi Gizarte
etxean
Urtarrilak 11, 15:30etan
Urtarrilak 18, 15:30etan
Urtarrilak 25, 15:30etan

1.mailako
tutoreak

1. mailako
ikasleak

Salburua
Zehaztu gabe

-Hezeguneetako ezaugarri batzuk
ezagutaraztea: ekosistema-mota,
bioaniztasuna, etab.
-Ondare naturala babesteko interesa
piztea.
-Ikasleak ekosistema jakin bat
deskribatu, aztertu eta ikertzeko
beharrezko trebetasunetan gaitzea.
-Espazio naturalekiko errespetuzko
jarrera, eta horiek babesteko
konpromisoa barneratzea.
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helburuak

antolatzailea

arduraduna

udaletxea

Izotz pista

Izotz gaineko irristaketa teknikak eta
oreka mantentzen ikastea, Gorputz
Hezkuntzaren arloaren curriculum
helburuen barruan.

Baskoniaren Kirol
Hiriko izotz-pista.

jasotzaileak
non - noiz
irakaskuntza-jardueren
2.mailako
ikasleak

Aisialdiko kirol praktika sustatzea,
balio pertsonalak garatzen laguntzen
baitu.

KIRIKA
detectibea


Lanbide eta
arte eskola

Emozio
lantegiak

finanziazioa
programa

2D1: apirilak 19, 20,
21, 22 eta 23
2D2: Martxoak 22, 23,
24, 25 eta 26
2D3: apirilak 12, 13,
14, 15 eta 16
Autobusa goizeko
10:00, ekintza 10:3011:30
Bakhen

3

jarduera

Kuota:
163/taldeka
Autobusak behar
dira: eskatzen
badugu haiek
jartzen dute eta
cuotaren barruan
dago.

Jarduera
honetan
euskarazko
irakurmena, ulermena eta ahozko
komunikazioa lantzea izango da.
Horretarako, neska-mutilek misterio
bat
ikertuko
dute
Kirikaren
laguntzarekin.

udaletxea

Diseñaremos y modelaremos
personajes “monstruosos” con piezas
intercambiables partiendo de formas
geométricas y orgánicas.

Arte eta
lanbide
eskola

Mayte (arte eta
lanbide eskola)

2. mailako
ikasleak

Zehaztu gabe (lanbide
eta arte eskolan).
Goiz osoa.

2 euro/ikasle
oinez

Iaz ezagutu genituen emozioak aurten
nola kudeatzen diren emozioak
landuko dugu.

Udaletxea

Janira

2. mailako
ikasleak

Zehaztu gabe
(eskolan)

dohainik

Judimendiko
gizarte etxea

2. mailakoa
ikasleak

2D1: maiatzak 31
2D2: maiatzak 13
2D3: maiatzak 17

Dohainik
oinez

Ekintza: arratsaldeko
15:30tan
Judimendin
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LH-KO 3.ZIKLOA

jarduera

Gu ere
bertsotan.

helburuak

Bertsolaritza mundura hurbiltzea eta
hari
buruzko oinarrizko ezagutzak hartzea

Zadorrako
ibilbidea

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

5. mailako
tutoreak

5.mailako
ikasleak

Ikastetxea

Udaletxea

finanziazioa

Familia
Kurtsoan zehar
asteazkenetan
15ean behin

Udaletxea

5. mailako
tutoreak

5. mailako
tutoreak

Udaletxea

5. mailako
tutoreak

5. mailako
tutoreak

Ibaiaren alderdi naturalak
ezagutaraztea.
Hiriak ibaiarekin duen harremana
ezartzea.

5D1
2020/12/04
5D2
2020/12/03
5D2
2020/12/02

familia

Ibaiak osasun-egoera egokian
mantentzearen garrantziaz
sentsibilizatzea.
GASTEIZKO
ERDI AROA
Ezagutzea gure hiriko Erdi Aroko
historia, hirigintza, artea eta gizarteezaugarri garrantzitsuenak, eta gaur
egun arte izan duten garapena.

5D1
2021/03/05
5D2
2021/03/04
5D3
2021/03/03

Ikasleek historia- eta arte-ondarea
baloratzea eta errespetu jarrera
izatea.
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Hiriaren ezagutza praktikoa
sustatzea. Hartara, hiriak eskaintzen
dizkigun baliabide eta zerbitzuak
ezagutu eta erabiltzeko behar den
informazioa ematen zaie ikasleei.
Ibilbidearekin lotura duten
emakumeak ikustaraztea; aitortzea
eta balioan jartzea historian,
kulturan, artean eta politikan egin
duten ekarpena.

3
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa
Osasun egoera dela eta, ez dira eskolaz kanpoko ekintzak antolatu. Aurrerago aztertuko da zerbait eskaintzeko aukerarik dagoen eskolan ditugun espazioak
kontuan izanda.

5. Eskolako zerbitzuak
Jantokia
Zerbitzu hori irailaren 8an hastea aurreikusi zen, baina irailaren 30ean hasi zen, Administrazioak monitore gehiago kontratatu behar zituelako gure
ikasleei zerbitzu egoki eta segurua eman ahal izateko. Gaur egun, 21 begiralek egiten dute lan eskolan, Sailak egoera normal batean aurreikusita dituenak
baino 5 gehiagok.
Jantokiaren orduan espazio berriak prestatu dira. Haur hezkuntzan bi txanda daude bazkaltzeko. Lehenengo txandan, bi eta hiru urteko ikasleek jangelan
bazkaltzen dute, eta, ondoren, siesta egiten dute. Bigarren txandan, jangela eta gaur egun erabiltzen ez den hiru urteko ikasle-eskola bat ere erabiltzen dira.
Espazio horietan lau eta bost urteko ikasleek jaten dute.
Lehen Hezkuntzan, ikasleek hiru txandatan bazkaltzen dute eta bi espaziotan banatzen dira. 1, 3. eta 5. mailako ikasleek gimnasioan bazkaltzen dute eta
2., 4. eta 6. mailakoek jantokian.
Antolaketa berri honen helburua gure ikasle guztiei jantoki-zerbitzua eskaintzea da, talde egonkorren arteko distantziak bermatuz.
zerbitzua

JANTOKIA

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Jaten emateko eskaera sozialari
erantzutea eta ikasleak zaintzea
familiek ezin dutenean edo
horrela erabakitzen dutenean.

CHHP Ángel
Ganivet-Sta.
Lucía

Mikel
Caballero

Haur eta Lehen
hezkuntzako ikasleak

* Haur Hezkuntzako
jantokia

Eusko Jaurlaritza
eta familiak

bi txanda
21 ume bi urtekoak

4
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Elikadura ohiturak jarraitzea:
denetik eta dena jaten saiatu
eta tresnak modu egokian
erabiltzea.
Ondoko pertsonekiko errespetua
lantzea, ikasle, irakasle zHHn
begirale guztiengana modu
egokian zuzenduz. Begiraleak
autoritate figura bilakatzea
ezinbestekoa da.

115 hiru, lau eta bost
behin betiko
bazkalkide
* Lehen Hezkuntzako 2
jantokia
3 txanda
305 behin betiko
bazkalkide
12:30-15:00

Haur Hezkuntzako 2 eta 3 urteko
umeen geletan, bazkalkideek
ikasgelan“ apego” berriak
sortzeko haien begiraleak
ezagutu dituzte.

Liburutegia
Ikasturte honetan ez da liburutegiko espazioa erabiliko. Liburuzainak telematikoki jarriko ditu ikasleen eta irakasleen eskura liburutegiko biltegiko liburuak.
Telematikoki liburu zehatzak eskatu ahal izango dira.
Gelako liburutegia martxan jarri da. Horretarako, liburuzainak euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako liburuz betetako kutxa bana emango dio gela bakoitzari. Tutoreak
ikasleen artean banatuko ditu liburuak. Ikasleak irakasleak utzitako liburua bakarrik joko du, eta nahi izanez gero, etxean utz dezake irakurtzeko. Denbora baten ondoren,
ikasleek liburuak itzuli eta kutxa batean utziko dituzte astebetez berrogeialdian. Liburu horiek aldian-aldian banatuko dituzte.
Ikasturte honetan, ikasleek ezin dute libururik ekarri etxetik.

5
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zerbitzua
servicio

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

Ángel GanivetSta. Lucía

Ana Saratxu

Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntzako
ikasleak

non - noiz

finanziazioa

Irakurtzearen, ikastearen eta
liburutegiak
bizitza
osoan
erabiltzearen ohitura eta plazera
haurrengan
irakastea
eta
sustatzea.
Ezagutzak
eskuratu
eta
ulertzeko, irudimena garatzeko
eta dibertitzeko informazioa
sortu eta erabiltzeko aukerak
eskaintzea.

LIBURUTEGIA

Ikasleekin, irakasleekin, eskolaadministrazioarekin eta familiaadministrazioarekin lan egitea,
ikastetxeko hezkuntza-proiektua
lortzeko.
Irakurketa zabaltzea, bai eta
eskola-liburutegiaren baliabideak
eta zerbitzuak ere, hezkuntzakomunikazioaren barruan eta
kanpoan.
Liburuen mailegua bultzatzea
plataformaren bidez.
Gela
guztietarako
liburuak
aukeratu
eta
hornitzea,
ikasgelan erabiltzeko.

5
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6. Ekonomia-kudeaketarako plana
Finantza baliabideen banaketaren irizpideak
Ez da banaketa zehatza egiten, kontuan izanda dirua Eusko Jaurlaritzatik datorrela eta
funtzionamendu gastuetarako erabiltzen dela (higiene, komunikazioak, altzariak,
fotokopiagailuen mantenimendua, papera, bulegoko materiala…….
Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k
Zuzendaritza Taldeko Zuzendaria eta Idazkaria
Sarrera iturriak
Eusko Jaurlaritza
Sarreren aurrikuspena ( 2020koen arabera ) )
Funtzionamendua ……………………………………..………………………….. 26.209,10
Hornikuntza …………………………………………………………………..………..5.109,00
Proiektu eta Irteetarako dirulaguntak …………………………………….2.800,00
Jantokia (kuotekin eta bekekin falta dena osatzeko)…………… 36.181,23
Testu liburuetarako………………………………………………………………..16.776,00
Familiek ordaintzen dutena ……………….…….…… …………………….14.976,00
Bankuko interesak.…………………………………………………..…………..

0,00

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa
IKASKUDEK. Ikastetxeen kudeaketa ekonomikarako Aplikatiboa

Jarraipena, bilera kopurua, datak…
O.O.G.ko Batzorde Ekonomikoko bi bilera egiten dira urtean. Lehena urte hasieran eta bestea
ikasturtearen bukaeran. Datak O.O.G.n programatzen dira eta bertan onartzen dira
Aurrekontuak eta aurreko denboraldiaren Itxierak.
Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu...
Aplikatiboak egiten ditu txostenak urtean bi aldiz. Informazioa O.O.G.ri ematen zaio eta
Batzorde Ekonomikoan onartzen da.
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Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak,
elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta
elektronikoa…
Maila guztietan, maila bakoitzeko bilera orokor bat egiten da ikasturte hasieran.



Bilera horretan, zuzendaritza-taldeak eta espezialistek azaltzen dute nola egingo den
esku-hartzea ikasgeletan.
Ikasturte honetan, bilera horietan, ikasgelako familia-kopurua erditik banatu da
eta gela bakoitzeko bi bilera egin dira. Bilera horietara ez dira joan ez
espezialistak, ez zuzendaritza-taldea, ezarritako edukiera bete ahal izateko.
Informazioa jasotzeko beste kanal batzuk ireki dira, adibidez eskolako web
orrialdea.
Tutoreek eta espezialistek gurasoekin biltzeko beharra dutenean, haiei jakinarazten



diete. Tutoreak urtean behin gutxienez familiekin biltzen dira.
Ostegunero 16:30etatik 17:30etara irakasleek gurasoekin elkarrizketak egiteko ordua



dute. Familiek tutorearekin hitz egiteko ordua eska dezakete.
Ikasturtean zehar, Haur Hezkuntzako 2 eta 3 urteko geletan behin; 4 eta 5 urteko



geletan bitan eta Lehen Hezkuntzan hirutan, familiek umearen informea jasoko dute.
Ikastetxeko web orrialdearen bidez hainbat informazio argitaratzen dira, hala nola,



IHP, Urteko Plana, AJA eta abar. www.angelganivet.eus


Web orrialdean Intraneta sortu da barruko komunikaziorako.



Eskolak Googleko dominio bat du (@angelganivet.com). Kontu desberdinak sortu ditu
ikasle, irakasle, familia eta administrazio kudeaketarako.



Familientzako ohar orokorrak bidaltzen hasi gara e-mailen bitartez.



Ikastetxeko e-maila: idazkaritza@angelganivet.com

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak
arduradunak

IRAKASLERIA

FAMILIAK

Batzorde Pedagogikoa

Zuzendaritza taldea

Zuzendaritza taldea
OOG-OMR

ADMINISTRAZIOA

BESTE ERAKUNDE

Zuzendaritza taldea

Zuzendaritza taldea

denboralizazioa

estrategia, baliabide eta bideak

Urria

Ikastetxeko sarea, Ziklo bilerak, Klaustroa

Urria

Ikastetxean kopia bat dago
Ikastetxeko web orrialdean

Urria

E-maila, OOGko bilera

Urria

Ikastetxean kopia bat dago

Urria

Ikastetxean kopia bat dago
Ikastetxeko web orrialdean
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Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa
arduraduna

jarraipen datak

tresnak eta behar den informazioa

informaz. deboluzioaren
data
klaustroari

OMR-OOG-ri

Batzorde
Pedagogikoa

Otsaila / Maiatza

Galdeketa / Ikasturte amaierako
memoria

Martxoa /
EkainaIraila

Martxoa /
Ekaina-Iraila

Batzorde
Pedagogikoa

Otsaila / Maiatza

2. HELBURUA

Galdeketa /Ikasturte amaierako
memoria

Martxoa /
EkainaIraila

Martxoa /
Ekaina-Iraila

Batzorde
Pedagogikoa

Otsaila / Maiatza

3. HELBURUA

Galdeketa /Ikasturte amaierako
memoria

Martxoa /
EkainaIraila

Martxoa /
Ekaina-Iraila

Batzorde
Pedagogikoa

Otsaila / Maiatza

4. HELBURUA

Galdeketa /Ikasturte amaierako
memoria

Martxoa /
EkainaIraila

Martxoa /
Ekaina-Iraila

Otsaila / Maiatza

5. HELBURUA

Batzorde
Pedagogikoa

Galdeketa /Ikasturte amaierako
memoria

Martxoa /
EkainaIraila

Martxoa /
Ekaina-Iraila

1. HELBURUA

oharrak

IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzion amenduaren jarraipena
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