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1. Sarrera 

 

 Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak 

 

Hezkuntza Sailak 2021-2022 ikasturteari begira proposatutako ildo estrategikoak hartu ditugu 

gure helburuen aukeraketaren oinarri. Ildo hauek gure ikastetxearen beharrekin zuzenean 

egiten dute bat eta. Izan ere, eskola inklusibo eta hezkidetzaile bat gara, oraindik bide 

luzea dugu egiteko eta ikasle guztien beharretara egokitutako eskola baten alde lan egiten 

jarraitu behar dugu. Hezkuntza emozionalari behar duen lekua emango diogu, ikasleen 

ongizateak, gainontzeko helburuen arrakastan eragina izango duelako.  

Ikasleen beharrak asetzeak, gure egunerokotasunean esku artean darabilgun metodologia, 

curriculum eta ebaluazio-ereduen inguruan hausnartzen jarraitzea dakar nahitaez. Gogoeta 

horretatik lortuko baitugu egiten dugunaren zergatiaren kontzientzia hartzea, erabiltzen 

ditugun irakasteko eta ikasteko prozesuak esanguratsuak diren ala ez ziurtatzea, ondoren 

hobekuntzarako bideei ekin ahal izateko. Horrela, ikastetxearen eta bertako komunitatearen 

kideen ahalduntzea sustatzea lortuko da, ikasle bakoitzaren eta guztien gaitasunak garatzea 

helburu. Ahalduntze prozesu horretan, azken urteetan murgilduta gauden Magnet-Erakarri 

ekimenaren barruan egoteak bidea erraztuko digu. Azkenik, eskola-komunitate osoa barne 

hartuko duen Estrategia Digitalaren garapena sustatzea izango da beste helburuetako bat, 

konpetentzien lanketaren bide horretan. 

Guzti hau, martxan ditugun euskararen erabilera eta garapena sustatzeko estrategiak 

erabiltzen jarraituz egingo da, helburu honen lorpenerako estrategia berrien inguruko gogoeta 

alde batera utzi gabe.  

Honek ez du esan nahi helburu hauek soilik lortu behar ditugunik, baina bai arreta bereziz 

begiratuko zaiela ikastetxeko eremu guztietatik, eta horretarako, eskola-komunitate osoak 

parte-hartu behar du.  

 

 Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak  

 

Goian aipatutako helburu orokorren aukeraketa, jarraian aipatuko diren gure ikastetxearen 

egoera eta ezaugarrietan oinarrituta dago. 

Izan ere, Angel Ganivet-Santa Luzia herri ikastetxea, herritarren zerbitzura, euskalduna eta 

ikasleen arteko harremanak berdintasun iraunkorretik sustatzeko konpromisoa duen 

ikastetxea da. Aurkitzen den eskola-sistema honetan, kohesioa eta oreka lortzeko bideak 

garatzen dabil, eta aldi berean ikasle guztien askatasuna eta arrakasta lortzea helburu duten 

kalitatezko hezkuntza-proiektuak bultzatzeko ahalegina egiten du. Horregatik, esku artean 

ditugun bizikidetza plana eta hezkidetza plana bateratzea izango da eginbeharretako bat, 

hezkuntza parekidea zein ikuspegi-hezkidetzailea are gehieago indartuz. Ildo horretan, azken 
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ikasturteetan, Guraso Elkartearen indarrarekin bat, gure espazioen eraldatze prozesuan 

murgilduta gaude, komunitateari berdintasuna bermatzen duen eremua eskaini ahal izateko. 

Horrela, ikasle guztien inklusioa lortze aldera, metodologiaren eta ebaluazio-ereduen 

inguruan hausnartzen ari gara azken urte hauetan. Haur Hezkuntzan, espazioak eta 

materialak berrantolatu dira eta ikasleei mugimendu autonomoan aritzeko aukera eskaini 

zaie, behaketarako tresnak sortzearekin batera. Horrela, Haur Hezkuntzatik Lehen 

Hezkuntzarako zubia indartzeko helburua dugu aurten eta 1. zikloko metodologiaren inguruan 

ere gogoeta prozesu bat dugu irekita. Ildo horretan, Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloan ere, 

ikasgeletan ikasle guztien beharrak asetzea, eta haien ahalmenak ahalik eta gehien garatzea 

ahalbieratzen duten metodologiak sustatzea dugu helburu, eraldatze prozesu horretan, 

Proiektu Bidezko Ikaskuntza oinarri. 

 

Aldi berean, kalitatezko hezkuntza-proiektuak indartzeko bide horretan, Magnet-Erakarri 

ekimenaren barruan dago ikastetxea. Ikastetxeak eskaintzen duena, inguruko familientzat 

erakargarri izatea bermatzen laguntzen du. Honekin, ikastetetxearen hezkuntza-proiektua 

azaleratzea eta inguru hurbilenean erreferentziazkoa izatea du helburu, oreka lortze aldera, 

gaur egun ikastetxeen osaera sozialean dagoen desorekari aurre eginez.  

Horrela, Zientziaren lanketaren inguruan hausnartu ahala, zientzia irakatsi eta ikasteko modu 

esanguratsuak bermatzen jarraituko dugu ikasturte honetan ere. Bide horretan, Arkauteko 

Nekazaritza Institutarekin lankidetzan dihardugu. 

 

 Egiteko prozedura eta lan-metodologia 

Ikastetxeko irakaslegoaren artean koordinatzaileak daude zehaztuta, zikloetako 

koordinatzaileekin batera, Hezkidetza Koordinatzailea, IKT koordinatzailea eta Magnet-

Erakarriren koordinatzaileak ditugu izendatuta. Horrela, irakaslegoaren zati bat 

batzordeetan dago banatuta, etapa eta ziklo bakoitzeko batzordekide batekin osatuak. 

Batzorde hauek, koordinatzailearen gidaritzapean daude, zuzendaritza taldearen 

babesarekin, eta esku artean ditugun ikasturte honetarako helburu orokorrekin lotura 

zuzena dute (Bizikidetza Hezkidetza Batzordea, Magnet-Erakarri Batzordea, Euskara 

Batzordea, Komunikazio Batzordea). Horietatik helburuen lanketa eta hausnarketa bat egin 

da eta gogoeta hau zikloetara eraman da.  

Tutoretza saioen eta arduradunen bileren bidez, ikaslegoaren beharrak eta proposamenak 

ere jasotzen dira, ikasturte honetan jarraituko dugun bidea definitzen laguntzen digutelarik.  

Aldi berean, Eskola komunitatea eta ikastetxeko organo desberdinen iradokizun eta 

proposamenak kontuan hartzen dira. Izan ere, ikastetxeko gainontzeko langileekin dugun 

erlazioa zuzena da, garbitzaile zein jantokiko langileen hitzak jasotzen dira, 

egunerokotasunean suertatzen diren beharrei jarraipena egiteko lagungarriak izanik. 

1 

sa
r
r
e
r
a

  
 

 



 

5 

Aldi berean, Guraso Elkartearekin elkarlanean dihardugu ikastetxearen bikaintasunerako 

bidean. Familien ardurak eta hobetzeko proposamenak ere adi entzun eta jasotzen ditugu 

egunez egun. 

Horrela, Gasteizko Udalarekin ere, komunikazio zuzena mantentzen dugu, 

egunerokotasunean ditugun erronkei aurre egiten laguntzen digularik.  

 

 

 Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 bai ez zer-nola    

Klaustroa   X  Bilerak  

Batzorde pedagogikoa  X  Bilerak  

Zikloetako taldeak  X  Bilerak  

Mailetako taldeak     

Departamentuak     

Proiektuen arduradunak  X  Bilerak  

Zikloetako koordinatzaileak  X  Bilerak  

Ikasleriaren ordezkariak  X  Bilerak 

Familien ordezkariak  X  Bilerak  

Admin. eta Zerbitzuen langileria     

Zuzendaritza taldea  X  Bilerak 

Enpresak-erakundeak     
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2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa 
 

   2.1. Helburu orokorrak   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa, deskribapena eta 

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

eraginda diren ikastetxearen esparruak 

 

 

1 Metodologia, curriculum eta ebaluazio-ereduei buruz gogoeta egiten jarraitzea, gure 
ikastetxearen eta bertako partaideen ahalduntzea sustatuz, irakatsi eta ikasteko 

prozesu esanguratsuak bultzatzeko. 

2 Hezkuntza-komunitate osoan euskararen erabilera eta garapena sustatzeko 
estrategia berriak bultzatzea, egunerokotasunean eta jolas garaian, gure ikasleen 
ahozko hizkuntzaren erabilera sustatzen jarraituz, idatzizko ulermena indartzen 

jarraitzearekin batera, eskolako Irakurketa Plana erreferentziatzat hartuta. 

Eskola inklusibo, hezkidetzaile, askotariko eta ikasle guztien beharretara 
egokitutako baten alde betebetean lan egitea, arlo emozionalari helduz, hezkuntza-
erantzun hausnartua, programatua eta sendoa ematen jarraitzeko. 
 

3 

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 Euskararen sustapena, Bizikidetza Hezkidetza-proiektua eta Magnet proiektuarekin 

lotutakoak. 

Beharrezkotzat jotzen dugu 2020-2021eko urteko memorian azaldu diren beharrak, 

eskola-emaitzak, hutsuneak eta hobetzeko proposamenak kontuan hartzea. Gainera, 

kontuan hartu ditugu eskola-komunitatea eta ikastetxeko organoen iradokizunak eta 

proposamenak. 

 

 

 

 

 

 

4 

Magnet-Erakarri proiektuaren xedea  Zientziaren irakaskuntza ardatz duen eskola 

garatzea. 

5 Ikastetxeko plan digitala garatzea, gure ikastetxearen beharrei erreparatuz, 
hezkuntza komunitate osoa barne hartuko duen Estrategia Digitalaren garapena 
sustatzeko. 
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2.1.1 Ikastetxeak COVID-19ren aurrean jarduteko estrategiak 

 

2021-2022 ikasturtean ere pandemiak presente jarraitzen du eta horrek Osasun Sailarekin 

adostutako protokoloa aktibatuta mantentzea behartzen gaitu. Horrela, gure ikastetxeetan 

antolamendu- eta logistika-aldaketak egiten jarraitu dugu aurten ere.  

Hezkuntza-jardueraren garapenaren jarraipena gertutik egiten jarraituko dugu ikasturte 

honetan ere, ezinbestekoa da beste batzuetan baino xehetasun handiagoz jakitea ikasle 

bakoitzak konpetentziak zein neurritaraino lortzen dituen, baita konpetentzia horiek 

lortzeko zein laguntza edo errefortzu behar dituen ere. Horretarako, Hezkuntza-Sailak 

egokitutako aparteko irakasle-baliabideak erabiliko dira. Gure ikastetxeari aurten bi irakasle 

eta erdi egokitu zaizkio. Guztiz lagungarria izango da gure ikasleen euskara hizkuntza 

indartzeko, bai idatzizko hizkuntza, zein ahozkoa eta idatzizkoa.  

Komunikazio bideak ziurtatze aldera, iraileko ikaslerik gabeko egunetan, tutore bakoitzak 

familia bakoitzari deitzeko ardura hartu zuen, datuak ondo zeudela ziurtatu (email 

helbidea, telefono zenbakia, etxeko helbidea…) eta email bidez familiei bidalitako ikasturte 

hasierako antolamendu aldaketen berri zutela bermatzeko.  

Horrekin batera, IKT gailuekin arazoak eta zailtasunak izan dituzten familiei laguntza eskaini 

zaie (pasahitzak gogorarazi, mugikorretik emailera nola sartu azaldu, hizkuntza aldatzen 

lagundu…).     

Pasa den ikasturtean prestatutako material digitalak berrerabiliko dira ikasturtean zehar, 

irakaslegoari eskuragarri jarriz, hala ere, ikasturte honetan ere material digitala sortzen 

jarraituko da. 
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2.2. Jardueren planifikazioa   

 

1. Helburua 

Metodologia, curriculum eta ebaluazio-ereduei buruz gogoeta egiten jarraitzea, gure ikastetxearen eta bertako partaideen ahalduntzea sustatuz, 

irakatsi eta ikasteko prozesu esanguratsuak bultzatzeko. 

jarduerak 

 

arduraduna-agenteak 

 

denboralizazioa 

 

baliabideak 

 

ebaluazioa: adierazleak eta 
datak 

Ziklo eta etapa 
desberdinetako irakasleen 
arteko bilerak egin, zubiak 
sendotuz elkarlana 
bermatzeko. 

Zuzendaritza taldea 
 

Klaustroa 

Hiruhilabetero  Ziklo eta etapa desberdinetako 
irakasleen artean eztabaida eta 
hausnarketarako aukera egon da. 
Hobekuntza proposamenekin 
jarraituko beharreko ildoa adostu 
eta definitu da. 

Etengabeko (barne/ kanpo) 
formakuntza jaso  
ikastetxearen berezko 
kulturari iraunkortasuna 
emateko. 

Zuzendaritza taldea 
 
Proiektu eta zikloetako 
koordinatzaileak 

Astelehenetako 
formakuntza saioetan 

Ikastetxeko planak 
(Irakurketa, Hizkuntza, 
Harrera, Hezkidetza…) 
 
Berritzegunea 

Irakaslegoak ikastetxearen 
berezko kulturaren berri izan du, 
zalantzak argitu eta 
ikastetxearen bidearekin bat egin 
du. 

Egitura eta ardurak finkatu 
eta indartu, ikastetxeko 
planak modu koordinatuan 
landu ahal izateko. 

Zuzendaritza taldea 
 
Proiektu eta zikloetako 
koordinatzaileak 
 
Klaustroa 

1. hiruhilabetean  Ikastetxeko planak modu 
koordinatuan jarri dira martxan, 
egitura eta ardurak aldez 
aurretik zehaztu dira. 

Mailaka, zikloka, erabiltzen 
ditugun ebaluazio ereduen 
hausnarketa egin eta 
ikaskuntza esanguratsua 
bermatuko duten bideak 
aztertu eta martxan jarri. 

Zuzendaritza taldea 
 
Klaustroa 

Ikasturtean zehar 
 
Astelehenetako 
formakuntza saioak 
 
Maila Koordinazio bilerak 

Hausnartzeko fitxak 
 

Diagnosi fitxak 
 
Berritzeguneko Materiala 

Egunerokotasunean erabiltzen 
ditugun ebaluazio ereduak 
aztertu dira eta ikaskuntza 
esanguratsu egitea 
ahalbideratzen duten ebaluazio 
tresnak erabiltzen hasi gara. 
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Haur Hezkuntzan, 
mugimendu autonomoan 
oinarritutako metodologian 
aurrerapausoak eman eta 
martxan jarri. 

Haur Hezkuntzako 
irakasleak 

Ikasturtean zehar 
 
Astelehenetako 
formakuntza saioak 
 
Mailako bilerak 
 
Koordinazio bilerak 

Juntadizioak Juntadizioak aurrera eraman dira 
ikasturtean zehar. Metodologia 
aldaketan sendotasuna lortu da. 

1.zikloan hasitako gogoeta 
eta eraldaketarekin aurrera 
egin, oinarriak 
curriculumean ezarriz, 
ondorioztatutakoa idatziz 
eta beharrezkoa den 
materialaz hornituz, Haur 
Hezkuntzarekiko lotura 
bermatzearekin batera. 

Zuzendaritza taldea 
 
1. zikloko irakasleak 

Ikasturtean zehar 
 
Astelehenetako 
formakuntza saioak 
 
Mailako bilerak 
 
Koordinazio bilerak 

Haur Hezkuntzako azken 
urteetako hausnarketa eta 
formakuntza fasea. 
 
Beste ikastetxe 
batzuetako esperientziak. 

1.zikloan hausnarketarako saioak 
egon dira, curriculumarekin 
loturak egin eta oinarriak idatzita 
utzi dira. Materialaz hornitu da 
zikloa. Haur Hezkuntzarekin 
loturak egin eta zehaztuta utzi 
dira. 

Lehen Hezkuntzan PBI 
formakuntzarekin jarraitu 
eta aurrerapausoak eman 
gure geletako 
errealitatean. 

Lehen Hezkuntzako 
irakasleak 

Ikasturtean zehar 
 
Astelehenetako 
formakuntza saioak 
 
Maila Koordinazio bilerak 
 
Hiruhilabetero proiektu 
bat gutxienez 

Berritzegunea Lehen Hezkuntzan PBI 
formakuntzarekin jarraitu da eta 
proiektu bidezko ikaskuntza jaso 
ahal izan dute ikasleek, 
hiruhilabetero proiektu bat egin 
da. 

Ikaskuntza-esperientzia 
esanguratsuak sustatu, 
ikasleak esperientzien 
hartzaile izateaz gain, 
euren ikaskuntza-
prozesuaren sortzaile ere 
izan daitezen. 

Zuzendaritza taldea 
 
Klaustroa 

Ikasturtean zehar  Esperientzia desberdinak egiteko 
aukerak eskaini zaizkie ikasleei. 
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2. Helburua 

Hezkuntza-komunitate osoan euskararen erabilera eta garapena sustatzeko estrategia berriak bultzatzea, egunerokotasunean eta jolas garaian, 
gure ikasleen ahozko hizkuntzaren erabilera sustatzen jarraituz, idatzizko ulermena indartzen jarraitzearekin batera, eskolako Irakurketa Plana 
erreferentziatzat hartuta. 

jarduerak 

 

arduraduna-agenteak 

 

denboralizazioa 

 

baliabideak 

 

ebaluazioa: adierazleak eta 
datak 

Euskara batzordea etapa 
eta ziklo bakoitzeko kide 
batekin osatu. 

Zuzendaritza taldea 
 

Klaustroa 

Urrian  Euskara batzordea etapa eta 
ziklo bakoitzeko kide batekin 

osatu da urrian. 

Euskara batzordea indartu. Zuzendaritza taldea 
 

Euskara batzordea 

1. hiruhilabetean  Ikasturtean zehar Euskara 
batzordeak indartsu funtzionatu 
du. 

Hizkuntza Plana aztertu 
eta egunerokotasunean 
plana aurrera eramaten ari 
garenaren kontzientzia 
hartu. 

Zuzendaritza taldea 
 

Klaustroa 

Ikasturte hasieran 

 

Ikasturtean zehar  

Ikastetxeko Hizkuntza 
Plana 

Irakaslegoak Hizkuntza Plana 
berrirakurri, aztertu eta planean 
esaten dena egiten dutenaren 
kontzientzia hartu du.  

EBETE materiala eskola 
osorako Hizkuntza Plana 
garatzeko oinarritzat 
hartu.  

Zuzendaritza taldea 
 

Euskara batzordea 

Ikasturte hasieran 

 

Ikasturtean zehar  

EBETE materiala Hizkuntza Plana 
garatu da EBETE materiala 
oinarritzat hartuz. 

Irakurketa Plana aztertu 
eta egunerokotasunean 
plana aurrera eramaten ari 
garenaren kontzientzia 
hartu. 

Zuzendaritza taldea 
 

Klaustroa 

Ikasturte hasieran 

 

Ikasturtean zehar  

Ikastetxeko Irakurketa 
Plana 

Irakaslegoak Irakurketa Plana 
berrirakurri, aztertu eta planean 
esaten dena egiten dutenaren 
kontzientzia hartu du. 
Planteamendua birrantolatu eta 
ikasturtean zehar aurrera 
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eraman da. 

Ingurune birtual 
desberdinak irakaslegoari 
erakutsi eta hauen 
erabilera sustatu, material 
digital eta jardunbide 
egokiak partekatu eta 
trukatzeko. 

Euskara batzordea 
 

Klaustroa 

1. hiruhilabetean 
 

Ikasturtean zehar 

-Amarauna 

      -Eima katalogoa 

-Hitziki 

-Esanbaki 

-Ahoz aho 

Irakasleek ingurune birtual 
desberdinak ezagutzen dituzte 
eta egunerokotasunean 
erabilgarria izan zaizkie ahozko 
hizkuntza eta idazmena 
lantzeko. 

Kantari ekimenean parte-
hartzea sustatu eta 
egunerokotasunean lekua 
eman, hizkuntzaz gozatuz, 
eskola-komunitatearen 
parte-hartzea eta 
elkarlana sustatuz. 

Jaiak eta Kanpainak 
batzordea 

 
Klaustroa 

Urria -  Azaroa Musika ikasgaia 
 

Kantari 
 

Familiak 

Ikastetxeko ikasleek Kantari 
ekimenaren berri izan dute, 
parte hartu dute, entseguak 
egiteko aukeraizan dute, zeharka 
hizkuntzaz gozatu dute. 

Kantagintza landu, 
euskarazko abesti 
ezagunak antzeztuz, 
abestuz eta (goiko 
zikloetan) horien lanketa 
eginez modu egituratu 
batean, hizkuntza ikasi eta 
gozatuz, ahozko 
adierazmena eta ulermena 
indartzeko.  

Euskara batzordea 
 

Jaiak eta Kanpainak  
batzordea 

 
Klaustroa 

Euskara egunerako 
proposamena. 

Jokuak / Kantak 
(Ene Kantak, Ahotsak, 
Txantxangorria, Goazen) 

 
 

NOLEGA 

Ikasleek jokuak eta kantak 
dakizkite eta egunerokotasunean 
erabiltzen dituzte, adibidez jolas 
garaian eta jantoki orduan modu 

ez gidatu batean. 

Euskararen aldeko leloak 
sortu eta ikastetxeko 
eskaileretan itsastea, 
hizkuntzarekiko ikuspegi 
positiboak ikusarazteko. 

Euskara batzordea 
 

Tutoreak 

Euskara egunerako 
proposamena 

 Euskara egunean ikastetxea lelo 
erakargarriekin girotu da.  

Edozein ikasgai 
hizkuntza lantzeko 

Zuzendaritza taldea 
 

Ikasturtean zehar Curriculuma 
 

Hizkuntzen ikasgaiez gain, 
gainontzeko ikasgaiak ere 
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eta ebaluatzeko 
erabili, ikasleek egiten 
dituzten lanak eta 
azalpenak 
aprobetxatuz. 

Klaustroa Berritzegunea hizkuntza landu eta ebaluatzeko 
erabili dira. 

Ikasleei informazioa 
bilatzeko, gogoeta egiteko, 
eta ezagutza aplikatu eta 
komunikatzeko 
prozesuetan inplikatzeko 
egoerak eskaini, hizkuntza 
konpetentzia zeharka 
indartu eta lantzeko. 

Berritzegunea 
 

Zuzendaritza taldea 
 

Klaustroa 

Ikasturtean zehar Curriculuma 

 

PBI 

 

Berritzegunea 

Ikasleek proiektu bidezko 
ikaskuntzaren bidez, informazioa 
bilatu gogoeta egin, eta ezagutza 
aplikatu dute, komunikatzeko 
prozesuetan ere parte hartu 
dute, hizkuntza konpetentzia 
garatu eta indartuz. 

Eremu ez-formaletarako 
esamolde eta hiztegia 
landu, hezkuntza-
emozionala helburu, 
ikasle zein irakasleei 
naturaltasunez 
edozein setimendu 
adierazteko tresnak 
eman ahal izateko. 

Euskara batzordea 
 

LH 2. zikloa 
LH 3. zikloa 

Ikasturtean zehar Hiztegiaren kutxa Hezkuntza-emozionalari lekua 
eman zaio. Eremu ez-
formaletarako 
hiztegiaren zerrenda egin, landu 
eta eskuragarri jarri da. Ikasle 
eta irakasleek naturaltasunez 
edozein setimendu 
adierazteko tresnak jaso dituzte 
eta egunerokotasunean 
erabiltzen hasi dira. 

Euskal herriko hizkerak 
ezagutu, norberaren 
hizkera eta ahozko 
ondarearen kontzientzia 
hartu 

Zuzendaritza taldea 
 

Euskara batzordea 
 

Klaustroa 
 

Familiak 

Ikasturtean zehar Ahotsak 
 

Familien parte-hartzea 

Ikasle eta familia bakoitzaren 
hizkera eta ahozko ondareari 
lekua eman zaio. Euskal herriko 
hizkerak ezagutu dira.  

Euskarazko literatura 
erakargarria aukeratu eta 
erosi, liburutegia 

Liburuzaina 
 

Euskara Batzordea 

Hiruhilabetero Auzoetako liburutegiak 
 

Liburu dendak 

Ikasleentzat erakargarriak izan 
diren liburuak erosi eta erabili 
dira. 
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hornitzeko. Etxeko liburuak 

HHko irakasleren batek 
ipuin kontalari rola hartzea 
LHko ikasgeletan. Goiko 
zikloko ikasleek ipuin hori 
gidoitu eta horren 
antzezpena egin dezakete 
HHko ikasleen aurrean. 

 Euskara Batzordea 
 
   HHko irakasleak 

Kurtsoan zehar Liburutegia 
 

Ikasgelak 
 

Irakurzaletasunaren bidez, 
ikasleen ahozko hizkuntza 
zeharka sustatu da.  

Liburuzainaren presentzia 
indartu, bere 
proposamenak erabili, 
ikasleekin gaiak 
zehaztu eta liburuak 
aukeratu. 

Liburuzaina 
 

Euskara Batzordea 

Astero Liburutegia Geletan liburuzainaren 
presentzia areagotu da, 
ikasleekin gaiak 
zehaztu dira, liburuzainak 
proposamena egin dizkie, eta 
ikasleek liburuak aukeratu 
dituzte. 

Bikoizketak egin, ahozko 
hizkuntza zein idatzizko 
ulermena eta adierazmena 
indartzeko. 
 

Zuzendaritza taldea 
 

LH Tutoreak 

Ikasturtean zehar Aparteko irakasle-
baliabideak  

 
Ikastetxeko espazioak 

 

Ikasturtean zehar taldeak 
bikoiztu egin dira, irakur saioak 
aurrera eramanez,  ikasleen 
ahozko hizkuntza eta idazmena 
indartu dira. 

4 eta 5 urteko geletan 
bikoizketak egin, ahozko 
hizkuntza 
dramatizazioaren bidez 
landu eta indartzeko.  

Zuzendaritza taldea 
 

HH 4 - 5 Tutoreak 

Ikasturtean zehar Aparteko irakasle-
baliabideak  

 
Ikastetxeko espazioak 

 

Ikasturtean zehar taldeak 
bikoiztu egin dira, antzerkiak 
edo dramatizazio txikiak Aurrera 
eramanez ahozko hizkuntza 
indartu da.  

4 eta 5 urteko geletan 
bikoizketak egin, 
irakurketa-idazketa 
inguruan lehenengo 
urratsak emateko.  

Zuzendaritza taldea 
 

HH 4 - 5 Tutoreak 

Ikasturtean zehar Aparteko irakasle-
baliabideak  

 
Ikastetxeko espazioak 

 

Ikasturtean zehar taldeak 
bikoiztu egin dira. Irakurketa eta 
idazketa lehenengo urratsak 
eman dira.  

Ahoz gorako saioak egin Euskara batzordea Ikasturtean zehar  Ikasleek ahozko aurkezpen 
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ereduak emanez, 
ahoskera, 
entonazioa, etenak, 
posturak zainduz. 

 
Klaustroa 

egokiak egiteko irizpideak 
ezagutzen dituzte, eta ahoskera, 
entonazioa, etenak, posturak 
zaintzeko gai dira. 

Ikasgai desberdinetan 
aurkezpenak egin eta 
hauek grabatzeko ohitura 
hartu, ikus-entzunezko 
materialak sortuz (olerki 
txikiak, liburuen 
gomendioak, bertsoak, 
abestiak, antzerkiak, 
zientzia esperimentuen 
azalpenak…). 

Zuzendaritza taldea 
 

Euskara batzordea 
 

IKT arduraduna 
 

Klaustroa 

Ikasturtean zehar IKT baliabideak 
 

 

Ikasturtean zehar ikus-
entzunezko material desberdina 
sortu da. 

Ganivet Kanala 
sortu gure ekoizpenak 
gure Web orrian,You Tuben 
ikusgai jartzeko. 

Euskara batzordea 
 

IKT arduraduna 
 

Komunikazio Batzordea 

1. hiruhilabetean IKT baliabideak Ganivet Kanala 
sortu da eta bertan ikasleen 
ekoizpenak jarri dira ikusgai, 
gure Web orria ere hornitu da. 

Irakasleekin jolasak eta 
abestiak landu, ondoren 
programazioetan sartzeko 
eta ikasleekin proaktiboak 
izan eta parte hartzeko gai 
izateko. 

Euskara batzordea 
 

Jaiak eta Kanpainak  
batzordea 

 
Klaustroa 

Ikasturtean zehar Formakuntza saioak 
 

Programazioak 

Irakasleek jolas eta abestien 
ezagutza dute, programazioetan 
txertatu dituzte eta ikasleekin 
jarrera proaktiboa erakutsi dute. 

Antzerkigintza landu, 
hizkuntza ikasi, gozatuz, 
ahozko adierazmena eta 
ulermena zeharka 
indartzeko. 

Euskara batzordea 
 

Klaustroa 

Ikasturtean zehar NOLEGA 
 

Eskola antzerkia testuak 

Ikasle eta irakasleek 
antzerkietan parte hartu dute, 
hizkuntza lantzearekin batera 
gozatu egin dute. 

Antzerkiaren bidez HH irakasleak Ostiralero Mozorroak Ahozko ulermena landu dute 
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eguneroko egoerak nola 
kudeatu ulertzen 
laguntzen duten 
antzezpenak egin ikasleen 
aurrean 

Gidoiak antzerkiaren bidez eguneroko 
egoeren irakasleen antzepenak 
ikustean 

Bertsolaritza saioak eskaini 
5.mailako ikasleei 

Arabako Bertsozale 
Elkartea 

(Aitor Najera) 

Ikasturtean zehar 
hamabostean behin 

Araba Bertsozale Elkartea 
 

Zozoak Beleari liburua  
 

NOLEGA 

5. mailako ikasleek bertsolaritza 
saioak jaso dituzte Aitor Najera 
bertsolariarekin. 

Eskola-komunitatea 
osatzen duten kide 
desberdinak geletara 
gonbidatu ipuin-
kontalaritza, ohitura zein 
lanbideen aurkezpenak… 
ahozkotasuna zeharka 
indartzeko.  

Euskara batzordea 
 

Klaustroa 

Ikasturtean zehar Eskola-komunitatea Ikastetxeak gonbidatu 
desberdinen bisita jaso du, 
eskola-komunitatea osatzen 
duten kide desberdinak ezagutu 
ditu, bizipen eta jakintzen berri 
izan du eta ikasleen ahozko 
hizkuntza indartu da. 

Ipuin lehiaketan parte 
hartu, idatzizko 
hizkuntzaren lanketa egin 
eta ezagutzan sakontzeko. 

Zuzendaritza taldea 
Euskara batzordea 

Klaustroa 

2.hiruhilabetean 
 
 

 Idatzizko adierazmena eta 
ulermena ipuin lehiaketa bidez 
landu dira. 

Euskara erronkak geletan 
aurrera eraman, talde 
bezala ahozko hizkuntza 
egunerokotasunean 
lantzeko eta jarrera 
positibo bat garatzeko. 

Euskara batzordea 
 
Tutoreak 

Ikasturtean zehar  Ahozko hizkuntza 
egunerokotasunean sustatu da 
Euskara erronken bidez. Ikasleen 
aldetik jarrera positiboa ikusi da. 

Eskolako sarrera irteeran 
euskarazko musika jarri, 
ikasleek proposamenak 
aurkezteko aukera izanda. 

Euskara batzordea Ikasturtean zehar Euskal Musika Sarrera eta irteeretan 
euskarazko musika jarri da. 
Ikasleek proposamenak egin ahal 
izan dituzte. 
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3. Helburua 
 

Eskola inklusibo, hezkidetzaile, askotariko eta ikasle guztien beharretara egokitutako baten alde betebetean lan egitea, arlo emozionalari helduz, 
hezkuntza-erantzun hausnartua, programatua eta sendoa ematen jarraitzeko. 
 

jarduerak 

 

arduraduna-agenteak 

 

denboralizazioa 

 

baliabideak 

 

ebaluazioa: adierazleak eta 
datak 

Bizikidetza eta 
hezkidetza plana 
bateratu. 
 
 
 
 

Bizikidetza- hezkidetza 
batzordea. 
 
Zuzendaritza taldea. 
 
 
 

Ikasturtean zehar IHP 
 
EAE-ko hezkuntza 
sistemarako II-
Hezkidetza plana. 
 
Hezkidetza mintegia 
 
Bizikidetza proiektua 
 
Hezkidetza Proiektua 

 
Bizikidetza eta hezkidetza plana 
bateratu da. 

Ikastetxean dugun 
kulturaniztasuna 
kudeatzeako eta modu 
inklusiboan jarduteko 
irizpideak bilatu. 

Bizikidetza- hezkidetza 
batzordea. 
 
Zuzendaritza taldea. 

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 
 
Ikastaroak 

Eskola-komunitatea osatzen 
duten pertsonen arteko kultura 
desberdinen elkarrekintza 
indartzeko ekintzak egin dira, 
kulturartekotasuna sustatzen 
duten ohiturak hartuz.  

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

Bizikidetza- 
hezkidetza batzordea 

1.hiruhilabetean EAE-ko hezkuntza 
sistemarako II-
Hezkidetza plana. 
 
Hezkidetza mintegia 

Ikastetxearen antolamendua, HH 
eta LH, biak kontuan hartzen 
dituen begirada batetik aztertu 
da, horretarako ziklo bakoitzeko 
gutxienez irakasle batek parte 
hartu du batzordean. 

2018-2019 ikasturtean 
abiatutako “Jolastokia 
amesten” 
kanpainarekin jarraitu 

Klaustroa 
 
IGE 
 

Ikasturtean zehar  Ikastetxeko espazioetan 
hobekuntza egin dira.  
Ikastetxeko partaideek patioaren 
hobekuntzarako proposamenetan 
parte hartu du. 
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IGEko batzordeekin 
lankidetzan jarraitu 

Hezkidetza koordinatzailea 
 
Zuzendaritza taldea 
 

Ikasturtean zehar  Gure jolastokia eraldatu eta 
hezkidetza bermatzen duten 
ja.rduerak antolatu dira 

Esku artean daukagun 
geletako materialaren 
azterketa hezkidetza 
ikuspegi batetik egin. 
 

Klaustroa 
 
 

Ikasturtean zehar Astelehen 
arratsaldeetako saioak 
 
Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Esku artean daukagun geletako 
materialaren azterketa 
hezkidetza ikuspegi batetik egin 
da. 

HHko eta LHko 
liburutegietako 
eskaintza hezkidetza 
ikuspegitik aztertu eta 
osatzen jarraitu. 

Liburutegiko arduraduna 
 
HH-ko tutoreak 

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

HHko eta LHko liburutegietako 
eskaintza hezkidetza ikuspegitik 
aztertu da eta osatzen jarraitu 
dugu. 

Hezkidetza lantzeko 
materialen bankua 
osatzen jarraitu. 

Hezkidetza Bizikidetza 
batzordea 
 
 

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 
 
Ikastaroetan jasotako 
materiala 

Hezkidetza lantzeko materialen 
bankua osatzen jarraitu dugu. 

Hezkidetza lantzeko 
material berriak eskola 
komunitatearen esku 
jarri. 

IKTko arduraduna  
 
Komunikazio batzordea 

Ikasturtean zehar Web orria 
 
Ikastetxeko sarea 

Hezkidetza lantzeko material 
berriak eskola komunitatearen 
esku jarri dira. 

Talde dinamikak 
burutu ikasgela 
guztietan taldeetako 
kohesioa lortzeko 
hezkuntza 
emozionalari arreta 
berezia eskainiz. 
 

Tutoreak 
 
Espezialistak 

1.hiruhilabetea 
 
Ikasturtean zehar 

Tutoretza Plana/ 
Bizikasi 
 
Covid pandemiatik 
irteteko gaitasun sozio-
emozionalak garatzea 
ikastaroa 
 

 
Talde dinamikak burutu dira 
ikasgela guztietan taldeetako 
kohesioa lortzeko hezkuntza 
emozionalari arreta berezia 
eskainiz. Horretarako, Bizikasi 
materiala erabili da. 
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Tutoretza Planean  
eskola-jazarpena 
prebenitzeko eta 
bizikidetza positiboa 
eraikitzeko sortutako 
curriculum-materialak 
garatzea. 

Hezkidetza-bizikidetza 
batzordea 
 
1. zikloan 

1. hiruhilabetean Bizikasi materiala 
 
Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Tutoretza Planean, eskola-
jazarpena prebenitzeko eta 
bizikidetza positiboa eraikitzeko 
sortutako curriculum-materialak 
garatu dira. 
 

Bizikasi dinamikak 
martxan jarri. 

Hezkidetza-bizikidetza 
batzordea 
 
2. eta 3.zikloko tutoreak 

1. hiruhilabetean 
ikasturtean zehar 

Bizikasigunea 
Tutoretza plana 

Bizikasi dinamikak martxan jarri 
dira. 

Eskolako webgunean 
gurasoentzat 
“Sharenting” (adin 
gutxikoen datu eta 
argazkien babesa) 
pautak jarri. 

IKT-ko arduraduna 
Komunikazio batzordea 
Hezkidetza koordinatzailea 

1. hiruhilabetean Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Webgunean gurasoentzat 
eskuragarri  “Sharenting” pautak 
jarri dira. 

Ikasleei 
ziberjazarpenaren 
inguruko galdetegiak 
eta eskalak pasatu. 

Hezkidetza koordinatzailea 
3. zikloko tutoreak 

 
Ikasturtean zehar 

Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Ikasleek ziberjazarpenari 
dagozkien galdetegiak eta 
eskalak bete dituzte. 

Ikastetxearen 
elkarbizitzaren eta 
hezkidetzaren 
diagnosia egin. 

Hezkidetza-bizikidetza 
batzordea 
 
Klaustroa 
 

1. hiruhilabetea Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Elkarbizitzaren eta 
hezkidetzaren diagnosia egin da. 

Jazarpena saihesteko 
ikasleen eta irakasleen 
artean komunikazio-
guneak eta bide 
berriak sortu.  

Hezkidetza bizikidetza 
batzordea 
 
4. maila, 5. maila, 6.mailan 

1. hiruhilabetean Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Jazarpena saihesteko ikasleen 
eta irakasleen artean 
komunikazio-guneak eta bide 
berriak sortu dira. 

Komunikazioa, 
zainketa, ez-
biolentzia, edota 
enpatia bezalako 
balioekin bat datozen 

Bizikidetza batzordea  
 
Zuzendaritza taldea 
 
Klaustroa 

Ikasturtean zehar Tutoretza Plana/ 
Bizikasi 
 
Gipuzkoako Foru 
Aldundia (Adimen 

Komunikazioa, zainketa, ez-
biolentzia, edota enpatia 
bezalako balioekin bat datozen 
jokabideak eta jarrerak zehaztu, 
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jokabide eta jarrerak 
zehaztea, sakontzea 
eta lantzea. 

 
Familiak 

emozionala) sakondu eta landu dira. 

 

Nesken eta 
emakumeen 
partehartzea eta 
ikusgarritasuna sustatu 
kultur aniztasuna 
bermatuz. 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea  
 

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Nesken eta emakumeen 
partehartzea eta ikusgarritasuna 
sustatu da kultur aniztasuna 
kontuan hartuta. 

Mutil eta gizon eredu 
berrien ikusgarritasuna 
sustatu kultur 
aniztasuna bermatuz. 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea  

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Mutilen eta gizonen partehartzea 
eta ikusgarritasuna sustatu da 
kultur aniztasuna kontuan 
hartuta. 

Egun seinalatuen 
egutegi orekatu bat 
zehaztu. 

Pedagogia Batzordea 
 
Bizikidetza hezkidetza 
batzordea  

1.hiruhilabetea Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Egun seinalatuen egutegi orekatu 
bat zehaztu da. 

Azaroaren 25ean 
Indarkeria Matxisten 
Kontrako Nazioarteko 
Eguna landu. 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea  
 
Klaustroa 

1.Hiruhilabetean Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Azaroaren 25ean Indarkeria 
Matxisten Kontrako Nazioarteko 
Eguna landu da. 

Otsailaren 10a 
Emakume eta Neska 
Zientzialariaren 
Nazioarteko Eguna 
landu.  

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea   
 
LH 

2.hiruhilabetea Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Otsailaren 10a Emakume eta 
Neska Zientzialariaren 
Nazioarteko Eguna landu da. 

Martxoaren 8a 
Emakumearen Eguna 
landu. 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea   
 
Klaustroa 

2.hiruhilabetea Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

Martxoaren 8a Emakumearen 
Eguna landu da. 

Maiatzaren 17a 
Homofobiaren, 
Transfobiaren eta 
Bifobiaren Aurkako 
Nazioarteko Eguna 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea   
 
Klaustroa 

3.hiruhilabetea Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 

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

Aniztasun mota guztiak 
ezagutu eta 
ikusgarritasuna eman 
Hezkuntza Afektibo 
sexuala landuz. 
 

Bizikidetza hezkidetza 
batzordea   
 
3.zikloa 

Ikasturtean zehar Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegiko 
materiala 
 
Emakunde ikastaroaren 
materiala 
 
AGLE tailerrak 

Aniztasun mota guztiak 
ezagutzeko eta ikusgarritasuna 
emateko Hezkuntza Afektibo 
sexuala landu da. 

Irakasleok  
sare sozialen eta 
osasun mentalaren 
inguruko formakuntza 
jaso. 

Klaustroa 2. hiruhilabetean Vital kutxa fundazioa Irakasleok sare sozialen eta 
osasun mentalaren inguruko 
formakuntza jaso da. 

Ikasleei sare sozialen 
arriskuez kontzientzia 
hartzen eta hauen 
bidez heltzen diren 
mezuak interpretatzen 
lagundu. 

Gasteizeko Udala 
 
2. eta 3. zikloan 

2.hiruhilabetea Udaletxeko teknikariak 
 
Vital fundazioa 
 
“Pantallas amigas” 

Ikasleek sare sozialek dituzten 
arriskuen kontzientzia hartu 
dute. 
 

Berdindu-rekin sexu 
eta genero 
aniztasunarekin 
zerikusia duten gaiei 
buruzko informazioa 
eta arreta jaso. 

BERDINDU 
 

3.zikloa 

Ikasturtean zehar  

Berdindu-rekin 
Sexu- eta genero- 
aniztasunarekin zerikusia duten 
gaiei buruzko informazioa eta 
arreta jaso. 

Jantokiko denbora 
librea bizikidetza eta 
hezkidetza ikuspegi 
batetik antolatu. 

Jantokiko arduraduna Ikasturtean zehar  GASTEIZKO UDALA 
“Hiri Hezitzaileak” 

Jantokiko antolamenduan 
aldaketak egin dira. Denbora 
librea bizikidetza eta hezkidetza 
ikuspegi batetik antolatu da. 
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4. Helburua 
 

Magnet-Erakarri proiektuaren xedea: Zientziaren irakaskuntza ardatz duen eskola garatzea. 

Ikasturterako 
HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

 

Ekintzak Arduraduna(k)/ Denboralizazioa 
Nori 

zuzendua 

Baliabideak 
(giza-

baliabideak, 
materialak) 

ADIERAZLEAK 

Lorpen eta jarraipen 
adierazleak (hurrengo 

ikasturterako proposamenak) 

KUDEAKETA 
EGOKIA ETA 
ERAGINKORRA< 
IZAN 
 

MAGNET-ERAKARRI 
Batzordea eratzea 
Ikastetxean. 

Zuzendaria 
Ikasketa burua 
Proiektuaren 
koordinatzailea 

Urria Eskola 
komunitateari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

Zuzendaria 
Ikasketa burua 
Aholkularia 
Proiektuaren 
koordinatzailea 
+ziklo 
bakoitzeko 
hainbat 
irakasle 

Lehen bilera egin da: 
1.Egoeraren azalpen orokorra 
egin da 
2.Magnet-Erakarri prozedura 
eskema banatu da 
3.Driven dagoen MAGNET 
INFOGUNEA ezagutarazi da 
ziklo guztietako kideek 
ezagutu dezaten 
4. Urteko Planaren zirriborroa 
onartu da 

 
LANKIDE –

ERAKUNDEA: 

Lankidetza arlo 

posibleak 

ZEHAZTU 

 

Lankidea (Partner-a. 
Aliantza) izango 
duguna zehaztu 
 

Magnet-Erakarri 
ekimeneko 
arduradun 
nagusia 
Magnet-Erakarri 
ekimeneko 
Berritzeguneko 
arduraduna 
Zuzendaria 
Magnet-Erakarri 
proiektuaren 
eskolako 
koordinatzailea 

Ekaina-Iraila Eskola 
komunitateari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

1.Erakundeak 
dituen lan-
sailak aztertu 
eta gure 
interesekoak 
izan 
daitezkeenak 
dokumentu 
baten jaso. 

1-Erakunde bat zehaztu da: 
Arkauteko Nekazaritza 
Institutua. 
2-Lehen harremanak izan eta 
aurrera egiteko prozedura 
zehaztu da.  
3-Elkar ezagutzako bisitak 
egin dira bi aldeen partetik 
eta lana nola bideratuko den 
adostui da. 
4-Hezkuntza Sailari adierazi 
diogu gure proposamena eta 
egindako harremana 
 

Arkauteko Lankide-Erakundea 
eta Ganivet Herri 

Alde bakoitzeko 
Magnet 

Urria Eskola 
komunitateari 

Sortutako 
dokumentuak 

Bi bisita  burutu dira bi 
zuzendaritzak eta Magnet 
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Institutua eta 

Ganivet Herri 

eskolaren arteko 

lana AZTERTU 

Ikastetxearen arteko 
elkar-ezagutzarako 
bisitak egitea. 

programaren 
arduradunak 

 
Hezkuntza 
Sailari 

Ikastetxeetako 
balizko 
baliabideak 

koordinatzaileek parte hartuz.  
Magnet-·Erakarri batzordeko 
kideek Arkauteko instalazioak 
ezagutzeko bisita egin dute. 
 
Oinarrizko lehen ekintza 
posibleak zehaztu dira, beti 
ere balizko proposamen gisa 

LANKIDE –

ERAKUNDEArekin 

LAN 

POLNAGINTZA 

ZEHAZTU 

Lankide-Erakundea 
eta Ganivet Herri 
Ikastetxearen arteko 
lankidetza 
zehazteko bilerak 
 

Bi 
erakundeetako 
MAGNET 
arduradunak 
 
Magnet 
batzordeak 

Irailetik 
maiaztaera 
bitartean 
 
Sasoiari eta gure 
programazioei 
egokituz  

Eskola 
komunitateari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

Bi erakundeen 
uneko 
baliabideak, 
lan eremuak 
eta urteko 
programak 

2021-22 urterako ekintza 
posibleak zehaztuta eta 
ikastetxeko programan sartuta 
daude 
2022-23 urtetarako lankidetza 
konpromezua hartu da 

LANKIDE –

ERAKUNDEA 

lankidetza 
zehaztu 
 

Lankide-Erakundea 
eta  Ganivet Herri 
Ikastetxearen arteko  
ELKAR-LANERAKO 
AKORDIOA SINATZEA. 

Hezkuntza 
Saileko 
ordezkariak 
 
Arabako 
lurralde 
ordezkaria 
 
Angel Ganivet-
Santa Luzia 
ikastetxeko 

Azaroa Eskola 
komunitateari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

Akordio 
dokumentua 
erredaktatuta 
dago 

Akordio dokumentua sinatuta 
dago 

ZEHAZTUTAKO 
LANKIDETZA 
EKINTZAK 
BURUTZEA  
 

Ikasleekin gutxienez 
zientzia-proiektu bat 
garatzea LANKIDE-
ERAKUNDEAREKIN 
lankidetzan. 
Ikasleen bisitak eta 
jarduerak Arkauten 

Irakaslegoa Hirugarren 
ebaluaketan 

Ikasleei Mailako 
proiektu, 
jarduera edo 
ekintza bat 
zehaztu da 

Adostutako ekintzak burutu 
dira 
 
Egindako proiektuarekin 
erakusketa bat egin da 
 

IKASTETXEKO 
HEZKUNTZA 
PROIEKTUA 

-HHn eta LHn 
programazio 
bertikalak eta 

Proiektuaren 
koordinatzailea 
Batzordea 

Lehen bi 
ebaluaketetetan 
zehar 

Irakaslegoari Heziberri 2020 
Programazioak 
egiteko gida 

1-Programazio bertikalak 
eginda daude HHn eta LHn. 
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BIRFORMULATU 
zientzia eta 
kultura 
zientifikoa  
ezarriz 
ikastetxearen 
identitate-ikur 
modura 

mailatako 
programazioak 
zehaztu dira 
 
-Irakaslegoarekin 
zientzietako 
programazioa landu 
da, programazio 
bertikalak zehaztuz 
eta ziko bakoitzako 
edukien banaketa 
adostuz. 
 
-Erronka eta 
proiektugintza lan 
metodotzat ezarri da 
esperimentazioa 
oinarri hartuz. 
 

Tutoreak 
Mailako 
koordinazioak 

Programazio 
bertikalaren 
zirriborroa 
Editorialak 
eskainitako 
irizpideak 
 

2- Irakasle guztiek dakite non 
dauden Programazioak eta 
horietaz baliatzen dira: 
Programazioak aurkitzeko 
gida. 
 
3-Maila bakoitzak bere 
programazioa eguneratuta 
dauka: Programazio 
dokumentua 
 
4- Ikastetxeko Hezkuntza 
Proiektuan dokumentuak 
Zientzia ardatz duen 
irakaskuntza txertatu da.  
 
5- PBI metodologia erabiltzen 
dugu zientzia beste gai 
batzuekin batera lantzeko. 
 
Geletan PBI ikastaroan 
landutakoa aplikatzen hasi 
gara 
- Proiektugintzarako bidean, 
ikasturte hasieratik, testu-
liburuetan eskaintzen diren 
erronkak burutuko ditugu, 
lantaldeka lan eginez 

IKASTETXEKO 
HEZKUNTZA 
PROIEKTUA 
BIRFORMULATU 
zientzia eta 
kultura 
zientifikoa  
ezarriz 
ikastetxearen 

Irakaslegoarentzat 
gutxienez formazio 
saio bat antolatu 
Magnet-Erakarri 
ekimenaren 
inguruan: 
Kudeaketari buruz 
edo Zientzien 
trataera bateratuari 

Magnet 
Koordinatzailea 
 
Magnet 
batzordea 
 
Lankide-
Erakundeko 
batzordea 

Bigarren 
hiruhilabetea 

Irakaslegoari Berritzeguneko 
arduraduna 
 
Gaian aditua 
dena 

Aditu baten eskutik formazioa 
jaso dute tutore eta 
espezialistek 



 

24 

identitate-ikur 
modura 

buruz Ikastetxeko 
HezkuntzaProiektuan 
ezartzeko 

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

Esperimentuak 
burutzeko materiala 
osatu eta biltegia 
antolatzea 

Proiektuaren 
koordinatzailea 
Batzordea 
Tutoreak 
 

Hiru 
hiruhilabetean 

Irakaslegoari Material berria 
erosi 
daukaguna 
osatuz 
Udalaren 
lahuntzaz. 
 
Esperimentu 
eta jarduera 
proposamenak 
sortu beharren 
arabera. 
 
Serbidorean 
daukagun 
esperimentuen 
artxibategia 
antoatu eta 
eguneratu. 
 
Daukagun 
materialen 
zerrenda egin. 

-Zientzia biltegia gaika dago 
antolatuta, gela bakoitzeko 
esperimentuak burutzeko 
kutxetan 
 
Materiala kutxaka dago 
antolatuta gelatara eramateko 
moduan. 
 
-Biltegiaren erabilera 
kudeaketa arautegia 
zehaztuta dago eta betetzen 
da.  
 
-Esperimentuen proposamenak 
maila bakoitzerako eskuragarri 
ipini dira Ikastetxeko 
serbidorean 
 

ERRONKA ETA 
PROIEKTUGINTZA 
LAN 
METODOTZAT 
EZARRI 
ESPERIMENTAZIOA 
OINARRI HARTUZ.  
 

Proiektuen bidezko 
jarduna gelan 
ezartzeko lankidetza 
eskaini 
 

Zuzendaria  
 
Ikasketa Burua 
 
Magnet 
arduraduna 
 
Batzordea 

Ikasturtean 
zehar 

Irakaslegoari Berritzegunea 
Magnet 
arduraduna 

Maila bakoitzak azaldurako 
beharren arabera 
esperimentuen fitxa eta 
jarduerak sortu dira. 
 
Gela barruak irakasleak 
horrela eskatuz gero, 
jarduerak burutzeko 
lankidetza burutu da. 

Gurasoak, auzoa,  
IKASTETXEKO 

Gurasoekin 
zientziarekin 

Magnet 
Koordinatzailea 

Erabakitzeko Eskola 
komunitateari  

Gaiak zehaztu 
dira gurasoen 

Ekintzen programa eta lan-
egutegi bat adostu da  
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KOMUNTATEAREN 
PARTE 
SENTITZEKO 
EKINTZAK 
BURUTU.  

lotutako gutxienez 
ekintza bi antolatu 
gurasoen 
elkartearekin  
batera. 
 
 

 
Magnet 
batzordea 
 
Guraso Elkartea 
 

 
Auzoari 

elkartekoekin 
batera 
 
Aditu baten 
lankidetza 
behar izan 
ezkero 

 
Bi jarduera edo ekintza burutu 
dira gusasoek parte hartu 
dutelarik. 
 
 
 

IKASTETXEAREN 
IRUDIA 
BERRITZEKO 
PLANGINZTA 
BURUTU 
 

Udaletxearen 
laguntzarekin 
eskolako kanpo 
irudia berriztu. 
Kanpoko hormirudiak 
egokituz edo/eta 
pintadak ezabatuz 

Zuzendaria  
Ikasketa burua 
 
Proiektuaren 
koordinatzailea 
 
Batzordea 

Lehen 
hiruhilabetea 

Eskola 
komunitateari  
 
Auzoari 

Udaletxeko 
brigada 

Kanpoko mural margotuen zati 
bat berriztu da egokiagoak 
diren margo-lanekin ordezkatu 
dira. 
Hormak garbitu eta txukundu 
egin dira, pintadak kenduz. 
 

KOMUNIKAZIO 
PLANA 
INDARREAN IPINI 
Magnet-Erakarri 
ekimenaren 
irizpideak 
jarraituz  

KOMUNIKAZIO PLANA 
zehaztea: 
1.WEB orria 
2.Triptikoak, 
eskuorriak 
3.Magnet-Erakarri 
inguruko eskolari 
buruzko bideoa 
4.Ikasleen 
proiektuen bideoak 
5.Sare sozialak 
6.Ate irekiak 

Proiektuaren 
koordinatzailea 
 
Magnet 
batzordea 
 

Ikasturtean 
zehar 

Ikas 
komunitateari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

Komunikazio 
esparru 
bakoitzerako 
plana zehaztu 
da 

A-Komunikazio lan-taldea 
sortu da 
B-Komunikazio Planaren 
dokumentua adostu, onartu 
eta indarrean dago. 
1.Web orria astero elikatu  da. 
2.Ikastetxeko triptikoa gure 
hezkuntza eskaintza 
zabaltzeko erabili da. 
3. Eskolan zientzia arloa nola 
lantzen dugun azaltzen duen 
bideoa ekoiztu dugu. 
4. Ikasleen proiektuak argazki, 
bideo eta dokumentuen bidez 
ezagutarazi ditugu web orrian 
eta mailetako blogetan 
5.Sare sozialetan 
ikastetxearen presentzia 
ziurtatu da. 
6.Ate irekiak antolatu dira eta 
bertarako azalpen panelak 
egin dira. 

KOMUNIKAZIO Proiektuekin Proiektuaren Ikasturtean Eskola Irakaslegoaren Komunikazio prozedura 
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PLANA 
EGUNERATU ETA 
INDARREAN IPINI 
Magnet-Erakarri 
ekimenaren 
irizpideak 
jarraituz 

lortutako emaitzen 
dibulgazioa egitea. 
 
Ikastetxeko ekintza 
guztien 
komunikazioa 
bideratzea eskolako 
komunitateari eta 
hiriari 
Horretarako ahal 
diren medio guztiak 
erabiliz. 
 

koordinatzailea 
 
Magnet 
batzordea 
 
Komunikazio 
batzordea 
 

zehar komunitateari  
 
Auzoari 
Hiriari 
Publiko 
Orokorrari 

formazioa 
mailako 
blogaren 
kudeaketan 
 
Medio 
bakoitzean 
azaldutako 
berriak  
 
Ikastetxeko 
Web orrialdean 
 
Mailetako 
Blogean 
 
Emailez 
bidalitako 
lotura-oharren  
bidez 
 
Twitter 

zehaztu, publikazio egutegia 
adostu eta indarrean jarri da. 
 
Maila bakoitzean gutxienez 
irakasle batek badaki 
informazioa blogean nola 
eguneratu. 
 
Irakasle bakoitzak (ikasleekin) 
betetzeko kronika-txantiloia 
sortu da eta denen eskuan 
ipini da eta Ikastetxeak gela 
bakoitzean burutu duen 
ekintza bakoitzerako azalpen 
testu bat edo kronika bat 
sortu du eta argazkiz edo 
bideoz dokumentatu du eta 
ezagutzera eman du 
 
Prentsa oharrak sortu ditugu 
 
 

KOMUNIKAZIO 
PLANA 
INDARREAN IPINI 
Magnet-Erakarri 
ekimenaren 
irizpideak 
jarraituz  

Irakaskuntzarelom 
zerikusia duten 
eremu publikoetan  
gure esperientzia 
azaldu, aurkezpenak 
egin. 
 

Proiektuaren 
koordinatzailea 
 
Zuzendaritza 
 
Batzordea 

Ikasturtean 
zehar 

Hezkuntza 
Saila 
 
Magnet 
Erakarri 
Ikastetxeei 

Sortutako 
dokumentazioa 
 
Ebaluazioak 

Gutxienez MAGNET-ERAKARRI 
ikastetxeen arteko bilera-
ikastaro-kongresu baten parte 
hartu dugu eta  gure 
esperientzia azaldu dugu. 
 

Egindakoaren 
ebalauzioa 
hobekuntzarako 
bide ezarri 

LANKIDE-
ERAKUNDEArekin 
batera ikasturteko 
ebaluazioa egin eta 
2022-23 
ikasturterako 
lankidetza zehaztea. 
 

Proiektuaren 
koordinatzailea 
 
Magnet 
batzordea 
 

Ekaina Ikas 
komunitateari 
 
Lankide 
erakundeari 
 
Hezkuntza 
Sailari 

Ebaluazio 
irizpideak 
zehaztu ditugu 

Ebaluazio dokumentua 
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5. Helburua  
 

Ikastetxeko plan digitala garatzea, gure ikastetxearen beharrei erreparatuz, hezkuntza komunitate osoa barne hartuko duen Estrategia Digitalaren 
garapena sustatzeko. 

jarduerak 

 

arduraduna-agenteak 

 

denboralizazioa 

 

baliabideak 

 

ebaluazioa: adierazleak 
eta datak 

 
AZPIEGITURA (FISIKOA ETA BIRTUALA) 

 

Eusko Jaurlaritzak 
bidalitako ekipo berriei 
esker, lehen hezkuntzako 
hirugarren mailatik 
aurrera ikasleei 
ordenagailu bat esleitzea, 
ikasgelan eta etxean 
erabiltzeko. 

 
Zuzendaritza 
 
IKT arduraduna 

 
1.hiruhilabetean 

 
Zuzendaritza 
 
IKT arduraduna 
 

Ikasturteko lehen 
hiruhilekoan, lehen 
hezkuntzako 3. mailatik 
aurrerako ikasle guztiek 
ordenagailua izan dute. 

Lehen hezkuntzako 
hirugarren mailatik 
aurrerako ikasle bakoitzari 
ikastetxeko domeinuaren 
posta-kontu bat esleitzea 
hezkuntza-erabilerarako 

IKT arduraduna 1. 
hiruhilabetean 

Google domeinuaren 
plataforma. 

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

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

CAU, Premia arduraduna Kurtso osoan zehar CAUko plataforma digitala, 
gorabehera guztiak 
erregistratzeko. 
Funtzionatzen ez duen 
artean, CAU-ko telefonoa. 

Gertatutako gorabehera 
guztiak CAUk edo 
zentroko premia-
arduradunak konpondu 
ditu. 

Familia bakoitzari 
zentroaren domeinuaren 
kontu bat sortzea, haiekin 
komunikatzeko 
lehentasunezko bidea izan 

IKT arduraduna 
Irakasleek 

1.hiruhilabetean Google hezkuntzarako 
aplikazioa. 

Domeinuaren 
administratzaileak, 
administrazio-panelaren 
bidez, egiaztatu du 
familia guztiek hasi dutela 
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dadin. saioa google kontuan. 
Eskatzekotan hartarako 
laguntza eskatuko zaie. 

Irakasle bakoitzari 
zentroaren domeinuaren 
kontu bat luzatzea barne 
komunikaziorako bide izan 
dadin. 

IKT arduraduna 
Irakasleek 

1.hiruhilabetean Google hezkuntzarako 
aplikazioa. 

Irakasleek korreoa 
egunero begiratu eta 
behar dutenean erabiltzen 
dute. 

Ikasle, irakasle, familia 
eta bestelako eskola 
komunitateko kideei 
luzatutako dominioko 
korreoak baimen maila 
desberdinetako taldeetan 
egituratzea komunikazioa 
hobetzeko. 

IKT arduraduna 
Irakasleek 

1.hiruhilabetean Google hezkuntzarako 
aplikazioa. 

Irakasleek taldeak 
erabiltzen dituzte, modu 
eraginkorrean familia eta 
lankideekin 
komunikatzeko. 

Irakasleek Ikastetxeko 
ikasgelako google 
classroom erabiltzea 
ikasleekin komunikatzeko 
eta jarduerak egiteko. 

IKT arduraduna 
Irakasleek 

1.hiruhilabetean Google hezkuntzarako 
aplikazioa. 

Ikasle eta irakasleek 
Classroom gelak 
konpartitzen dituzte. 
 
 
 

Barneko sarea antolatzeko 
irizpideak zehaztea eta 
indarrean jartzea. 

IKT arduraduna 
Magnet arduraduna 

1.hiruhilabetean irizpideak 
zehaztu 
Kurtsoan zehar 
erabakitakoak indarrean 
jarri. 

Barneko sarea Irizpide zerrenda egin da. 
N eta O sare unitateak 
birrantolatu dira. 

3. mailatik hasita, ikasle 
guztientzako google 
Classroom gelak sortzea 
eta erabilgari mantentzea. 

IKT arduraduna 1.hiruhilabetea Google hezkuntzarako 
aplikazioa. 

Ikasleek google Classroom 
dagokien neurrian 
erabiltzen dute. 

LiveWorksheets, ThatQuiz 
eta Edpuzzle-eko gela 
birtualak prestatu eta 
operatibo izatea berauen 
Classroom loturekin. 

IKT arduraduna 1.hiruhilabetea Web aplikazioak Ikasleek aplikazioak 
dagokien neurrian 
erabiltzen dituzte. 

Web orrialdea, eta Komunikazio batzordea. Urte osoan zehar. Web orrialdea eta google Web orrialdea eta 
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matxuren formularioa 
mantentzea. 

IKT arduraduna formularioak matxuren kudeaketek 
funtzionatzen dute eta 
eguneratuta daude. 

2. mailan matematika 
munduan Matific aplikazio 
digitalen erabilera 
txertatzeko tabletak prest 
edukitzea. 

IKT arduraduna. 
2. mailako irakasleak 

1. hiruhilabetea Tabletak 
Matific 

Gelan, dagokionean, 
Matific erabiltzen da. 

 
                                     HEZKUNTZA PROZESUAK           

 

 

ikastetxeko OLEa (gure 
ikastetxeko ingurune 
birtuala) ezagutzea eta 
bertan agertzen diren 
aplikazioak erabiltzen 
jakitea. 

Irakasleek Kurtso osoan zehar Web orrialdean dagoen 
dokumentua (OLEa) 

Ikastetxeko irakasleek 
ezagutzen dituzte 
ikastetxeak dituen 
baliabide digitalak, eta 
egunero erabili dituzte 
ikasgelan eta 
programazioetan txertatu 
dira. 

Irakasle berriek 
ikastetxearen baliabideen 
prestakuntza jasotzen 
dute 

IKT arduraduna 
Ziklokideak 

1.hiruhilabetean 
 

Tutorialak 
Giza baliabideak 

Irakasle berrientzat 
prestakuntza-saioak egin 
dira. Ziklokideek 
erabileran gidatu dituzte 

Ikastetxeko baliabide 
digitalak erabiltzea eta 
maila bakoitzaren 
denboralizazioan 
txertatzea. 

Irakasleak Kurtso osoan zehar Programaketak Baliabide digitalen 
erabilera maila-
programazioan islatu da 

Lehenengo mailan Bee-
Boot robotak erabiliko 
dira. Programazioa, 
lateralitatea eta beste 
edukiak lantzeko. 

Irakasleak eta IKT 
arduraduna 
 

Bigarren hiruhilabetetik 
aurrera. 
 

Robotak 
 

Bee Boot robotak erabiliko 
dira gelatan. 
  

Lehen hezkuntzako 3. 
mailatik aurrera, 
ordenagailua maiz 
erabiltzea gelan, ikasleek 

Irakasleak 
IKT arduraduna 

Kurtso osoan zehar Ordenagailuak Baliabide digitalen 
erabilera maila-
programazioan islatu da 

https://docs.google.com/document/d/1A-0JDmMry6nQ0rbUa5GOgSp4N6ZsfZU7dlICvtLraVc/edit#heading=h.g0047qumllao
https://docs.google.com/document/d/1A-0JDmMry6nQ0rbUa5GOgSp4N6ZsfZU7dlICvtLraVc/edit#heading=h.g0047qumllao
https://docs.google.com/document/d/1A-0JDmMry6nQ0rbUa5GOgSp4N6ZsfZU7dlICvtLraVc/edit#heading=h.g0047qumllao
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ikastetxeko aplikazioak 
erabiltzeko trebetasuna 
izan dezaten. 

Lehen hezkuntzako 
bigarren mailan Matific 
erabiltzea dagokionean 

irakasleak kurtso osoan zehar tabletak Lehen hezkuntzako 
bigarren mailan Matific 
erabiltzea dagokionean 

 
ADMINISTRAZIO PROSEZUAK 

 

Familientzat sortutako 
posta berria erabiltzea 
ikastetxeko edozein gairen 
berri emateko. Idazkariak 
eta tutoreek familiei 
jakinaraziko diete posta 
hori izango dela 
komunitatearen 
komunikazio-bide berria. 

Idazkaritza 
IKT arduraduna 
Tutoreak 

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

 
KOMUNIKAZIO PROZEZUAK 

 

Eskolan aurrera eramaten 
diren ekintzak guraso eta 
bestelakoei jakinaraztea 

komunikazio batzordea urte osoan zehar E-maila, web orria Ikastetxe eta famlien 
arteko komunikazio 
kanala zabalik 
mantentzen saiatu gara. 
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3. Irakaskuntza-jardueren programa  
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3.1. Ohiko irakaskuntza-jarduerak 
 

3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE] 
 

 
 Eskola egutegia eta ordutegia    
 

 
 
IRAILAren 7tik 10 arte eta EKAINAren  6tik  21arte 09:00 –13:00 
 
Berdez dauden egunetan: 09:00 –12:30 eta 15:00 –16:30 
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 Eskolako ordutegia, sarrerak eta irteerak   

  
 
HAUR HEZKUNTZA 
 

● Ate desberdinak egongo dira erabilgarri sartzeko eta ateratzeko (ikus planoa). 

● Gurasoak ezin izango dira eraikinean sartu.  

● 4 urtekoen eta 5 urtekoen gurasoek eskolatik kanpo itxarongo dute beste gurasoekiko 

distantziak mantenduz.  

● 3 urtekoen gurasoak eraikineko sarreraraino sartu ahal izango dira. 

● Ikasleek irakaslearekin eskuak garbituko dituzte. 

 
LEHEN HEZKUNTZAN 
 

● Hiru ate egongo dira erabilgarri ikastetxeko patiora sartu eta ateratzeko.  

○ Ate bakoitzetik bi maila sartu eta aterako dira (ikus planoa). 

● Familiek kanpoan itxarongo dute beste gurasoekiko distantziak mantenduz.  

● Ikasleak ilaran jarriko dira, dagokien tokian.  

o 1., 2. eta 3. maila aurrekaldean 

o 4., 5. eta 6. maila atzealdean   

● Tutoreak kanpoan egongo dira eta taldearekin igoko dira. 

o 6.mailako ikasleak 8:55tan hasiko dira igotzen. Jarraian 5. maila eta 4. 
mailako ikasleak, hurrenez hurren. 
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o 3. mailako ikasleak 8:55tan hasiko dira igotzen. Jarraian 2. maila eta 1. 
mailako ikasleak, hurrenez hurren. 

● Irakasleak ikasleei gelan sartzerakoan gel hidroalkoholikoa emango die. 
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HAUR HEZKUNTZA 
 

Jardunaldi trinkoa Jardunaldi arrunta 

2 urte 
 

Sarrera: 9:00-9:20 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 12:50-13:00 
 

2 urte 
 

Sarrera: 9:00-9:20 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 12:30 
 

Sarrera: 15:00 
Irteera: 16:20 

3 urte 
 

Sarrera: 9:00 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 13:00 
 
 

3 urte 
 

Sarrera: 9:00 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 12:30 
 

Sarrera: 15:00 
Irteera: 16:20 

4 eta 5 urte 
 

Sarrera: 9:00 
Jolas-ordua: 10:30-11:00 

Irteera: 13:00 
 
 

4 eta 5 urte 
 

Sarrera: 9:00 
Jolas-ordua: 10:30-11:00 

Irteera: 12:30 
 

Sarrera: 15:00 
Irteera: 16:30 

 
 

 
 

LEHEN HEZKUNTZA 
 

Jardunaldi trinkoa Jardunaldi arrunta 

1., 2. eta 3. maila 
 

Sarrera: 09:00 
Jolas-ordua: 10:30-11:00 

Irteera: 13:00 
Jantokia : 13:00 

1., 2. eta 3. maila 
 

Sarrera: 09:00 
Jolas-ordua: 10:30-11:00 

Irteera: 12:30 
Jantokia: 12:30 
Sarrera: 15:00 
Irteera: 16:30 

4., 5. eta 6. maila 
 

Sarrera: 09:00 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 13:00 
Jantokia: 14:00 

4., 5. eta 6. maila 
 

Sarrera: 09:00 
Jolas-ordua: 11:15-11:45 

Irteera: 12:30 
Jantokia: 13:30 
Sarrera: 15:00 
Irteera: 16:30 
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➢ PILAKETAK EKIDITEA 

Pilaketak ekiditeko, sarrera-irteera ateak, eskailerak eta jarraitu beharreko ordena zehaztuta 

egongo dira. Oso garrantzitsua izango da zehaztasunez betetzea.  

Orden hori betetzen laguntzeko, arduradun bana egongo da sarrera orduetan aurreko eta atzeko 

atean. Aldiz, irteera orduetan, bi eskilaretan kokatuko dira.  

Eskilara eta ate desberdinetatik, sartu eta ateratzeko hurrenkera: 

● 3. maila / 6. maila 

● 2.maila / 5. maila 

● 1. maila / 4. maila 

 
 
 
 

 Ebaluazioen egutegia   

  

 

 

 

HAUR HEZKUNTZA 
2 urte/ 

HAUR HEZKUNTZA 
3-4-5 urte/ 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

 

1.Ebaluazioa   Abenduak 17 Abenduak 17 

2.Ebaluazioa Otsailaren 21a Martxoak 25 Martxoak 25 

3.Ebaluazioa  Ekainaren 17a Ekainak 17 Ekainaren 17a 

 

 
 

 Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak    

 

 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. 
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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. 

 

 Jarduera esklusibo saioen antolaketa   
 

ESKLUSIBA ORDUA  

 
Astelehena 
16:30-18:30 

 

Formakuntza 

 
Asteartea  

12:30-13:30 
 

Ziklo bilera 

 
Asteazkena 

 

 
Mailako bilera 

Klaustroa 
 

 
Osteguna 

 
Familiekiko ordua 

 

 

 

 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. 

 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 bikien kasuetan, gurasoek erabakiko dute banatzea edo ez. Eskolaren 

esku uzten badute, elkarrekin jarriko dira.  

 Behar bereziko ikasleak banatzea. 

 Euskaldunen arteko proportzionaltasuna 

 Familien arteko proportzionaltasuna jatorriaren arabera. 
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  Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara pasatzean, HHko irakasleen iritziek lehentasuna 

izango dute talde banaketa egiterakoan. Batez beste taldeen oreka bilatuko da. 

 

 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 eta astero zenbait saiotan aurrera 

eramango da. Hezkuntza-errefortzua ikasleek beharrezko dituzten ikasgaietan astero 2 

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.  
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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 

izatea 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 maila guztietan, bai Haur Hezkuntzan, baita Lehen Hezkuntzan 

ere. Horretarako, Hezkuntza-Sailak egokitutako aparteko irakasle-baliabideak erabiliko dira. 

Gure ikastetxeari aurten bi irakasle eta erdi egokitu zaizkio. Guztiz lagungarria izango da gure 

ikasleen euskara hizkuntza indartzeko, bai idatzizko hizkuntza, zein ahozkoa eta idatzizkoa. 

Horrela, gela erdiak idazmena lantzen du tutorearekin, eta beste erdiak ahozkotasuna lantzeko 

tailerra egiten du. 

 
 
Jolas-orduetako antolamendua 
 
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. 

Bizikidetza arazoak sortzen direnean horiek konpontzeko bideak antolatuak izatea oso 

garrantzitsua da,  irakasle askok hartzen baitugu parte zaintzetan. 

Ondorengoak dira 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. 
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Patioko espazioak ikasle guztien artean ondo banatu, ikasleen beharrak kontuan hartuta. 

Aisialdirako hainbat jolas eta aukera eskaini ikasleei. 

Ikasleei irakastea erantzunkizunak beraien gain hartzen.   

 
 
Haur Hezkuntzan, jolastokia espazio fisikoa izateaz gain, hezteko denbora baliotsua da, eta, 

horregatik, honako helburu hauek ere baditu: 

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. 

 
 

 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. 

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 
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LEHEN HEZKUNTZA 

GIMNASIOAK 

 Gorputz Hezkuntza 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-ENTZUNEZKO 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. 
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 Irakasleria eta tutoretzen banaketa     

IZEN ABIZENAK 

 

MAILA-ETAPA-
TALDEA 

 

KARGUA ORDU  ZIKLO/DEPARTAMENTUA FAMILIEI HARRETARAKO 
ORDUTEGIA 

Maria Cuadrado Ugarte  ZUZENDARIA 30  
Elkarrizketa egiteko 

eskaera egin 

 

Ainhoa Elvira Morgado  IKASKETA BURUA 30  

Janire Molinuevo García  IDAZKARIA 30  

Miren Larrucea Conde  ZUZENDARITZARI LAGUNTZA 30  

Jose Angel Mikeo Gorosabel  MAGNET-ERAKARRI PROIEKTUAREN 
KOORDINATZAILEA 

30   

Ander Prados Olaso  IKT ARDURADUNA 

2.ZIKLOKO KOORDINATZAILEA 

30   

Nerea Martin Abad LH 5-6 HEZKIDETZA KOORDINATZAILEA 30 P.TERAPEUTIKOA  

Arrate Aramburu Aranberri  JANTOKIA 30   

Ane Miren Silva Casal  AHOLKULARIA 20   

Alexander Aldecoa Ansorregui  AHOLKULARIA 10   

Sandra Martinez Gomez  AHOLKULARIA 

3.ZIKLOKO KOORDINATZAILEA 

15   

Leire Zurutuza González de Apodaka  HH KOORDINATZAILEA/ LAGUNTZA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Uxue Elcoroberecibar Amuchastegui HH 2D1 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Amaia Narvaiza Osinaga HH 2D2 TUTOREA 20 HAUR HEZKUNTZA  

Miren Montero Díaz   10 HAUR HEZKUNTZA  

Olatz Jiménez Ávila HH 3D1 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Miren Itziar Jimbert Leturiondo HH 3D2 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Ianhire Solozabal Salegui HH 3D3 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Edurne Goitia Azkona HH 4D1 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Lorea Gabilondo Isasisasmendi HH 4D2 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Maider Arrizabalaga Irureta HH 4D3 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Jon Aramburu Garziaindia HH 5D1 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Juncal Valentín Bayón HH 5D2 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Zuriñe San Vicente Glez de Langarica HH 5D3 TUTOREA 30 HAUR HEZKUNTZA  

Irati Uriarte Mateos HH  MUSIKA / LAGUNTZA 2 URTE 30 MUSIKA  

irakaskuntza-jardueren programa 3
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Alaitz López Ortega LH 1D1 TUTOREA 30 LH-KO 1.ZIKLOA   

Celia González Román LH 1D2 TUTOREA 30 LH-KO 1.ZIKLOA  

Lorea Ondarra Urrutia LH 1D3 TUTOREA 20 LH-KO 1.ZIKLOA  

Itsaso Aretxabala Rodríguez LH 1D3  10 LH-KO 1.ZIKLOA  

Olatz Aldecoa Yartu LH 2D1 TUTOREA 30 LH-KO 1.ZIKLOA   

M.ª Victoria Sanchez Fernandez LH 2D2 TUTOREA 30 LH-KO 1.ZIKLOA   

Leire Arteaga Lopez de Guereñu LH 2D3 TUTOREA 30 LH-KO 1.ZIKLOA   

Eneko Cuadrado Bonachea LH 3D1 TUTOREA 20 LH-KO 2.ZIKLOA   

Asier Ochoa de Eribe Palacín LH 3D1  10 LH-KO 2.ZIKLOA  

Ascen Carrión Del Sol LH 3D2 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA   

Ana Isabel Martinez de Guereñu 
Apodaca 

LH 3D3 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA   

Yule García Barinaga LH 4D1 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA   

Arantza Ortiz Pérez LH 4D2 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA   

Sara Tazo Rubio LH 4D3 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA   

Iñaki Fernandez de Pinedo Murguia LH 4D4 TUTOREA 30 LH-KO 2.ZIKLOA  

Amaia Valverde Borobio LH 5D1 TUTOREA 20 LH-KO 3.ZIKLOA  

Ane Ochoa de Alda Ganuza LH 5D1  10 LH-KO 3.ZIKLOA  

Mikel Caballero Comontes LH 5D2 TUTOREA 30 LH-KO 3.ZIKLOA  

Andoni Campo Regulez LH 5D3 TUTOREA 30 LH-KO 3.ZIKLOA  

M. Carmen Saracho Díaz de Corcuera LH 6D1 TUTOREA 20 LH-KO 3.ZIKLOA  

Gorka Valencia Barcala LH 6D1  10 LH-KO 3.ZIKLOA  

Aitor Sanchez Lazkano LH 6D2 TUTOREA 30 LH-KO 3.ZIKLOA  

Miren Edurne Unamuno Rodrigo  LH 6D3 TUTOREA 24 LH-KO 3.ZIKLOA  

Sandra Martinez Gomez LH 6D3  6 LH-KO 3.ZIKLOA  

Maria Teresa Alonso Solas HH - LH 1 - 2  30 INGELESA   

Oihane Andueza Imirizaldu LH 3 - 4  15 INGELESA   

Ane Ochoa de Alda Ganuza LH 3 - 4  15 INGELESA   

Raquel Arrate Saenz de Urturi López LH 5 - 6  30 INGELESA  

Edurne Korta Maiso HH – LH 1 - 2  20 HEZIKETA FISIKOA  

Ivan Lopez Suarez LH 3- 4  10 HEZIKETA FISIKOA  

Markel Larrauri Iriondo LH 3- 4- 5 - 6  30 HEZIKETA FISIKOA  

Raúl López de Mendiguren Ibernia LH  30 MUSIKA  
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Ana Saratxu Ruiz   20 LIBURUZAINA  

Marian Moreno Ramos LH 1.ZIKLOKO KOORDINATZAILEA 30 HIPI  

Itsaso Aretxabala Rodríguez LH  15 HIPI  

Maite Eguia Iturralde LH  30 P.TERAPEUTIKOA  

Maialen Hernández Ortiz de Urbina LH  30 P.TERAPEUTIKOA  

Lorena Fernández Herrero LH  30 P.TERAPEUTIKOA  

Edurne Baroja Arcos HH  30 P.TERAPEUTIKOA  

Estibaliz Sáez de Abad   30 ALE  

Jose Antonio Lopez de Aguileta Morales   30 ALE  

Laura Martinez de Zabarte Ruiz de 
Azua 

LH INE 15   

Miren Montero Díaz LH INE 15   

Noemi Vidán Criado HH APARTEKO IRAKASLE BALIABIDEA 15   

Yolanda Jimenez Sudupe HH APARTEKO IRAKASLE BALIABIDEA 15   

Asier Ochoa de Eribe Palacín LH APARTEKO IRAKASLE BALIABIDEA 15   

Mikel Utrera Ramus LH APARTEKO IRAKASLE BALIABIDEA 30   

Encarni Chaves Flores  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

37,5   

Vanesa Diaz Goikolea  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

37,5   

Leire Elizburu Mendicute  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

37,5   

Amaia Etxebarria Agirre  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

19   

Zuriñe Uzquiano López de Subijana  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

37,5   

Leire Villar Beitia  HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO 
ESPEZIALISTA 

37,5   
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 OOG-ren partaideak [titularrak]   

IZEN ABIZENAK  
TALDEA  

 
irakasleak ikasleak gurasoak adm-zerbitz udala 

Cuadrado Ugarte, Maria  x     B.I. / Ek.B / J.B. / Eu. eta K.B./B./B.B. 

Elvira Morgado, Ainhoa  x     B.I. / Ek.B / J.B./ Eu. eta K.B./ B./B.B. 

Molinuevo García, Janire  x     B.I. / Ek.B / J.B./ Eu. eta K.B./ B./B.B. 

Tazo Rubio, Sara  x     J.B. 

González Román, Celia  x     J.B. 

López de Mendiguren, Raúl  x     Eu. eta K.B.  

Fernández Herrero, Lorena  x     Eu. eta K.B.  

Silva Casal, Ane Miren  x     B.B.  

Jiménez Ávila, Olatz  x     B.B. / Eu. eta K.B. / B.  

Aramburu Aranberri, Arrate  x     Eu. eta K.B. / J.B.  

Mikeo Gorosabel, Jose Ángel  x     B.  

García Barinaga, Yule  x     Ek. B.  

Larrucea Conde, Miren  x     B.I.  

El Asry, Amal    X   B. B. 

Jiménez, Idania    X   B.  

Melero, Estíbaliz   X   B.I. / Ek. B.  

Rodríguez, Patricia    X   J.B.  

González de Zárate, María Itziar    X   B.B. / J.B.  

López Zurbano, Saioa    X   B. B. 

Cubas, Ainhoa    X   B.B.  

Díez, Gorka    X   B.I. / B.B. / B.  

Martínez de Ordoñaña, Eneko    X   Eu. eta K.B. / J.B.  

Del Amo, Lara    X   B.B. / B.  

Irastorza, Ainhoa    X   B.B. / B.  

Ruiz, Patricia   X   B.B.  

Bablal, Yamina    X   B.B.  

Barreales, Laura    X   B.I. / Eu. eta K.B.  

García, Inés   X   Ek. B. / J.B.  

Barredo Fernández, Olga    X  B.I. 

Jausoro, Judit      X B.I. 
 

BATZORDEAK  

B.I. – BATZORDE IRAUNKORRA 

Ek. B.– EKONOMI  BATZORDEA 

J. B.– JANTOKIKO BATZORDEA 

Eu. eta K.B.– EUSKERA ETA KULTURA BATZORDEA 

B.- BEHATOKIA  

B. B.–BIZIKIDETZA BATZORDEA 

irakaskuntza-jardueren programa 
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 OOG-ren partaideak [ordezkoak]   

 

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS 
TALDEA / GRUPO 

BATZORDEA  

irakasleak ikasleak gurasoak adm-zerbitz udal a 

Martín Abad, Nerea  X     

Hernández Ortiz de Urbina, Maialen  X     

Korta Maiso, Edurne  

 

X     

Prados Olaso, Ander 

 

X     

Solozabal Salegui, Janhire 
 

X     

Fernández de Pinedo Murguia, Iñaki 
 

X     
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak 
 

 

 
Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak  

 

 
 

Indartze Neurriko Programa 

 

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 16:30 etatik 17:30etara kanpoko irakasle batekin. 

Irakasle hori 6. mailako tutoreekin egongo da kontaktuan, landuko duten edukiak adosteko eta 

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 auto-

MUGIMENDU AUTONOMO JUNTADIZIOAK 
 

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…). 

Beraz, ikasturte honetan Haur Hezkuntzako irakaslegoa Berritzeguneak  antolatzen duen “ 

Mugimendu Autonomoko juntadizioak” formakuntzan parte hartuko du. Metodologia berdinean 

murgilduta dauden beste ikastetxeko profesionalekin partekatu eta elkar akonpaniatzeko sare bat 

sortzeko asmoz. 

ir
a

k
a

sk
u

n
tz

a
-j

a
r
d

u
e
r
e
n

 p
r
o

g
r
a

m
a

   

3 



 

48 

estimua eta autonomia hobetzea.  

 Familien inplikazioa handitzea.  

 Ikasleen maila akademikoa hobetzea bilatzen da, horrela, Bigarren Hezkuntzarako pausua 

hobetu eta erraztu nahi da.  

 

Programaren edukiak 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. 

 
 
 

 

 
 

Scratch: programazioa eta robotika irakaskuntzan  

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 

2.-Proiektu honetan aurreikusitako ekintzak  

● Formakuntza.   

● Formakuntzan landutakoa gelan ezartzea. 

● Proiektu bat prestatzea Scratch programa eta robotika erabilita. 
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala 
 

 

 
 Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian 

 

 

 

 

 Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak    

 

irakaslea 

 

ekintza-gaia 

 

tokia 

 

egutegia 

 

Jon Aranburu 
Psikomotrizitate 

formakuntza 

UNED 

(Bergara) 

Urtarriletik abendura 

Jon Aranburu 
Psikomotrizitate 

jardunaldiak 

Europa 
Jauregia 

(Gasteiz) 

Azaroak 12, 13, 14 

Zuriñe San Vicente Lateralitatea 

(Lateralidad en el aula) 

On-line Urriak 13 

Teresa Alonso Eskola Baratze 
ekologikoaren 
hastapenak 

Prest Gara 

On-line 

Urtarrila eta otsaila 

Teresa Alonso Cours de Français B2-C1 Prest Gara 
Azarotik ekainera arte 

Maider Arrizabalaga Formación Corporal 

Osteopatía Corporal 

Donostia 
Abenduak 4, 5, 6, 7, 8 

irakaslea 

 

ekintza-gaia 

 

tokia 

 

egutegia/ordutegia 

  

Maria Cuadrado  
Zuzendarientzako 
mintegia 

Berritzegune Hilabetean behin 9:00 – 
11:00 

Osteguna 

Ander Prados 
DINATIK LH I 

  

Berritzegune Hilabetean behin 9:30 – 
11:30 

Asteazkena 

Nerea Martin 
Hezkidetza eta 
Elkarbizitza mintegia 

Berritzegune Hilabetean behin 

  

Asteazkena 

Leire Zurutuza 
Laborantza mahaien 

ikastaroa 

Abetxuko 

(Gasteiz) 

Urriak 7 9:00 – 
12:00 

Teresa Alonso 
Laborantza mahaien 

ikastaroa 

Abetxuko 

(Gasteiz) 

Urriak 7 9:00 – 
12:00 
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Edurne Baroja Etorkinak eskolan Prest Gara 
Iraila eta urria 

Haur Hezkuntzako 
irakaslegoa 

Mugimendu Autonomoa 

Juntadizioak 

Erkidegoan 
Urte osoan zehar 

Celia Gonzalez Matematika on-line 
 

Alaitz Lopez Lateralidad en el aula on-line 
 

Azaroa - Abendua 

Itsaso Aretxabala Eskolako Hizkuntza 
indartzen ikasle etorkin 

berriekin 

Prest Gara 
2021/09/21tik 

2021/10/26ra 

 

Itsaso Aretxabala PT UNIR 
2021/10/04tik 

2022/02/28ra 

 

Olatz Aldecoa PT UNIR 
2021/10/04tik 

2022/02/28ra 

 

Maialen Hernandez Oinarrizko Zeinu 
Hizkuntza 

Prest Gara 
2021/09/20tik 

2021/10/29ra 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Covid-19 pandemiatik 
irteteko gaitasun 

emozionalak garatzea 

On-line 
2021/09/21tik 

2021/10/21ra 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Gure ikasleei 
sexualitatean lagunduz 

On-line 
2021/09/30tik 

2021/10/28ra 

 

Nerea Martin 

Sandra Martinez 

Ziberbullying, genero 
ziberindarkeria eta 

internet bidezko beste 
indarkeria motak 

On-line 
Azaroak 2 

Sandra Martinez Hezkidetzan esku 
hartzen 

EHU 
Urria - Maiatza 

Ane Miren Silva TEL Euskadi On-line 
Urriaren 18 
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Ane Miren Silva “Ekainaren 4ko 8/2021 
lege organikoa, 

indarkeriaren aurrean 
haurrak eta nerabeak 
oso-osorik babesten 

dituena. inplikazioak eta 
erronkak” 

On-line 
Urriaren 29an, 11:00-14:00 
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa 
 

 

jarduera 

 

helburuak 

 

antolatzailea 

 

arduraduna 

 

jasotzaileak 

 

non - noiz 

 

finanziazioa 

 

 

Pianoarekin 
jolasean 

Musikaz gozatu Gasteizko Udala Xabier Lizaso HH5 2021/11/02 Gasteizko Udala 

 

Ipuin 
musikatua 

Musikaz gozatu Gasteizko Udala Xabier Lizaso HH4 Urriak 21 Gasteizko Udala 

 
 

Ludoteka  Gasteizko Udala Gasteizko 
Udala 

HH4 Azaroa 

Abendua 

Maiatza 

Gasteizko Udala 

 
 

Emozioen 
mundua 

Emozioekiko kontaktu zuzena 
ahalbidetzea, parte-hartzaileei 
trebetasun eta ezagutza berriak 
esperimentatzeko bide emango 
dieten espazio egokiak sortuz.  

Gasteizko Udala 1.mailako 
tutoreak 

LH1 Ikastetxean Familiak 

Umeei emozioekin lotutako hizkuntza 
eskuratzen eta emozioak 
identifikatzen laguntzea.  

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

Zentzumen kanal ezberdinen 
ezagutzen eta besteen emozioak 
ulertzen laguntzea.  
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Ahotsarekin 
jolasean 

Musikarekin gozatzea eta ikastea. 

 

Gasteizko Udala 1.mailako 
tutoreak 

LH 1 

 

Lakuako Gizarte 
Etxean 

 

Maiatzak 16 

 

10:00tan 

 

Familiak 

Kontzertuetan errespetu, arreta eta 
entzuteko ohitura hartzea. 

 

Ahotsa, norberaren instrumentua dela 
erakutsi, eta ondorioz, behar den 

moduan zaintzen irakatsi. 

 
 

Made in Japan Arte plastikoen berezko 
adierazpideak ezagutaraztea. 

Gasteizko Udala 1.mailako 
tutoreak 

LH 1 

 

Arte eta Lanbide 
eskolan 

 

1D1 Martxoak 9 
eta 10  

 

1D2 Martxoak 23 

eta 24 

 

1D3 Martxoak 30 

eta 31 

Familiak 

 
 

Salburua Bioaniztasuna behatu eta aztertzea, 
bai eta inguru natural hurbila. 

 1.mailako 
tutoreak 

LH 1 

 

1D1 
Ekainaren15an 

1D2 Ekainaren 
14an 

1D3 Ekainaren 
16an 

Familiak 

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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Kirika 
Detektibea 

Jolastu, erlazionatu, parte hartu eta  

 

ikertzeko espazioak eskaintzea. 

Gasteizko Udala 2.mailako 
tutoreak 

LH 2 

 

Judimendi 
Gizarte Etxean 

2D1 abenduak 2 

2D2 urriak 28 

2D3 urriak 18 

10:00tan 

Familiak 

Zenbait eduki ikastea, jolasen eta 
jostailuen bidez. 

 
 

Igeriketa Hasiera maila abiapuntutzat hartuta, 
igeri egiten edo gorakoago mailako 

igeriketa ikastea. 

Gasteizko Udala 2.mailako 
tutoreak 

LH 2 

 

Astero urtarriletik 
maiatza arte. 

 

2D1 
asteazkenetan 

2D2 asteartetan 

2D3 ostegunetan 

 

Judimendi 
Gizarte Etxean 

Familiak 

Aisialdiko kirol praktika sustatzea, 
balio pertsonalak garatzen laguntzen 

baitu.  

 
 

Ipuinari buelta 
eman 

Genero berdintasunaren inguruko 
hausnarketa eta pentsamendu 

kritikoa sortzea ipuin tradizionalez 
bidez. 

Gasteizko Udala 2.mailako 
tutoreak 

LH 2 

 

Judimendi 
Gizarte Etxean 

 

Familiak 

 
 

Ikusi makusi Hiriko monumento, parke eta 
museorik garrantzitsuenak modu 

dibertigarrian ezagutzea. 

Gasteizko Udala 2.mailako 
tutoreak 

LH 2 

 

2D1 maiatzak 12 

2D2 maiatzak 5 

2D3 azaroak 25 

 

Judimendi 

Gizarte Etxean 

Familiak 
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Azaroak nahi 
ez badituzu 

garbitu 

Motivar hábitos de higiene personal 

Afianzar hábitos higiénicos en el 

alumnado 

Gasteizko Udala 2.mailako 
tutoreak 

LH 2 

 

2D1 martxoak 18 

2D2 martxoak 25 

2D3 martxoak 4 

 

09:30etan 

 

Judimendi 
Gizarte Etxean 

Familiak 

 
 

Eskolara  

Kantari 

Harreman berriak sortzea Gasteizko Udala Gasteizko 
Udala 

LH2-LH6 Judimendi 
Gizarte Etxean 

 

Azaroa 

 

Haur eta gazteek ondo pasatzea 

Betiko eta egungo euskal kultura 
sustatzea, dantza eta kantua uztartuz 

Haur eta gaztetxoei ikuskizun batean 
parte hartzeko aukera ematea 

Familia transmisioan eta 
horrenbestez euskararen 
sozializazioan eragitea 

Gasteizko eskola desberdinen artean 
harreman berriak sortzea 

Gasteizko eragile desberdinen artean, 
euskararen baitan, elkarlana 

sustatzea 

 

Un paseo por 
las huertas de 

Abetxuko 

 

Ingurumena ezagutzea 

Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 3D1 maiatzak 5 

3D2 maiatzak 6 

3D3 maiatzak5 

 

Abetxukon 

Autobusa 

 

Jolasa eta zentzumenen erabilera 
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Bazen Behin 
Gasteiz 

Sta Mª Katedrala eta bere ingurua 
ezagutzea 

Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 3D1 martxoak 8 

3D2 martxoak 10 

3D3 martxoak 11 

 

Santa Maria 

Katedralean 

 

 
 

Belarriak erne Musikaren garrantziaz ohartzea 

 

Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 Urtarrilak 11 

 

Ibaiondo Gizarte 

Etxea 

Autobusa 

Adi eta errespetuz entzuten ikasi 

 
 

Dantza Musika eta dantzarekin disfrutatzea Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 Otsailak 15 

 

Printzipal 
Antzokia 

 

Adi eta errespetuz entzuten ikasi 

 
 

Si no quieres 
problemas 

aseate  

Banako higienea motibatu eta indartu Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 3D1 otsailak 4 

3D2 abenduak 17 

3D3 urtarrilak 28 

 

 
 

Ondo gosaldu Gosari ona zer den ikasi 

 

Gasteizko Udala 3.mailako 
tutoreak 

LH3 3D1  

azaroak 18 eta 25 

 

3D2  

azaroak 15 eta 22 

 

3D3  

azaroak 16 eta 23 

 

Elikadura orekatua landu 
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Zinema Euskara lantzea Tinko 3.mailako 
tutoreak 

LH3 Urriak 22  

 
 

Izotz pista Nortasuna, barne hartzea, 
gizalegea,emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna, parte hartzea 
eta bizi-kalitatea. 

Gasteizko Udala 4.mailako 
tutoreak 

LH4 4D1  

urtarrilak 10 – 14 

 

4D2  

urtarrilak 17-21 

 

4D3  

urtarrilak 24-28 

 

4D4 

urtarrilak 31-
otsailak 4 

Gasteizko Udala  

 

Familiak 

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

Aisialdiko kirol praktika sustatzea, 
balio pertsonalak garatzen laguntzen 
baitu. 

 
 

Nire emozioak 
nola bideratu 

Haur eta nerabeei emozioak 
kudeatzen laguntzea, eta behar 
dituzten tresnak eskaintzea egoera 
bakoitzean beren emozioak era 
egokian adierazten eta bideratzen 
jakin dezaten, bai eta inguruko 
pertsonen emozioak identifikatzen 
jakin dezaten ere. 

Gasteizko Udala 4.mailako 
tutoreak 

LH4  Gasteizko Udala 

Gaitasun soziala eta pertsonala 
lantzea 

Haur eta nerabeen garapen 
kognitiboa, emozionala edo soziala 
eragotz ditzaketen zailtasunei aurrea 
hartzea. 

 
 

Bibat Museoa  Foru Aldundia 4.mailako 
tutoreak 

LH4 Bibat Museoan Foru Aldundia 
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Made in Japan Arte plastikoen berezko adierazpenak 
ezagutaraztea 

Gasteizko Udala 4.mailako 
tutoreak 

LH4 Arte eta Lanbide 
eskolan 

 

4D1 ekainak 6, 7 

 

4D2 ekainak 8, 9 

 

4D3 ekainak 13, 
14 

 

4D4 ekainak 15, 
16 

Gasteizko Udala 

 
 

Gasteizko Erdi 
Aroa 

Ezagutzea gure hiriko Erdi Aroko 
historia, hirigintza, artea eta gizarte-
ezaugarri garrantzitsuenak, eta gaur 
egun arte izan duten garapena.  

Ikasleek historia- eta arte-ondarea 
baloratzea eta errespetu jarrera 
izatea.  

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.  

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 urriak 5, 6 eta 7 Gasteizko Udala 
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Gu ere 
bertsotan 

 

Bertsolaritza mundura hurbiltzea eta 
hari  
buruzko oinarrizko ezagutzak hartzea 

Arabako 
Bertsolaritza 

Elkartea 

Aitor Najera LH 5 urriaren 14-tik  

15ean behin 

(ostegunetan) 

NOLEGA 

 
 

Magnet irteera 
(Arkaute 
Nekazal 

Institutua) 

Natur Zientzietako landareen 
ugalketa aztertzea 

Arkaute Nekazal 
Institutua 

5.mailako 
tutoreak 

LH 5 urritik hasita 
kurtsoan zehar 

Autobusa 

 
 

Genero 
aniztasuna 

tailerra 

 

Bideo sexista eta ez sexisten inguruko 
azterketa. 

AGLE AGLE LH 5 Azaroak 9,10 eta 
11 

EJ 

Estereotipoak “aldizkarietako neskak 
eta mutilak”: berdintasunean 
oinarritutako aldizkari bat sortu, 

katalogo EZ sexista 

 
 

Tailerrak 
Santa Maria 
Katedralean 

Katedrala beste ikuspegi batetik 
ezagutzea 

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Urtarrilak 10, 14 
eta 17 

Gasteizko Udala 

 
 

Adopción 
responsable 

 

Armentiako Animaliak Babesteko 
Zentroa ezagutaraztea. 

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Urtarrilak 21 Gasteizko Udala 

Konpainia animalien adopzio 
arduratsua eta horiek ez 
abandonatzeko jarrera sustatzea. 

Animaliak bere ardurapean hartu 
dituenak izan beharreko jokabideak 
erakustea, animalien eta pertsonen 
arteko bizikidetza arazoak sor ez 
daitezen. 
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Animalien inguruko araudiak 
ezagutarazteko heztea, eta 
gomendioak ematea animaliak 
dituztenentzat, egoki zaindu 
ditzaten. 

 

Eman buelta 
ipuinari 

 

Jolastu, erlazionatu, parte hartu eta 
ikertzeko espazioak eskaintzea. 

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Martxoak 3, 10 
eta 24 

Gasteizko Udala 

Zenbait eduki ikastea, jolasen eta 
jostailuen bidez. 

 
 

Gosari 
osasuntsua 

Elikadura orekatua landu Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 

 
 

Intergenerazio
nala 

 

Lantegi eta jarduera horietan 
adinekoek eta gazteek 
haien denbora, ilusioa, ikasteko eta 
irakasteko gogoa partekatzen dute. 

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 

 
 

Erlaxatzen 
ikasten 

 

Haur eta nerabeen garapen 
kognitiboa, emozionala edo soziala 
eragotz ditzaketen zailtasunei aurrea 
hartzea.  

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 

Gaitasun soziala eta pertsonala 
lantzea. 

 
 

Postura 
corporal 

Gorputza zaintzen ikastea Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 
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Nire hiria 
eraikitzen 

Gure hiria hobeto ezagutzea Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 

 

Cuando mis 
colegas me 
rallan, me 

planto 

 

Komunikazio eta interakzio 
asertiborako trebetasunak eta 
estrategiak garatzen laguntzea, 
gizarte harreman egokiak sortu eta 
edukitzeko. 

Gasteizko Udala 5.mailako 
tutoreak 

LH 5 Zehaztu gabe Gasteizko Udala 

Norberaren nortasuna eta 
indibidualtasuna garatzen laguntzea. 

Kidekoen taldearen presioa egoki 
kudeatzeko trebetasunak eta 
estrategiak ematea. 

Gaitasun soziala eta pertsonala eta 
horien garapen egokia sustatzea. 

 
 

Pantalla 
seguruak 

internet sarea.  

Interenetaren arriskuak ezagutu eta 
erabilera segurua bermatzea 

 6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Irailak 30 

 

 

 
 

AUTOBABESA Bide segurtasuna lantzea Gasteizko Udala 6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Azaroak 11  

 
 

Musikaz 
jositako 

historioak.  

Musikarekin gozatzea Gasteizko Udala 6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Azaroak 9 

 

 

Ahozkotasuna lantzea 

 
 

Santa Maria 
Katedrala 

 

Gasteiz hiria ezagutzea Gasteizko Udala 6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Abenduak 3  

 

 

Katedrala veste ikuspegi batetik 
ikustea 
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Principal 
Antzokia.  

  6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Urtarrilak 21 

 

 

 

Artium 
Programa 

  6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Zehaztugabe 

 

 

 
 

Bizikleta 
txangoa 

Gasteiz inguruak ezagutzea  6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Udaberrian 

 

 

Ariketa fisikoarekin gozatzea 

 
 

Ondo gosaldu Elikadura orekatua landu Gasteizko Udala 6.mailako 
tutoreak 

LH 6 Urtarrilak 20 & 27 

 

 

Magnet irteera 
(Arkaute 
Nekazal 

Institutua) 

Natur Zientzietako landareen 
ugalketa aztertzea 

Arkaute Nekazal 
Institutua 

5.mailako 
tutoreak 

LH 5 urritik hasita 
kurtsoan zehar 

Autobusa 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
irakaskuntza-jardueren programa 
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa   
 
Aurten eskolaz kanpoko ekintzak berreskuratuko dira. Ahal den heinean, burbuilak errespetatuko dira, hala ere salbuespenak egongo dira ekintza batzuetan. Kasu 
guztietan neurriak betetzen direla bermatuko da. Ondorengoa da aurtengo eskaintza: 
 

Jarduerak  Mailak  Egunak  

Multitxiki Patinajea  L-H. 1-2  Asteartea - Ostirala 

Multitxiki  L-H. 1-2  Asteartea - Osteguna  

Art Attack (eskulanak)  
 

L-H. 1-2-3-4-5-6 
 

Astelehen - Asteazken  
Asteartea - Osteguna  

Multitxiki Judoa L-H. 1-2 Astelehen - Osteguna  

Multi Saski L-H. 3-4  Astelehen - Asteazken  

Multi Euskal Pilota  L-H. 3-4  Asteartea - Osteguna  

Multi Futbola  L-H. 3-4  Astelehen - Asteazken  

Multi Patinajea  L-H. 3-4  Astelehen - Ostirala  

Multikirola  L-H. 3-4  Astelehena  

Judoa L-H. 3-4-5-6  Astelehen - Asteazken  

Ganivet Dancing  L-H. 3-4-5-6  Asteartea - Osteguna  

Mendia  L-H. 3-4-5-6  Larunbatak  

ENGLISH IS FUN! 
(ingelesa) 

 
L-H. 1-2-3 L-H. 4-5-6  

Asteartea - Osteguna  
Asteartea - Osteguna  

Lego-Robotika  L-H.1-2-3-4-5-6  Ostirala 

Lego-Robotika  L-H. 1-2-3  Ostirala  

Lego-Robotika  L-H. 4-5-6  Ostirala  

Xakea  L-H. 1-2-3-4-5-6  Astelehena  

Bolei-Badmintona  L-H. 3-4-5-6  Ostirala  

Saskibaloia L-H. 5-6  Asteleh-Asteaz-Larunb  

Gazte Patinajea  L-H. 5-6  Ostirala  

Pala  L-H. 5-6  Asteleh-Asteaz-Larunb 

Eskupilota  L-H. 5-6  Asteleh-Asteaz-Larunb  

 
 
 
 
 
 
 

 

eskolaz kanpoko jardueren programa 
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5. Eskolako zerbitzuak   
 

Jantokia 
 

 

Jantokiko obra berria dela eta, irailaren 27ra arte ezin izan dugu jantoki zerbitzua eskaini. Mahaiak berandu iritsi direnez, jantoki berria ezin izan dugu egun 

horretan ireki. Horrez gain, obrarekin lotutako azken lanek ere atzeratu egin dute jantoki berriaren erabilera. Hala ere, zerbitzua eskaini zaie ikastetxeko 

ikasleei. Bi txanda egin dira, bai Haur Hezkuntza eta baita Lehen Hezkuntzan ere. Haur Hezkuntzan 1. Txandan 2 eta 3 urtekoak, 2. txandan 4 eta 5 urtekoak. 

Lehen Hezkuntzan 1. txandan 1., 2. Eta 3. mailako ikasleak bazkaldu dute, bigarren txandan 4., 5. Eta 6. Mailakoak.  

Antolaketa honen helburua gure ikasle guztiei jantoki-zerbitzua eskaintzea da, talde egonkorren arteko distantziak bermatuz. 

zerbitzua 

 

helburuak 

 

antolatzailea  arduraduna 

 

jasotzaileak 

 

non - noiz 

 

finanziazioa 

 

JANTOKIA 

 

 

Jaten emateko eskaera sozialari 

erantzutea eta ikasleak zaintzea 

familiek ezin dutenean edo 

horrela erabakitzen dutenean.  

 

Ángel Ganivet-

Sta. Lucía 

Arrate 

Aramburu 

 

Haur eta Lehen 

hezkuntzako ikasleak 

 

 

Haur Hezkuntzako 

jantokia 

bi txanda 

121 behin betiko 

bazkalkide 

 

Lehen Hezkuntzako  

jantokia  

2 txanda 

 257 behin betiko 

bazkalkide 

 

12:30-15:00 

Eusko Jaurlaritza 

eta familiak 

 

 

Elikadura ohiturak jarraitzea: 

denetik eta dena jaten saiatu 

eta tresnak modu egokian 

erabiltzea. 

 

Ondoko pertsonekiko errespetua 

lantzea, ikasle, irakaslez 

begirale guztiengana modu 

egokian zuzenduz. Begiraleak 

autoritate figura bilakatzea 

ezinbestekoa da.  
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Liburutegia 
 

Aurten berriz ere liburutegia martxan jarri ahal izango dugu. Burbuilak mantenduz eta ordutegi bat zehaztuz, ikasleek liburutegian liburuak aukeratzeko astia izango dute. 

 
 

LIBURUTEGIA 

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. 

 

Ikasleekin, irakasleekin, eskola-

administrazioarekin eta familia-

administrazioarekin lan egitea, 

ikastetxeko hezkuntza-proiektua 

lortzeko. 

 

Irakurketa zabaltzea, bai eta 

eskola-liburutegiaren baliabideak 

eta zerbitzuak ere, hezkuntza-

komunikazioaren barruan eta 

kanpoan. 

 

Liburuen mailegua bultzatzea 

plataformaren bidez. 

Gela guztietarako liburuak 

aukeratu eta hornitzea, 

ikasgelan erabiltzeko. 

Ángel Ganivet-
Sta. Lucía 

Ana Saratxu 

 

Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntzako 

ikasleak 

 

 
 

 
 

zerbitzua helburuak antolatzailea  arduraduna 

 

jasotzaileak 
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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 (2021koen arabera)   

 

Funtzionamendua ……………………………………..………………………….. 25.604,17€ 
 

Hornikuntza …………………………………………………………………..………..5.319€ 

Proiektu eta Irteetarako dirulaguntak …………………………………….4.560,6€ 

Jantokia (kuotekin eta bekekin falta dena osatzeko) …………… 36.000€ 

Testu liburuetarako………………………………………………………………..15.000€ 

Familiek ordaintzen dutena ……………….…….…… …………………….11.395€     

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 

(urtarrila) eta bestea ikasturtearen bukaeran (abendua). Datak O.O.G.n 

programatzen dira eta bertan onartzen dira aurrekontuak eta aurreko denboraldiaren 

Itxierak.  

 

 Egin behar diren txostenak, edukia, 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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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana 
 

 
 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. 

  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 geletan bitan; 3, 4 eta 5 urteko 

geletan 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 

 

denboralizazioa 

 

estrategia, baliabide eta bideak 

 

IRAKASLERIA 
 

Batzorde Pedagogikoa 

 

 

Urria 

 

Ikastetxeko sarea, Ziklo bilerak, Klaustroa 

 

FAMILIAK 
 

Zuzendaritza taldea 

 

 

Urria 

 

Ikastetxean kopia bat dago 

Ikastetxeko web orrialdean 

 

OOG-OMR 

Zuzendaritza taldea 

 

 

Urria 

 

E-maila, OOGko bilera 

 

ADMINISTRAZIOA 
 

Zuzendaritza taldea 

 

 

Urria 

 

Ikastetxean kopia bat dago 

 

BESTE ERAKUNDE 
 

Zuzendaritza taldea 

 

 

Urria 

 

Ikastetxean kopia bat dago 

Ikastetxeko web orrialdean 
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8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena 
 

 
 Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa    

 

 
arduraduna 

 

jarraipen datak 

 

tresnak eta behar den informazioa 

 

informaz. deboluzioaren 
data  

oharrak 

 
klaustroari OMR-OOG-ri 

1. HELBURUA 

Batzorde 
Pedagogikoa 

 

Otsaila / Maiatza 

 

Galdeketa / Ikasturte amaierako 
memoria 

 

 

Martxoa / 
Ekaina-

Iraila 

 

Martxoa / 
Ekaina-Iraila 

 

 

2. HELBURUA 
 

Batzorde 
Pedagogikoa 

 

Otsaila / Maiatza 

 

Galdeketa /Ikasturte amaierako 
memoria 

 

Martxoa / 
Ekaina-

Iraila 

 

Martxoa / 
Ekaina-Iraila 

 

 

3. HELBURUA 
 

Batzorde 
Pedagogikoa 

 

Otsaila / Maiatza 

 

Galdeketa /Ikasturte amaierako 
memoria 

 

Martxoa / 
Ekaina-
Iraila 

 

Martxoa / 
Ekaina-Iraila 

 

 

4. HELBURUA 
 

Batzorde 
Pedagogikoa 

 

Otsaila / Maiatza 

 

Galdeketa /Ikasturte amaierako 
memoria 

 

Martxoa / 
Ekaina-
Iraila 

 

Martxoa / 
Ekaina-Iraila 

 

 

5. HELBURUA 
 

Batzorde 
Pedagogikoa 

 

Otsaila / Maiatza 

 

Galdeketa /Ikasturte amaierako 
memoria 

 

Martxoa / 
Ekaina-

Iraila 

 

Martxoa / 
Ekaina-Iraila 
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