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1. Sarrera introducción

Helburuen aukeraketarako oinarri eta arrazoiak Explicación de las

razones que justifican la elección de los objetivos

2021-22 ikasturtean COVID-19  pandemiak oso presente jarraitzen du.

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 2021/08/25ko Protokolo Orokorrean datozen 2021/22

ikasturtean ikastetxeetan COVID-19ren aurrean jarraitu beharreko prebentzio neurriak

bideratuko ditugu  egunean eguneko aldaketei  adi egonda.

Testuinguru honetan Ikastolan normaltasun baten barruan lan egiten ahaleginduko gara.

oztopoak eta salbuespenak gainditzeko asmoarekin eta egoeraren ondoriozko eragin

negatiboa ahalik eta txikia izan dadin lan eginez.

2021-22 ikasturteari begira eta kontuan izanda Zuzendaritza taldeko azken ikasturtea dela,

aurreko ikasturteko helburuen hausnarketa egindako memoria, Ikuskaria eta Berritzeguneko

aholkularien gomendioak eta Zuzendarita Proiektua aintzat hartuta lau helburu nagusiekin

jarraituko dugu.

Planteatzen ditugun helburu guztiek gauza bera dute komunean, gure ikasleen hezkuntza

integrala bultzatzea, eta ez emaitzetan oinarrituta bakarrik, beraz, ikasleen garapen fisikoa,

intelektuala, afektiboa eta soziala eskuratzeko gaitasunak garatzea izango da gure helburu

nagusia aniztasunari erantzuna emanez.

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak

Aspectos y/o situaciones que han determinado la toma de decisiones

● Aurreko ikasturteko memoria

● Ikasturte hasierako ebazpena

● Ikuskaria eta Berritzeguneko aholkulariaren gomendioak

● Zuzendaritza proiektua

● Ikastetxeko emaitzak

Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada

IkastetxekoSiten bidez ziklo eta mintegi bakoitzak dagozkien atalak bete dituzte.

Zuzendaritza Taldeak gainbegiratu eta dagozkionak bete ditu. Pedagogika Batzordean jaso

dira. Gurasoek eta Zerbitzuetako arduradunek euren atalak bete dituzte.
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Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de

datos de la comunidad

bai ez zer-nola qué-cómo

Klaustroa claustro x
Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica x
Zikloetako taldeak Equipos de ciclo x
Departamentuak Departamentos didácticos x
Proiektuen arduradunak Responsables de
proyectos

x

Zikloetako koordinatzaileak Coordinadores/as
ciclos

x

Ikasleriaren ordezkariak Delegados/as del
alumnado

x

Familien ordezkariak Respresentantes familias x
Admin. eta Zerbitzuen langileria Personal Adm.
Serv.

x

Zuzendaritza taldea El equipo directivo x
Entrepresak-erakundeak Empresas-instituciones x
Beste batzuk Otros (identificar quiénes) x
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2.1. Helburu orokorrak objetivos generales

1.

Euskarazko   hizkuntza-komunikaziorako   konpetentzian   sakontzea   

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

Ulibarri programa erreferentzia izanda ikasleen komunikazio-konpetentzia sustatzea.

Ikastolan euskeraren erabileraren egoerari buruzko analisia egitea lau urteko epe ondoren.

Hezkuntza-komunitate osoan euskeraren erabilera eta garapena sustatzeko estrategia berriak

bilatzea eta ezartzea; ikasleek ikasgelan bertan eta ikasgelatik kanpo irakasleekin eta beste

langileekin  erabiltzen duten euskerari buruz gogoeta egitea eta adostutako neurriak ezartzea.

iturburuak

x hezkuntza proiektua plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria x emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

2.

Konpetentzia digitala sakontzea digitalizazioaren hezkuntza-erronkei erantzuteko.

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

Bi ikasturteetan egin beharko den DIgitalizazio Plana egiteko jarraibideak ezagutzea,

digitalizaio-aholkularitzaren bidez.

Eusko Jaurlaritzak eskainitako baliabide digitalak antolatzea, bideratzea eta erabilera

zehaztea.

Irakasleen irakasteko konpetentzia digitalean sakontzea.

iturburuak

hezkuntza proiektua x plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk
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3.

Elkarbizitza Planean sakontzea   Hezkidetza Plana txertatuz eta arlo emozionalari helduz.

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

Hezkidetzarako eta genero-indarkeriaren prebentziorako proiektua garatzea Emakumeen eta

Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea kontuan izanda eta “Berdintasunaren

eta tratu onaren bidean, euskal hezkuntza sistemarako II. Hezkidetza Plana (2019-2023)”

jarraituz.

Hezkidetzaren zortzi zutabeak Elkarbizitza Planean txertatzea.

Tutoretza- eta orientazio-planetan genero-ikuspegia txertatzea, hezkidetza oinarritzat hartuta.

Tutoretza Planean eskola-jazarpena prebenitzeko eta bizikidetza positiboa eraikitzeko

curriculum-materialak ezartzea

Eskolaz kanpoko jarduerak genero-ikuspegiaz eskaini eta egin daitezen sustatzea.

iturburuak

x hezkuntza proiektua x plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

x urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

x familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk

4.

Komunikazioa eta koordinazioa sendotzea ziklo artean eta zuzendaritza aldaketaren

aurrean.

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

Zuzendaritza talde aldaketaren aurrean lankidetza sustatzea

Garatzen ari diren proiektuen koordinazio uneak ezartzea (Hezkidetza-STEAM-Hizkuntz

Normalkuntza - HAUSPO - Digitalizazio Plana)

iturburuak

x hezkuntza proiektua plan estrategikoa x zuzendaritza proiektua

curriculum proiektua AJA hobekuntza plana

urteko memoria emaitza akademikoak ikasleriaren proposamenak

familien proposamenak adm. eta zerb. proposam. beste barne agente batzuk

hezkuntza administrazioa kanpoko agenteak beste batzuk
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2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades

Helburua Objetivo 1

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian sakontzea

jarduerak

actividades

arduraduna-agenteak

responsable y agentes

denboralizazioa

temporalización

baliabideak

recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak

evaluación: indicadores y fechas

IRALE formakuntza. Euskararen erabilera sustatzeko Irakasle guztiak 7 asteazkenetan
(2 orduko saioak)

IRALEko formakuntzan
jasotako materiala
Ulibarri proiektua

Jasotako formakuntza gelara
eraman da eta berritasunak Ulibarri
proiektuan txertatu dira.

COVID19 dela eta, aurten ere, txikitxokoak bertan

behera geratu dira.

Geletan euskararen erabilpenaren aldeko ekintza

zehatzak egingo dira. Horretarako, Argitxo

pertsonaia erabiliko dugu.

HH 2,3,4 eta 5
urteko tutoreak.

Ikasturte osoan
zehar, 2-3 asteko
iraupenarekin.

Argitxo  eta
Argitxoren opariak:
eskutitzak,
gonbidapenak,
jolasak, txangoak,

Euskararekiko jarrera
positiboa erakustea (%90) eta
gehienetan euskaraz aritzen
saiatzea (%75).

LHko 1.ZIKLOA:
1.-“HARRI BITXIAK” proiektua era antolatuan betetzea.
2.-1. mailan ikasle askok duten mintzamena maila
eskasa hobetzeko estrategiak bultzatzea.

1.Tutore guztiak.
2.LHko 1. mailako
tutoreak.

1.Ikasturte osoan
zehar.
2.Ikasturte osoan
zehar.

1.Harri bitxiekin
trukatzeko oparitxoak,
argazkiak eta trena.
2.Baliabide anitzak.

1.Ebaluazio bakoitzerako oparien
aurreikuspenak betetzen joatea.
2.Ikasturtean zehar mintzamenaren
garapena aztertzea.

Euskararen erabilpen pertsonalaren kontrol taula. Irakasle guztiak
LH 2. ZIKLOA

Ikasturte osoan
zehar

Mahai gaineko taula Hilero zenbatuko da eta arloko
notan eragina izango du.

Euskarodromoa LH 3.ZIKLO 1.hiruhilabetean 3
kanpaina egingo dira
(hilabeteko bat).

Txantiloia Adierazle gorriak zenbatzea.
Amaierako euskara arloko notan
islatuko da.

Antzerkia euskeraz ikustea LH 3.ZIKLO 2.hiruhilabetean.
Martxoak 16
Goiz batean

Antzezlana, irakasleak Ikasleen Euskararen erabilera %75a
izan da
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EGB Euskal girotze batrnetegiak DBH 1eko tutoreak 2. hiruhilabetea:
urtarrilean 4 egun

BARNETEGIA Balorazio orria

Irakasgai guztietan baloratuko da euskararen
erabilpena ebaluatzeko orduan

DBHko irakasle
guztioak

Urte osoan Irakasgai bakoitzean
programazioetan islatuko da

DBH-ZIENTZIA
1.Ahozko aurkezpenetan iaz adostutako errubrikak
erabiltzea

2.Hiztegi zientifikoa lantzea

3.Hauspoa tailerrak: egoera ez formalean euskera
lantzea

NNZZ mintegiko
irakasleak

NNZZ mintegiko
irakasleak

NNZZ mintegiko
irakasleak

Ikasturte osoan
zehar

Ikasturte osoan
zehar

Hiruhilabete
bakoitzean

Irakasgaiko gaiak

Egunkariak, Dibulgazio
zientifikoko siteak +
aldizkariak, Tertulia
kurrikularrak

Laborategia

Ebaluazio bakoitzean gutxienez
ahozko aurkezpen bat irakasgai
bakoitzean.
Azterketetan hiztegia ebaluatzeko
galderak.
Parte-hartzerakoan ikasleak
erregistro eta zehaztasuna
ebaluatzea

Hauspoa tailerren ebaluazioa

DBH:HIZKUNTZA PROIEKTUKO helburuak aintzat hartu
programazioetan eta hizkuntz-komunikazioko
konpetentziaren lorpen mailarako.

HNP +
Irakasle guztien
partehartzea

Ikasturtean zehar Programazioak Programazioetan hizkuntzaren
trataera
eta ebaluazioa txertatu den
behatzea.

DBH: Ikasgai guztietan hizkuntzaren trataera eta
ebaluazio bateratua lortzeko tresnak sortzea
(errubrikak, kontrol-zerrendak...) eta haien erabilera
ezartzea.

HNP +
Irakasle guztien
partehartzea

Ikasturtean zehar Programazioak Ikasturte amaierarako ikasgai
ezberdinetan hizkuntzaren trataera
eta
ebaluazioa ezarri dela ziurtatzea.

KOMIKITEKA eta liburutegiaren dinamizazioa Hauspoa
proiektuaren barne (Irakurketa plana sustatzeko).

HNP Ikasturtean zehar Komikiteka LIburutegiaren eta komikitekaren
erabilera zabaldu dela behartzea.

IRRATIGINTZA TAILERRA (DBH 3 eta 4)
Ahozkotasunaren lanketa irratiaren bitartez (Hauspoa
proiektuaren barne)

HNP + Berbaizu
Euskara Taldea

Ikasturtean zehar Ikastolako irrati
eremua, ordenagailuak,
mikrofonoak...

Irratiaren erabilera zabaldu dela
behatzea.

GIZARTE MINTEGIA : Hizkuntzaren trataera eta
ebaluazioa lantzea, ikasgaiko hiztegi eta testu mota
espezifikoetan(idatziz eta ahoz) sakonduz.

Gizarte mintegia Ikasturtean zehar ---

2021-2022 ikasturteko IKASTETXEKO URTEKO PLANA 6



2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades

Helburua Objetivo 2

Konpetentzia digitala sakontzea digitalizazioaren hezkuntza-erronkei erantzuteko.

jarduerak

actividades

arduraduna-agenteak

responsable y agentes

denboralizazioa

temporalización

baliabideak

recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak

evaluación: indicadores y fechas

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak LHrako eta
DBHrako bialdutko gailu digitalak banatu,
antolatu eta erabilera zehaztu.

IKT batzordea
Ikasketa buruak

1. hiruhilekoa Heldutako gailuak
SITEan dagoen
2021-22_Tresna
Informatikoak-INBENTARIOA

dokumentua
ATAL PEDAGOGIKOA
-PROIEKTUAK- IKT atala

Azaroan gailuak banatzen amaitu da
eta 2021-22_Tresna

Informatikoak-INBENTARIOA dokumentua
eguneratu da
Lehen hiruhilekoaren bukaerarako
IKT atalean gailu hauen erabilera
zehaztu egin  da.

DIGITALIZAZIO PLANA garatu. IKT batzordea Bi ikasturte:
2021-22
prestakuntza-
aholkularitza
2022-23 Plana
onartzea

Berritzeguneko
formazioa eta
baliabideak
SITEan dagoen
2021-22_Tresna
Informatikoak-INBENTARIOA

dokumentua
ATAL PEDAGOGIKOA
-PROIEKTUAK- IKT atala

2022ko ekainean Digitalizaio
Planaren diseinua eginda dago.

- Arbela digitala (Ebeam) erabilko dugu hainbat
ekintza burutzeko: ipuinak, abestiak,
informazioa topatzeko, errutinak lantzeko...
- Umeentzako ordenagailu  jokoak (Argitxo,

HH ko tutoreak Kurtso osoan zehar
Arbela digitala
Urtxintxako jolasak
Smart-notebook
Google aurkezpenak
Plataforma

Arbela digitalean egin diren
ekintza desberdinetan eta
umeen ordenagailetan %100ek
parte hartu dute.
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Xango, Txirritx...) eta word edo paint. HH 4 eta 5 urtekoak desberdinak
Umeen ordenagailuak

LH 3. mailan oinarrizko erabilpenean trebatzen
hasi
Cromebookin eta Classroomekin.
LH 4. mailan Cromebook eta Classroomen
erabilpenanekin jarraitu eta google doc landu.

LH3 eta LH4ko
tutoreak

Ikasturtean zehar Cromebookak LH 3. maila, oinarrizko
erabilpena lortzea
LH 4. maila erabilpenean
trebatzea eta google docken
testu laburrak idazten ikastea.

Mekanografia landuko da LH 5.MAILA Lehenengo
hiruhilabetean.
Tutoretza eta
alternatiba saioetan.

Chromebookak eta
plataforma ezberdinak.

Behaketa zuzenaren bidez.
Plataformak zuzenean gauzatzen
du zuzenketa.

Chromebook eta liburu digitalen erabileraren
sustapena

Irakasle guztiak Ikasturte osoa. Chrome book-ak, Eusko
Jaurlaritzak bidalitako
banakako
ordenagailuak.

Liburu digitalaren erabilera eta
ikasle bakoitzak ordenagailua izatea
ziurtatzea.

LHko 1. ZIKLOA
- Zikloko materiala digitala guztiak DRIVEn

eguneratzea.
- “Matematikarekin jolasean” proiektuan

Chromebook erabiltzen hastea.

- Koordinatzailea
- Tutoreak

- Ikasturtean zehar. - Gure fitxategiak
- Chromebook-ak
- Online materialak.

- Ebaluazioa amaieran bakoitzean,
materialetan egindako aldaketak
eguneratzea.

- Memoria egitean: Zer eta  noiz
erabili den.

DBH-ZIENTZIA

Mintegiko SITE-a antolatuko da erabiltzen diren
baliabideekin

STEAM  eta F-24 proiektuetako berriak INSTAGRAMen
publikatzea

NNZZ mintegiko
irakasle taldea

Hauspoa batzordeko
kideak

Kurtso osoan zehar

Kurtso osoan zehar

Simuladoreak,
laborategi birtualak

Mobila, argazkia

Kurtso bukaeran irakasgai
bakoitzean 5 baliabide gutxienez
sartu

Hilebetero gutxienez berri bat
publikatzea
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GAZTELANIA 1.DBH ETA 2.DBH

Erabiltzan dugun materiala eta liburuak digitalizatzea
eta Classroomen bidez erabiltzea.

Aintzane Villanueva
Rakel del Cerro

Kurtso osoan zehar. Chromebookak. Materiala digitala erabili dela eta
Classroomak sortu eta erabili direla
ziurtatzea.

DBH - Gizarte Zientziak
Material eta baliabide digitalen erabila zabaltzea.
Ikasgaia Classroomaren bitartez artikulatzea.

Gizarte mintegikideak Kurtso osoan zehar Chromebookak eta
google zerbitzuak

Materiala digitala erabili dela eta
Classroomak sortu eta erabili direla
ziurtatzea.

DBAH: TEKNO_PLASTIKA
Gai desberdinen errekurtso
didaktikoak mintegiko DRIVEan biltzea.

Mintegiko irakasleak Kurtso osoan zehar Simuladoreak
Kahoot jokuak
Clasroomean
erabilitako
errekurtsoak.

Ikasleekin erabili den material
digitala eta ikastaroetan erabilitako
material digitala kurtsoan zehar
gehitzea.
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2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades

Helburua Objetivo 3

Elkarbizitza Planean sakontzea   Hezkidetza Plana txertatuz eta arlo emozionalari helduz.

jarduerak

actividade

s

arduraduna-agenteak

responsable y agentes

denboralizazioa

temporalización

baliabideak

recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak

evaluación: indicadores y fechas

Elkarbizitza Planaren eguneraketarekin jarraitu:
- Hezkidetzaren Plana txertatu
- Tutoretza Plan eguneratu HH-LH/ DBH

Hezkidetza
Proiektuko
arduradunak
Aholkularia/
Orientatzailea
Tutoreak
Behatokia

Ikasturtean zehar

Hezkidetza Proiektua
Bizikasi materiala
CSE formazioko
materiala (Arantza
Fernandez Rivas)

Ekainaren bukaeran Elkarbizitza
Plana eguneratuta dago

Euren arteko gatazkak modu egokian bideratzen
saiatuko gara, Adostokien dinamika  batzuk erabiliz.
Norberaren eta besteen emozioak identifikatu,
onartu eta adierazten hastea izango da gure helburu
nagusia.
Hezkidetza proiekturekin batera hainbat jarduera
burutuko
dira.
· 3 urteko gelako egokitzapen proposamena.

HH ko tutoreak

HHko zikloa

Kurtso osoan
zehar.

Abendurako
proposamena
aurkeztu.

Bideoak, ipuinak,
abestiak, olerkiak,
horma irudiak, …

Proposamen txostena
eta egutegia.

%100ek parte hartzea
proposatutako jardueretan.

Txostena eta egutegia aurkeztea.
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LHko 1. ZIKLOA:
Hezkidetza plana betetzea eta ikasleak hortan
trebatzea.

Zikloko tutoreak
Hezkidetza
arduraduna

Ikasturtean zehar

Hezkidetza plana eta
Balio
Zibiko-sozialetarako
materialak.

Ikasleek Hezkidetzaren oinarriak
ulertu dituzte?
Gatazkak konpontzeko protokoloa
erabili da?
Balio zibiko-sozialetako programa
bete da?

Elkarbizitza lantzen jarraitzea.
Hezkidetzari jarraipena eman.

LH 2. zikloko
Tutoreak eta
Hezkidetza
arduraduna.

Ikasturtean zehar
balio,  tutoretza
saioetan eta
ospakizun
berezietan.

Liburuak,
ikus-entzumenezko
baliabideak, Nahiko
programako
baliabideak...

Ikasle eta irakasleen parte hartzea,
interesa eta jarrera kritikoa.

Soziograma bat pasatuko da, harremanak aztertzeko
eta hortik abiatuta arlo emozionala lantzeko.

LH 3.ZIKLO 1.hiruhilabetean Soziogramako txantiloia. Emaitzen analisia eta horien arabera
ekintza ezberdinak jarri dira
martxan beharren arabera.

DBH-ZIENTZIA
1. STEAM eta F-24 proiektuak. Bokazio
zientifiko-teknologikoak sustatzea, batez ere
neskeengan.
2. Hauspoa tailerrak. Egoera ez formalean
irakasle-ikasle eta ikasleen arteko harremanak
sustatzea
3.

STEAM batzordea

NNZZ irakasleak

Ikasturtean zehar

Hiruhilebetero

Steam gela

Laborategia

Steam proiektuko ebaluazioa

Hauspoa proiektuko ebaluazioa

DBH

Txoko morea sortu eta talde feministan parte
hartzea

DBH 3 eta 4ko
ikasleak, Hezkidetza
arduraduna,
Deustuko talde
feministako  parteide
bat eta beste irakasle
batzuk

Ikasturtean zehar
Plastika gela eta gela
arrunta

Egindako dinamiken ebaluazioa
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HH,LH eta DBH

Eskolako hezkidetzaren inguruko diagnosia egin non
gauden eta nora goazen zehaztuz.

Hezkidetzako
arduradunak,
irakasleak eta OOGko
berdintasun
arduraduna

Ikasturtean zehar Liburuak,
ikus-entzumenezko
baliabideak, Nahiko
programako
baliabideak...

Diagnosiaren ebaluazioa

Hezkidetza planean aurten egiteko programatutakoa
aurrera atera

Zuzendaritza,
Hezkidetzako
arduradunak,irakasle
ak, OOGko
berdintasun
arduraduna

Ikasturtean zehar Liburuak,
ikus-entzumenezko
baliabideak, Nahiko
programako baliabideak,
Beldur barik programa...

Planaren ebaluazioa,

2021-2022 ikasturteko IKASTETXEKO URTEKO PLANA 12



2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades

Helburua Objetivo 4

Komunikazioa eta koordinazioa sendotzea ziklo artean eta zuzendaritza aldaketaren aurrean.

jarduerak

actividades

arduraduna-agenteak

responsable y agentes

denboralizazioa

temporalización

baliabideak

recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak

evaluación: indicadores y fechas

HIZKUNTZ-NORMALIZAZIOArako koordinazio bilerak
egin

HNPT Hiruhilean behIn Ulibarri proiektua
NOLEGA proiektuia
KRONOGRAMA
IRALE formazioko
materiala eta
baliabideak

Ulibarri planaren diagnosia eta
ebaluazioa egin da
Ulibarre plana eguneratu da.
KRONOGRAMA eguneratu da

DIGITALIZAZIO PLANA eratzeko koordinazio bilerak
egin

IKT BATZORDEA Hiruhilean behin Material informatikoa
eta bere zerrenda
SITE
INIKA
WEB orrialdea
ikastolako domeinua
lizentzia digitalak

Digitalizazio Plana idatzi egin da.

BEHATOKIAREN EGUTEGIA prestatu  eta bilerak
bideratu

BAT TALDEA Hiruhilean behin ELKARBIOZITZA PLANA

Etapa desberdinetan irteerak berrikusi eta finkatu PEDAGOGIKA
BATZORDEA

Ekainan Urteko Planaren 3.2
atala
2021.22 Memoria

Memorian adostasuna adierazi da.
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Mailaka bilduko gara  programazioa adosteko   eta
jarraipena emateko.
Ziklo bilerak izango ditugu.
Gurasoekiko harremanak aurrez aurrekoak, meet,
telefono eta Inika bidez izango dira.,

HHko tutore guztiak. Astero, kurtso osona
zehar.
Astero, kurtso osoan
zehar.
Urtean zehar

HHko geletan
HH 5 urteko gelan
Ikastolako gelak, meet,
ordenagaiulua,
telefonoa,...

Mailaka erabaki bateratuak hartzea.
Informazioa jasotzea  eta erabaki
bateratuak hartzea.
Familiekin harremana ohikotasunez
izatea.

LHko 1. ZIKLOA:
1.Gurasoekiko elkarrizketak aurrez-aurre egitea.
2.Tutoreak “FOXIT READER” programaren
erabilpenean trebatzea

1.Tutoreak
2.Tutoreak

1.Ikasturte ososan
zehar.
2.Zikloko
biltzarretan.

1.Ordutegia.
2.“E-BEAN”
proiektatzeko sistema.

Ikasturte amaieran:
1.Guraso guztiekin elkarrizketatu
gara?
2.Tutore guztiek ezagutzen dute
“Foxit reader” programa?

Zikloko koordinazioa. LH 2. ZIKLOA Astero. Ekintzaren araberakoak Zikloan erabaki bateratuak hartzea.

Ekintza nagusiak prestatzen direnean parte aktiboa
izatea.

LH 3.ZIKLO Ikasturte osoan
zehar

Ekintzaren araberakoak Partehartzea aktiboa izan da.

Inikan ikasturte bukaeran ikasleei buruzko txostena
osatzen dugunez, hurrengo ikasturtean informazio
hori eskuragarri izango dute gainerako irakasleek.

Irakasle taldea Ikasturte osoan
zehar

Inika Ikasturte amaierarako txosten
guztiak beteta izatea.

DBH-ZIENTZIA

STEAM proiektua, mintegi ezberdinen proiektua
denez, mintegi ezberdinen koordinazioa bultzatzea

STEAM batzordea Ikasturte osoan
zehar

STEAM gela Steam proiektuaren ebaluazioa

DBH HAUSPOA
HAUSPOA proiektuan DBHko irakasle guztiek parte
hartzen dutenez, mintegi buruekin koordinatzea.

HAUSPOA batzordea Ikasturte osoan zehar Irakasleen gela HAUSPOA proiektuaren ebaluazioa
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]

aspectos de funcionamiento general del centro

Eskola egutegia eta ordutegia Calendario escolar y horario general del centro [imprimir

desde la aplicación]
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HAUSPOA programa dela eta, 15:15etatik 16:45tara, astelehen, astearte eta ostegunetan, errefortzuak eta tailerrak
egiten dira.

Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones

Ohiko ebaluazioaren notaren erreklamazioak bi eskola eguneko epean egingo dira, jarraibideak Hezkuntzako
Sailburuordearen eranskinean agertzen den eran.
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Erreklamazioak bi eskola eguneko epean egingo dira, jarraibideak Hezkuntzako Sailburuordearen eranskinean
agertzen den eran.

Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas del

profesorado

1. Irakasleen ezaugarriak (titulazioa, historiala, konpetentzia,...)
2. Kargu batzuk konfiantzazkoak dira. (Zuzendaritzari lotuta)
3. Batzuetan ordutegiaren arabera bilatzen da pertsona egokia. Kontuan hartu behar da

administrazioak ematen duen ordu kreditua

Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías

HH/LH

HH eta LHn behar izanen eta ezaugarrien arabera banatzen dira tutoretzak. Saiatzen gara behin
behineko irakasleak ziklo berdinean ez izaten.

Titulazioa/espezialitatea  ere kontuan hartzen da.

DBH

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

Jarduera esklusibo saioen antolaketa [haur eta lehen hezkuntzan] eta ikastexean ezohiko

arreta emateko saioen antolaketa [beste mailatan] Organización de sesiones de dedicación

exclusiva [infantil y primaria] y organización de sesiones de permanencia no habitual en el

centro [otros niveles]

Astearte, asteazken eta ostegunetan, 9:00etatik 9:30etara, zikloetan biltzen dira HH eta LHko
irakasleak lan egiteko. Asteartetan, 13:00etatik 14:00etara, zikloko bilerak egiten dira.
Asteazkenetan formazioa, zikloen arteko koordinazioa eta klaustroak egiten dira, 14:30etatik
16:30etara. DBH etaparekin elkartu behar ez denean, formakuntza 13:00-15:00etara
aurreratuko da HHn eta LHn.

DBHn Ebaluazio saioak eta ebaluazio erdiko saioak (egutegian adierazita daude), 15:00etatik
aurrera, bukatu arte.
Horrez gain, asteazkenetan bildu egiten dira 14:30etan irakasle guztiak koordinazio eta
formakuntza direla eta. Beste zikloetakoekin koordinazioa, formakuntza eta klaustroak ere ordu
horretan egiten dira.

Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado

HH/LH-HH2 urtekoen gelak berriak dira urtero. LH1 eta LH5.mailan ere ikasturtero berrizten dira

1. Neska eta mutil kopuruaren arteko oreka.
2. Adinaren oreka.
3. Eduki mailak orekatuta egotea talde guztietan. Etxeko hizkuntza ere kontuan hartzen da,

oreka bilatzeko.
4. Errepikatzaileen kopuru antzekoa izatea talde guztietan.

Kasu berezietan ikasleen jarrera edo lagunak izatea hartzen da kontuan.

DBH- DBH1.mailako taldeak urtero dira berriak

1. DBHko  1.  Mailako  taldeak  egiteko  LH  6.  mailako  tutoreekin  egiten  dira,  haiek
dutelako   horien   informazioa.  Kontuan  hartzen da erlijio  ikasgaia hartu  duten
ikasleak guztiok gela berean egoteko. Aproposa ikusten dugu berrien jatorrizko
ikastetxeekin hitz egitea informazioa lortzeko.

2. DBH  1.etik  2.era  taldeak  mantentzen saiatzen  da,  irakasleek  ez badute
berantolatzea egokiagoa ikusten.

3. DBH   2.,   3.   eta   4.   mailan   saiatzen   gara   orekatzen   nesken   eta   mutilen
kopurua, errepikatzaileen   kopurua   eta   honez   gain,   hautazkoen   aukeraketa.
Salbuespenak   egon daitezke. Beti ere egoera aztertuta eta aldaketa komenigarria
ikusten bada.

Sortzen diren talde berriak eta konfidentzialtasuna dela eta, zerrenda berriak ez direla ikasleak
hasi arte zabalduko zaindu behar da.
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Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organización del

apoyo y del refuerzo educativo

Alde batetik, HPBko ikasle kopuruaren arabera administrazioak PT eta EMI irakasleak
esleitzen ditu. Kontsultorea/Orientatzailea eta irakasleen artean ordu banaketa antolatzen
da ikasleen  beharrizanen arabera.
Bestalde, Ebaluazio diagnostikoaren emaitzez eta irakasle taldearen iritziaz baliatuz
bikoizketak (DBH) edo indartzeak (LH) antolatzen dira ikasgai batzuetan. DBHn ikasleen
kopuruak ere kontuan hartzen ditugu bikoizketak antolatzeko.
Aurreko ikasturteko ikasgairen bat gainditu gabe duten ikasleentzat errefortzu programa
antolatzen da.(HIBP-a)

Errepikatzaileentzako programa berezia egingo da (HIBP)
LH5. eta 6. mailetako ikasle batzuekin, Bidelaguna Programa hasi zen iaz. Errefortzu hauek
eguerdian egiten dira.
DBHn HAUSPOA proiektua hasi zen iaz. Hori dela eta, errefortzuak egiten dira hiru
arratsaldeetan.

Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de

organización y distribución de los espacios comunes

● Gure ikastetxeko arazorik larriena espazio falta izan da beti, duda barik, baina bizitzen ari

garen egoerak arazo hau areagotu du. Arazo hau aurten eta batez ere jolasaldietan,

nabarmendu da. Ikastalde batzuek pasiloetan egin behar dute errekreoa kanpora

ateratzen direnek aforoak eta distantziak mantendu ahal izateko. Taldeak txandakatzen

saiatzen gara beti berdinak barruan ez geratzeko baina eguraldi txarra dugunean bereziki

zaila egiten zaigu. DBHko 1.zikloko ikasleak 11:00etan ateratzen dira patiora eta LHkoak

11:30etan. DBHko 2.zikloko ikasleak, gurasoen baimenarekin, kalera ateratzen dira

jolasorduan, barruan zerbitzu hori ematea ezinezkoa dugulako. Egoera aldatzen ari

direnez, arazo honen konponketa berrikusiko dugu. HH 3-4 eta 5 urtekoek hiru

txandetan egiten dute errekreoa barruko patio batean, burbuila taldeak errespetatuz.

● Heziketa Fisikoko klaseak Kiroldegiak dituen moduluetan eta futbol zelaian banatzen dira

beti.

● Partekatzen diren beste gelak (psikomotrizitate gela, laborategia, DBHko informatika...)

erreserbatuko dira Inikan eta irakaslea Kontingentzia Planean adierazten den moduak

gauzak uzteaz arduratuko da (garbiketa eta aireztapena)

● Jantokian ere aipatu dugun espazio falta oztopo larria da. Eguerdian ikasleak banatzen

saiatzen dira, beti ere burbuilak errespetatuz, eta talde batzuk pasiloetan utzi behar

dituzte. Orain arte egin diren eskolaz kanpoko ekintzak lagungarriak izan dira taldeen

kopuruak patioetan gutxitzeko baina egoerak aukera hau ere murriztu du.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa Profesorado y distribución de tutorías

IZEN ABIZEBAK

NOMBRE Y APELLIDOS

MAILA-ETAPA-TALDEA

NIVEL-ETAPA-GRUPO

KARGUA

CARGO

ORDU GUTXI

REDUC. HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA

CICLO-DEPARTAMENTO

FAMILIEI ARRETARAKO ORDUTEG

HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

MARÍA JESÚS GOROSTIZA DBH Zuzendaria Osoa Tekno-Plastika Adosteko

ITZIAR BELASKO LH Zuzendariordea Osoa Lehen Hezkuntza Adosteko

OLGA LÓPEZ DBH DBHko Ikasketa burua Osoa Natur Zientziak Adosteko

IBAN SÁEZ LH HLHko Ikasketa Burua Osoa Lehen Hezkuntza Adosteko

ELOY ETXEGIBEL DBH Idazkaria Osoa Gizarte Zientziak Adosteko

ANA ADUNA ORTUETA LH 5-6 Tutorea Osoa LH Adosteko

ANE ALARCIA MERCADO LH 5-6 Koord LH Adosteko

AINHOA ALAYO BILBAO LH 1-2 LH Adosteko

LIBE ALONSO LEIBAR DBH Tutorea Osoa GIZARTE Adosteko

BERONIKE ANGULO ALONSO DBH Jantokiko arduraduna Osoa GIZARTE Adosteko

LEIRE ANTON CASAMITJANA DBH 2/3 EUSKERA Adosteko

JULEN ARANA SOLAGUREN DBH 1/3 GIZARTE Adosteko

GOIZALDE ARANSOLO AJURIA LH 3-4 1/2 LH Adosteko

ENEKO ARETXABALETA URQUIZA DBH 1/3 ORIENTAZIOA Adosteko

NURIA ARROYO GONZALEZ LH 5-6 1/3 LH Adosteko

MARITERE ARTETXE BARRENA LH 5-6 Tutorea 5/6 LH Adosteko

ESTIBALIZ ASTIGARRAGA CELAYA DBH Koord Osoa EUSKARA Adosteko

PEIO AZCONA CARRIEGAS DBH 2/3 GIZARTE Adosteko

GAIZKA AZKAGORTA ORADERA LH 1-2 Jantokiko arduraduna Osoa LH Adosteko

IRATXE BARADO CABALLERO LH 3-4 LH Adosteko

DAVID BAREZ PEREZ LH 5-6 Osoa LH Adosteko

AINARA BARRIO RUIZ HH Koord /Tutorea Osoa HH Adosteko

LOURDES BASABE OBIETA DBH Tutorea Osoa TEKNO-PLASTIKA Adosteko
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AINHOA BASTERRA FERNANDEZ LH 3-4 Osoa LH Adosteko

ITZIAR BELASKO SAIZ LH 3-4 Zuzendariordea Osoa LH Adosteko

AMAIA BUEN ITURRIAGA HH Osoa HH Adosteko

SOLE CRIADO RAMIRO HH-LH Osoa LH Adosteko

RAKEL DEL CERRO DBH Tutorea Osoa LENGUA CASTELLANA Adosteko

IZARNE ELGEZABAL GOMEZ DBH Tutorea Osoa NATUR ZIENTZIAK Adosteko

AURELIO ERDOZAIN BAZTAN DBH Tutorea Osoa EUSKARA Adosteko

MONIKA ERIZ ARANDO DBH Osoa INGELESA Adosteko

MIREN ESCUDERO BIZKARGUENAGA LH 3-4 Koord Osoa LH Adosteko

GORETTI ESKALZA MIGUEL HH Tutorea Osoa HH Adosteko

IBAN ETXEBARRIA BARTOLOME HH Tutorea Osoa HH Adosteko

ELOY ETXEGIBEL ALBERDI DBH Idazk Osoa GIZARTE Adosteko

OLATZ FONTAN FERNANDEZ DBH Osoa FRANTSESA Adosteko

AITZIBER GAINTZA JAUREGI HH 1/2 HH Adosteko

ADA GANA OLAETA DBH Tutorea Osoa LENGUA CASTELLANA Adosteko

NATALIA GARDEAZABAL DIEZ DBH Osoa INGELESA Adosteko

IBAI GOIKOETXEA LOPEZ LH 5-6 Osoa LH Adosteko

LIBE GOIRI AURTENETXE DBH Osoa TEKNO-PLASTIKA Adosteko

IKERNE GOITIA PAGOAGA LH 3-4 Tutorea 5/6 LH Adosteko

AIORA GOITIZ IZAGUIRRE DBH Tutorea Osoa NATUR ZIENTZIAK Adosteko

CRISTINA GONDRA DONDIZ DBH Osoa ORIENTAZIOA Adosteko

MARIA JESUS GOROSTIZA EMPARANZA DBH Zuzendaria Osoa TEKNO-PLASTKA Adosteko

EDURNE GURTUBAI ZUAZO HH 1/2 HH Adosteko

SUSANA HERNANDEZ SAN JOSE LH 1-2 Tutorea Osoa LH Adosteko

KARMELE INTXAURRAGA MENDIBIL LH 3-4 Tutorea Osoa LH Adosteko

MIREN IRIONDO MARTIN LH 3-4 Tutorea LH Adosteko
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ANABEL ITURRIOZ URIONDO DBH Osoa TKNO-PLAST Adosteko

AINHOA IZURIETA BILBAO LH 5-6 Tutorea LH Adosteko

ANTONIO JIMENEZ RONCERO DBH Osoa OTIENTAZIOA Adosteko

FELIX LABURU ARRARTE LH 3-4 LH Adosteko

OLGA LOPEZ ANGULO DBH Ik.Burua Osoa NATUR ZIENTZIAK Adosteko

ROBERTO MACUA CHANA DBH Tutorea Osoa LENGUA CASTELLANO Adosteko

AITOR MARKINEZ ARRUZA LH 1-2 Tutorea Osoa LH Adosteko

MARINA MENDIGUREN LH 3-4 LH Adosteko

IRATXE MIÑAMBRES SAEZ DBH Hauspoa Osoa TEKNO-PLAST Adosteko

ITXASO MONEDERO EGILUZ DBH Tutorea Osoa MATEMATIKA Adosteko

JOANA MUÑOZ LANDA HH Tutorea Osoa Adosteko

CARLOS NIETO URRESTI LH 5-6 Osoa LH Adosteko

LOURDES OBIETA MAÑARICUA LH 3-4 Tutorea Osoa LH Adosteko

NAGORE ORTEGA SOLACHI HH Tutorea Osoa Adosteko

AITZIBER OTAOLEA Mtz. DE MORENTI HH Tutorea Osoa Adosteko

ITXASO PADIN TENA HH Tutorea Adosteko

UXUE PASCUAL VIRTO DBH integi Burua 2/3 GIZARTE Adosteko

VANESA PAYO CAMIRUAGA DBH 2/3 INGELESA Adosteko

IÑIGO PEREZ GAZQUEZ DBH 2/3 GIZARTE Adosteko

AINHOA REMENTERIA RODRIGUEZ DBH Tutorea Osoa GIZARTE Adosteko

IBAN SAEZ GONZALEZ HH Ik.Burua Osoa Adosteko

MAITE SAGARDUY AREIZAGA DBH Osoa NATUR ZIENTZIAK Adosteko

GARAZI SANTAMARINA GONZALEZ DBH Osoa MATEMATIKA Adosteko

GERARDO SIENRA ALVAREZ LH 1-2 Koord / Tutorea Osoa LH Adosteko

IDOIA TORRE URIARTE LH 1-2 Tutorea Osoa LH Adosteko

IÑAKI UNTZUETA AIESTA LH 3-4 Osoa LH Adosteko
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LOINAZ URIBE-ETXEBARRIA HH Tutorea Osoa Adosteko

IDURRE URRESTI HUERGA HH Osoa Adosteko

LAURA VALLEJO ZALDIVAR DBH Tutorea Osoa MATEMATIKA Adosteko

KARMELE VIADERO IPENZA LH 5-6 Tutorea LH Adosteko

BEGOÑA VICENTE SERRALTA LH 1-2 LH Adosteko

AINTZANE VILLANUEVA GANGOITI DBH Mintegi Burua Osoa LENGUA CASTELLANA Adosteko

ALICIA VILLATE PRADERA DBH Tutorea Osoa Adosteko

LEIRE ZIARSOLO SAN NICOLAS DBH 1/3 ERLIJIO Adosteko

IRANTZU SAN MARTIN MAS 1/3 LH Adosteko

Hezitzaileak Auxiliares

ENERITZ ARONDO ORTIZ DE ZARATE

ESTIBALIZ SAINZ DE MATURANA CARRILLO DE ALBORNOZ

OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
TALDEA / GRUPO

BATZORDEA / COMISIÓN
irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

GOROSTIZA ENPARANZA, MARÍA JESÚS X IRAUNKORRA

SÁEZ GONZÁLEZ, IBAN X
ETXEGIBEL ALBERDI, ELOY X IRAUNKORRA / EKONOMIKOA

GOIKOETXEA LOPEZ, IBAI X IRAUNKORRA

BELASKO SÁIZ, ITZIAR X EKONOMIKOA

ESCUDERO BIZKARGUENAGA, MIREN X
ETXEBARRIA BARTOLOMÉ, IBAN X
LOPEZ ANGULO, OLGA X
ORTEGA SOLACHI, NAGORE X
PASCUAL VITO, UXUE X IRAUNKORRA
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PINILLOS SANZ DE GALDEANO, NEVA X
SAGARDUY AREIZAGA, MAITE X
UNTZUETA AIESTA, IÑAKI X
BOLIBAR ARCE, AISHA X
CUBILLO MARIN, GAIZKA X
ARLUZEA AHEDO, ESTIBALIZ X
ATUTXA GURTUBAI, JANIRE X
BIDAGUREN DIEGO, IÑIGO X
CLAVELL RONCO, IDOIA X EKONOMIKOA

ETXEBARRIA INTXAURRAGA, IMANOL X
GARCIA AZPURU, AMAIA X HEZKIDETZA

GUTIÉRREZ MANRIQUE, MARIA X IRAUNKORRA

LEZEA LAFUENTE, ESTITXU X
LUZARRAGA ITURRIOZ, ARANTZAZU X
MASIP PERTIKA, OLATZ X IRAUNKORRA

SARRIONANDIA-IBARRA FERNÁNDEZ, BORJA X EKONOMIKOA

VARONA PAZOS, ESTIBALIZ X
VILLATE OLAMENDI, MAITE X
URKIJO JON X

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes]

IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS
TALDEA / GRUPO

BATZORDEA / COMISIÓN
irak / profes. ikas / alumn guras / fam adm-zerbitz udal / ayto

INTXAURRAGA MENDIBIL, KARMELE X
ALARCIA MERCADO, ANE X
TORRE URIARTE, IDOIA X
BARRIO RUIZ, AINARA X
SANTAMARINA GONZALEZ, GARAZI X
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak

experiencias, programas y proyectos

Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos

que se desarrollan en el centro:

LH 2.ZIKLOA ( LH4.)

“ELIKADURA OSASUNGARRIA ETA ARIKETA FISIKOA”

Bilboko Udalak  antolatutako tailerra. Jarduera fisikoa eta elikadura-ohitura osasungarriak

oinarri hartuta, ikasleek osasuna zaintzeko gaitasunak eskuratzea.

Bi orduko tailerra izango da.

2021-2022 ikasturtean BIDELAGUNA: eskola orduz kanpoko laguntza programa.

Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna.

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako ikasleak.

Lehentasuna izango dute eskolan zailtasuna edo atzerapenak dituzten ikasleak, horren

arrazoia beren gizarte-egoera desabantailatsua bada. (taldeko gutxienez: 8; gehienez:15).

Bidelaguna proiektu hau bereziki gizarte-desabantailako egoeran dauden ikasleei

zuzenduta badago ere, eskola-errendimendu txikia ez duen edo, beste egoera

batzuengatik, laguntza hori behar duen ikasleren bat ere sar dezakegu taldeetan, taldeen

heterogeneotasunak ikaskuntzak aberasten dituela badakigulako.

BIDELAGUNA programaren helburua eskola-arrakasta indizeak hobetzea da.

BIDELAGUNA programak bost orduko dedikazioa izango du astean; horietatik, lau ordu

ikaslearekin zuzenean emango dira, eta ordu bat jarraipena egin eta ikastetxeko

irakasleekin eta begiraleearekin koordinatzeko.

Ikastetxeko eskola-kontseiluak 2020ko ekaineko bileran onartu du BIDELAGUNA

programa egitea.

Jarduerak 2021ko urriaren 1en hasi eta 2022ko maiatzaren 31n amaitu behar du.

LH 3.ZIKLOA. BIDE HEZKUNTZA

5.mailakoak zein 6.mailakoak Udaltzaingoak Sarrikon duen egoitzara joango gara eta bertan

trafikoko araudia ezagutuko dute pista batetik bizikletaz ibiltzen.
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HAUSPOA PROIEKTUA DBH

HELBURUAK

1. Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak

kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean.

2. Ikastolan ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak ekarpen bat

egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel daitezen.

3. Ikastola ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren bitartez

emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea.

4. Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari ekinez,

haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz.

5. Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea.

6. Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea

Honako jarduera motak proposatuko dira:

-Gainditu gabeko ikasgaiak lantzeko saioak burutzea.

- Ikasketa prozesuan laguntzeko indartze tailerrak bideratzea

- Tailer ludikoak proposatzea.

- Elkarbizitzan aurrera pausu bat emateko jarduerak proposatzea.

ARTS AND CRAFTS LH 5-6

Plastikako tailerrak ingelesez egingo dira, ingelesaren erabilera sustatzeko eta hiztegi

berria lantzeko. Tailerrak astean behin egiten dira, ordubetez.

HELBURUAK

1. Plastika arloan burutzen diren lanak arte lanetan erabiltzeko interesa,

eskaintza hobetuz eta zabalduz.

2. Irudimena erabili produktuak egiteko.

3. Gela ezberdinetako ikasleen arteko harremanak sendotu.

4. Ingeleraren erabilpena bultzatu.

5. Arlo ezberdinetan landutakoa praktikan jarri.

METODOLOGIA

o Maila bakoitzeko taldeak errespetatuko dira eta irakasle berdinarekin ikasturtean zehar

eskulan ezberdinak egingo dira.

o Tailer bakoitzaren batazbesteko iraupena hiruhilabete bat da. Astean behin

egiten dira, ordu bateko saioan.

o Ikasturtearen amaieran erakusketa bat burutuko da egindako lanekin.
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AZTERKOSTA: 4.DBH

AZTERKOSTAren helburua ingurune naturala ezagutaraztea eta pertsonek inguru natural

horrekin duten lotura ezartzea da, kostaldeko ekosistema modu aktiboan

eta esperimentalean aztertuz.

Horrek zera esan nahi du: parte hartzen duten taldeek eta lagunek kostaldera

hurbildu, ongi aztertu eta galdera sorta xume batzuei erantzunez kostako zati

horri buruzko informazioa jaso behar dutela. Galdera sorta horietan hondartza,

itsasadar zein arroka eremuen ezaugarriak adierazten dira: datu orokorrak,

ezaugarri fisiko eta biologikoak, uraren kalitatea, zaborrik dagoen ala ez, eta

gizakiaren inpaktuaren inguruko buruzko informazioa.

BIRZIKLATZE KANPAINA DBH 4

Ecoembes empresa eta Bilboko udalak Bilbao birziklatuz ikastetxeetan sustapena lantzeko

antolatzen dituen tailerrak.

MONOLOGO ZIENTIFIKOAK-DBH 4

Fisikari, matematikari eta biologoek, besteak beste, jende guztiarentzako bakarrizketa

dibertigarri eta ulergarrien bidez zabaltzen dute zientzia.

Bakarrizketak aisialdiarekin lotuta daude, gai serio bat aurkezteko modu komikoan. Jende

asko erakartzeko modu atsegina dira, eta, horregatik, zientzia-dibulgaziorako erabiltzen dira.

Hori da, besteak beste, “The Big Van Theory” 12 biologoen, matematikarien, fisikarien eta

ingeniarien taldea, FamElab zientzia-dibulgazioko lehiaketaren bidez.

ZIENTZIA ASTEA- DBH 3

Helburua zientzia gaiak gizarteari hurbilaraztea, bere benetako erakargarritasuna erakustea,

eta gazteen, gazteen artean jakinmina piztea da.

KRISTALIZAZIO LEHIAKETA-DBH 4

Lehiaketa honen helburua, DBH-ko eta Batxilergoko ikasleak, Kristalografia Geologiaren adar

bateko zientzia-jarduerara hurbiltzea da, kristalen edertasuna eta erakargarritasuna baliatuz

eta hauek mineralen hazkundearekin duten antzekotasuna aprobetxatuz. Ikastetxe eta

ikasleen parte hartze zabala du, eta hauek egindako lana saritzeko sari mordoxka banatzen

da: 1., 2. eta 3. sariak eta aparteko sari hauek: zehaztasun zientifikoari, kristal edo

kristal-agregatu hoberenari, kristalen-muntai hoberena, poster esanguratsuena, talde

gogotsuena, aparteko bideo-muntaia, partaideen bozketaz talde hoberenaren kristalak, eta

antolatzaileen sari berezia.
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STEAM proiektua-DBH (eranskinen atalean ikus daiteke)

Proiektu honekin helburu asko eta oso anitzak lortu nahi ditugu. Hasteko, Steam espazio bat

eraiki ahal izatea dugu helburu, hori izango baitugu proiektuaren lehen fasea.

Gure premiekin bat datozen material teknologikoak ditugun espazio bat lortu ondoren,

hurrengo fasea hasi eta DBHko ikasleekin hainbat proiektu burutuko ditugu. Fase

horretan,ikasle nagusi horiek arduratuko dira Lehen Hezkuntzako ikasleei Zientzia eta

bokazio zientifikoa zabaltzen.

LORTU NAHI DITUGUN HELBURUAK:

1. Metodologia-aldaketarako lan egitea, ikasleen parte-hartze aktiboko ikaskuntzan

oinarrituta, manipulazio- eta esperimentazio-jarduerak eginez eta jakintzagaiak

diziplinartean integratuz.

2. S (Zientziak), M (Matematika),E (Ingeniaritza) eta T (teknologia) letretako bokazioak

sortzera bideratutako jarduerak eta programak garatzea, eta arreta berezia jartzea

emakumezko ikasleen bokazioetan, arlo horietan emakumezko erreferenteak ezarriz.

3. Artea "A" sustatzea; izan ere, kirolarekin batera, garapen intelektual handia eta ikasleen

garapenerako funtsezkoak diren elementu emozionalak ematen dituzten jarduerak

bideratzea. Izan ere, jarduera artistikoak funtsezkoak dira gure gizatasuna mantentzeko,

makinenganako gero eta menpekotasun handiagoa duen mundu honetan.

4. Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa bultzatzea hezkuntzaren etapa guztietan,

eta bertan sartzea eragile sozioekonomikoen lana.

Proiektu hau burutzeko ezinbestekoa den tresneria erabilgarria izango da urte askotan  zehar

eta jarduera ezberdinetarako

GREENPOWER F-24-DBH 3,4

F-24 kotxea eraikitzeko KITa izango dugu aurten eta kotxea eraikitzeaz gain, diseinuan,

marketinean eta finantziazioan lan egingo dute ikasleek. Aurten 2 lasterketetan parte

hartuko dugu. Ikasgela, egiazko bizitzari lotua den lankidetzako espazio batean bihurtzen

da. Ikasteko modu berri honek indartzen du, etenik gabe aldatzen ari den gure munduan,

ezaupideak, batetik, eta funtsezkotzat irizten diren trebetasunak, bestetik, egoera

berrietara aplikatzeko gaitasuna. Ikasleek oso modu positiboan baloratzen dute aldaketa

metodologiko hau, beren motibazioa eta ikasbidea aldezten dituelako.

AZTERTU programa ingurumen hezkuntza

AZTERTU Ingurumen Hezkuntzako programa bat da, ingurumena ezagutuz eta herritarren

parte-hartzea bultzatuz ingurumena zaintzeko beharraz ohartarazi eta kontzientziatu nahi

duena, eta, aldi berean, gizakiaren eta ingurunearen arteko harreman jasangarria bilatzen

duena.

Ikasleek ingurumen sailak emandako materialarekin datuak jaso eta ikerketa egin behar

dute.
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BBB (RCP) TAILERRA - DBH 4

Helburua: Ikasleek Bihotz-Biriken Bizkortze lehen sorospen-teknika eta protokoloa

ezagutzea eta praktikatzea, egoera erreal baten aurrean zelan jokatu behar dan jakiteko.

SEXU ANIZTASUNA DBH 2

Esangura elkartetik profesionalak etorriko dira DBH 2.mailako ikasleekin gai hau lantzeko.(Bi

egun, bi ordu gela bakoitza. Aurretik ordu bat tutoreekin eta egin eta gero beste bat).

DROGAMENPETASUNEN AURREZAINTZARAKO PROPOSAMENA ESKEINTZEN DBH 3,4

Helburuak:

· Drogen kontsumoaren gainean dituzten aukerak aztertzea, substantziei buruz erabiltzen

dituzten mitoei eta estereotipoei lotuta.

· Informazio objektiboa eta euren premietara egokitua ematea, drogen erabileren ondorioei

eta arriskuei buruzko ebidentzian oinarritutako ezaguerak lortu ditzaten, metodologia

elkarreragileak erabilita.

· Kontsumoen hasieran eta mantenimenduan taldeak duen eginkizunari buruzko

hausnarketa, modu kritikoan baloratuta drogen erabileraren arloan taldeak eragiten duen

presioa.

· Kontsumoetan taldeak eragindako presio-egoerak detektatzeko trebeziak

ZER DAKIGU TABAKOAZ ETA ALKOHOLAZ DBH2

Tabakoa eta alkohola: informazio objetivoa eta mitoak.

Organismoan eraginak, sexuare araberako ezberdintasunak

Talde presioa

SARE SOZIALEN ERABILERA DBH 1

Sare sozialaren erabilera librea sistatu

Segurtasun jarraibideak

Norbera eta gainontzekoen pribatutasuna.

Interneten erabilera arduratsua
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ZER DA SEXUA?

Kanpotik etorritako profesionala DBH 4 mailako ikasleei gai honi buruzko zalantzak

argitzera dator.

HERRI KIROLAK- DBH 3

Herri kirolen mundura hurbiltzea modalitare ezberdinak praktikatuz joku egokituen bidez.

Azken saioan egiten dan topaketan parte hartzea beste ikastetxeekaz batera ikasitakoa

praktikatuz.

ERRUGBYA - DBH3

Talde kirol honen inguruko arautegia, teknika eta joku desberdinak ikasi eta praktikatu.

Fangoko instalazioetara azkenengo saioan joatea, bertoko funtzionanendua ezagutzeko eta

animatu ezkero hango taldean entrenatzen hasteko.

LH 1. ZIKLOA  -  MATEMATIKAREKIN JOLASEAN

Matematika jolasen bidez taldeka lantzeko prozedura.

Hamabostean behin, bibliotekarekin tartekaturik, talde osoa psikomotrizitate gelara edo 1.

solairuko patioan joango da matematikarekin zerikusia duten jolas eta ekintza praktikoak

egitera: dadoak, eskilara jolasa, partxisa, antzararen jokoa, itsasontzi jokoa, bingoa,

bolumenak, pisuak, tribiala, galdera-erantzunak…

Ekintza hau covid19 larrialdiak baimentzen duen neurrian egingo da

LH 1. ZIKLOA  -  HARRI BITXIAK

Euskararen erabilpena zoriontzeko eta motibatzeko prozedura.

Astero, tutoretza orduan, euskararen erabilpena neurtuko da ikasleen parte hartzearen

bidez. Erabilpena egokia izan duten ikasleei (gehien gehienetan euskaraz ibili direnak) harri

bitxi bat merezi dutela errejistratuko zaie harri bitxien zerrenda. Bi edo lau harri bitxi

lortzen dituztenek trukatu ahal izango dituzte opari bat lortzeko.

Opariak erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.
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LH 1. ZIKLOA  -  EUSKARAREN EGUNA

Euskararekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Azaroan zehar abestiak eta dantzak ikasiko dituzte, abenduaren 3an ikastolako ikasleekin

batera egiteko.

Ziklo mailan marrazki txapelketa eta irrintzi txapelketa antolatuko dira. Marrazkien

txapeldunen irudiak “euskaragunea”ren txapelketara bidaliko dira eta irrintzien

txapeldunen argazkiak pasabidean egongo dira hurrengo txapelketara arte.

Asteazkena ez bada, arratsaldean, elkarrekin filma bat ikusiko dute eta txokolatada hartuko

dute.

Ekintza hau covid19 larrialdiak baimentzen duen neurrian egingo da.

LH 1. ZIKLOA  -  OLENTZERO ETA MARI DOMINGI JAIA

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Abenduan zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, abenduaren 23an ikastolako ikasleekin

batera egiteko.

Ziklo mailan plastika eta hizkuntzarekin lotuko da eta, jaiaren egunean, ikasleak baserritar

jantzita etorriko dira.

Lehenengo mailak kalejira egingo du HHko mailetatik eta bigarren mailak LH 2. eta 3.

zikloetatik, “gabonsaria” lortzeko.

Patioko jardueraren ondoren, pasabidean “hamaiketakoa” elkarrekin egingo dute.

Hamaiketakoa erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko

da.

Ekintza hau covid19 larrialdiak baimentzen duen neurrian egingo da.

LH 1. ZIKLOA  -  AGATE DEUNA

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, otsailaren 4an Deustun kalejiran

ateratzeko.

Agate deunaren bezperan, ikasleak baserritar jantzita etorriko dira. Taldeetako argazkiak

atera ondoren, goizeko 11etan, patioan eta denak elkarrekin, ikastola osorako abestuko

dute. Ondoren, maila bakoitza bere ibilbidea hasiko da Deustuko kale ezberdinetan zehar

abesten.

Arratsaldean, “askaria” ospatuko dute pasabidean, denak elkarrekin.

“Askaria” erosteko dirua sendiei ekintza berezietarako eskatutako diruarekin lortuko da.

Ekintza hau covid19 larrialdiak baimentzen duen neurrian egingo da.
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LH 1. ZIKLOA  -  ARATUSTEAK

Euskal kulturarekiko lotura afektiboa eta talde kohesioa indartzeko prozedura.

Urtarrilean zehar ikasleek abestiak ikasiko dituzte, gero ikastolako kalejiran abesteko.

Ziklo mailan plastikarekin lotuko da. Jaiaren egunean, ikasleak gustuko duten mozorro

jantzita etorriko dira.

Taldeko argazkia egin ondoren, kalejira egingo da, eta gero, tailerrak ikasgeletan.

Arratsaldean tailerrak amaitu eta txokolatada izango da.

Ekintza hau covid19 larrialdiak baimentzen duen neurrian egingo da.

LH 1. ZIKLOA  -  IKASGELAKO LIBURUTEGIA

Lehenengo mailan hirugarren hiruhilekoan eta bigarren mailan ikasturte osoan zehar egingo

da.

Ikasleek hamabostaldiko ikasgelako liburutegiko liburu bat eramango dute etxera:

-   Lehenengo mailan liburua irakurtzea izango da helburu bakarra, irakur mekanika eta

irakurzaletasuna indartzeko.

-   Bigarren mailan, liburua irakurriz gain, lehen hiruhilekoan galdetegi bat erantzun

beharko dute (irakur ulermena) eta beste bi hiruhilekoetan liburuari buruzko iritzi-fitxa

bete beharko dute (idazmena).

Liburuaren eguna eta Aste kulturala

Maiatzaren 2tik 6ra bitartean  bibliotekariak bideratuta Liburuaren egunagatik ikastolako

beheko solairuko atarian egiten den erakusketa egingo da, aurretik  mailaz maila

adostutako gaiaren inguruan landutako eta egindako produkzioekin.

Gurasoek antolatuko duten Aste kulturala epe berberean bideratuko da zuzendaritzarekin

koordinatuta.

   LARRIALDIETAKO SIMULAZIOA

Ikasturte hasieran, larrialdetarako simulazioa planifikatu eta burutuko da, aurrekoa

hobetzeko asmoz.

Jatorduan ere simulazioa planifikatuko da.

HNP ULIBARRI PROGRAMA

Euskeraren erabilera sustatzeko eta maila hobetzeko programa jarraituko da. Aurten

diagnosia egingo da.

Ulibarri_Plan_2021-2022 eranskinen atalean ikus daiteke.
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HEZKIDETZA PROIEKTUA

Ikasturte honetan, bi ikasturterako onartuta daukagun  Hezkidetza proiektua bideratuko da

Hezkidetzako arduradunen gidaritzapean eta Hezkidetza Plana osotuz.

Hezkidetza eta Tratu onen bidean  Proiektua eranskinen atalean ikus daiteke.

Ikastetxeko BIBLIOTEKA

DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA: Klase orduetan, irakurtzeko zaletasuna bultzatu ; hitzaldiak

eman, prestatu, entzun. Idazleak ezagutarazi;  biblioteken antolaketa ezagutu eta

erabili.

Eranskinen atalean Liburutegiko Urteko Plana 21-22 ikus daiteke.
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3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

formación y desarrollo profesional

Ikastetxearen prestakuntza proiektu edota ekintzak [deialdi ezberdinen barruan]

Actividades o proyectos de formación del centro ligados a convocatorias

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

IRALE H10

Euskara sozializazioa: Euskararekiko jarreretan eta

hizkuntza-ohituretan

eragiteko oinarriak eta jarduerak.

Aurrez aurrekoa

14 saio

HH-LH 13:00-15:00

Irailak 29

Urriak 6-20-27

Azaroak 10-24

Urtarrilak 12

DBH 15:00. 17:00

Irailak 29

Urriak -20-27

Azaroak 3-10

Abenduak 3

Urtarrilak 12

Covid-19 pandemiatik irteteko gaitasun

sozio-emozionalak garatzea.

Formazioa BAT taldea

On-line

Iraupena: 20 ordu ( 2 orduko 10

saio)

Ordutegia: 15: 30etik 17: 30era

Egunak:

Irailak 13, 15, 22, 27 eta 29

Urriak 4, 6, 13, 20 eta 25

GURE IKASLEEN SEXUALITATEARI LAGUNDUZ. Desira,

sexologia eta generoko zerbitzua.

HEZKIDETZA PROIEKTUA. Arduradunak

On-line

2 orduko 5 saio

17:00- 19:00

irailak 30

urriak 7-14-21-28

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak

Otras actividades o proyectos de formación del centro

gaiak eta egutegia / temas de formación y calendario

Genero identitatearen aldaketa.

Formazioa NAIZEN elkartea.

HH-LH irakasleria. Aurrez aurrekoa

Irailak 14-16

13:00-14:30

Nahiko programako formakuntza saioak

HH-LHko Hezkidetzako arduraduna

Zuzendariordea

2021-10-18/19 Mintegi

orokorra

1., 5. eta 6.mailako

unidade didaktikoei

dagozkien formakuntza

saioak

2021-11-10 Online

hitzaldia-1

2021-11-19 Online

hitzaldia-2

Bat taldeak jasotako formazioa klaustrokideei zabaldu Asteazken bat hiruhileko

bakoitzean
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Hezkidetza arduradunak Hezkidetzako proiektua klaustrokideen

artean landu

Asteazken bat hiruhileko

bakoitzean

ULIBARRI proiektua eguneratu Asteazken bat hiruhileko

bakoitzean

IKT Digitalizazio Plana. TOPAKETAK DANTZERTI

Ibarrekolanda Plaza

Azaroak 4, osteguna

HH-LH 9:00-11:00

DBH    12:00- 14:00

IKT Digitalizazio Plana lantzeko klaustrokideen artean Asteazken bat bigarren

eta hirugarren

hiruhilekoetan. Ekainako

ikaslerik gabeko goiz

batean.

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian

Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo

irakaslea

profesor/a

ekintza-gaia

actividad-tema

tokia

lugar

egutegia/ordutegia

fechas/horario

Mari Tere Artetxe Zuzendaritza ikastaroa Zehaztu gabe Zehaztu gabe

Goretti Eskalza Miguel IRALE- R300 Bilbon 2. hiruhilabetean

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza

ekintzak Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan

de formación del centro

irakaslea

profesor/a

ekintza-gaia

actividad-tema

tokia

lugar

egutegia/ordutegia

fechas/horario

Ane Alarcia ICT for language teaching Online Iraila-Urria

Amaiur Suárez Haurren eta nerabeen

kontrako sexu abusuak

oinarrizko ikastaroa

Online Urriak 4-Azaroak 22

Goretti Eskalza Miguel Haurren eta nerabeen

kontrako sexu abusuak

oinarrizko ikastaroa

Online Urriak 4-Azaroak 2
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias

HH

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

"ILARGIA IBAIA"

ikuskizuna

Ikuskizun batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.

Ondo pasatzea.

MITUSU
Nagore Ortega

Ainara Barrio
HH 2 urte

Ikastolan,

Abenduak,16

11:00etan

Gurasoak

Kurtso

amaierako

txangoa

Inguruneak eskaintzen dizkigun

paisaiak ezagutzea eta ondo pasatzea.

Autonomia era errealean eta

praktikoan lantzea.

Ikastola
Nagore Ortega

Ainara Barrio
HH 2 urte Ekainean Gurasoak

"ILARGIA IBAIA"

ikuskizuna

Ikuskizun batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.

Ondo pasatzea.

Euskaraz gozatzea eta bestelako arte

adierazpenak ezagutzea.

MITUSU

Loinaz

Uribe-etxebarr

ia Goretti

Eskalza

HH 3 urte

Ikastolan,

abenduaren 16an,

11:00etan

Familiek

Ikasturte

amaierako

irteera

Ikasturte amaiera ospatzea. Taldeetako

harremanak sendotzea. Ingurune

hurbila ezagutu eta errespetatzea.

Ondo pasatzea.

Ikastola

Loinaz

Uribe-etxebarr

ia Goretti

Eskalza

HH 3 urte
Ekainean data

zehazteke
Familiek

Antzerkia

Ikuskizun batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta

adieraztea.Ondo pasatzea. Euskerarekin

gozatzea

MITUSU

Iban

Etxebarria eta

Lara Calzado

HH 4 URTE Abenduaren 2an Familiek
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Lurraska

Inguruneak eskaintzen dizkigun

paisaiak ezagutzea eta ondo pasatzea.

Autonomia era errealean eta

praktikoan lantzea.

Ikastola eta

Lurraska

Iban

Etxebarria eta

Lara Calzado

HH4 URTE Martxoaren 14an Familiek

Itsas Museoa

Itsasoa ezagutzea eta ingurunea

errespetatzen ikastea.Museo baten

mantendu behar diren jarrerak

lantzea.Ondo pasatzea

Itsas museoa

Iban

Etxebarria eta

Lara Calzado

HH4 URTE Data zehaztu barik Familiek

Ikasturte

amaierako

txangoa

Ikasturte amaierako txangoa
Ikasturte

amaierako txangoa

Iban

Etxebarria eta

Lara Calzado

HH 4 URTE
Ekainean data

zehazteke
Familiek

Antzerkia

"baltasar

jaunaren

animaliak"

Ikuskizun batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta

adieraztea.Ondo pasatzea. Euskerarekin

gozatzea

MITUSU

Aitziber

Otaolea eta

Itxaso Padin

HH 5 URTE Abenduaren 2an Familiek

Izenaduba

Euskal mitologia ezagutzea, Olentzero

eta Mari Doomingiri gutuna ematea eta

ondo pasatzea.

Izenaduba

Aitziber

Otaolea eta

Itxaso Padin

HH 5 URTE Abenduaren 15an Familiek

Museoa Artearekin gozatzea Museoa

Aitziber

Otaolea eta

Itxaso Padin

HH 5 URTE zehaztu gabe Familiek

Baratze

Inguruneak eskaintzen dizkigun

paisaiak ezagutzea eta ondo pasatzea.

Autonomia era errealean eta

praktikoan lantzea.

Baratze

Aitziber

Otaolea eta

Itxaso Padin

HH 5 URTE Maiatzek 16 eta 17 Familiek

Ikasturte

amaierako
Ikasturte amaierako txangoa Ikastola

Aitziber

Otaolea eta
HH 5 URTE

Ekainean data

zehazteke
Familiek
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txangoa Itxaso Padin

ZINETXIKI

Pelikula batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.

Ondo pasatzea.

Euskaraz gozatzea eta bestelako arte

adierazpenak ezagutzea.

Arte Ederretako

aretoan

Iban

Etxebarria Lara

Calzado

Aitziber

Otaolea Itxaso

Padín

HH 4 URTE HH 5

URTE
Abenduaren 13an Familiek

ZINEUSKERA

Pelikula batean mantendu behar diren

jarrera egokiak lantzea eta adieraztea.

Ondo pasatzea.

Euskaraz gozatzea eta bestelako arte

adierazpenak ezagutzea.

Streaming bidez

IKASTOLAN

Nagore Ortega

Ainara Barrio

Loinaz

Uribe-etxebarr

ia Goretti

Eskalza Iban

Etxebarria Lara

Calzado

Aitziber

Otaolea Itxaso

Padín

HH 2 urte HH 3

urte HH 4 urte HH

5 urte

ELFKINAK: Azaroak

8tik 19ra MAYA

ERLEA: Martxoak

7tik 18ra

LH 1-2

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

AREITZ SOROA

BASERRI

ESKOLA

- Hiri ingurunetan ez dauden aukerak

ezagutzea

- Inguruko landare eta animali txikiak

Ikastola + "Areitz

Soroa"

baserri eskola

Gerardo Sienra

Idoia Torrea
LH 1. maila

Maiatzak 24

Galdames:

Areitz Soroa

Gurasoak
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1. MAILA ezagutzea.

- Elikagai batzuk sortzeko prozesuak

ezagutzea.

Egun osoa

9:30 - 17:00

AREITZ SOROA

BASERRI

ESKOLA

2. MAILA

- Hiri ingurunetan ez dauden aukerak

ezagutzea

- Inguruko landare eta animali txikiak

ezagutzea.

- Elikagai batzuk sortzeko prozesuak

ezagutzea.

Ikastola + "Areitz

Soroa"

baserri eskola

Susana

Hernandez

Aitor Markinez

LH 1. maila

Maiatzak 26

Galdames: Areitz

Soroa

Egun osoa 9:30 -

17:00

Gurasoak

IKASTURTE

AMAIERAKO

TXANGOA

1. eta 2. MAILA

- Ikasle eta irakasleen arteko

harremanak sendotzea.

- Inguruarekiko errespeto jarrerak

bultzatzea.

Ikastola Gerardo Sienra LH 1. eta 2. mailak

Ekainak 10.

MEÑAKAko

jolas-aldea eta

frontoia.

Gurasoak

BIDARTEKO

UDAL

BIBLIOTEKA

1. MAILA

- Deustun dauden kultur baliabideak

ezagutzea.

- Liburuen irakurketaren alde

dibertigarriaz gozatzea.

- Bibliotekaren funtzionamendua

ezagutzea.

Ikastola + Bilboko

Udala

Neba Pinillos

Gerardo Sienra

Idoia Torre

LH 1. maila

Otsailean ?

Bidarteko

biblioteka.

Goizean ordu

batzuk. Talde

bakoitza txanda

batean.

Bilboko Udala

ZINEMARA

JOATEA

1. ETA 2. MAILA

- Ikastolatik kanpo ohiko ekintzak

euskaraz egin daitezkeela barneratzea.

- Ikasleei eduki hurbilak eta balore

positiboak igorri.

- Zinema aretoak agerrarazi, balio eman

eta nola funtzionatzen duten ezagutu.

- Zinema ikustearen talde esperientzia

sustatzea.

Ikastola + Tinko

Euskara Elkartea
Gerardo Sienra LH 1. eta 2. mailak

Golem zinemak.

urriak 8
Gurasoak
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EUSKARAREN

EGUNA -

ASKARIA

- Euskaraz aritzea dibertigarria izan

daitekeela barneratzea.

- Elkarrekin ondo lan eginez irabazi

onak lortu ahal dituela barneratzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola Gerardo Sienra
LH 1. maila eta 2.

maila

Ikastolan.

Abenduak 2
Gurasoak

OLENTZERO ETA

MARI DOMINGI

JAIA -

HAMAIKETAKOA

- Elkarrekin ondo lan eginez irabazi

onak lortu ahal dituela ulertzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola Gerardo Sienra
LH 1. maila

eta 2. maila

Abenduak 23.

Ikastola barruan.
Gurasoak

AGATE

DEUNAREN

BEZPERA -

KALEJIRA

DEUSTUN

ZEHAR -

ASKARIA

- Kalean euskara hutsean aritzeko

erronkari aurre egitea.

- Euskaraz aritzea dibertigarria izan

daitekeela barneratzea.

- Elkarrekin ondo lan eginez irabazi

onak lortu ahal dituela barneratzea.

- Talde kohesioa ekintza

motibagarrietan lantzea.

Ikastola Gerardo Sienra
LH 1. maila eta 2.

maila

Otsailak 4.

Deustuko kaleetan.

Goizean: 10:30 -

12:00

Gurasoak

"HARRI

BITXIAK"

PROIEKTUAREN

OPARIAK

- Euskararen erabilpena sustatzea.

- Euskara erabiltzea balioan jartzea.

- Norbere buruan euskaraz egiteagatik

harrotasuna sortzea.

Ikastola. Ziklokoko

tutoreak
Gerardo Sienra

LH 1. maila

eta 2. maila

Ikasturte osoan

zehar
Gurasoak
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LH 3-4

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

ZINEMA Euskararekiko zaletasuna bultzatzea
Tinko Euskara

elkartea

3.Mailako

tutoreak
LH3 Urriak 13 goizez Gurasoak

GUGGENHEIM

Arte Hezkuntza era praktikoan lantzea

eta Bilboko eraikin garrantzitsua

ezagutzea

Guggenheim
3.mailako

tutoreak
LH3

Abenduak 17

goizez
Gurasoak

LURRASKA

Etxabereak eta senda belarrak

ezagutzea eta ikastaldearen

harremanak bultzatzea

Lurraska
3. mailako

tutoreak
LH3

Ajangiz

martxoak18 egun

osoa

Gurasoak

OROZKO

MUSEOA
Herri bat eta 1. sektorea ezagutzea Orozko Museoa

3. mailako

turoreak
LH3 ? egun osoa Gurasoak

Kurtso

amaierako

irteera

Kurtso bukaera agurtzea era atsegin eta

dibertigarri batean
Ikastola Karmele LH3

3. hiruhilean egun

osoa
Gurasoak

Euskararen

eguna,

ihauteriak,

paketeak

Euskaraz egindako ekintzetako saria Ikastola Karmele LH3 1. eta 2. hiruhilean Gurasoak

DO,RE,MI,KA
Bilboko Akordeoi Orkestra Sinfonikoa

entzun eta ikustea

Bilboko Akordeoi

Orkestra
Miren LH4 AZAROAK 9 goizez Gurasoak

ZINEMA Euskararekiko zaletasuna bultzatzea
Tinko Euskara

elkartea

4. mailako

tutoreak
LH4 Abenduak 10 Gurasoak

MERCABILBAO Merkatu handi baten funtzionamendua Mercabilbao 4. mailako LH4 LH4.B azaroak 26 Gurasoak
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ikusi eta elikagai ezberdinen

ezaugarriak bereiztu

tutoreak

MERCABILBAO

Merkatu handi baten funtzionamendua

ikusi eta elikagai ezberdinen

ezaugarriak bereiztu

Mercabilbao
4. mailko

tutoreak
LH4 LH4.A azaroak 25 Gurasoak

UDALETXEA Udalerriko erakundeak ezagutzea Bilboko Udala
4. mailako

tutoreak
LH4 2. hiruhilean Gurasoak

UDALETXEA Udalerriko erakundeak ezagutzea Bilboko Udala
4.mailako

tutoreak
LH4 2. hiruhilean Gurasoak

FORU

ALDUNDIA
Udalerriko erakundeak ezagutzea Foru Aldundia

4. mailako

tutoreak
LH4 2. hiruhilean Gurasoak

FORU

ALDUNDIA
Udalerriko erakundeak ezagutzea Foru Aldundia

4. mailako

turoreak
LH4 2. hiruhilean Gurasoak

SANTIMAMIÑE Historia aurreko berriak ikastea Santimamiñe
4. mailako

tutoreak
LH4 Maiatzak 26 Gurasoak

MUSEO

ARKEOLOGIKOA

Museoa, arkeologia eta patrimonioa

kontzeptuak ezagutzea.

Museo

Arkeologikoa

4. mailako

tutoreak
LH4 Maiatzak 4 LH4.B Gurasoak

MUSEO

ARKEOLOGIKOA

Museoa, arkeologia eta patrimonioa

kontzeptuak ezagutzea.

Museo

Arkeologikoa

4. mailako

tutoreak
LH4 Maiatzak 5 LH4.A Gurasoak

KURTSO

AMAIERAKO

IRTEERA

Kurtso bukaera agurtzea era atsegin eta

dibertigarrian
Ikastola

4. mailako

tutoreak
LH4 3. hiruhilean GUrasoak

Euskararen

eguna

ihauteriak

Euskaraz egindako ekintzegaitik saria Ikastola Karmele LH4 1. eta 2. hiruhilean
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LH 5-6

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

Ekoetxea
Urdaibai biosferaren erresabarko

natura ezagutzea. Elkarbitzitza sustatu.
Ikastola + Ekoetxea

3. zikloko

irakasleak
LH6

Azaroak 15-Egun

osoa 9:30 - 17:00
Gurasoak

Bird Center
Urdaibai biosferaren erresabarko

natura ezagutzea, hegaztiak batez ere.

Ikastola + Bird

Center

Karmele

Viadero
LH 5

Azaroak 18 - 09:30

- 17:00
Gurasoak

Armañon

Parketxea eta

Pozalagua

kobazuloa

Naturaren ezaugarriak identifikatzea

eta hauek zaintzearen garrantziaz

ohartzea.

Ikastola + Armañon

Parketxea
Nuria Arroyo LH5

Maiatzak 19 --

09:30 - 17:00
Gurasoak

Antzerkia -

Azkuna zentroa

Euskera sustatu eta errealitate

desberdinetara urbildu.

Ikastola+Bilboko

Udala

3. zikloko

irakasleak
LH6 - LH5

Martxoak 16 --

9:30-13:00
Gurasoak

Itsasmuseum Bilboko museoak eta kultura ezagutu. Ikastola
3. zikloko

irakasleas
LH6 Azaroak 4 Gurasoak

Eureka
Zientziako konpetentzia garatu eta

ikasleen interesa piztu.
Ikastola

3. zikloko

irakasleak
LH6

Maiatzak 12 --

9:30--17:00
Gurasoak

DBH

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

ZUMAIAKO

GEOPARKEA
Bertako geologia eta flysha ezagutzea NNZZ mintegia

Olga López,

Aiora Goitiz
DBH 4

Ekainak 14 Egun

osoa 8:30-17:00
Gurasoak
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DONOSTIAKO

EUREKA

MUSEOA

Elektrizitate eta mate tailerrak burutzea

NNZZ eta

MATEMATIKA

mintegiak

Garazi

Santamarina,

Maite

Sagarduy

DBH 2
Abenduak 1 Egun

osoa 8:30-16:30
Gurasoak

TORRE

MADARIAGA
Bioaniztasuna lantzea NNZZ mintegia Aiora Goitiz DBH 3

Martxoak 17

(3A-3C), Martxoak

25 (3B) 8:15-14:15

Gurasoak

KURTSO

AMAIERAKO

TXANGOA

Kurtsoari amaiera ona ematea eta ondo

pasatzea
DBHko irakasleak

DBHko

irakasleak
DBH Ekainak 17 Gurasoak

KAYAK SUP

Ur ekintzen inguruan teknika eta

segurtasun neurriak ezagutzea eta

praktikatzea gerora begira euren

aisialdian praktikatzeko

HF mintegia

Ainhoa

Rementeria,

Eloy Etxegibel

DBH-2 Iraila-Urria Gurasoak

SURFA

Ur ekintzen inguruan teknika eta

segurtasun neurriak ezagutzea eta

praktikatzea gerora begira euren

aisialdian praktikatzeko

HF mintegia

Ainhoa

Rementeria,

Eloy Etxegibel

DBH-4 Maiatza Gurasoak

ORIENTAZIOA

Orientazioaren inguruan arautegia,

ziurtasun neurriak eta orientatzeko

teknika ezagutzea eta praktikatzea

HF mintegia

Ainhoa

Rementeria,

Eloy Etxegibel

DBH 3 Maiatza Gurasoak

BOS-eko

kontzertua
Orkestraren ezagutzea

Bilboko

kontserbatorioan

Beronike

Angulo
DBH1

Bilboko

kontserbatorioan.O

tsailean

LOIOLAKO

SANTUTEGIA

Aro Modernoa Gaiarekin lotuta dagoen

Loiolako Iñigoren bizitza (Jesuiten

sorkuntza) ezagutzea

Gizarte Mintegia
Iñigo Pérez.

Julen Arana
DBH3

Loiolan. Azpeitia.

Maiatzaren 17an

8:30-14:15

Familiek
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EKAINEKO

KOBAZULOAK

Historiaurreko gaiarekin lotuta, ikusi

historiaurreko bizimodua eta

ezaugarriak

Gizarte Mintegia
Iñigo Perez.

Libe Alonso
DBH 1

Zestoan.

Maiatzaren 24ean

8:30-14:15

Familiek

INDUSTRIA

ONDAREA

Bilboko itsasaderreko industrializazioa

eta geratzen den industria ondarea

izagutzea. Bizkaia Zubi eskegia eta Rialia

Industria museoa bisitatuko ditugu.

Gizarte Mintegia Uxue Pascual DBH 4

Portugalete,

2021eko azaroak

16 8:30_14:15

Familiak

ARTE EDER

MUSEOA

Bilboko Arte Eder Museoa ezagutzera

joango gara.
Gizarte Mintegia Uxue Pascual DBH 4

Bilbo, 2021eko

otsaila

GASTEIZEKO

KATEDRAL

BERRIA

Erdi Aroarekin lotuta, GAsteizeko

katedral berria eta alde zaharra

ezgutuko ditugu.

Gizarte Mintegia

Libe Alonso

Olga Lopez Esti

Astigarraga

DBH 2
Gasteiz Abenduak

1 goiza 8:30-14:30

EUSKARAREN

ETXEA

Euskararen jatorri eta iraupenaren

nondik-norakoak ezagutzea
Euskara mintegia

Estibaliz

Astigarraga
DBH 3

Bilbo, otsailak 11,

talde bakoitzarekin

ordubeteko saioa

Gurasoak

URKIOLAMENDI

POL-POL
Euskal inguruak eta historia ezagutzea. Euskara mintegia

Leire Anton,

Ane Echevarria
DBH 2 Ekaina 8:15-14:15

ALHONDIGAKO

MEDIATEKA

Kulturgunea ezagutzeko eta liburuen

mundua ezagutarazteko
Euskara mintegia

Aurelio

Erdozain
DBH 1 Urtarrila-otsaila

ERRIBERAKO

MERKATUA

Elkarr¡zketak lantzeko zenbait

merkatarirekin
Euskara mintegia

Aurelio

Erdozain
DBH 1 Urria

ARTXANDA
Elkar ezagutzeko eta

gorputz-hezkuntzako ariketa bat
Tutoreak

Rakel, Ada,

Anabel, Alicia

eta Aurelio

DBH 1 Iraila

BAIONA

EZAGUTZEN
Euskal kulturaren ezagutzean sakontzea

Hizkuntzen

mintegia

Olatz eta

Monika
DBH 3-4

Martxoak 4 egun

osoa 8:15- 16:30
Gurasoak
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BARNETEGIA
Euskaraz modu informalean aritzeko

gunea

Euskara mintegia +

Tutoreak

Rakel, Ada,

Eloy, Monika,

Iratxe eta

Aurelio

DBH 1 Urtarrilaren 24-27 Guraasoak

BILBOKO ZUBIA
Bilboko zubiak aztertuz zubien egiturak

landuko dira.

Tekno-Plastika

mintegia

Anabel

Iturrioz, Libe

Goiri

DBH2
Apirilak 4 eta

apirilak 8

KALEKO ARTEA
Horma irudiak eta eskulturak

aztertzeko.

Tekno-Plastika

mintegia

Lourdes

Basabe eta

Iratxe

Miñambres

DBH3 eta DBH4

(plastika)

Otsailak 4 eta

otsailak 11
Gurasoak

DURANGOKO

AZOKA

Euskal kultuiraren azken berriak

ezagutzea
Euskara mintegia

Ane Echevarria

Estibaliz

Astigarraga

DBH 4
Abenduak 3 Goiza

9:00_14:15
Gurasoak

ESCAPE ROOM Talde lana sustatzea.
Matematika

mintegia

Itxaso

Monedero

Laura Vallejo

Garazi

Santamarina

DBH3 DBH 4
Azaroak

25,26,29,30
Gurasoak
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa programa de actividades extraescolares

jarduera

actividad

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

ATLETISMO

Abilezia motorren garapena.

Kirol abilezien garapena.

Kirol ohituren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Entrenamendu eta lasterketen bitartez
atletismoaren munduan murgiltzea.

Federakundeak edota beste erakunde
batzuek antolatutako kros eta
miniatletismo lasterketetan parte
hartzea.

Bizkaiko Atletismo
federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea.

Guraso ElkarteaLH3tik - DBH4ra

LH3-LH4-LH5 eta
LH6

Ostiraletan
17:30–18:30

2. Solairuko
patioan.

DBH

Ostiraletan 16-17

Deustuko
polikiroldegia

Erabiltzaileen familiek

ANTZEZPENA

Ariketa eta joko desberdinen bidez,
bakoitzaren ahalmen komunikatiboa
garatu nahi dugu, eta, horretarako,
gorputz-adierazpena, ahotsa, irudimena
eta harremanak lantzen ditugu.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso
Elkartea

HH5-etik aurrera

Deustuko
Polikiroldegian
eguerdian.

Astean behin

Erabiltzaileen familiek

ESKU PILOTA

Abilezia motorren garapena.

Kirol abilezien garapena.

Kirol ohituren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH2tik-LH4ra

LH1-LH2

Deustuko
Polikiroldegian

Eguerdian

LH3-LH4

Ikastolako

Erabiltzaileen familiek
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Frontoian

Ostiraletan
17:15-18:15

EUSKAL
DANTZAK

Jardueraren helburua da euskal kulturan
murgiltzea eta edozein erromerietan
dantzan egiteko gai izatea eta gozatzea

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH1-etik aurrera
Deustuko
polikiroldegian.
Astean behin

Erabiltzaileen familiek eta
Bizkaizko Dantzarien
Biltzarraren laguntza (LH
ikaskeentzat bakarrik)

DANTZA
GARAIKIDEA

-Erritmoa hobetu gorputzaren
mugimendua musikari lotuz.

-Zentzu estetikoa eta sormena landu
koreografiak sortuz

-Ekintza dibertigarri baten bidez egoera
fisiko-psikikoa hobetu

-Taldean lan egiteko gaitasuna handitu

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso Elkartea
LH1-etik aurrera

1. solairuko
patioetan

Ostiraletan

17:15-18:45

Erabiltzaileen familiek

FUTBOLA

Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH3-etik aurrera

Zelai Berdea eta
Deustuko
polikiroldegia

16:00-18:00

Erabiltzaileen familiek

FUTBOLA-ESKOLA -
HEZIKI

Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH1-2

Deustuko
polikiroldegia

17:00-18:00

Erabiltzaileen familiek

2021-2022 ikasturteko IKASTETXEKO URTEKO PLANA 48



HERRI KIROLAK

-Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

-Euskal kirola eta kultura indartzea.

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH 3-4-5-6
Bilboko
Polikiroldegietan

Erabiltzaileen familiek

MAHAI TENISA

-Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

-Ardura, aniztasuna eta begirunea

-Ping-pongaren berezko ezaugarriak
garatu

Mahi Teniseko
Bizkaiko
Federakuntza eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH4-etik aurrera

Ikastolako beheko
patioan

Asteazkenetan
15:00-17:00

Ostegunetan
17:15-18:15

Erabiltzaileen familiek

MARGOGINTZA

Prozedura desberdinen bitartez
(pinturak, tenpera, ikatz-marrazkia,
luma-muturra eta olio-pintura)
margotzeko teknika klasikoak irakasten
dira.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH1- etik aurrera
Ikastolako Jantokian

Astean behin
Erabiltzaileen familiek

MENDI TALDEA

Bizkaiko mendiak ezagutzea

Mendizaletasuna zabaldu

Naturarekin harremana estutu

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Guraso Elkarteak

Guraso ElkarteaLH3tik aurrera
Bizkaiko Mendiak

Urteko 4 Igandetan
Erabiltzaileen familiek

SASKI ESKOLA -
HEZIKI

Fisiko eta kirol trebetasunak garatu

Kirol ohiturak finkatu

Kirol baloreak garatu

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH1-2

Ikastolako patioa

Astean behin/
birritan

Asteleh.-Asteak.
17:20- 18:20

Erabiltzaileen familiek
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SASKIBALOIA

Abilezia motorren garapena.

Kirolaren balioen etikaren garapena.

Kirol gaitasunak: oreka, koordinazioa,
abiadura, konzentrazioa, taktika…

Foru Aldundiko Kirol
Zerbitzua eta
Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaLH3tik  aurrera

Ikastolako patioa
eta Deustuko
polikiroldegia

Asteleh-ostiralera

17:20- 20:55

Erabiltzaileen familiek

5EKOA JOLASARI

HH4-HH5-eko ikasleok bere adinari
dagozkion hainbat jokoen bitartez bere
motrizitatea, elkarlana eta arauak
errespetatzen ikasiko dute.

Umeen ezaugarriak ikusita (adina eta
gaitasunak) taldeko 10-12 partaide
izango dira.

Ekintza astean behin izango da, 60
minutuko iraupenarekin Deustuko
Polikiroldegiko pistan.

Ikastolako Guraso
Elkartea

Guraso ElkarteaHH4-HH5

Deustuko
polikiroldegia

Eguerdian (astean
behin)

Erabiltzaileen familiek
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5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares

zerbitzua

servicio

helburuak

objetivos

antolatzailea

organización

arduraduna

responsable

jasotzaileak

receptores

non - noiz

lugar-días-horario

finanziazioa

financiación

JANTOKIA

COMEDOR

Covid protokoloa jarraitzea eta
segurtasun neurri guztiak bermatzea

Ikastola
Ikastola Jantokia erabiltzen

duten ikasle guztiak

Egunero
13:00-15:00
HH2 euren jantokian
HH3tik DBHra
jantoki nagusian hiru
txandatan

Gurasoek ordaindutako
kuotak
Eusko Jaurlaritza

Euskeraren erabiliera sustatzea

Instalazioen berritzea. Obrak bideratzea

Espazioen eta elkarbizitzaren kudeaketa
bideratzea hezkidetzaren ikuspegia izanda.

GARRAIOA

TRANSPORTE

Ikasleak ikastetxera ekartzea eta, bueltan,
etxera eramatea. Delegazioa Meritxel Iza

HH/LHko ikasleak
Goizez daudenean:
08:30-09:30/15:00
Goiz eta arratsaldez
9:00-9:30/16:45-17:
30

Eusko Jaurlaritza

LIBURUTEGIA

BIBLIOTECA

Irakurzaletasuna bultzatu

Bibliotekaria Bibliotekaria
HH/LH/DBHko
ikasleria Ikasleen ordutegia Ikastola

Aisialdi kulturala bultzatu

Erabiltzaileak prestatu

Dokumentazio Hezkuntza eman

GOIZEKO GELA

Behar duten familiei goizeko zaintza
eskaintzea bateragarritasuna bermatuz

Guraso Elkartea
Jantoki/
Haurtzaindegi
Batzordea

HH eta LHko ikasleak

Covid-19a dela eta
ikastolako espazio
desberdinetan
8:00-9:30

Erabailtzaileen gurasoen
kuotak

Ikasleak jolas giro lasai batean egotea

Euskara bultzatzea

Ikasleentzako espazio ziurra bermatzea
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6. Ekonomia-kudeaketarako plana

plan de gestión económica

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los recursos

financieros.

1. Gastu arruntak

2. Material fungiblea/material didaktikoa

3. Mobiliarioa

4. Ikasturtearen gastu bereziak

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica

Zuzendaria/ Idazkaria /AKA

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso

● Eusko Jaurlaritza (Funtzionamendu gastuak, Ekipamendu gastuak, Testuliburuen

kudeaketarakoak)

● Bete erakundeak (Eguzki plakak)

● Familiak (Testuliburuen kudeaketarako)

● BIlboko Udalak (Proiektuak)

Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos

● Funtzionamendua:
HH/LH 13 700,46
DBH 26 473,31

● Ekipamendua:
HH +LH   3 906
DBH 3 242

● Eguzki plaka: 1 650,86
● Testuliburuen kudeaketarako (EJ): 14 627
● Testuliburuen kudeaketarako (familiak):  14 626

● Igeriketa-laguntza:   4547
● Udaletxeko dirulaguntza:  EUSKERA SAILA: 700

HEZKUNTZA SAILA: TRADIZIOAK/KULTURA:600 - ELKARBIZITZA: 2000
● BIDELAGUNA proiektua: 1650,60
● STEAM PROIEKTUA: 2 836

Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y

justificación de gastos

● Departamentuaren aplikazio informatikoa
● Fakturen erregistroa (bai transferentziaz egindakoak eta bai kutxa dirua erabiliz ere)

zuzendariaren sinadurarekin gastua baimenduz
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Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…

● AKA idazkariarekin eta zuzendariarekin gastuak baimentzeko
● Aurrekontuak eta gastuen egoera prestatu Eskola Kontseiluan aprobatzeko (abenduan eta

ekainean)
● Batzorde ekonomikoa (Ikasturtean hirutan )

Egin behar diren txostenak, edukina, nori informatu... Informes que se han de elaborar.

contenido, a quién informar…

● Aurrekontuetara bidaltzen dira txostenak. (Aurrekontuak, gastuen egoera, Kontseiluaren
onarpena,...)

● Zikloetan, Departamentuetan, … egiten diren gastu eskaerak Zuzendaritzan ikertzen dira eta
lehentasunak markatzen dira. Erabakitakoaren berri, geroago, zikloetara eta departamentura
eramaten da.

● Aurten inbertsio garrantzitsua egingo da hurrengo atalean:
COVID-19ko kutsaketak murrizteko ezinbestekoa ikusten den eta Eusko Jaurlaritzako
dotazioarekin nahiko ez dena erosteko
Jantokiko kudeaketa zuzenak dakarren material, baliabide eta tresnak erosteko. (garbigailua…)
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana plan

de información a la comunidad educativa

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,

bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…

Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas,

informes, revistas, página web, correo electrónico…

● Matrikula garaian ate irekiko jardunaldia antolatzen da familia berriekin. (Informazioa

ematen da, instalazioak bisitatu,...)

● HH-n hasierako batzarra – banan banako elkarrizketak (otsailaren inguruan) –

ikasturte amaierako txosten idatzia. INIKAren bidez harremanak.

● LH-n Ikasturte hasierako batzarra - Hiruhilabetero noten boletina INIKAren bidez eta

beharrezkoa ikusten denean, gurasoekiko bilera.

● DBH-n, Ikasturte hasierako batzarra. Arazoren bat dagoenean, tutore edo

irakasleekin INIKAren bitartez. 3 ebaluaketen noten boletinak gehi 3 ebaluaketa

erdiko txostenak, INIKAn ikusgai.

● Tabloian informazioa jartzen da (beken informazioa, ...)

● Etxeetara eta Inikaren bidez, informazioa bidaltzen da (webgunean ere eskegitzen

da). Gurasoen Parte Harte batzordea eta geletako ordezkarien WhatsApp taldeetatik

banatzen da informazioa. Iaztik Telegram bidea ere ezarri zen.

● Webgunean, informazio orokorra, Irteerak, Dokumentuak (protokoloak), Kexak edo

iradokizunak eskatzeko dokumentua, OOGn aprobatzen diren dokumentuak, Bekak…

● Ikasturte amaieran, Ikastolako urtekaria banatzen da (ikasturteko ekintzak kontatzen

dituena, taldeetako argazkiak, berriak,...)

● Webgunean eta INIKAn Ikastetxeko dokumentuak (Urteko Memoria, Urteko Plana ,

Hezkuntza Proiektua, Hobekuntza Plana...) eskegita egongo dira. Irakasleek Site-n

izango dute informazio guztia eskura.

● Posta elektronikoa eta INIKA erabiltzen da Guraso Elkartearekin eguneko zereginez

komunikatzeko.
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IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y

aprobación del pac

arduradunak

agentes

deboralizazioa

temporaliz.

estrategia, baliabide eta bideak

estrategias, recursos, canales

IKASLERIA

alumnado

Ikasketa Burua

OOGko Ikasleen

ordezkariak

Kurtso

hasieran
Web, Inika, Posta elektronikoa

IRAKASLERIA

profesorado

Zuzendaritza

taldea

Iraila eta

Urria,

asteko

bileretan

Informazioa zuzendaritzatik ziklo/mintegietara

eta bertako iritziak edota ideiak kontuan hartu

zuzendaritzan berriro. Batzorde Pedagogikoan

aztertu.

FAMILIAK

familias

OOGko guraso

ordezkariak

Urria /

Azaroaren

hasieran

Informazioa pasatu. (Web/Inika)

OOG-OMR
Zuzendaritza

taldea

Urriaren

amaiera

/ Azaroaren

hasiera

OOGko partaideei helaraziko zaie IUParen kopia

aztertzeko eta proposamenak adierazteko.

ADMINISTRAZIOA

administración

Zuzendaritza

taldea /AKA
Urria Informazioa pasatu eta iritziak jaso
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8. COVID-19ren aurrean jarduteko estrategiak

estrategias ante la COVID-19

COVID-19ren aurrean jarduteko estrategiak

2021-2022 ikasturtean, osasun-egoera hobetu den arren baina kontuan hartuta berragerraldi

bat gerta daitekeela, hezkuntza-jarduera ondoko hiru jokalekuetan gara daiteke:

1. agertokia. Lehen normaltasun-agertokia. Etapa eta maila guztiek aurrez aurreko

irakaskuntza-jarduera modu normalizatuan garatzeko aukera izango dute, segurtasun-

eta osasun-neurriak mantenduta. Horretarako kontingentzia plana prestatuta egongo

da, komunitateari jakinaraziko zaio eta jarraitu egingo da.

2. agertokia. Ikastetxean dauden ikasleekin eta etxean dauden ikasleekin

irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzen derrigortuko du eta aurrez aurreko

jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu ala aldi berean egin ahal izateko

neurriak ezarriko dira. Gerta daiteke maila edota ikasgela batzuetan etxean isolatuta

egon behar izatea ikasle kopururen bat. Kasu horietan ondorengo taulan azalduko

diren 2. agerraldiko neurriak ezarriko eta jarraituko dira. Aurrez aurre dauden kideek

kontingentzia planean adierazitakoa jarraitu beharko dute.

Ikasle kalteberenak edota zailtasun gehien duten ikasleen jardueraren  balorazioa

aholkulariak/orientatzaileak eta   ikasketa buruek bideratuko dute, beti ere tutoreen

informazioa aintzat hartuta, eta jarraipena egingo dute.

3. agertokia. Ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera ikasleri osoarentzat ekarriko du,

etxealdi orokorra. Ondorengo taulan kasu horretarako adierazitako neurriak jarraituko

dira.

HH

3. agertokian (eta 2. agertokian etxean daudenekin) egonez gero metodologia

hau erabiliko genuke Haur Hezkuntzan:

● 2 urteko geletan, lehenengo hiruhilabetean egokitzapena denez gero,
ez litzateke konexiorik egongo. 2-3 hiruhilabetetan, ikasturtea nola
joan den ikusita egokituko da classrom nola erabili edo konexioen
sarritasuna eta metodologia.

● 3 urteko geletan, classroom-en bidez lanak bidaliko dituzte eta konexio
zuzena meeten bidez, astean behin, ipuina edo kantaren bat
kontatzeko.

● 4- urteko geletan, astean bi egunetan haurrekin harremana
mantenduko da ( errutinak, ipuinak, abestiak, elkarrizketak,...)

● 5-urteko geletan, astean hiru egunetan konektatuko lirateke, 30
minutuko korroa egiteko (errutinak, ipuinak, abestiak, elkarrizketak,...).
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Ipuinen bat kontatu eta fitxaren bat azaltzeko. Fitxak eta lanak
classroom-en bidez bidaliko lirateke edo fotokopiatuko lirateke eta
gurasoei eskatu ikastolatik pasatzeko horiek batzeko. Ingelesean,
astean beste bi egunetan konektatuko lirateke korroa, ipuinak etab.
ingelesez egiteko. Musikako andereñoa, astean behin, korroan sartuko
da abestiren bat umeei abesteko eta classroomen bidez astean behin
tutoreekin adostutako egunean prestatutako ariketen bideoa eurek
bakarka  jarraitzeko bialduko du.

LH 1-2

IKASLEEI ARRETA:

2. agertokia:
● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak eta

lan koadernoak. Ikasleek bakarrik egiteko zailak diren jarduerak edo
azalpena behar dutenak ez dira etxeetara bidaliko, ikastolara
itzultzerakoan gordeko dira.

● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astean zehar klasean
egingo diren jardueren orrialdeak, beraiek etxean egin ditzaten. Behar
izan ezkero, jardueren erantzunak ere bidaliko zaizkie, etxean zuzendu
ahal izateko.

● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko
zaie.

3. agertokian:
● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak eta

lan koadernoak. Lehentasuna emango zaie arlo tronkalen gutxienekoak
betetzeari eta ikasleek beren kabuz egin ahal dituzten jarduera
praktikoei.

● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astero egin beharreko
jardueren orrialdeak eta eskainiko diete jardueren erantzunak (etxean
zuzendu ahal izateko).

● Ahal den neurrian, ahaleginduko gara etxean aldiro egindako lanak
ikastolan jasotzen (irakasleek ikustatzeko) eta etxeetara material berriak
bidaltzen.

● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko
zaie.

● Konfinamendu laburretan, Cassroom-en bidez bideoak, jolas
interaktiboak eta jarduera osagarriak bidaliko genituzke.

● Konfinamenduaren baldintzengatik gurasoek ikastolara ezin izango balute
etorri eta materiala banatzea ezinezkoa balitz, Classroom-en bidez
antolatuko genuke jarraipena eta azalpenak.

● Konfinamendu luzea gertatu ezkero, tutoreek antolatuko dituzte
telefonoz edo meet-en bidez ikasleekin harremana mantentzeko bideak.

KOMUNIKAZIOA FAMILIEKIN:
● Ahal den neurrian, sendiekin ikastolan elkartuko gara, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurrekoa ez bada posible, telefono edo MEET-en bidezko

harremana ezarriko da.

IRAKASLEEN KOORDINAZIOA:
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● Ahal den neurrian ikastolan burutuko da, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurreko posiblea ez bada, MEET-en bidezko harremana.

HIBPak DITUZTEN IKASLEEI ARRETA:
● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala bidaliko

zaie eta jarraipen zehatza eskainiko zaie. Aurrez aurreko harremanei
preferentzia emanez eta balizko konfinamendu luzean telefonoz edo
meet-en bidez.

PROGRAMAZIOA ETA EBALUAZIOAREN EGOKITZAPENA:
2021-2022 ikasturteko dinamika aldakorra izan daitekeela kontuan harturik,
honako hau aurreikusi dugu programazioei dagokienez:

● Ahal den neurrian ahaleginduko gara programazioak betetzen. Baina
ikasturte hasieratik ezarritako kontingentzia planak programazioetako
ondorengo puntuak baztertzera derrigortu gaitu:
- Errekurtsoak: Korruan edo materiala elkar trukatuz egiten diren

jarduerak.
● Programazioaren jarraipena Covid19ko agerraldi ezberdinetan:
2. agertokian:

● Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak
eta lan koadernoak. Ikasleek bakarrik egiteko zailak diren jarduerak
edo azalpena behar dutenak ez dira etxeetara bidaliko, ikastolara
itzultzerakoan gordeko dira.

● Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astean zehar
klasean egingo diren jardueren orrialdeak, beraiek etxean egin
ditzaten. Behar izan ezkero, jardueren erantzunak ere bidaliko
zaizkie, etxean zuzendu ahal izateko.

● Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala
bidaliko zaie.

Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten

ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu.

Heziketa Fisikoan
- Etxean egiteko moduko ariketak proposatuko dira.

3. agertokian:
· Ikasleek etxera eramango dituzte ikasgelan erabiltzen diren liburuak

eta lan koadernoak. Lehentasuna emango zaie arlo tronkalen
gutxienekoak betetzeari eta ikasleek beren kabuz egin ahal dituzten
jarduera praktikoei.

· Irakasleek, INIKA erabiliz, adieraziko diete sendiei astero egin
beharreko jardueren orrialdeak eta eskainiko diete jardueren
erantzunak (etxean zuzendu ahal izateko).

· Ahal den neurrian, ahaleginduko gara etxean aldiro egindako lanak
ikastolan jasotzen (irakasleek ikustatzeko) eta etxeetara material
berriak bidaltzen.
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· Beharrizan bereziak dauzkaten ikasleei, egokitutako materiala
bidaliko zaie.

· Konfinamendu laburretan, Cassroom-en bidez bideoak, jolas
interaktiboak eta jarduera osagarriak bidaliko genituzke.

· Konfinamenduaren baldintzengatik gurasoek ikastolara ezin izango
balute etorri eta materiala banatzea ezinezkoa balitz, Classroom-en
bidez antolatuko genuke jarraipena eta azalpenak.

· Konfinamendu luzea gertatu ezkero, tutoreek antolatuko dituzte
telefonoz edo meet-en bidez ikasleekin harremana mantentzeko
bideak.

· Ebaluaziorako, etxean egindako lana eta ahalegina ebaluatuko dugu
(aldiro ekarriko duten amaitutako jarduerak erabiliz).

Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean

behin, tutoreekin adostutako egunean, bialdu eta azalduko zaizkie
lanak ondoren, euskarri fisikoan egingo dute lan, hau da, beraien
lan kuadernoan. Behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.

Heziketa Fisikoan:
Classroomen bidez astean behin etxean egiteko moduko ekintzak

proposatuko dira. Egoera luzatu ezkero ikasleak beraiek
proposatutako ekintzen bilduma sortu eta amankomunean jarriko da.

● Gutxienekoei dagokienez:
- Ikasturtea “normalitate” baten barruan aurrera badoa, jarritako

helburu guztiak betetzea izango da xedea.
- Larrialdi egoeragatik helburuak egokitu edo murriztu beharko balira,

lehentasuna emango diegu gutxienekoak betetzeari.

KOMUNIKAZIOA FAMILIEKIN:
● Beharrezkoa ikusten denean, eta ahal den neurrian ikastolan burutuko

dira, aurrez-aurre.
● Aurrez-aurrekoa ez bada posible, telefono edo meet-en bidezko

harremanak ezarriko dira.

LH 3-4

2. agertokian
● Familiei liburuak banatu, klasean jarraitzen dugun programazioa INIKa

bidez azalduz.
● Familiek laguntza zuzena eskatu ezkero meet-en bidez eskeiniko genieke.

Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten

ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu. V

3. agertokian
● Classroom-en bidez, astelehenero aste osorako lanen plangintza bialduko

dugu haiek astea antolatzeko, hala ere bidalitako plangintza jarraitzea
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eskatuko diegu.
● Astean zehar, meet-en bidez azalpenak ( bi taldetan) emango ditugu,

ordutegi hau jarraituz:
Astearteetan: euskara
Asteazkenetan: matematika
Ostegunetan: lengua
Ostiraletan: talde osoa elkartzea
Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean

behin, bialdu eta azalduko  zaizkie egin beharreko
lanak, ondoren euskarri fisikoan egingo dute, hau da, beraien lan

kuadernoan, eta behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.

Programazioaren jarraipena.
Ebaluazio jarraitua izango da, classroometik bidalitako lanen zuzenketa bidaliko
zaie ikasleei eta berarien lana kontuan hartuko da ebaluatzeko orduan.
Ikasturtea, normaltasunez, badoa, eduki guztiak landuko dira eta hau ezinezkoa
bada gutxiengoei emango zaie lehentasuna.

Irakasleen koordinazioa
Ahal den neurrian Ikastolan bertan alkartuz koordinatuko gara.
Ikastolan posiblea ez balitz, meet-en bidez, telefonoz… koordinatuko ginateke.
Komunikazioa familiekin
Meet-en bidez edo telefonoz komunikatuko gara. Hala ere kasu berezietan
aurrez-aurre elkartuko gara.
HIBPdun ikasleria.
Beraientzat egokitutako materiala bidaliko zaie classroomen bidez. Behar duten
laguntza eskeiniko zaie, hobeto datorkien moduan, meet, telefonoz, Inika…
Programazioa eta ebaluazioaren egokitzapena.
2020-21 ikasturtearen programazioak moldatuko dira, horren beharrizana ikusiz
gero. Gaur egun, kontingentzia planaren eraginez, aldaketa batzuk egin behar
izan ditugu:
Talde-lana: Ez da taldeko-lanik egingo, bakarka eserita daude eta bakarkako
lanak izango dira. Honen eraginez talde lanarekin zerikusia duten helburuak,
edukiak eta ebaluazio adierazleak ez dira kontutan hartuko.
Baliabideak: amankomunean erabiltzen zituzten materialak, orain, ezin dira
partekatu. Crombooken kasuan, erabili ondoren garbituta utziko dira.

Programazioaren jarraipena.
Ebaluazio jarraitua izango da, classroometik bidalitako lanen zuzenketa bidaliko
zaie ikasleei eta berarien lana kontuan hartuko da ebaluatzeko orduan.
Ikasturtea, normaltasunez, badoa, eduki guztiak landuko dira eta hau ezinezkoa
bada gutxiengoei emango zaie lehentasuna.

LH 5-6 2. agertokian
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- Gelan egiten diren lan guztian Classroom-ean jarriko dira, etxean

daudenek ere lan-erritmoa jarrai dezaten. Zuzenketak ere egingo dira.

- Ikasleei zalantzak Gmail bidez argituko dizkiegu.

- Eta azalpen berriak ere bidaliko zaizkie (bideo bidez, bideodei bidez…).

Behar izatekotan, ikasleekin bideodeiak egingo dira.

Musika arloan:
- Ikasleek etxera eramango dute musikako liburua.
- Musika arloan, astean saio bakarra dugunez, aste bakar baten

ikaslea ezin bada etorri ohiko gaixotasunetan egiten duguna
egingo dugu, hau da, gelara bueltatzean berarekin landuko dugu
egin ez duena. Bi saiotik gora denean falta behar dena, orduan
tutoreek jarraituko duten bide berdina erabiliko dugu.

3. agertokian

Metodologia: Gelan lantzen den metodologia jarraitzen ahaleginduko gara

eszenario honetan, beraz azalpenak emango dira, ariketak egingo dira, ikasleen

zalantzetatik abiatuko gara… Horrez gain, IKT-en erabilera sustatuko dugu eta

ikasleak baliabide/plataforma ezberdinak erabiltzera animatuko ditugu, zeregin

ezberdinak egiteko asmoz.

- Lanak Classroom-ean publikatuko dira eta bertatik bidaliko zaizkie lanak

zuzenduta

- Ikasleen zalantzak Gmail-etik argituko dira

- Lan guztiak goizeko 9:30etan publikatuko dira Classroom-en

- Irakasgai bakoitzeko bideo dei bat egingo da astean, klase bakoitzeko bat.

Eta horrez gain, azalpenarekin loturiko ariketak ere bidaliko zaizkie

ikasleei (premien arabera astean behin edo birritan).

Musika arloan:
- Ikasleek liburua etxean izango dutenez, Classroomen bidez astean

behin, tutoreekin adostutako egunean, bialdu eta azalduko zaizkie
egin beharreko

lanak, ondoren euskarri fisikoan egingo dute, hau da, beraien lan
kuadernoan, eta behar denean audioak gehituko zaizkie. Lan
kuaderno hoiek Ikastolan zuzenduko ditugu.

Antzezpena:
Adostutako egunean, astean behin, Classroomen bidez lana bialduko

zaie.

Familiekin harremana:

INIKA bidez komunikatuko gara familiekin, eta horrela beraiekin komunikatu ezin

baldin bagara telefono bidez komunikatuko ginateke beraiekin.

Irakasleen koordinazioa
Ahal den neurrian Ikastolan bertan alkartuz koordinatuko gara.
Ikastolan posiblea ez balitz, meet-en bidez, telefonoz… koordinatuko ginateke.
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Errefortzuak: Agerraldi honetan indartzeak/laguntzak dituzten ikasleek hauek
jasoko dituzte, horretarako Meet deiak egingo direlarik.

6.mailako ordutegia

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

9:30-10:30 Natur
zientziak

Euskara Natur
zientziak

Euskara Gaztelania

10:30-11:30 Mate Ingelesa Gaztelania Matematika Bertsolaritza

11:30-12:30 Tutoretzak
Liburutegia

Gorputz
hezkuntza

*Indartzea Ingelesa *Indartzea

5.mailako ordutegia

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

9:30-10:30 Natur
zientziak

Euskara Ingelesa Natur
zientziak

Gaztelania

10:30-11:30 Matematika Ingelesa Euskara Euskara Matematika

11:30-12:30 Tutoretzak/
Liburutegia

Gaztelania Musika Gorputz
Hezkuntza

DBH

1-  Komunikazioa familiekin:

● Orain arte erabili izan ditugun komunikazio bideekin jarraituko dugu, hau

da, jakinarazpen ofizialak: notak, berreskurapenak, jarraipena, Inikako

mezularitza,..

● Bilerak egiteko Google Meet erabiltzen jarraituko dugu, beti ere

ikaslearen erabiltzailea erabiliz (ahal denean aurrez aurreko bilerak

deituko ditugu).

● Kontu larrietan telefonoa erabiliko dugu.

2- Konexio telematikoak ikasleekin :

● 2. agertokian Classroomak, Meet bilerak edo parekoez baliatuta, ikasleak
konfinatuta dauden kasuan, eskola saioak ahal den neurrian zuzenean
emango dira:

○ Etxean konfinatuta geratzen diren ikasleekin, eskola saioetan ahal
den neurrian, zuzeneko bideo batzarrak bideratuko ditugu. horrez
gain, classroomeko eginbeharrekoen berri eman eta ariketetan
egokiro bideratzeko.

○ ikasle guztien ekoizpenak bildu eta zuzenduko ditugu, ikaslearen
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parte hartzea (aurrez aurrekoa bai ikastolan baite meeten ere)
jarrera atalean neurtuko delarik (konfinatuta dauden ikasleak
meeten eta classroom-ikaselkar plataformetan parte hartzaile
aktiboa izan behar dute).

● 3.agertokian, zuzendaritzak ordutegi bat zehaztuko du: 09:00etatik
14:00etara. Ordutegi hori planaren amaieran erantsiko da.

○ 09:00etatik 10:00etara ikasleen zalantzak argitzeko erabiliko da.

Horretarako irakasleok Meeta irekia izango dugu ikasleak

laguntzeko.

○ 10:00etatik 13:00etara 3 eskola saio emango dira gai bakoitzari

%50a izanda, ordutegi bat jarraituz ikasleek horren berri aurretiaz

izango dutelarik.

○ 13:00etatik 14:00etara tutoretza pertsonalizatuak antolatuko dira

ikasleen gorabeheren berri izateko.

○ Beharrizan bereziak dituzten ikasleek beti izango dute orientazio

mintegiarekin harremanetan egoteko aukera, beraz ordutegi

propioa ere izan beharko dute.

3- Irakaskuntza prozesuan zalantzak galdetzeko prozedurak:

● Ikasgai guztietan Classroomak sortuta ditugunez eta jada bertan lanean

ari garenez, laguntza jasotzeko aukera izango dute, Classroomeko iruzkin

pribatuen, Meet bileren eta tutoretza pertsonalizatuen bidez, .

4- Metodologia:

● 2. agertokian, Meet eta Classroomeko lanean aktibo jardun behar izango

dute etxean konfinatuta dauden ikasleak horretarako ere beharra

ikustekotan azalpenen bideoak grabatuko ziren.

● 3. agertokian, ordutegi berria jarraituz, zuzeneko eskola saioak jasoko

dituzte ikasleek egunean 3 orduz, eta Classroomean proposatzen diren

jarduerak (ariketa analitiko, lan, bideo,...) burutu behar izango dituzte.

5. Ebaluazioa:

● Programazioetan ikasgai bakoitzak berea zehaztuta dauka. Orokorrean

honako puntu hauek ebaluazio irizpide moduan hartuko ditugu:

○ Proposatutako lanak egitea epe barruan.

○ Bideo bileretan jarrera aktibo eta parte hartzailea izatea, hau da,

kamara eta behar izatekotan mikrofonia piztuta mantentzea.

○ Agindutako inprimakietan, azterketetan, frogetan,... zintzotasunez

jokatzea ere irizpide izango da.

○ Bidaltzen dituzten artxiboak guk aurretik ezarritako irizpideak

bete beharko ditu.

○ Euskeraren erabilera egokia
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6. Irakasleen koordinazio guneak:

● 2. zein 3. agertokietan ohiko bilerak errespetatuko dira:

○ Pedagogikoa

○ Mintegiburuen bilerak

○ Tutoreen bilerak

○ Mintegi bilerak

○ Ebaluazio bilerak

● Horrez gain, web gunean jada martxan daukagun Calendarra betetzen

jarraituko dugu unean uneko ekintzak, azterketak,...berri emateko ikasle

eta familiei etairakasleen artean  elkar ez zapaltzeko.

● Aurreko konfinamenduan egin genuen bezala, irakasleok gela guztietako

kalkulu orriak astero beteko ditugu tutoreek ikasleen jarraipen zehatza

izan eta gurasoei jakinarazteko.

7. Irakasle/ikasleen konpetentzia digitala:

● Irakasleak: ikasturte hasieran formakuntza saioak bideratu genituen

irakasleen konpetentzia digitala bermatzeko. Bertan, Classroom eta Meet

plataformak kudeatu ahal izateko eta Inikak eskaintzen dituen

baliabideak ezagutzeko bideak aztertu genituen.COVID

● Ikasleak: Alde batetik ikasleen gabeziak aztertu ditugu eta beharrizanen

aurrean, identifikatuta izan ditugun ikasleei baliabide digital pertsonala

eskaini zaie (ikastolako eskola 2.0 ordenagailuak). Horrez gain, Hauspoa

proiektuaren bidez, aplikazioa horien (Classroom, Meet) ezagutza ez

duten ikasleei horretan lagunduko zaie.

“COVID baliabideak”

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak  pandemia egoeragatik jarritako baliabide gehigarrien

helburua: eskola-emaitzak hobetzea

Eginkizuna

HH-LH ● PT (½): HPB duten ikasle batzuekin arreta indibidualizatua
eman

● HH-LHko indartzeak egiteko lanaldi osoko irakaslea zuzeneko
irakaskuntzako jardueretan saio batzuetan ikasgelan bigarren
irakasle moduan sartu hezkuntza-errefortzuak egiteko, beste
batzuetan ikasleei arreta indibidualizatua eman.

DBH Lanaldi osoko irakaslea talde batzuen bikoizketaren ardura hartu
arreta indibidualizatua emanez eta tailerretan eta laborategian
errefortzuak egin dagokien irakasleekin batera.
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Eranskinak
anexos

● OOGren onartze-agiria

● Ulibarri programa

● Bibliotekako plana

● Hezkidetza eta Tratu Onen Proiektua

● HAUSPOA

● STEAM
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Deustuko Ikastola IPI-ko Ordezkaritza Organo Gorenak, 2021eko
azaroaren 10ean bildurik eta dialdiaren aurretik Ikastetxearen
Urteko Plana irakurri eta aztertzeko Zuzendaritza Taldeak aukera
emanik, aho batez, 2021/2022 ikasturteko IUPari oniritzia eman
dio.

Hau horrela izanik, agiri hau gauzatzen dut,

Bilbon, 2021eko azaroaren 11an

María Jesús Gorostiza
Deustuko Ikastola IPIko OOGko lehendakaria





IKASTURTEKO PLANA 2021-2022 IKASTURTEA

HNAT-AREN ETA HNB-REN DATUAK

A. IKASTURTE HONETAKO DATU OROKORRAK

Ikasgelak

Ikasmaila Letra Eredua Ikasle Izena

Irakasle taldea

Talde Izena Kopurua

HNATaren Datuak

MonkaIzena: ErizLehen deitura:

ArandoBigarren deitura: 78865946GNAN Zenbakia:

2017-2018Noiztik zara HNAT? Ulibarri programaren baitako formazioa jaso duzu? Bai

7Zenbat urte daramazu ikastetxe honetan? HNBko kide izan zara? Hala balitz, zenbat urtez? 7

HNBren Osaera

HNAT eta batzordekideen dedikazio orduen banaketa

Datuak

716Ikasle kopurua: 74Irakasle kopurua:

3Zenbat HNAT(Ikastetxea Ulibarrin dagoenetik, zenbat HNAT desberdin izan ditu?):

Maria Jesus GorostizaZuzendaria:

BaiIkasle batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da ikasle batzordea? 12

BaiGuraso batzorderik badago? Zenbat kidez osatzen da guraso batzordea? 3

Izena Lehen abizena Bigarren abizena Nan Estamentua Aurreko urteotan

Ana Isabel Iturrioz Iriondo 72252729T Irakaslea Bai

Arantxa Etxebarria Iturrate 29032576K Gurasoa Bai

Elixabete Ezkurra Yurrebaso 30624302D Gurasoa Bai

Itziar Belasko Saiz 14254258P Zuzendaritzako
kidea

Bai

Monka Eriz Arando 78865946G Bai

Uxue Pascual Vitro 44560806P Irakaslea Bai

Batzordekideen dedikazioa

Izena Lehen abizena Bigarren abizena Estamentua Al Ar Az Og Ol H

Monka Eriz Arando 8:30 -
10:30

12:30 -
14:30

4.0

Batzordeko bilera

Asteko eguna Hasiera Bukaera Maiztasuna

Asteazkena 12:30 14:30 Astero

Dedikazio osoa

Bilera orduak: 2.0 ordu / Maiztasuna: Astero 8.0 orduBatzorkideen dedikazioa astero:

014508 - CPI Deustuko Ikastola IPIIkastetxea:

Helbide postala: IRUÑA 2B 48014Posta kodea: Herria: Bilbao

B01 BILBAO-ABANDO berritzeguneaBerritzegunea: 944473645Telefonoa:

944472977Faxa: ePosta: 014508aa@hezkuntza.net
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B. IKASTURTEKO HELBURUAK, EBALUAZIO ADIERAZLEAK, JARDUERAK,
TENPORALIZAZIOA ETA BALIABIDEAK.

1.1. Ikastetxearen antolakuntza

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Organo
gorena

Eskola
kontseiluari
proiektu
berriaren
aurkezpena
egitea eta
parte hartzeko
gonbidapena
luzatzea, bai
ekintza
desberdinak
sortzeko zein
dauden
ekintzen
ebaluaketa eta
hobekuntzan
parte
hartzeko.

Haien iritzia jaso. Dokumentua
banatu.

Zuzendaria Urteko plana testua.

Eskola kontseilua Bileretan
hizkuntza
bakarra
euskara izatea.

 Balioetsi horrela denik Bileretan euskaraz
egitea.

Eskola
kontseiluak

 Idazten diren aktak
eta bidaltzen den
informazioa euskaraz
izatea    Kontseilu
kideak.

Zuzendaritza IKt-ren
erabileran,
batez ere
Internet-a
erabiltzerakoa
n euskara izan
dadila
lehendabiziko
hizkuntza.

Google klikatzerakoan,
euskaraz agertu dadila.

Ordenagailu
guztietan
lehendabizi, beti
agertu dadila
bilatzailea
euskaraz

IKT
arduraduna

Ordenagailuak

Zuzendaritza Parte hartzen
duten ekintza
guztietan
euskara
erabiltzea.

 Erabileraren behaketa Ekintzetan euskara
erabiltzea.

Zuzendaria  Zuzendaritza kideak.

Dok.
administratiboak,
ekonomia

Dokumentu
guztiak
euskara
hutsean
izatea.

 Sortzen dena euskaraz
idaztea.

Dokumentuak
euskaraz izatea.

Idazkaria  Zuzendaritza kideak.

1. Eremu Instituzionala

Izena Lehen abizena Bigarren abizena Estamentua Al Ar Az Og Ol H

Uxue Pascual Vitro Irakaslea 8:30 -
10:30

2.0

Arantxa Etxebarria Iturrate Gurasoa 0.0

Elixabete Ezkurra Yurrebaso Gurasoa 0.0

Itziar Belasko Saiz Zuzendaritzak
o kidea

13:30 -
14:30

1.0

Ana Isabel Iturrioz Iriondo Irakaslea 13:30 -
14:30

1.0
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Jakinarazpenak Guraso
euskaldunak
direneei,beti
euskaraz
bidali.Halaber,
batzuen
gabeziak
kontutan
izanik,
elebidunak
burutu
daitezke.

Etxeetara bidaltzen diren
dokumentuetatik,ale bat
gorde fitxaturik.

Tutoreei,
zerrendarekin
batera ailegatu
behar zaio bere
gelako gurasoekin
ze hizkuntzatan
izan behar ditu
harremanak.

Irakasleak eta
AKA

Gelako zerrendak.

Jakinarazpenak Instituzioekin
harremanak
beti euskara
hutsean izatea

Bidalitako idatziak beti
euskaraz

Instituzioetatik,
zerbait gazteleraz
eskatzen
digutenean,
erantzunarekin
batera,hurrengo
batean gure
harremanak
euskaraz burutu
daitezen eskaera
bidali

AKA eta
zentruko
idazkaria

Harremanak euskaraz
burutzeko eskaera-
dokumentua

Mediateka Erosten den
material berria
Euskaraz
Izatea,
gainontzeko
Hizkuntzen
trataerarako
bereziki behar
direnak
kontuan izanik

Materiala bera.

Espazioaren
hizkuntza-
antolaketa,
hizkuntza paisaia

Material guztia
euskaraz
agertzea.

Materiala bera.

1.2. Normalkuntza sustatzeko erabakiak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Hezkuntza-
proiektua

HNP berria
hezkuntza
proiektuan
sartzea

HNP egin da eta Hezkuntz
proiektuan txertatu den ala
ez.

HNProiektua egin
eta Hezkuntza
Proiekttuan
txertatu.

Zuzendaria Ikasturte
amaieran.

Dokumentua

AJA Euskara
hutsean
egotea.

Dokumentoa bera. Zuzendaritza.

Urteko memoria Ikastolan
burutzen den
memorian,
isladapena
izatea.

Agertzen den ala ez. Ikasturte bukaeran
proiektuaren
memoria burutu

HNB-a,HNP-
teknikaria eta
zuzendaria.

Ikasturtean zehar
egindakoaren
gorabeherak jaso eta
memorian isladatu.

1.3. Ikastetxearen harremanetarako hizkuntza-irizpideak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Enpresekin Harremana
euskeraz
burutzea

   Harremanak euskaraz
izan diren ala ez

Ezinezkoa izan
bada harremana
euskaraz
burutzea,enpresari
hori zuzentzeko
edota eskatzeko
burututa dagoen
dokumentua
bidali.

Idazkaria,
zuzendaria
edota une
horretan
enpresarekin
harremana
duena.

Horretarako
burututako
dokumentua

1.4. Eskola eta eragileen arteko elkar hartzea

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Ikastetxeen arteko
jarduerak

Unibertso lan-
taldearekin
batzartzea eta
parte hartzea.

 Aktak eta egiten diren
jarduerak.

Bileretan egotea HNP-ko
arduradunak

 Bilerak

Herriko euskara-
elkarteak

Berbaizu
taldeak
eskeintzen
dituen
ekintzetan
parte hartzea

 Jardueretan parte hartu den
ala ez.

Marrazki, pegatina
eta SMS lehiaketak

HNP-ko
arduradunak

 Materiala

Bestelako elkarteak Auzoko
aisialdi
taldearen
ezagutza.

Galdeketa bat burutu
beraien partaidetzari buruz

 tutoretza
orduetan
aurkezpenak
egitea baimendu

DBH eta LH ko
ikasketa
buruak eta
tutoreak

Bestelako elkarteak Bizkaiko
Bertsozale
elkartearen
bidez ikasleen
artean
zaletasuna
piztea

Egiten daben Iharduerak
urtean zehar.

Ikastolan
Bertsolaritzako
saioak eskeini
ELORRI BERTSO
ESKOLAREN
eskutik.

Iñaki Iturriotz Gela.

Bestelako elkarteak Inguruko
aisialdi talde
euskaldunaren
ezagutza;
HARRAPAZANK
Elkarteagaz
jarraitzea
espero dogu.

Aurkezpenak burutzen
diren ala ez.

Aurkezpenak
bideratzea.

LHko ikasketa
burua eta
HNteknikaria

Ikasleen ordutegiaren
barruan,denbora bat
antolatu horretarako,
baita ere ezagutu
behar dugu ze
baliabide
teknologikoak behar
duten Aisialdi taldeak
aurkezpenak egiteko.

2. Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera

2.1. Ikasleak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Komunikazio-
gaitasuna

Ahozkotasuna
lantzea ikasgai
ezberdinetan
irrati saioak
prestatuz.

Ikasgai ezberdinetatik
prestatutako irratsaioak.

Gai ezberdinen
inguruko eta
formatu
ezberdinetako
irrati saioak
prestatzea.

Uxue Pascual
eta mintegi
ezberdinetako
irakasleak.

Ikasturtean
zehar

Ordenagailuak...
saioak emititzeko.

Komunikazio-
gaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa Gabon kantak
ikasi.

LH1-2ko
irakasleak

Fotokopiak eta
klasean dauden
errekurtsoak

Komunikazio-
gaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa Gela barruan
bertsolaritza
ezagutu eta kurtso
bukaeran Bertso
emanaldia.
Kontserbatorioan
antolatzen den
jaian parte hartu,
beraiek asmatu eta
idatzitako
bertsoekin.

LH 6.mailako
tutoreak,
Bertsogintza
irakaslea eta
HNteknikaria

irteera antolatu behar
da, zentrotik kanpo
burutzen delako,
batzutan horretarako
garraiobidea behar
dute

Komunikazio-
gaitasuna

Ikasleen
idazteko
gogoa edota
griña sortu

Egindako lanaren irakurketa Mikroipuin
lehiaketa

DBHko euskara
irakasleak  eta
HNteknikaria

Ordenagailuak eta
aurrekostu bat
mikroipuin guztiekin
liburua argitaratzen
delako.

Komunikazio-
gaitasuna

Irakurzaletasu
na piztea.

Irakurketa igotzen dela
ikasleen artean.

Komikiteka
mugikorraren
erabilera sustatzea
eta DBHko
liburutegia
dinamizatzea.

Uxue Pascual
eta mintegi
ezberdinetako
irakasleak

Ikasturtean
zehar Komikiteka (Karroak,

komikiak...) eta
DBHko liburutegia
(liburuak)
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Interakzio
didaktikoa

Haur
Hezkuntzako
Umeen
euskararen
ulermen eta
hitzegiteko
gaitasuna
hobetzea

umeem partehartzea,
ipuinak ematen dizkien
egoerei erantzunak eman.

Ipuin kontaketak
eta musika

Haur
hezkuntzako
irakaslegoa

Ipuin kontalaria

Interakzio
didaktikoa

Lehen
Hezkuntzako
ikasleen
ahozko
ulermena
hobetzea.

Haiekin ekintzari buruz
hausnarketa egitea.

Magoa bat
ekarriko dugu
txotxongiloen
bitartez
aurkezpena
egiteko.

Lhko irakaslea
eta HNPko
arduradunak

Kurtsoan
zehar

Berak dakarrena.

Partaidetza,
inplikazioa

Garai berezi
hauetan,
betiko jaiak
(euskararen
egun, agate
deuna,
olentzero,
inauteriak)
ospatu ahal
izatea
irratiaren
bitartez.

Irratsaioak Aurretik
presttutako
podcast-ak
emititu ikastolako
irratian.

HNAT eta
Normalkuntza
batzordeko
ikasleak

Kurtsoan
zehar

Megafonia egokia

Motibazioa, girotzea Beraien artean
euskarerekiko
griña sortzea

Burututako pegatarekin
erakusketa muntatu

Euskara egunari
begira Pegata
lehiaketa

Plastikako
irakaslea eta
HNteknikaria

Errotulkiak,argazki
kamara bat,CDak eta
ordenagailuak.

Motibazioa, girotzea Beraien artean
euskarerekiko
griña sortzea

Burututako pegatarekin
erakusketa muntatu

Motibazioa, girotzea Eremu
euskaldunetak
o
ikastetxeetako
ikasleekin
harremanetan
jarri gure
ikasleak Ikabil
proiektuaren
bitartez.

Ea euskaraz komunikatzen
diren

Eremu
euskaldunetako
ikastetxeetako
ikasleekin
harremanetan jarri
gure ikasleak
Ikabil proiektuaren
bitartez.

DBH 2.mailako
irakasleak eta
HNT

Ikasturtean
zehar

Motibazioa, girotzea Euskara
egunerako
giroa
berpiztea

Horren inguruan egiten
diren marrazki guztiekin,
pasiloetan erakusketa
egitea.

 Inguruko
ikastetxeen arteko
"Marrazki
lehiaketa"

LHko
irakasleak eta
HNteknikaria

Margoak,kartulinak,
errotulkiak,pinturak
eta aurrekostu bat
opariak erosteko,
baita ikasle irabazlea
den taldea Euskara
egunean egingo den
ekitaldira eramateko

Motibazioa, girotzea HH5 urteko
ikasleen
hizkuntza
ohituretan
eragin.

 Ea Euskera gehiago
erabiltzen duten.

HH 5 urteko
ikasleek Lurraskan
pasatuko dute gau
bat.

HHko
irakasleak

Martxoaren
3tik 4ra.

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

"Aratusteak
Ikastolan".Hainbat
joku, ekitaldi eta
abar antolatzen
dira 2 egunetan
zehar,bertan
inplikaturik egonik
HHtik DBH2.
mailara.

Irakasleak Megafonia sistemak,
jokuak, erosketako
karroak....

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Euskal Etxea
bisitatzea.

Euskara
mintegia.
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2.2. Irakasleak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Metodologia.
Interakzio
didaktikoa

Euskeraren
irakaskuntza
mintegi
ezberdin
guztietara
zabaltzea.

Mintegi guztiek euskararen
irakaskuntza eta ebaluazioa
sistematizatzea.

Euskeraren
irakaskuntza
irakasgai guztien
programazioan
agertzea eta haren
ebaluazioa modu
bateratu batean
egiten hastea.

Uxue Pascual, ikasturtean
zehar

Errubrikak, material
pedagogiko.

Prestakuntza Euskara
erabiltzerakoa
n egin
daitezkeen
akatsak
ekiditzea

Galdetegia egin baliogarria
den ala ez ikusteko

Ikastolako irakasle
bakoitzak 5
minutuko
ikastaroa deitzen
dena jasoko du  E-
mailen bidez .

Zuzendaritza Astero E-maila eta
Ikastolako posta
elektronikoa

Prestakuntza Ikasleen
euskararekiko
jarreretan eta
hizkuntza
ohituretan
eragin.

Irakasleen parte hartzea
formakuntzan.

H10 ikastaroa. Labayru
Fundazioa eta
HNT

14 orduko
formakuntza
lehenengo
hiruhilabetean
asteazkenero.

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Motibazioa, girotzea Ikasleak
egoera ez
formaletan
euskaraz
aritzea.

Hori horrela burutzen den
ala ez

Gela apainketa
txapelketa. DBHko
gelaren artean
txapelketa bat
antolatzen da,gai
bat jorratuz.

DBHko
tutoreak,
irakasleak eta
HNteknikaria

Era guztietako
materiala.Kurtso
bakoitzeko gela
irabazleak irteera bat
izango du.DBH 1 eta
2koak GUPera joango
dira.DBH3koak
Durangoko azokara
eta DBH4koak Tomas
Deunaren azokara.

Motibazioa, girotzea Ikasleek eskola
orduetan
euskaraz
egitea mundu
guztiarekin.

Gelan jartzen dan
euskararen erabilera
taularen bitartez.

Euskara
txapelketa.
Irakasleek gela
barruan ikasleen
euskara erabilera
baloratuko dute
nota bat jarriz.

Irakasleak. Sarirako erabakitzen
dena.

Motibazioa, girotzea Ikasleen
euskararen
erabilera ez
formala
bultzatu.

Euskara gehiago erabiltzen
duten ala ez

Euskal girotze
barnetegiak

DBH 1eko
tutoreak eta
HNT

2022-1-24tik
2022-1-27ra

Motibazioa, girotzea Irakurzaletasu
na bultzatzea
irakurri
dituzten
liburuen
egileak
ekarriz.

Liburua irakurtzen dutela Euskal idazleak
gelara ekarri.

Euskara
Mintegia

urtean zehar Idazleak

Motibazioa, girotzea Taldekideen
urtebetetzeaz
gogoratzea

Zoriontzen dan edo ez. DBHko taldeen
ordezkariek euren
taldekideen
urtebetetze datak
kontrolatuko
dabez, eta eguna
heltzen danean,
zeharbidean
dagoan panel
batean ikasle
edota ikasleen
izenak ikusiko
doguz.

Ikasle
ordezkariak

Kartulinak eta
margoak.
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Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Partaidetza,
inplikazioa

Hurrengo 4
urteko
Normalizazio
Proiektua
berritzean
irakasleen
inplikazioa
lortu.

Irakasleen  inplikazioa
proiektuarekiko.

Sentsibilizazioa.
Diagnosia.
Emaitzak
interpretatu,
Gogoeta. 4 urteko
HNP idatzi.

HNT Kurtsoan
zehar

Partaidetza,
inplikazioa

Ikasleekin
aurrera
eramaten
diren ekintza
edota
kanpainetan
irakasleen
inplikazioa
lortu, batez
ere DBHn.

Kanpainetan izandako
partaidetza

Ekintzak edota
kanpaineei
buruzko
informazioa eman.

HNTak

2.3. Administrazio eta zerbitzuetako langileak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

2.4. Gurasoak

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Familia tipologia Etxean ze
hizkuntzetan
hitz egiten
dute ezagutu

Tutoreak,lehenengo
hiruhilabetean datu horiek
izan behar dute

Ikastolako
zerrendak
egiterakoan agertu
dadila datu hori.

AKA eta HNT Zerrendak

Harreman-
hizkuntza

Irakasle eta
gurasoen
arteko
harremanetan
ahalik eta
euskara gehien
erabiltzea
maila apal
batetan bada
ere.

Kurtso bukaeran
irakaslegoaren artean
balorazio bat egitea.

Elkarrizketak ahal
den neurrian
euskaraz
burutzea.

IRAKASLEAK

3.1. Eskola eragile

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Jantokia Jantokian
euskarazko
apainketak
jartzea.

Ekintza egin den ala ez. Jantokiko paretak
euskarazko lelo,
irudi,kantu,
esamolde,
esaerekin....
apaintzea

Euskara
Batzordea

 Behar den materiala.

Sarrerak, irteerak Sarrerak eta
irteerak euskal
musikagaz
girotzea
txirrina
erabileraren
ordez.

Egunero egiten dan
kontrolatu.

 Sarrera eta
irteeretan euskal
musika jarri
txirrinaren ordez.

ATEZAINAK Megafonia eta abesti
bilduma.

Jaiak, ospakizunak Ikasleen artean
harremanak
sortu

Behatu horretarako balio
duen ala ez

Ikasleak zoriondu
bere urtebetetze
egunean

HNTak Sarrerako kortxoan
txartelaren bidez

Irteerak Kurtsoaren
zehar egiten
diren irteretan,
kontratatutako
enpresetan
begirale
euskaldunak
dutela
ziurtatu.

Ekintza euskaraz burutu
dan aztertu.

Ekintzak( Arrauna,
piragua, surfa...)
euskaraz
burutzea.

IRAKASLEAK

3. Gelaz kanpoko jarduerak
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3.2. Elkarteak/erakundeak eragile

Eragin esparrua Helburua Ebaluazio adierazlea Jarduera Nork Noiz Baliabideak

Aisia, kirola
Entrenamentua
k euskaraz
bultzatzea

 Kirolariak ekartzea  Kirolari famatu
baten bisita
saioetara.

Guraso
elkarteko
ordezkaria
euskara
batzordean.

 Guraso elkarteko
diru laguntza
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2021-2022  IKASTURTEKO DEUSTUKO IKASTOLAKO BIBLIOTEKAREN PLANA

1.- HELBURUA: LIBURUTEGIKO ESPAZIO FISIKOA ZAINDU
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Espazioaren  apainketa
zaindu liburutegia toki
erakargarria izan dadin

Bibliotekaria
Bibliokluba

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

Material fungiblea Ikasle zein irakasleen iritziak
momentu zehatz horietan

2.- HELBURUA: LIBURUEN ERABILGARRITASUNA BERMATU ETA ADITZERA EMAN
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Ikastetxeko material berriak
katalogatu.

Bibliotekaria Erosi ahala Abies 2
Liburu berri guztiak ekainean
fitxatuta egotea.

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

Bibliotekaria
Ikasleak

Urtean zehar Partaideen ezagutza
Ikasle guztiek haien mailako
liburu “tomatedunak”
ezagutzea

3.- HELBURUA: IRAKURZALETASUNA BULTZATU
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Gustuko liburuei buruzko
book-trailerrak sortu

6. mailako ikasleak
Bibliotekaria

1.hiruhilekoa

Liburuak
Liburuei buruzko
hausnarketa egiteko
irizpideak
Ordenagailuak, Animoto
lizentzia hezkuntzarako

Liburuaren ezaugarri nagusiak
ondo adierazita egotea

2021-2022  IKASTURTEKO DEUSTUKO IKASTOLAKO BIBLIOTEKAREN PLANA 2



Klase orduko saio bakoitzaren
hasieran, ikasle batek edo bik
irakurri duten liburua
aurkezten dute haien
gustukoa izan bada

HH 5 urtekoak – 6.
mailakoa

Ikasturte osoan Liburuak
Liburu horiek egun berean
mailegatzen diren
konprobatzea

Irakurketa-idazketa
bultzatzeko jarduerak:
Biblioburro, El secuestro de la
bibliotecaria, haikuak,
asmatutako kamishibaiak…

Bibliotekaria
3. – 6. mailako
ikasleak

Ikasturte osoan

Mailetako programaketa
Liburuak
Beharrezko materiala

HH5, 1. eta 2. mailak:
hautatutako liburuak irakurri
ondoren,  marrazkiak,
eskulanak eta antzerkiak egin

Bibliotekaria
Ikasturte osoan

Ipuinak
Txontxongiloak
Kartulina, papera,
artaziak…

Kurtso bukaeran ikasleak
ipuin horiek gogoratze maila

Idazleekiko topaketak: irakurri
baino lehen, bitartean eta
geroko ekintzak

Bibliotekaria
LH 4.

Idazlearen bisitaren arabera

Liburuak
Adituek proposatutako
jarduerak irakurri baino
lehen, bitartean eta gero

Ikasleen topaketan parte
hartze maila

4.- HELBURUA: ERABILTZAILEEN FORMAZIOA
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Bertsoginkana: 6. mailakoek 3.
mailakoentzako liburuei
buruzko bertsoz egindako
pista jokoa

6. mailako ikasleak Maiatza

Sailkapen Hamartar
Unibertsala
Tejueloak…
Bertsolaritza liburua

3. mailakoek liburuak
aurkitzea

HH5-LH6. mailetako Ikasle
guztiak: haientzako egokiak
diren liburuak zelan antolatzen
diren ikasi norberak bere
liburua dagokion tokian
kokatzen

Bibliotekaria
Ikasleak

1,hiruhilekoan
Liburuak
Apaletako txartelak
Bibliotekariaren azalpenak

Liburu gehienak bere tokian
egotea
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2. mailan gai berdinari buruzko
ipuina eta informazio liburua
irakurri

Bibliotekaria Martxoan

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

Ikasleek haientzako
informazio liburu egokiak
mailegatzea

5.- HELBURUA: DOKUMENTAZIO HEZKUNTZA – INFORMAZIOA ALFABETIZAZIOA
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

2. mailako ikasleek Guk
dakiguna liburua idaztea

2. mailako ikasleak Martxoan Guk sortutako fitxa
Bakoitzak aukeratutako
hitzari buruz dakiena era
egokian adieraztea

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

5. mailako ikasleak
Biblioteka

Ikasturte osoa

Entziklopediak eta
monografiak
Internet
Ordenagailuak eta kanoiak

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

6. mailakoek informazio
lapbookak edo horma-irudiak
egin Liburuaren Asterako

6. mailako ikasleak
Bibliotekaria

1.hiruhilekoan
Informazio liburuak
Interneteko informazioa,
kartulinak, barruko
txantiloiak…

Produktuaren ulertzeko maila
eta erakargarritasuna

6.- HELBURUA: CURRICULUMAREN GARAPENA
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Irakasleek garatu nahi dituzten
proiektuetarako behar duten
materiala eskuratzea

Bibliotekaria
Ikasturtean zehar

Behar duten materiala:
erosita edo biblioteka
publikoetan mailegatuta
hartzea

Irakasleen moldatze maila
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7.- HELBURUA: AISIALDI KULTURALA BULTZATU
JARDUERAK ERANTZULEA EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Eguerdiko txikien saioan
ekintza kulturalei buruz hitz
egitea

Bibliotekaria
Bertan dauden
ikasleak

Ikasturtean zehar Denon esperientziak Ikasleen parte hartzea

Espazio lasaia eta atsegina
lortu ikasleak gustura egon
daitezen aisialdi desberdina
disfrutatzen

Bibliotekaria
Bertan dauden
ikasleak

Ikasturte osoan

Joko hezigarriak
Liburu atseginak eta
erakargarria
Denbora pasa egokiak
Idazteko eta margozteko
materiala

Egunero egiten den
asistentziaren estatistika
beste urtekoekin
konparatuta

8.- HELBURUA: GURASOEKIKO HARREMANAK SENDOTU
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA
Ikasturte hasierako bileretan
bibliotekari buruzko
informazioa eman: ordutegia,
maila horretako berezitasunak,
irakurketa eta ikasketa
bultzatzeko aholkuak…

Bibliotekaria Ikasturte hasierako bilerak
Guk prestatutako materiala

Gurasoen galderak

Motxila ibiltariak
Bibliotekaria
HH5 eta LH 3. mailako
familiak

Urritik aurrera ikasturtean
zehar

Motxilak
Liburuak
Gurasoentzako eskutitza
Haien komentarioak
jasotzeko koadernoa

Ekainean koadernoak
irakurtzen dira eta bertan
agertzen diren iradokizunak
kontuan edukitzen dira

Bibliotekaren bloga
Bibliotekaria
Ikasle desberdinak
jardueraren arabera

Ikasturte osoan

Liburuak
Bideoak
Berriak
Programa desberdinak

Bisitak
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9.- HELBURUA: LIBURUAREN EGUNA OSPATU METODOLOGIA BERRIAK BULTZATZEKO
JARDUERAK ERANTZULEAK EPEA BALIABIDEAK EBALUAKETA

Ikastolako ikasle guztiek gai
bati buruzko lanak egiten
dituzte.

Bibliotekaria
Irakasleak
Ikasleak Urtarriletik apirilera

Liburuak
Internet
Material desberdinak

Ikasle eta irakasleen
balorazioa

Ikasleek egindako lanen
erakusketa komunitate
osorako

Bibliotekaria Maiatzaren 2tik 6ra Ikasleek egindako lanak
Familiek koadernoa
batean idatziko dituzten
komentarioak
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HEZKIDETZA ETA TRATU ONEN BIDEAN PROIEKTUA_2021

JUSTIFIKAZIOA

Deustuko Ikastola IPIn estamendu guztien artean errespetuzko komunikazioa eraikitzen ahalegindu izan gara Ikastola
sortu zenetik, orain dela jada 58 urte.
Libreki adierazteko giroa erraztuz, egoera ezberdinen aurrean bakoitzari zor zaion errespetua kontuan izanez eta norbera
den bezala onartuz elkarbizitzarekin eta hezkuntza komunitatearen ongizatearekin zerikusia duten balioak garatzea
helburu garrantzitsuenetariko bat izan da eta gaur egun izaten jarraitzen du. Hau da, elkarrekin bizitzen ikastea:

● Guztion artean errespetuzko komunikazioa sortu.
● Lasaitasunez gure iritziak eman.
● Bakoitza den bezala onartu.
● Adostutako arauak, betebeharrak eta eskubideak ezagutu eta bete.
● Arazoei irtenbidea aurkitzeko denbora eskaini eta prozedura hezitzaileak adostu elkarren artean ongi sentitzeko.
● Guztiontzat bide aberasgarriak adostu.

Gaur egun Oinarrizko konpetentziak lantzeko Zehar-konpetentziak kontuan izatea eta bideratzea ezinbestekoa da.
Zeharkako konpetentziak eskolako arlo, eremu eta ikasgai guztien bitartez landu, eta bizitzako alor eta egoera guztietan
integratuz eta aplikatuz garatzen dira. Azken hauen artean ELKARBIZITZARAKO KONPETENTZIA daukagu, besteekin eta
gizarte-ingurunearekin erlazionatzen dena

● elkarrekikotasun irizpideak kontuan hartuz,

2



● norberaren sentimenduak adieraziz eta besteenak entzunez,
● printzipio etikoak eta elkarbizitzarako arauak errespetatuz,
● eta gatazkak negoziazioaren bidez konponduz.

Guzti hau kontuan harturik, Gizonen eta Emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko egiten dugun apostua pertsona
guztien eskubide eta betebeharretan oinarritzen dugu  denon artean izan beharreko errespetua landuz.
Hezkidetza elementu nagusia da, genero-aurreiritziak eta genero-estereotipoak gainditzeko. Eskola funtsezko eragile
sozializatzailea da, eta, testuinguru horretan, ikastetxeak ezinbestekoak gara ikasleen artean botere-harremanak
eraldatzen laguntzeko; horretarako, berdintasunean oinarritutako eta indarkeriarik gabeko hezkuntza bermatzeko
guneak eta uneak ezarri nahi ditugu, espazioak pertsona guztientzat seguruak izan daitezen eta bertan askeak sentitu
daitezen apustu egiten.
Gizartean gertatzen diren aldaketak direla-eta, hezkuntza-sistema etengabe egokitu behar da. Ezagutzak helarazi baino
askoz ere gehiago egin behar du XXI. mendeko hezkuntzak.
Ikastolaren erronka izango da familiek, irakasleek, ikasleek eta gainontzeko langile guztiek EAEko hezkuntza-sistemarako
II. Hezkidetza Plana (2019-2023) jarraituz, berdintasunaren eta tratu onaren bidean batera egitea eta Ikastolako
Hezkidetza-plana lantzea, Elkarbizitza Planaren eta Elkarbizitza-Behatokiaren barruan tokia emanez.
Hezkidetzaren zortzi zutabeak lantzea ezinbestekoa izango da:
1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.
2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.
3. Emakumeen jakituriaren integrazio eta haien ekarpen sozial eta historikoa.
4. Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen bidez.
5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.
6. Espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.
7. Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.
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8. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku-hartzea

HELBURU OROKORRAK

1-Berdintasunaren bidean, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapetan
hezkidetza-eskolan urratsak ematen jarraitzea egituraz eta pertsonez hornituz ikastetxea.
2-Genero-ikuspegia HH-LH-DBHko programetan, jardueretan  eta ohituretan txertatzeari bultzada ematea
3-Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean prebentzioa, detekzio goiztiarra eta erantzuna eraginkorra lortzeko
mekanismoak martxan jartzea.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.
2-1. Irakasleen hezkidetza zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta dagoela
baieztatzea.
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.
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JARDUERAK ( helburu espezifiko bakoitzeko jarduera, arduraduna, denboralizazioa, lorpen adierazleak)

Beheko taulan ikusi.

Aurrez aurreko ikaskuntza ordezkatzeko, ONLINE ikaskuntzak gaur egun hartu duen dimensioa azpimarratzekoa da. Ondo

dakigunez, 2019-2020 kurtsoko azken hiruhilabeteankoronabirusa dela eta, ezinezkoa izan denean aurrez aurreko

klaseak mantendu, ONLINE bidez gutxiengoak mantendu egin ditugu.

Hori dela eta, eta berriro gertatzekotan, HEZKIDETZA proiektua ONLINE bidez jarraitu eta garatuko da Ikastolako Urteko

Planean ezarritako agertoki ezberdinetan funtzionatzeko atala , horretarako Ikastolak dituen tresnak erabiltzen: ikasleen

chromebookak, CLASSROOM, MEET, EMAILA…

EBALUAZIOA

Lehenik eta behin hasierako ebaluazioa egingo da diagnostikoa zein den jakiteko.
Jarduerak ebaluatzeko neurriak jarriko dira.
Ikasturte bukaeran hiru esparru hauek baloratuko dira:

- proiektuarten garapena
- proiektuak izan duen eragina. Ikasturtean zehar proposatutako ekintzak egokiak izan eta garatu diren eta eskolako

premiak aldatu diren hezkidetza eta genero-indarkeria lanaren ondoren.
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- batzordeen eraginkortasuna eta koordinazioa. Ea berdintasun premiei erantzun dien eta behar horiek eskatzen
duten denbora, indarrak eta lortzen diren emaitzak orekatuta dauden.

Proiektua Urteko Planean txertatuko da eta ikasturte amaierako Memorian bere eragina eta betetze mailaren balorazioa
egingo da, hobekuntza proposamenak adieraziz .

JARDUEREN TAULA

JARDUERA ARDURADUNA DENBORAK
JARRAIPEN- ETA

LORPEN-ADIERAZLEAK

2021-2022
1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.

Hezkidetza-arduraduna BAT taldean sartu Zuzendaritza taldea
Klaustroa

Iraileko lehen
klaustroan

Hezkidetza-arduraduna
BAT taldeko kidea da

Hezkidetza-arduradunak Berritzeguneko
Hezkidetza mintegian parte hartu

Hezkidetza-arduraduna ikasturtean zehar
ostegunetan
izango diren
bilerak

Hezkidetzako-arduradun
ak Hezkidetza mintegiko
bileretan %80an parte
hartu du
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Ikastetxeko Ordezkaritza Organo
Gorenean(OOG) berdintasun-ordezkaria
izendatu

OOG Ikasturteko lehen
OOGan

Ikastetxeko Ordezkaritza
Organo Gorenean(OOG)
berdintasun-ordezkar
ia izendatu da

OOGko berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokian parte-hartu.

Berdintasun -ordezkaria
Hezkidetza-arduraduna

Hiruhilero Ikastetxeko Ordezkaritza
Organo Gorenean(OOG)
berdintasun-ordezkar
ia izendatu da

Elkarbizitza Planean Hezkidetzaren zutabeak
txertatu

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza- Behatokia
Zuzendaritza taldea

1. hiruhilekoa
n

Hezkidetzaren zortzi
zutabeak Elkarbizitza
Planean txertatu dira

2021-2022
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.

Klaustroan Hezkidetza proiektuaren berri eman,
etapa bakoitzean izango den arduraduna
zehaztu eta koordinatzeko tarteak ezarri.

Hezkidetza-arduraduna Iraileko lehen
klaustroan

Klaustroak Hezkidetza
proiektua ezagutu du eta
lan egiteko antolaketa
egin da

2021-2022
2-1. Irakasleen Hezkidetzaren zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.
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Irakasleekin Hezkidetzaren zutabeen inguruko
hausnarketa saioak egin eta irakasleentzako
formazio formakuntza bideratu.

Hezkidetza -arduraduna
Klaustroa

Lehen
hiruhilekoan 1.
eta 2. zutabeak
Bigarren
hiruhilekoan 3.
zutabea
Hirugarren
hiruhilekoan 4.
zutabea

Klaustroaren %80ak
txantilloiak zutabeka
landu ditu

2021-2022
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta dagoela
baieztatzea.

Ikastolako liburuak, jolasak, materiala, espazioak
erabiltzean genero-berdintasuna kontuan
hartuta egiten dela baieztatu

Hezkidetza-arduraduna Hiruhileko
bakoitzean

Behaketa txantilloiak
irakasleen %80ek bete
dute

Genero ikuspegitik patioen eta jolas orduetako
espazioen banaketa eta   erabileraren diagnosia
egin

Hezkidetza-arduraduna 1. hiruhilean Espazioen txantilloia
bete da
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Esangura elkarteko profesionalen eskutik  DBH

2. mailako ikasleekin SEXU ANIZTASUNA landu.

Orientatzailea
Hezkidetza-arduraduna

1. hiruhilekoa
n

Sexu aniztasuneko
tailerra egin da eta
ikasleen %90ek parte
hartu du.

Azaroaren 25ean Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna
ospatu, etapa guztietan jarduera desberdinak
prestatuz.

Hezkidetza -arduraduna
Pedagogika-taldea

Azaroan Azaroaren 25erako
egitaraua prestatu eta
SITEan jarri

Ikastolako bibliotekan aniztasuna eta errespetua
islatzen duten liburuen zerrenda egin eta erabili.

Hezkidetza-arduraduna
Bibliotekaria

Urrian Aniztasuna eta
errespetua islatzen duten
liburuen zerrenda egin
da, irakasleen eta
ikasleen %80ak erabili
du.

DBHko Txoko-morea eratu, antolaketa zehaztu
eta ekintzak bideratu.

Hezkidetza-arduraduna Irailean eratu
Ikasturtean zehar

DBHn Txoko-morea eratu
da eta ekintzen %80a
aurrera eraman da.
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OTSAILAREN 11: Nazio Batuen Batzar Nagusiak
2015eko abenduaren 15ean erabaki zuen
Emakume eta Neska Zientzialarien Nazioarteko
Eguna DBHn ospatu, etapa desberdinetan
ekintzak egokituz.

Hezkidetza-arduraduna
DBHko Txoko-morea
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Eguneko egitaraua
antolatu da eta Sitean
ezarri da.

Martxoaren 8an emakume langilearen eguna
ospatu etapaka ekintza ezberdinak proposatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Martxoaren 8ko
egunerako egitaraua
prestatu da eta SITEan
jarri da.

Ikasgelako materialetan gizonak eta emakumeak
agertzen diren lanbideak ikasleekin aztertu
HH-LH-DBH etapan

Hezkidetza-arduraduna
Irakasleak

2. hiruhilekoa Galdetegia irakasleen
%80ak bete du eta
ikasleen %100ek

2021-2022
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailakoekin,  Hiruki
Larroxa elkartearen eskutik sexu eta genero
aniztasunaren formazioa irakasleekin  egin eta
ikasleekin landu.

Hezkidetza-arduraduna
Hiruki Larroxa elkartea

2. hiruhilekoa 5. eta 6. mailako
irakasleak % 85ean parte
hartu du eta ikasleen
%95ak parte hartu du.
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2021-2022
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.

Berdintasunean, errespetuan eta indarkeriarik
ezan oinarritutako emakumeen aurkako
indarkeriaren aurrea hartzeko Orebe
hezkuntza-aholkularitzak sortutako eta
garatutako “NAHIKO” hezkidetza-programan
oinarrituta Lehen Hezkuntzan  maila bakoitzeko
unitate didaktiko bat personalizatu eta aurrera
eraman.

Hezkuntza-arduraduna
LHko irakasleak

Lehen
hiruhilekoan
prestatu.
Bigarrenean gelan
landu.

Unitate didaktikoa maila
bakoitzean prestatu da
eta aurrera eraman da.

Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza
genero-ikuspegitik  egin.

Hezkidetza-arduraduna
OOGko berdintasun
ordezkaria
Eskolaz kanpoko
arduraduna

Ikasturte hasieran Txantilloia bete egin da.

DBHko maila guztietan berdintasunean,
errespetuan eta indarkeriaren ezan oinarritutako
unitate didaktikoa pertsonalizatu eta aurrera
eraman

Hezkidetza-arduraduna 1. hiruhilekoa
n

Maila guztietan unitate
didaktikoak %80an egin
eta aurrera eraman dira.
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DBHn indarkeriren aurrean autodefentsa
lantzeko eta tratu onak garatzeko taillerra
burutu.

Hezkidetza-arduraduna
Autodefentsa
feministako kidea:
Maitane Monroy

2. hiruhilekoa
n

Taillerra burutu da eta
ikasleraiaren %85ak
parte hartu du.

2022-2023
1-1. Ikastolan hezkidetza eta berdintasunaren aldeko neurriak ezartzeko koordinazio figurak eta egiturak garatzea.

Berritzeguneko Hezkidetza mintegian
Hezkidetza-arduradunak parte hartu.

Hezkidetza-arduraduna Ikasturtean zehar,
ostegunetan

Hezkidetzako-arduradun
ak Hezkidetza Mintegiko
bileretan %80an parte
hartu du.

OOGko berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokian parte-hartu.

Berdintasun-ordezkaria
Hezkidetza-arduraduna

Hiruhilero OOGko
berdintasun-ordezkariak
Elkarbizitza-Behatokiko
bileretan % 80an parte
hartu du.

Hezkidetza Plana Elkarbizitza Planean txertatu
eta SITEan ezarri.

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza-Behatokia
Zuzendaritza

Ikasturte
bukaeran

Hezkidetza Plana
Elkarbizitza Planean
txertatu da eta SITEan
ezarri egin da.

12



2022-23
1-2. Hezkidetza proiektua klaustroan ezagutaraztea.

Klaustroan Hezkidetza proiektuaren berri eman Hezkidetza-arduraduna Iraileko lehen
klaustroan

Klaustroak Hezkidetza
proiektua ezagutu du eta
lan egiteko antolaketa
egin da

2022-2023
2-1. Irakasleen Hezkidetzaren zutabeen inguruko hausnarketa eta prestakuntza bideratzea.

Irakasleekin Hezkidetzaren zutabeen inguruko
hausnarketa saioak egin.

Hezkidetza-arduradunak
Klaustroa

Lehen
hiruhilekoan 6.
eta 8. zutabeak
Bigarren
hiruhilekoan 5.
zutabea
Hirugarren
hiruhilekoan 7.
zutabea

Klaustroaren 80ak
txantilloiak zutabeka
landu ditu.
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2022-2023
2-2. Hezkuntza maila bakoitzean hezkidetzaren zutabeak garatzen direla eta genero ikuspegia txertatuta dagoela
baieztatzea

Jatorduan eta goizeko zaintza zerbitzuan genero
ikuspegitik patioetako eta espazioen banaketa
eta  erabileraren diagnosia egin.

Hezkidetza-arduraduna
Elkarbizitza-Behatokia
Jantokiko Batzordea

1. hiruhilekoa Jolastokia ikertzen
txantilloia prestatu eta
bete da.

Azaroaren 25ean Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna
ospatu, etapa guztietan jarduera desberdinak
prestatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

Azaroan Azaroaren 25erako
egitaraua prestatu eta
SITEan jarri

Martxoaren 8an emakume langilearen eguna
ospatu etapaka ekintza ezberdinak proposatuz.

Hezkidetza-arduraduna
Pedagogika-taldea

2. hiruhilekoa Martxoaren 8ko
egunerako egitaraua
prestatu da eta SITEan
jarri da.

Ikasgelako materialetan gizonak eta emakumeak
agertzen diren lanbideak ikasleekin  aztertu.

Hezkidetza arduraduna
Irakasleak

2. hiruhilekoa Galdetegia irakasleen
%80ak bete du eta
ikasleen %100ek
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2022-2023
3-1. Ikasleek eta eskola-komunitateak genero estereotipo desberdinen kontzientzia izatea.

Aurreko ikasturtean Lehen Hezkuntzako 5. eta 6.
mailakoekin egindako sexu eta genero
aniztasunaren lanketaren balorazio egin
ondoren beste ziklo edo etapan egiteko beharra
edo egokitasuna zehaztu eta aukeratu

Hezkidetza-arduraduna
Hiruki Larroxa elkartea
edo beste bat

1.hiruhilekoan Balorazioa egin da
2021-2022 ikasturteko
memorian eta
proposamen berria egin
da.

2022-2023
3-2. Neska eta mutilen arteko berdintasuna bultzatzeko ekintza teoriko-praktikoak garatzea.

Berdintasunean, errespetuan eta indarkeriarik
ezan oinarritutako emakumeen aurkako
indarkeriaren aurrea hartzeko Lehen
Hezkuntzako maila guztietan prestatutako
unitate didaktikoak gelan landu.

Hezkuntza arduraduna
LHko irakasleak

Lehen
hiruhilekoan

Unitate didaktikoak
%80an aurrera eraman
dira.

DOKUMENTUAK ETA BIBLIOGRAFIA
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1. JUSTIFIKAZIOA 
 

1.1. DEUSTUKO IKASTOLA IPIren ezaugarriak 
 

DEUSTUKO IKASTOLA, izenak adierazten duen moduan, Bilboko Deustua auzoan dago. Auzo 

horrek 24.820 biztanle inguru ditu. Deustuko Ikastolak eskaintzen dituen baloreak, demokratikoa, 

ingurunean errotua, hezkidetzarekin konprometitua, desberdintasunaren orekatzailea eta 

aniztasunaren integratzailea izatea dira. Ikastetxe Publiko Integrala da. Horrek zera esan nahi du: 

ikastetxe berak hezkuntzan beharrezkoak diren hiru etapak hartzen dituela (Haur Hezkuntza, 

Lehen hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza). Lehenengo bi etapetan bi lerroko 

ikastetxea da eta DBHn hirukoa. 

Ikastola, Deustuko hirigunean bertan kokatuta dago eta Deustuko San Pedroko (Doneperiagako) 

eta Erriberako (Deustuibarrako) ikasleak hartzen ditu. Erriberako ikasleek autobus zerbitzua dute, 

eta gainontzeko ikasle gehienak oinez etortzen dira. Salbuespenak ere egon badaude, batez ere 

DBHk osatzen duen hirugarren lerro horretan, besteak beste, inguruko auzoetatik, hau da, 

Deustuko eskolatik eta Arangoititik etortzen diren ikasleak ere baitaude. 

DEUSTUKO IKASTOLA IPIren hezkuntza beharren azterketa egin ondoren, ikasleen ikaskuntza-

emaitzetan oinarritutako datuek hauxe erakusten dute: Ikastolara datozen umeen familien bizi-

maila ertaina da eta gurasoen ikasketa-maila ere ertaina. Egia da azkenengo urteetan beherantz 

egiteko joera hartu duela bizitza mailak. 

ISEI-IVEIk emandako azken datuen arabera ikastolako familien gizarte, ekonomia eta kultura 

mailak ertainak dira. Familia-hizkuntzari dagokionez etxeetan egiten den euskararen erabilera % 

35ekoa da, gutxi gorabehera. Gure ikastetxeari dagokion ISEC delakoak, azken Ebaluazio 

Diagnostikoaren arabera 3 adierazten du. 

Hiru hezkuntza etapak zentro berean izateak baditu zenbait abantaila (horietariko batzuk 

proiektoaren justifikaziorako aipatuko ditugu), adibidez, ikastetxeak ikasleen jarraipena 14 urtean 

zehar egiteko aukera paregabea du —2 urteko gelan daudenetik DBHko 4. mailan 16 urte 

dituzten arte—. Ibilbide luze horrek, batetik, gurasoekin harremanak estuagoak izatea bideratzen 

du. Bestetik, etapa ezberdinetako ikasleen arteko proiektuak gauzatzeko aukera ematen du. 

Beraz, Pedagogia Batzordeak etapen arteko koordinazioa eta ikasleen jarraipen zehatza egin 

dezake. 

Halere, eraikin bakarra izateak zailtasunak ere badakartza egoera batzuen kudeaketan: 

egutegiak eta ordutegiak bateragarri egitea, espazioak banatzea, eta halakoak. Deustuko 

Ikastolak bi lerro ditu Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan, DBH-n berriz hiru dira lerroak. 

Gaur egun 743 ikasle ditugu: 163 Haur Hezkuntzan, 303 Lehen Hezkuntzan eta 277 Bigarren 

Hezkuntzan. 

Aurreko guzti horren ondorioz, nabaria da ikasle kopuru handi batek zailtasun larriak dituela 

hainbat arlotan, ordutegi bateragarriak sortzearen zein espazioa banatu behar izatearen 

ondorioz, hain zuzen ere. Ukaezina da zailtasunak azpiegiturarekin lotuta datozela eta horrek 

disziplina arazoak dakartzala, gure ikastetxeko BIZIKIDETZA kaltetuz. 

Azpiegiturak sortzen dituen arazoen artean, guztietan kaltegarriena, jantokiko ordutegia bost 

txandetan banatu beharrizanak sortzen duena da. Txanda bakoitzeko umeek ordu erdi baino ez 

daukate mahiak prestatu eta bazkaltzeko gainera ume txiki batzuek ezorduetan bazkaldu behar 
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dute. 
 

 

TXANDA ORDUA IKASLE TALDEAK 

1 12:35 HH 

2 13:00 LH1,LH2,LH3 

3 13:30 DBH1, DBH4 

4 14:00 DBH2, DBH3 

5 14:30 LH4, LH5, LH6 

 

 

 

Guzti horri zera gaineratu behar diogu: jantokia abian den denboran, eskolaz kanpoko ekintzak 

ere bideratzen ditugu Deustuko Ikastolan. Baina aurreko arazoaren kudeaketak dakartzan 

ondorioen artean, ikasleen eskolaz kanpoko ekintzen bateraezintasuna dago. Beraz, 
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Deustuko Ikastolak antolatzen dituen ekintza horien eskaintza murriztu edo eta 

arratsaldez eskaini behar izaten dugu ikasle askoren partaidetza galduz. 

*Eskolaz kanpoko ekintzak ikusteko joan III Eranskinera. 

 
Hauspoa proiektua eskatzera garamatzan arrazoiak aztertu ondoren gure errealitatearen irudia 

atera dugu. 

Deustuko Ikastola IPIk honako ahulguneak ditu : 

● Eskola eremuan 743 ikasle aldi berean izateak ondorioak dakartza Deustuko ikastolan: 

Espazio ezak gure ekintzak antolatzeko aukera zailtzen du. 

 

 
● Ekintza aipagarriak: gure ekintzen artean aipagarrienak Hezkidetza (txoko 

morea), Ingurumena (txoko berdea) lantzeko ekintzak ditugu. 

● Euskara batzordea: gure zentroan tradizio eta indar handia daukan Euskara 

batzordeak hainbat jarduera antolatzen ditu, baina maila guztietako ikasleak 

biltzen dituen bilerak egiteko orduan, ikasleek eskola saioetatik irten behar 

izaten dute batzar horietan parte hartu ahal izateko. Inoiz, leku faltan, pasiloan 

bildu izan dira. 

● Irakasle-guraso bilerak: irakasleek gurasoekin biltzeko gune aproposik ez 

daukate. Sarri askotan, irakasle horiek gurasoekin batera pasiloetatik gora eta 

behera ikus ditzakegu gela libre baten bila. 

● Ikasleen arlo ez akademikoak: berdinen arteko elkarlanak, eta lan kooperatiboak 

bezalako ekintzak bideratzeko gune eta uneen falta nabaria da. 

● Elkarbizitza arazoak: une ez akademikoetan batez ere areagotzen diren 

elkarbizitza-arazoak ditugu, eta horiexek aztertzeko, Bitartekaritza taldeak 

zailtasun nabariak ditu topagunea aurkitzeko. 

● Irakasle-ikasle bilerak: Irakasle-ikasleen arteko harreman baikor eta eraginkorrak 

ahultzen dira elkarrizketa lasai eta esanguratsuetarako leku eta une egoki 

ezagatik. 

● Eskola jarduerak, ekintzak eta proiektuak ikasleen egunerokotasunean 

balioztatzeko arazoak ditugu. 

 

● Elhuyar fundazioak ematen digun aukera paregabeari ezin diogu aukerarik eman: haiekin 

daukagun harremana zuzena da eta proiektuetan oinarritutako ekintzetan parte hartu nahi 

badugu ere, ezin ditugu gure ikasleak ordutegiz kanpo hain baliagarriak liratekeen jarduera 

horietan parte hartzera erakarri 

 
● Akademikoki onak diren ikasleen gaitasunei ez zaie etekinik ateratzen (posible izango 

litzatekeen beste) biltzeko beste gunerik/unerik izan ezean. 

 
● Gure ISEK indizea kontuan hartuko bagenu (LH=4 eta DBH=3), emaitza akademiko hobeak 

lortu beharko genituzke. 
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Aipatutako guztia kontuan izanik, proiektu honekin lortuko genituzkeen bai une bai gune 

berriek aukera emango ligukete antolamendu-eredu berriak bizitzeko. Horrez gain, 

lagungarria suertatuko litzaiguke ikasleen emaitzak eta bizikidetza hobetzeko, giro egokia 

sortuz, ikasleak aprendizaia-prozesuaren protagonista bihurtuz, euren autonomiari 

lagunduz, motibazioa bultzatuz, espazioak modu anitzetan antolatuz eta denbora-tarteak 

malgutuz. 

Bestalde, Deustuko ikastolak ISEI-IVEI ebaluazio diagnostikoan izan dituen emaitzei erreparatuz 

gero, badauka hobetu beharra: Teknologia berriztatzailetan sakondu behar dugu eta 

ikasteko/irakasteko metodologia berriei aukera eman behar diegu, estrategia parte-

hartzaileagoak proposatuz, aprendizaiaren funtzionaltasuna areagotuz eta aprendizaiari 

laguntzeko teknologia digitalean sakonduz. 

Ikastetxeak berrikuntzak ezarri nahi dituela nabarmena da eta berrikuntza guzti horiek bere 

ingurunearen eta hezkuntza-komunitatearen ezaugarrietara egokitu behar ditu. Guzti hori 

ekarpen onuragarri bihurtuko da ikasle guztien hezkuntza-arrakastarako bidean. 

Duela   hiru urte Chrommebook-aren erabileraren aldeko apostua egin genuen. Horrelako 

aldaketek eta aurrerabideek hezkuntzaren ikuspegia zabaltzera lagundu digute, eta horren bidez, 

hezkuntza formala ikaskuntzaren hezkuntza-alor edo -esparru bakar horretatik atera dugu, 

espazioaren eta eskola-denboraren kontzeptua iraskastorduetik haratago zabalduz. 

Argi dagoena zera da: ikasleez gain irakasleek ere beren ezagutzak sakondu behar dituzte eta 

horretarako gune eta une eremuak zabaldu behar ditugu, bai klaustroa deitzeko orduan, bai 

FORMAKUNTZAK burutzeko orduan. 

DEUSTUKO IKASTOLA IPI den heinean, batzarrak antolatzeak buru hauste handiak dakarzkigu 

irakasleon ordutegiek aldi berean bat egiten baitute. Pena da, zeren eta eskola-komunitatearen 

ikuspegi integrala izateak guztioi lagunduko liguke gurea dugun ikastetxe honek arrakastaren 

bideari eusteko eta zereginetan eraginkor bihurtzeko. 

Gure alderdi ezezkorrenak albo batera utziz, aipa ditzagun gure gogortasunak: 

 
Ideia ugari ditugu garatzeko. Orain arte DEUSTUKO IKASTOLAN tradizioz egin izan 

direnak eta ideia berriei eusteko prest gaudenak, ikaskuntza arautua eta ez arautua 

uztartzen dituzten ekintzak, leku eta une egokiak izanez gero, gogotsu jarraitu edo 

hasiko genituzkeenak. Horra hor HAUSPOA PROIEKTUA eskatzeko arrazoi nagusia. 

● IPI garen aldetik, etekin piloa atera ahal diogu zentro honen egituraketari, besteak beste, 

tailerrak sortzeko orduan, edo eta proiektuak bideratzerakoan, maila ezberdinetako 

ikasleen arteko elkar-eragina bideratzen baitugu. Horra hor, urteetan lantzen dihardugun 

Aitabitxi-Amabitxi proiektua: proiektu horren bitartez, lehen hezkuntzako ikasleek eta 

derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasleek bat egiten dute helburu bakarra dutela 

aurrean, hain zuzen ere, aurtengo jomuga irakurzaletasuna bultzatzea izan da. Proiektu 

horretan ikasleak hiruhilabete bat eman dute elkar-eraginean, batzuek irakurgaiak 

prestatzen eta besteak irakurmena lantzen. Azkenean, guztiak bildu direnean, balio 

gehigarria eman diote irakurtzen aritzearen prozesuari. Irakurzaletasuna izan dugu aurten 

landu beharreko helburu nagusietariko bat eta horri lotuta, DBH 4ko ikasleek ere 

booktrailerrak sortu dituzte beste mailetako ikasleek ikusi eta irakurtzeko libururen bat 

aukeratzerakoan, euren gustuko liburua aukeratu ahal izateko. 
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Urtero-urtero aldatzen da ikasleek landuko duten gaia. Hurrengo ikasturtean, beste helburu 

bat aukeratuko da ikasleen arteko elkar-eragin hori sustatzeko, hala nola, natur-zientziak, 

matematika,... 

● Gure auzoan bertan BIZILABE daukagu. Horretan Bizilabe-Elhuyar metodologian 

oinarrituta, Bizilabe ikerketa-zentroan gazteek puntako gaietan eta erronka errealekin 

egiten dute lan, gainera enpresen ereduak bertatik bertara ezagutzeko aukera eskaintzen 

zaie. 

Beti izan dugu haiekin harreman zuzena eta eskaintza guztiak gure zentroan urteetan 

bultzatu izan ditugu tailer zein proiektuetan gure eskumenean egon den kasuan parte 

hartuz. 

Elkarrekin lan egiteko gogoa ukaezina da eta bateragune aproposa bihur daiteke proiektu 

zientifiko-teknologikoetan lan egin ondoren Zientzia Astean aurkeztu ahal izateko. Hala 

ere, ez dugu horrelakorik lortu izan gure ordutegiek bat egiten ez dutelako eta gure 

ikasleek nahiago izaten dutelako eskola ordutegia bukatu ondoren, kirola, musika, 

ingelesa,... ikastaroak egin 

Guk argi daukagu. Gure ordutegia HAUSPOA PROIEKTUAREKIN luzatuko bagenu, 

ikasleak prest leudeke BIZILABEk prestatzen dituen proiektu zein tailerretan parte 

hartzeko. Aukera paregabea dugu beraz, Elhuyar fundazioarekin batera tailerrak Hauspoa 

orduan eskaintzeko. Arrakastarako aukera paregabea dugu. 

Fundazioarekin harreman estua daukagu. Bai gu baita beraiek ere, ilusi handiz ikusten 

dugu bideragarria den proiektua. 

● Auzoan bertan ere APNABIko eskola daukagu eta kurtso honetan hasi gara elkar lanak 

egiten, adibidez Udalak eskaintzen dituen birziklatze tailerrak, eta pentsatuta geneukan ere 

irteera bat batera egitea (Barakaldoko lorategi botanikorako irteera. Aurtengo egoerak ez 

digu aukerarik eman ekintza hori bideratzeko baina gure asmoa hoprrekin jarraitzea 

litzateke). 

● Ideia berriekin jarraituz, hona hemen aurten bideratu duguna: LIBLAB deritzogun gunea. 

Esan bezala, ikastetxea txiki geratu zaigu eta ez zaie alor askotan gure beharrizanei 

lotzen, beraz, DBHko ikasleentzat ezinbestekoa genuen lanerako gune bat sortzea. Izan 

ere, DEUSTUKO IKASTOLAk badu liburutegia baina lehen hezkuntzako ikasleen 

beharrizanei egokituta dago guztiz. DBHko ikasleentzat ez da batere erabilgarria ordutegi 

arazo zein espazio eta altzairuek murrizten dutenagatik. 

LIBLAB horrekin zera ziurtatzen dugu: ikasleek aukera izatea talde lanean aritzeko. Egia 

esan, LIBLAB laborategiari kendu diogun txoko bat besterik ez da, mahai luzeak ditu eta 

ikasleek atsedenaldia aprobetxatzen dute bertan giro aproposean elkarrekin lanean 

aritzeko. Beraz, HAUSPOA PROIEKTUA izango bagenu, leku hori atsedenaldietan 

erabiltzeaz gain arratsaldeetan ere erabiltzea interesgarria litzateke, berdinen arteko 

ikasketa prozesua gauzatuz eta beraiek ikasle eta irakasle lanetan aritzeko aukera 

emanez. 

● Gune eta une berriak izanez gero, gaur egun bideratzen ditugun hainbat ekintza modu 

pausatu eta eraginkorrago batean burutzeko parada izango genuke. Horra hor 
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DEUSTUKO IKASTOLAn dauzkagun TALDE FEMINISTA eta INGURUMEN TALDEA. 

TALDE FEMINISTAk ireki berri dugun Txoko morearen arduradunak dira: bertan, ikasleria 

gaiaren inguruan kontzientziatu eta ekintzak antolatzen dituzte izendatutako egun 

berezietan, sarri LH eta HHren parte hartzea ere eskatu dugu eta, berriro ere, denbora eta 

gune aproposak ez izatearen hutsunea somatu dugu. Era beran, INGURUMEN TALDEAk 

Txoko berdearen ardura hartu du eta ikasleria martxan jarri du birziklatze, kontzientziazio 

eta ingurumenak jasaten dituen arazoei aurre egiteko ekintzetan. 

● BITARTEKARITZA eta BAT taldeek atsedenaldiak eta jantokiko orduak erabilten dituzte 

batzarrak deitzeko. Ikasleen arteko harremanak hobetu eta bizikidetza arazoak ekiditeko 

zeregina hartu duten talde hauek biltzeko, leku aproposen eta une egokiagoren faltan 

aurkitzen dira sarri. 

● Beste horrenbeste gertatzen da tradizio handia daukan taldearekin, EUSKARA 

BATZORDEArekin, hain zuzen. Talde gogotsu eta ekintzailea dugu benetan. Bilboko 

Udalak eskaintzen duen BERBAIZU EUSKARA ELKARTEArekin batera, jarduera eta 

batzar nekaezinean aritu dira ikasleak eta monitorea maila guztiei aurkeztutako joko, 

galdetegi, jai eta lan ekintzailetan. 

 
 

HAUSPOA PROIEKTUAk edozein unetan, garaitan, egingo liguke on. Baina datorren 

ikasturterako lortuz gero, aurten bizi dugun egoera bereziaren ondorioei aurre egiteko tresna 

paregabea gureganatuko genuke, ikasturte honetako bukaera bereziak, etxean egotera behartzen 

gaituen berrogeialdi honek, ikasle askoren ibilbide akademikoa geldotuko duela (nahiz eta 

ikasleek ikasturtez aurrera egin) aurreikusten baitugu. Beraz, edukiak beharrak dituzten ikasleei 

hobeto eskaintzeko aukera paregabea izango genuke HAUSPOA PROIEKTUA 

gureganatuko bagenu, indartze saioak eskaintzeko aukera izango baikenuke. 

Argi dagoena zera da: datorren ikasturtean, HIBPdun ikasle ugari aurreikusten ditugu eta 

HAUSPOA bezalako proiektu batek arnasa hartzen lagunduko digu bai ikasleei baita irakasleoi 

ere. Ez dugu ukatuko gure ikasleen maila akademikoa orokorrean nahiko ona dela, baina maila 

hori BIKAINTASUNERAKO BIDEAn mantentzea gustatuko litzaiguke. Horretarako, beharra 

daukaten ikasleei indartze saioak bidera ditzaketen proiektuen bila ari gara batetik, eta bestetik 

ikasleen aniztasunari hobeto erantzun diezaioketen bide berriak ikertu nahi ditugu. 

Orain arte HAUSPOA PROIEKTUA garatzen duten ikastetxeek egindako balorazioa guztiz 

positiboa izan da bai esperientzia baita arlo guztietan ere. Argi dago guztion artean sortzen ari 

garen sare honetan gizarte-eragile guztiek hartuko dutela parte ikaskuntzaren paradigma berri 

bihurtuz, berdinen arteko lana sustatuz eta ikasle zein irakasleen gidaritzapeko irakaskuntza-rola 

bateratuz, lankidetza-lana sustatzeko. Modu horretan, Heziberri 2020 Planak proposatzen dituen 

zeharkako konpetentziak hobetuko ditugu eta formalak ez diren inguruneetan ikasleen 

etengabeko ebaluazioa eginez, sortzen diren esperientziei jarraipena eman nahi diegu. 

 

 
1.2. HAUSPOA PROIEKTUA BIDERATZEKO EGIN DUGUNA 

 
DEUSTUKO IKASTOLA IPIko zuzendaritza taldeak gogor heldu dio HAUSPOA proiektuaren 

bideragarritasunari, batez ere, inguruko zentroek egin dioten balorazio eta alde positiboak 

aztertu eta gure ikastolak dituen gabeziak ikusi ondoren (formakuntzak bideratzeko ordutegi 
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bateragarriak besteak beste). 
 

Eusko Jaurlaritzak joan den apirilaren 14an Hauspoa proiektuaren deialdia zabaldu ondoren, 

batzarra deitu eta lanean hasi ginen aurretik bilduta genituen hainbat ideia eta 

proposamenei aukera zabala emanez. 

Epe laburrean gabiltzala badakigu eta aurten bizi dugun egoera berezi honek baldintzatzen 

gaitu gauzak beste modu batera egitera. Horrela bada, deialdia ikusi bezain laster 

zuzendaritza bilera deitu dugu apirilaren 20an. Hurrengo pausoa, mintegiburuen batzarrean 

gaia aurkeztea izan da apirilaren 21ean bertan irakasle taldearen atxikimenduaz eta eskaini 

daitezkeen tailerrez hitz egin ondoren, mintegietan izan ditzaketen asmoak eta ekarpenak 

bilduko dituen inprimakia sortu da. Inprimaki hori osatzeko 3 eguneko epea eman zaio 

irakasle-taldeari, beraz, datu bilketa apirilaren 24rako eskura izan du zuzendaritza taldeak. 

Era berean, aurrera atera nahi dugun proiektu honen berri gurasoek izateko bilera deitu da 

apirilaren 23an. Bertan, zuzendaritza taldea, DBHko koordinatzailea, Kudeaketa 

akademikoa daraman irakaslea eta Guraso Elkarteko kideak batzartu dira adostutako bilera 

birtual batean (lehentasuna eman zaie aurten LH6 mailan dauden ikasleen gurasoei eta 

DBH1, DBH2 eta DBH3ko ikasleen gurasoei). 

Maiatzaren 4an, Zuzendaritzak Gurasoen Elkarteko ordezkariengandik aurrera jotzeko 

erabakia jaso ondoren, proiektuaren xede nagusiak zehaztu eta HAUSPOA PROIEKTUAK 

ekar ditzakeen onurak aztertu ziren. 

Maiatzaren 13an OOG partaideekin batzarra deitu dugu eta kide guztien onespena jaso 

dugu. Aurretik, zuzendaritza taldeak Gasca elkartearekin hitz egin du datorren ikasturterako 

aurreikusten diren aldaketak adosteko. 

 
 

Maiatzaren 21ean, OOG taldeak aho batez baietza eman zion proiektuari, eta maiatzaren 27an 

klastro deia egin eta klaustrokideen oniritzia ere jaso genuen (aktak proiektu honen bukaerako 

eranskinetan daude). 

DEUSTUKO IKASTOLA IPI proiekturako onartua izanez gero eta irailean bizi dugun egoera 

bereziak bideragarri egiten badu, guraso guztientzako bilera deituko da. Bilera horretan 

proiektuaren zehaztapenak, ezaugarriak, antolamenduak, eta behar den informazio guztia 

argituko delarik. 

 
 

2. HELBURU OROKORRAK 
 

Deialdiak aipatzen dituen helburuei irmo heltzeko asmoz, Hauspoa proiektua kudeatzeko 

oinarrizko hauek izango dira: 

1. Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak 

kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean. 

2. Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea. 

 
3. Ikastetxean ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak ekarpen 
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bat egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel daitezen. 
 

4. Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren 

bitartez emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea. 

5. Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari ekinez, 

haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz. 

6. Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea. 

 
 
 

2.1. HAUSPOA PROIEKTUA IKASTETXEKO ILDO NAGUSIEI LOTUZ 
 

Hauspoa proiektuaren garapenean ezinbestekotzat jotzen dugu azken ikasturteotan trebatutako 

lanari lotzea, besteak beste, IHP eta Hobekuntza Plana (ildo nagusiak). Era berean, kontuan 

izango ditugu, horien osagarriak eta betegarriak direnak: Ulibarri Proiektua, Sare Hezkuntza, 

Hezkidetza, eta Bitartekaritza. 

Hezkuntza Proiektuan zehaztu genuen zer nolako zentroa eratu nahi dugun, eta hauexek izan dira 

bertan finkatutako helburuak: 

 
 

 

1. Hezkuntza komunitateko kide guztien artean tolerantzia eta errespetu giroa erraztea eta gatazkak 

elkarrizketaren eta parte hartze arduratsuaren bitartez konpontzea, guztiontzat lan giro atsegina lortzeko. 

 

2. Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea. 

 
3. Gure ikasleen ahalmen eta gaitasunen garapen osoa sustatzea; horretarako, euren ikaskuntza indartuko 

duten metodologia aktiboa eta lankidetza erabiliko dira, zutabe nagusi hauek dituelarik: arrazonamendua 

lantzea, izaera kritikoa sustatzea eta libreki eta erantzukizunez erabakiak hartzea. 

 

4. Ikasleek euren buruaren irudi positiboa lortzea, euren mugak onartzea eta euren aukeren kontzientzia 

bereganatzea. 

 

5. Ikasleen garapen emozionalari berebiziko garrantzia ematea; horretarako, pertsona gisa hazteko eta 

pertsonen arteko harreman positiboak ezartzeko balioko dieten trebetasunak landuko dira, BIZIKASI 

ekimena eskola komunitate osoan finkatuz. 

 

6. Teknologien (IKT) erabilera areagotzea, irakaste-ikaste prozesuaren eta eskola-komunitate osoaren 

zerbitzura jarrita. 

 

7. Benetako inklusioa eta ikasle guztien arrakasta ardatz duten hezkuntza proposamenak lehenestea. 

 
8. Ikasleengan eta familiengan ikasketarako itxaropen eta motibazio altuak erraztea. 

 
9. Irakasleen etengabeko prestakuntza eta koordinazioa sustatzea, kalitatezko hezkuntzaren adierazle 

delarik. 

 

10. Ikasleen, irakasleen eta familien adierazpenerako eta parte hartzeko bideak erraztea; horretarako, gure 

ikastetxea antolamenduan eta garapenean guztion parte hartzea sustatuz. 

 
 

 
Hauspoa proiektuaren asmo orokorra da aipatu berri dugun egitasmo hori lagungarri izatea 

ikasleek heziketa integralagoa jasotzeko. 
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Era berean, Hobekuntza Planak adierazten duen bezala, irakurketa planean oinarritutako 

irakurtzeko eta ulertzeko gaitasunei heldu behar diegu. Izan ere, lehenengo atalean aipatutako 

arazo akademikoak, eta, horien ondorioz maiz sortzen diren jarrera disruptiboak murrizteko 

lehentasunezko beharrak ditugu esparru akademikoan, 

Denborak, erritmoak, espazioak eta jarduerak beste modu batean antolatzeko aukera izatea 

onuragarria izan daitekeela uste dugu, ikasle-irakasle harremanetan, ikasleen arteko 

hartu-emanetan, ikasleen errendimendu akademikoan eta ikasleen hezkuntza integralak eskatzen 

dituen gaitasunen lorpenean. 

 
 

Ondorengo tauletan Hauspoari eta Ikastetxeko Proiektu nagusiei dagozkien helburuak adierazi 

eta uztartzen dira. 

 
 

IHP HELBURUAK 

 
HAUSPOA deialdiaren 

Helburu Nagusiak 

 
 

HN1 

 
 

HN2 

 
 

HN3 

 
 

HN4 

 
 

HN5 

 
 

HN6 

 
Hezkuntza komunitateko kide guztien artean tolerantzia eta errespetu 

giroa erraztea eta gatazkak elkarrizketaren eta parte hartze 

arduratsuaren bitartez konpontzea, guztiontzat lan giro atsegina 

lortzeko. 

      

 
Hizkuntza trataera integratu/integrala sustatzea. 

      

 
Gure ikasleen ahalmen eta gaitasunen garapen osoa sustatzea; 

horretarako, euren ikaskuntza indartzeko duten metodologia aktibo eta 

lankidetzakoak erabiliko dira, zutabe nagusi hauekin: 

arrazonamendua, izaera kritikoa eta libreki eta erantzukizunez 

erabakiak hartzea. 

      

 
Ikasleek euren buruaren irudi positiboa lortzea, euren mugak onartzea 

eta euren aukeren kontziente izatea. 

      

 
Ikasleen garapen emozionalari berebiziko garrantzia ematea; 

horretarako, pertsona gisa hazteko eta pertsonen arteko harreman 

positiboak ezartzeko balioko dieten trebetasunak landuko dira, 

BIZIKASI ekimena eskola komunitate osoan finkatuz 

      

 
Teknologien (IKT) erabilera areagotzea, irakaste-ikaste prozesuaren 

eta eskola-komunitate osoaren zerbitzura jarrita 

      

 



HAUSPOA PROIEKTUA - 11 
 

 
Benetako inklusioa eta ikasle guztien arrakasta ardatz duten 

hezkuntza proposamenak lehenestea. 

      

 
Ikasleengan eta familiengan ikasketarako itxaropen eta motibazio 

altuak erraztea 

      

 
Irakasleen etengabeko prestakuntza eta koordinazioa sustatzea, 

kalitatezko hezkuntzaren adierazle delarik. 

      

 
Ikasleen, irakasleen eta familien adierazpenerako eta parte hartzeko 

bideak erraztea; horretarako, gure ikastetxea antolatzen eta garatzen 

guztion parte hartzea sustatuz. 

      

 

 

 
 
 
 
 
 

 
HAUSPOA 

deialdiaren 

Helburu 

Nagusiak: 

 

HN1 

 
Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak 

kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean. 

 

HN2 

 
Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea. 

 

HN3 

 
Ikastetxean ekitatea hobetzen laguntzea, horretarako jardueren eskaintzak ekarpen 

bat egin behar du ikasle guztiek hezkuntza arrakastaren bidera hel daitezen. 

 

HN4 

 
Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren bitartez 

emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea. 

 

HN5 

 
Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, batez ere, ikasten ikasi konpetentziari ekinez, 

haien autonomia eta konfiantza bermatzeko asmoz. 

 

HN6 

 
Euskararen erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea. 

 
 
 
 

 
IKASTETXEKO PROIEKTU 

JARDUERAK ETA HELBURUAK 

(IKASTETXEKO URTEKO PLANEAN ADIERAZITA) 

 
HAUSPOA deialdiaren Helburu 

Nagusiak 

 

HN1 

 

HN2 

 

HN3 

 

HN4 

 

HN5 

 

HN6 

 
TERTULIA LITERARIOAK 

      

 
LIBLAB 
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BIZILABE 

      

 
NORMALKUNTZA Euskararen erabilera normalizazioa 

      

 
SARE HEZKUNTZA Informazio eta Komunikazio Teknika (IKT) 

berrien bitartez ikasgelako jarduerak burutzea 

      

 
AMABITXI AITABITXI 

      

 
UKELELE PROIEKTUA 

      

 
ANTZERKIGINTZA 

      

 
ETWINING 

      

 
BOOKTUBERRAK 

      

 
TXOKO MOREA 

      

 
OLAGARRO /BITARTEKARITZA 

      

 
ASTE KULTURALA 

      

 
LANKIDETZA: GELA APAINKETA 

      

 
JARDUERA OSAGARRIAK (antzerkia, erakusketak, museoak..) 

      

 
IRRATIA (datorren ikasturterako martxan jarri dena) 

      

 
 
 

Ondorengo taulan adierazi nahi dugu prestatu ditugun HAUSPOAren jarduerek eta Guraso 

Elkarteak eskaintzen dituzten jarduerek nola egiten duten bat Ikastetxeko Hezkuntza 

Proiektuarekin. 

 

 

 
 
 

PEC ETA HAUSPOA 

 

IHP (PEC)-KO HELBURUAK 

 
IHP (PEC) BALOREAK 

LANTZEN 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

E 

 
 

F 

 
 

G 

 
 

H 
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PENDIENTEEI ARRETA 

                  

 
Matematika indartzea 

                  

 
Lengua indartzea 

                  

 
Ingeles indartzea 

                  

 
IRAKURZALETASUNA 

BULTZATZEN 

                  

 
TERTULIA DIALOGIKOAK: 

IRAKURKETA TXOKOA 

                  

 
BIKOIZKETA LANA 

                  

 
Aitabitxi-amabitxiak 

                  

 
Antzerkigintza 

                  

 
MATEMATIKA DIGITALA 

                  

 
Sare-Hezkuntza 

                  

 
PARKOUR 

                  

 
GORPUTZ ADIERAZPENA 

ETA DANTZA 

                  

 
ESKALADA 

                  

 
Laborategia 

                  

 
ORAL SKILLS 

                  

 
DRAMA.READING AND 

ACTING PLAYS 

                  

 
E-twinning project 
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DIGITAL STORY TELLING 

                  

ARTS AND CRAFTS: 

BRAZELETS IN ENGLISH 

                  

 
Bertso taillera - eskolaz 

kanpoko jarduera 

                  

 
Normalkuntza 

                  

 
FRANTSES KULTURA 

IKASTEN 

                  

 
Ukelele 

                  

 
PATIOA BIRMOLDATZEN 

                  

 
Liblab 

                  

 
ROBOTIKA-LEGO 

                  

MINERAL eta 

ERROKEN BILDUMA 

                  

 
MIKROSKOPIOAREN 

ERABILERA 

                  

 
KRISTALIZAZIOA 

LEHIAKETA 

                  

 
BIZILABE 

                  

 
Txoko morea: Ikastolako talde 

feministaren bilgunea. 

                  

HISTORIAK 

KOMIKITAN!! 
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Bizikidetza behatokia 

                  

 
PROIEKTUEN 

KOORDINAZIOAK 

                  

 
BAT taldea 

                  

 
Gurasoentzako eskolak 

                  

 
Aste Kulturala 

                  

 
Txoko berdea: Ingurugiroa 

zaintzeko bilgunea. 

                  

 
BILBOKO PARKETAKO 

IBILBIDE BOTANIKOA 

                  

 
BIZIKLETA TAILERRA 

                  

 
Irratia 

                  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
IHP (PEC) BALOREAK 

LANTZEN 

 

A - 

 
Elkarrenganako errespetua izaten 

 

B- 

 
Arduratsu bihurtzen 

 

C- 

 
Parte hartzea sustatzen 

 

D- 

 
Elkarrekin ikasten eta lan egiten aritzen 

 

E- 

 
Koedukazioa bideratzen 

 

F- 

 
Eleaniztasuna ahalmentzen 

 

G- 

 
Izate kritikoa sakontzen 

 

H- 

 
Sormena lantzen 
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Helburuei dagozkien atala ahalik eta ondoen egokitzeko nahian, jarraian azaltzen dira Bizikidetzan 

bereziki jorratzen direnak : 

● Hezkuntza Komunitate osoari arreta gehiago eta era zehatzagoan eskaini, bereziki gehien 

behar duen ikasleriari ekitatea lortzeko eta baita gehiago eskatzen duen ikasleriari 

bikaintasunera heltzeko ere. 

● Baliabide gehiago eskaini eta ditugun baliabideei etekin handiagoa atera. 

 
● Eraginkortasuna bilatu arazo akademikoei, pertsonalei beste modu bateko irteerak emateko. 

 
● Ikasleei askola orduz kanpo, lanerako bilgune gehiago eta arreta denbora gehiago eskaini. 

 
● Hezkuntza Komunitatearen parte hartze aktiboagoa lortu bai prestakuntza saioak eskainiz 

gurasoentzat, bai euren laguntza eskatuz eta gogo onez jasoz HAUSPOa orduak 

arratsaldez aurrera eramateko. 

● Arazo-guneak eta arazo-ordu diren arratsaldeko saioak desagertu bizikidetza hobetzeko. 

 
● Ikasleriaren autonomia gaitasuna landu, bere ikasketa prozesuaren jabe eta erantzule 

izateko. 

● HAUSPOA arratsaldeen kudeaketa partekatua bultzatu eta irakasle, ikasle eta gurasoen 

parte hartze aktiboa lortu. 

●  Ikastetxearen eta gainontzeko gizarte/hezkuntza eragileen arteko harremana sendotu 

ikasleen hezkuntza arrakasta lortzeko. 

Aipatutako guztiaren ondorioz, aurreko ikasturteetan zentroan noranzko horretarantz eman diren 

urratsak eta garaturiko programek oinarri sendoa eskaintzen dute Hauspoa proiektua sustraitzeko. 

 
 

2.2. HELBURU OROKORRAK ETA ADIERAZLEAK 
 

Ebazpenean agertutako helburu nagusiei lotutako adierazle orokorrak ondorengo taulan zehazten 

dira. 

 

 

  
HELBURUA 

 
ADIERAZLEA 

 
TRESNA 

 
KOPURUA 

 
1 

 
Kalitatezko hezkuntza 

 
Emaitzen 

 
Parte hartze 

 
Eskola emaitzak 

 eskaintzea, ikasleek 

adierazten dituzten beharrak 

eta interesak kontuan izanez, 

beti ere bikaintasunerako 

bidean. 

hobekuntza. 

Ikasleen parte 

hartzea. Jokabide 

desegokien 

murrizketa. 

indizeak. 

Aurrebaluazio eta 

ebaluazio 

saioetako 

emaitzak. 

%10ean 

hobetzea. 

Jokabide 

desegokiak 

%10ean 

murriztea. 

   
Erregistro orriak. 
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2 

 
Eskola denboraren 

 
Arratsaldez ikasleen 

 
Asebete inkestak. 

 
Jasotako 

 kudeaketa eredu berriak 

erabiltzea eta ebaluatzea 

ikasleei une eta gune berriak 

eskainiz. 

parte hartzea izatea. 

Emaitzen 

hobekuntzarako 

bidea hartzea 

prozedurazko 

edukietan. 

 

Ikasleen parte 

hartzea. 

 

inkesten bataz 

bestekoa 

>2,5 izatea. 
 
Inkesta 1-4 

    bitartean 

    
antolatuko da. 

 
3 

 
Ikastetxean ekitatea 

 
Eskaintzen dugun 

 
Asebetetze 

 
Jasotako 

 hobetzen laguntzea, jarduera 

eskaintzek ekarpen positiboa 

eginez ikasle guztiek 

hezkuntza arrakastaren 

bidera hel daitezen. 

eredu berri honekin 

Hezkuntza 

Komunitateak izan 

dezakeen 

asebetetze maila 

neurtzea. 

inkestak: 

Gurasoentzat 

Ikasleentzat 

Irakasleentzat. 

inkesten 
 

bataz bestekoa 
 
>2,5 izatea. 

 
Inkesta 1-4 

    
bitartean 

    
antolatu. 

 
4 

 
Ikastetxea ikasketa 

 
Emaitzen 

 
Aurrebaluazio eta 

 
Ikasleen 

 ez-formala garatzeko 

topagune egoki bihurtzea, 

emaitzen eta 

bizikidetzaren 

hobekuntza sustatuz. 

hobekuntza 

ziurtatzea.. 

Jokabide 

desegokien 

murrizketa 

bideratzea. 

ebaluazio 

saioetako 

emaitzak. 

Jokabide 

desegokien 

jarraipena 

(Bizikidetza 

batzordea). 

 

parte hartzea 

 
>% 65 

 
5 

 
Ikasleengan ikasteko 

 
Emaitzen 

 
Asebete inkestak: 

 
Eskola emaitzak 

 ohiturak garatzea, batez ere, 

ikasten ikasi konpetentziari 

ekinez, haien autonomia eta 

konfiantza bermatzeko 

asmoz. 

hobekuntza 

ziurtatzea. Jokabide 

desegokien 

murrizketa 

bideratzea. 

 

Ikasleen parte 

hartzea. 

hobetzea. 

Jokabide 

desegokien 

kopuruaren 

murrizketa era 



HAUSPOA PROIEKTUA - 18 
 

    
kualitatiboan, 

erregistro 

orrikoak. 

 
6 

 
Euskararen erabilera 

 
Arratsaldez ikasleen 

 
Parte hartze 

 
Ikasleen parte 

 bultzatzea bizitzako beste 

esparru batzuekin lotuz. 

parte hartzea izatea. 

Emaitzen 

hobekuntzarako 

bidea hartzea 

prozedurazko 

edukietan. 

. 

indizea. 

Aurrebaluazio eta 

ebaluazio 

saioetako emaitzen 

azterketa 

(Prozedurazko eta 

Jarrerazko 

edukietan bereziki 

erreparatuz). 

hartzea >%70 

Eskola emaitzak 

hobetzea. 

 
 

 

2.3. HELBURU ZEHATZAK 

 
Deialdiaren helburuak eta gure ikastetxearen ezaugarriak kontuan izanda, helburu nagusi 

hauek helburu zehatzagoetan banatu ditugu: 

 

 

  
HELBURU NAGUSIA 

 
HELBURU ZEHATZAK 

 
1 

 
Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, 

ikasleek adierazten dituzten beharrak eta 

interesak kontuan izanez, beti ere 

bikaintasunerako bidean. 

 
● Ikastetxeak autonomiaren bidean sakontzea 

 
● Irakasleen arteko koordinazioa eta 

komunikazioa hobetzea 

 
2 

 
Eskola denboraren kudeaketa eredu 

berriak erabiltzea eta ebaluatzea ikasleei 

une eta gune berriak eskainiz. 

 
● Ikas-baliabide guztiak ikasleen eskura 

jartzea. 

● Eskola zabalik izatea eta etekin handiagoa 

ateratzeko abagunea ematea, parte-hartzaileen 

eskura hainbat gune eta tresna jarriz beraien 

hezkuntza arrakasta bideratzeko. 

● Hainbat proiektu era lasaiagoan lantzea, 

ikastetxe osoaren dinamikan hobeto uztartuz. 

 
3 

 
Ikastetxean ekitatea hobetzen laguntzea, 

jarduera eskaintzek ekarpen positiboa 

eginez ikasle guztiek 

hezkuntza/arrakastaren bidera hel 

daitezen. 

 
● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak dituzten 

ikasleei laguntza pertsonalagoa 

emanez arloko gutxiengoko konpetentziak 

lortzea. 
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● Hezkuntza arazo gehien dituzten ikasleak 

etxerako lanak egiteko, talde eta bakarkako 

lana eginez, ditugun baliabideak (gelak, 

liburutegia, informatika gela, ordenagailuak, ...) 

haien eskura jartzea. 

● Bakarkako tutoretzan sakontzea, ikasleen 

erantzukizunean eta motibazioan indar eginez. 

● Gelan egiten den lanetik haratago 

sakontzea, horrela nahi duten ikasleekin, haien 

interesetara egokituz lana eginez, 

bikaintasunaren bidetik. 

● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak dituzten 

ikasleei laguntza pertsonalagoa ematea arloko 

gutxiengoko konpetentziak lortzeko. 

● Familien eta ikasleen interesei erantzungo 

dioten ekintzak eskaintzea. 

● Familien parte hartzea bermatzea, 

HAUSPOA arratsaldeetako kudeaketa 

partekatua bultzatuz. 

● Ikastetxeko hobekuntza plana kontuan izanik 

jarduera desberdinak antolatzea. 

 
4 

 
Ikastetxea ikasketa ez-formala 

garatzeko topagune egoki bihurtzea, 

emaitzen eta bizikidetzaren 

hobekuntza sustatuz. 

 
● Bizikidetza hobetzea, arazo-guneak eta 

arazo-ordu batzuk desagertuz. 

● Ikasleak ikastetxe komunitateko partaideak 

direla sentiaraztea. 

● Talde ezberdinetako ikasleek, elkarrekin, 

gustuko ekintzak burutzeko aukera izatea 

ikastetxeko elkarbizitza aberastuz. 

● Ikasleen artean adiskidetasuna eta 

lankidetza bultzatzea, gustu bereko ekintzetan 

elkarrekin aritzeko aukera emanez. 

 
5 

 
Ikasleengan ikasteko ohiturak garatzea, 

batez ere, ikasten ikasi konpetentziari 

ekinez, haien autonomia eta konfiantza 

bermatzeko asmoz. 

 
● Ikaslea ikasketa prozesuaren jabe bihurtzea. 

 
● Ikaslea irakasgai eta arloetara erakartzea. 
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6 

 
Euskararen erabilera bultzatzea 

bizitzako beste esparru batzuekin lotuz. 

 
● Edozein ikasgairen aurrean euskararen 

ezezagutzak dakartzan zailtasunak gutxitzen 

laguntzea, giza abilezia eta adimen emozionala 

landuz. 

● Eskola orduetako jarduna osatzea, ikasleei 

giro desberdin, lasaiago eta malguago batean 

gustuko dutena egiteko aukera emanez. 

 
 

12.4. HELBURU ZEHATZAK LORTZEKO JARDUERAK 
 

 
 
 
 
 

1 

 
H 

E 

L 

B 

U 

R 

U 

A 

 
HELBURUA: 

 
 
 

Kalitatezko hezkuntza eskaintzea, ikasleek adierazten dituzten beharrak eta interesak 

kontuan izanez, beti ere bikaintasunerako bidean. 

● Ikastetxeak autonomiaren bidean sakontzea. 

 
● Irakasleen arteko koordinazioa eta komunikazioa hobetzea. 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEAK 

 
PERTSONA 

ARDURADUNA 

 
Elkarren arteko 

komunikaziorak 

o teknologia 

berrien 

erabilera 

areagotu 

(Google Apps). 

Hezkuntza 

komunitate 

osoari zabalik. 

 
Web orrian 

aldiro 

argitaratuko 

HAUSPOA 

ekintzak 

“Google 

Calendar”. 

 

Eguneraketak 

astean behin. 

 
Ikastetxeko 

irakasle, eta 

ikasleen .net 

kontuak. Google 

Calendar 

Ikastetxeko web 

orria 

 
izena eman 

duten 

irakasleek 

 
Ikasle guztiak 

 
HAUSPOA 

koordinatzailea 

 
Ikasleak 

baimendu eta 

zaintzapeko 

ikasgelak 

 
Berdinen arteko 

hezkuntza 

 
IKKI teknikak 

 
irakasle 

arduradunak 

 
ikasle guztiak 

 
Hauspoa 

koordinatzailea 



HAUSPOA PROIEKTUA - 21 
 

 
eskaini. 

     

 
Irakasleentzako 

formazio saioak 

bideratu. 

 
Bikaintasunera 

ntz deialditik 

bideratuta 

dauden 

formazio saioak 

%100eko parte 

hartzea 

 
Erabilitako eta 

ekoiztutako 

materialak 

 
Irakasleak 

 
Ikasleria 

irakasleon 

formazio 

horren 

onuraduna 

izango da 

 
Zuzendaritza 

Hizlaria 

 
Ikasmailako 

edo ikastaldeko 

bilerak burutu 

eta indartu. 

 
Ikasturtean 

ikastaldeko bi 

bilera gutxienez 

 

% 100eko 

parte hartzea. 

 
Ikasketa 

Burutzatik 

egindako 

deialdiak eta 

aktak 

 
Irakasleak 

 
- 

 
Zuzendaritza 

 
BIZILABE 

 
bilerak 

koordinatu. 

 
Natur 

zientzietako 

mintegikideen 

konpromisoa 

 
Elhuyar 

fundazioa 

 
Irakasle 

arduraduna 

 
Ikasle 

boluntarioak 

 
Hauspoa 

arduraduna 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 

H 

E 

 
HELBURUA: 

 
 
 

Eskola denboraren kudeaketa eredu berriak erabiltzea eta ebaluatzea 

 
● Ikas-baliabide guztiak ikasleen eskura jartzea. 

 
● Eskola zabalik, etekin handiagoa ateratzeko, parte-hartzaileen eskura hainbat gune eta tresna jartzea, 

beraien hezkuntza arrakasta bideratzeko. 

 
● Proiektuak era lasaiagoan lantzea, ikastetxe osoaren dinamikan hobeto uztartuz. 

L 

B 

U 

R 

U 

A 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEAK 

 
PERTSONA 

ARDURADUN 

 
Ikasketa ordu 

lagunduak 

bideratu. 

 

LIBLAB 

 
Ikasgelak zabalik 

irakasleen 

ardurapean 

Betetze maila 

%100 

 
Ikasgelak 

Testuliburuak 

Material 

osagarriak 

 
Izena eman 

duten 

irakasleek 

 
Laguntza behar 

eta borondatez 

datozen 

ikasleak 

 
Irakasle 

izendatuak 
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Informatikaren 

bidez lan egin. 

 
Irakasle aditu 

batekin, 

Informatika gela 

zabalik ikasleek 

erabili ahal 

izateko. Betetze 

maila %100 

 
Informatika 

gela, 

Liburutegia 

 
Irakasle 

izendatuak 

 
Laguntza behar 

eta borondatez 

datozen 

ikasleak 

 
Irakasle 

izendatuak 

 
Patio 

birmoldatu. 

 

Bizikleta 

taillerra 

bultzatu. 

 
Irakasle talde 

baten laguntzaz 

patioaren 

birplanteamendu 

a eta 

bizikletarekin 

lotutako 

informazio 

eskaintza 

 
Ikastetxeko 

ekintza 

osagarrien 

zerrenda 

 
Irakasle 

arduraduna 

 
Interesa duen 

ikasle taldea 

 
Irakasle 

izendatuak 

 
 
 
 
 
 

 

HELBURUA: 
 
 
 

Ikastetxeen ekitatea hobetzen laguntzea, eta horretarako, jardueren eskaintza bat egite 

hezkuntza arrakasta lortzeko. 
3 

Eskaintza horrek ez die kostu gehigarririk eragin behar familiei eta ez du ikastetxearen egungo 

H zerbitzu- eskaintza desagerrarazi behar. Eskaintza horrek ekarpen bat egin behar du ikasle 

E 
guztiek hezkuntza- arrakastaren bidea urra dezaten: 

● Gelako erritmoa jarraitzeko arazoak dituzten ikasleei laguntza pertsonalagoa emanez arloko 

L 
gutxiengoko konpetentziak lortzea. 

B 
● hezkuntza arazo gehien dituzten ikasleak etxerako lanak egiteko, talde eta bakarkako lana 

U eginez, 

R ditugun baliabideak (gelak, liburutegia, informatika gela, ordenagailuak, ...) haien eskura jartzea. 

U ● Gelan egiten den lanetik haratago sakontzea, horrela nahi duten ikasleekin, haien interesetara 

A 
egokituz lana eginez, bikaintasunaren bidetik. 

● Bakarkako tutoretzan sakontzea, ikasleen erantzukizunean eta motibazioan indar eginez.. 

 
● Familien eta ikasleen interesei erantzungo dioten ekintzak eskaintzea. 
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● Familien parte-hartzea bermatzea, HAUSPOA arratsaldeen kudeaketa partekatua bultzatuz. 

● Ikastetxeko hobekuntza plana kontuan izanik jarduera desberdinak antolatzea. 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEA 

K 

 
PERTSONA 

ARDURADUNA 

 
Ikasturte 

hasieran 

gurasoei 

Hauspoa 

proiektuaren 

berri eman. 

 
Guraso eta 

seme/alaben 

tutorearen 

batzarra. 

 

HAUSPOAren 

ezagutza 

ziurtatu 

 
Ikasturte 

hasierako 

bilera 

 
Tutoreak 

Ikasketa 

burua 

 
Ikasle guztiak 

 
Tutorea, Ikasketa 

burua 

 
Betetze maila 

%100ekoa 

    

 
Errefortzu eta 

laguntza 

jarduerak 

antolatu 

EKITATEA eta 

bikaintasuna 

kontuan 

hartuta. 

 
Ikasleen 

HAUSPOAren 

ezagutza 

ziurtatu 

 

Betetze maila 

%100ekoa 

 
Erabilera 

anitzeko gela, 

liburutegia, 

informatika 

gela 

 
Bereziki arlo 

instrumentalet 

ako 

irakasleak: 

Euskara 

Gaztelania 

eta 

Matematika 

 
Ikasturtea 

aurrera 

ateratzeko 

laguntza behar 

edo sakondu 

nahi dutenak 

 
Ikasketa burua 

 
Arreta berezia 

behar duten 

ikasleekin lan 

egin. Irailean 

egiten den 

hasierako 

ebaluazioan 

beharrak 

aztertu 

 
Arratsaldeetako 

indartze saioak 

 
Ikasgelak 

Testuliburuak 

Material 

osagarriak 

 
Behar diren 

gaietan 

 
ikasgairen bat 

pendiente 

duten ikasleak 

 
Mintegi buruak 

 
Pendienteen 

jarraipen eta 

kontrol lana 

antolatu. 

 
Hauspoa 

arratsaldeetako 

indartze saioak. 

 

%100eko 

Betetze maila 

 
Ikasgelak 

Testuliburuak 

Material 

osagarriak 

 
Behar diren 

gaietan 

 
Zerbait 

pendiente 

duten ikasleak 

 
Mintegi buruak 

 
Guraso 

Elkarteak 

 
Guraso 

Elkarteak 

 
Guraso 

Elkarteakik 

 
Guraso 

Elkartea 

 
Borondatez 

etorriko 

 
Zuzendaritza 
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asteazken 

arratsaldeko 

ekintza batzuk 

antolatzen 

lagundu. 

diseinaturiko 

eskaintzaren 

ezagutza 

ikasleen artean. 

 

Betetze maila 

>%25ek parte 

hartzea 

antolatutako 

jardueren 

zerrenda 

 
direnak 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
H 

E 

L 

B 

U 

R 

 
HELBURUA: 

 

Ikastetxea ikasketa ez-formala garatzeko topagune egoki bihurtzea, eta horren bitartez 

emaitzen eta bizikidetzaren hobekuntza sustatzea. 

 
 

● Bizikidetza hobetzea, arazo-guneak eta arazo-ordu batzuk desagertuz. 

 
● Ikasleak ikastetxe komunitateko partaideak direla sentitzea. 

 
● Talde ezberdinetako ikasleek, elkarrekin, gustuko ekintzak burutzeko aukera izango dute elkarbizitza 

aberastuz 

 

● Adiskidetasuna eta lankidetza bultzatzea ikasleen artean, gustu bereko ekintzetan elkarrekin arituko 

baitira.. 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEAK 

 
PERTSONA 

ARDURADUNA 

 
Ikasleek 

batzorde 

ezberdinetan 

parte hartu. 

 
Parte 

harztaileen 

zerrenda 

 
Batzordeetako 

ikasle 

partaideen 

zerrenda 

 
Proiektuen 

arduradunak 

 
Borondatez 

etorriko direnak 

 
Proiektuen 

arduradunak 

HAUSPOA 

koordinatzailea 

 
Antolatzen 

diren 

tailerretan 

talde 

ezberdinetako 

ikasleen parte 

hartzea 

sustatu. 

 
Tailerretan 

talde askotako 

ikasleak 

 
Tailerretako 

parte 

hartzaileen 

zerrendak 

 
Izendatutako 

irakasleak 

 
Borondatez 

etorriko direnak 

 
HAUSPOA 

koordinatzailea 
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U 

A 

 
Bizikidetzaren 

kontrako 

jokabideak 

zuzentzeko 

hausnarketa 

bideratu. 

 
Bizikidetzaren 

aurkako 

jokabideen 

murrizketa 

 
Neurri 

zuzentzailea. 

Hausnarketa 

gidatuak 

 
Orientatzailea 

 
Ikasle 

inplikatuak 

 
Bizikidetza 

behatokia 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
H 

E 

L 

B 

U 

R 

U 

A 

 
HELBURUA: 

 
 
 
Ikasleen autonomia eta konfidantza lantzea 

 
● Ikaslea ikasketa prozesuaren jabe bihurtzea. 

 
● Ikaslea Irakasgai eta arloetara erakarri. 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEAK 

 
PERTSONA 

ARDURADUNA 

 
Ikasturte 

hasieran ikasle 

eta familiei 

Hauspoa 

arratsaldeetako 

parte 

hartzearen 

inguruko 

azalpenak 

eman. 

 
Ikasle eta 

familien arteko 

batzarra%100 

Konpromisoak 

%100ean 

sinatuta 

 
“Familiekin 

batera lan 

egiteko 

konpromisoa” 

dokumentua. 

Familiekin 

bilerak 

 
Tutoreak 

Orientatzailea 

 
Ikasle guztiak 

 
Tutoreak 

Orientatzailea 

Ikasketa burua 

 
Ikasleek 

hartutako 

konpromisoare 

n jarraipena 

egin. 

 
Bertaratzearen 

kontrola %100 

 
bertaratze 

kontrol-orriak 

 
Izendatutako 

irakasleak 

 
Borondatez 

etorriko direnak 

 
Irakasle 

izendatuak 

Hauspoa 

koordinatzailea 
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6 

 
H 

E 

L 

B 

U 

R 

U 

A 

 
HELBURUA 

 
 
 
Euskeraren erabilera bultzatzea eta bizitzako beste esparru batzuekin lotzea 

 
● euskararekiko dituzten gabeziak gutxitzen laguntzeko, giza abilezia eta adimen emozionala lantzea. 

● Eskola orduetako jarduna osatzea, ikasleei giro desberdin, lasaiago eta malguago batean gustuko dutena 

egiteko aukera emanez, egokiago izan dezakeen unean. 

 
JARDUERAK 

 
ADIERAZLEAK 

 
BALIABIDEAK 

 
PARTE 

HARTUKO 

DUTEN 

IRAKASLEAK 

 
IKASLE 

HARTZAILEAK 

 
PERTSONA 

ARDURADUNA 

 
Irailean ikasleei 

eta familiei 

 

galdeketa egin. 

 
Ikasle eta 

familientzako 

galdetegia 

%100 

 
Tailerra 

bakoitzeko 

baliabideak 

 
Izena eman 

duten 

irakasleek 

 
Ikasle guztiak 

 
HAUSPOA 

koordinatzailea 

 
Sormena 

lantzeko 

espazioak 

sortu: 

antzerkia,dantz 

a, bertsoa, 

musika, 

irratsaioak. 

 
Ekoiztutako 

lanen 

erakusketa:aldi 

zkari,antzezlan, 

komiki, kanta… 

 
Jardueraren 

araberakoak 

 
Irakasle 

izendatuak 

 
Borondatez 

etorriko direnak 

 
Irakasle 

izendatuak 

Hauspoa 

koordinatzailea 

 
Institutura 

Euskal 

Kulturaren 

erreferenteak 

ekarri. 

 
Pertsona 

esanguratsuen 

hitzaldi/lanen 

aurkezpenak 

 
Jardueraren 

araberakoak 

 
Ardura hartu 

duen irakaslea 

 
Gaiaren 

arabera 

dagokion maila 

 
Kontaktuan jarri 

den irakaslea 

 
Antolatzen diren 

ekintzak DBH 

kurrikulumn-eko 

edukiekin lotuta 

daudela 

ziurtatu. 

 
Ekintza 

burutuen 

justifikazioa 

%100 

 
DBHko 

jakintzagaien 

programazioak 

Mintegien 

ekarpenak 

 
Mintegi guztiak 

Mintegi buruak 

Ikasketa burua 

 
Gaiaren 

arabera 

dagokion maila 

 
Kontaktuan jarri 

den irakaslea 



HAUSPOA PROIEKTUA - 27 
 

3. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA 
 

Hauspoa Proiektuak kudeaketa berria eskatzen duenez gero, hona hemen proposatzen 

ditugunak: 

 
 

3.1. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA: ORDUTEGIA 
 

Gaur egun gure zentroak daukan ordutegia honako hau da: 
 

 
  

ASTELEHEN 

 
ASTEARTE 

 
ASTEAZKEN 

 
OSTEGUN 

 
OSTIRAL 

 
8:30 

   
8:00 

  
8:00 

 
9:30 

   
8:50 

  
8:50 

 
10:30-11:00 

   
9:40 

  
9:40 

 
11:00-12:00 

   
10:30-11:00 

  
10:30-11:00 

 
12:00-13:100 

   
11:00-11:50 

  
11:00-11:50 

  
11:50-12:40 

  
11:50-12:40 

 
2.30-3:30 

   
12:40-13:30 

  
12:40-13:30 

 
3:30-4:30 

     

 
 
 

Ondorengo taulan Hauspoa proiektua antolatzeko proposatzen dugun ordutegi berria 

zehazten dugu. 

 

 

  
ASTELEHEN 

 
ASTEARTE 

 
ASTEAZKEN 

 
OSTEGUN 

 
OSTIRAL 

 
8:15-9:10 

     

 
9:10-10:05 

     



HAUSPOA PROIEKTUA - 28 
 

 
10:05-11:00 

     

 
11:00-11:30 

     

 
11:30-12:25 

     

 
12:25-13:20 

     

 
13:20-14:15 

     

      

 
15:00-15:45 

     

 
15:45-16:30 

     

 
16:30-16:45 

     

 
 

 

Proposatzen dugun irakas ordutegiak honako zehaztasunak ditu: 

 
● Asteko egun guztietan ordutegi bera izango dugu. 

 
● Ez dugu sarrerako ordutegia egunetik egunera aldatuko. 

 
● Saioak 55 minutukoak izango dira. 

 
● 30 minutuko jolas-ordu bakarra egingo dugu. 

 
Asteko 30 eskola-saioak irakas ordutegi berri honetan honela antolatuko ditugu: 

Egunean 6 eskola saio, gorago jarritako ordutegi horretan eskainiko dira 

 

 
55 minutuko 6 saio 

 
= 330 minutu. 

 
Jolas-ordua 

 
= 30 minutu 

 
Guztira egunero 

 
= 360 minutu (6 ordu) 
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= 1.050 irakastordu. 

 
175 eskola egun 

DBH mailan eskaini behar diren gutxiengoak hauek dira: 
 

 

 
 
 

HAUSPOA proiektuaren oinarrizko markoa: 
 

● Astelehenetan, asteartetan eta ostegunetan eskainiko dugu. 
 

● Asteazkenak irakasleon prestakuntzarako utziko ditugu. 

 
● HAUSPOAren ordutegia 15:00etatik – 16:45etara taulan agertzen diren egunetan. 

 
IRAKASLEON ORDUTEGIA 

 
Irakasleon ordutegia Hezkuntza Sailburu ordeak ikasturte hasieran adierazi duen ebazpenaren 

araberakoa izango da. 

Irakasleon asteroko lanaldiak ohiko egonaldiko 23 ordu eta ez ohiko egonladiko 7 ordu ditu. 

23 orduen antolaketa honako hau izango da: 

● 17 irakastordu. 
 

● 1 ordu mintegi bilerarako 
 

● 1 ordu kargo-betebeharretarako (tutoretza, mintegi burutza,... ) 
 

● 1 ordu formaziorako. 

 
● 1 ordubete familiei arreta emateko/hora de atención a familias. 

 
● 1 ordu hezkuntza arretarako. 

 
● 1 ordu HAUSPOA programarako. 

 
Irakasleon formaziorako ordua eta ezohiko egonaldiko orduak asteazkenetan gauzatuko dira 

15:30etik 18:30era eta horietan irakasleon jarduera bereziak, formazioa, taldeko irakasleen 

gaineko bilerak, koordinazio lanak, ebaluazioak, eta abar bideratuko dira. 

Hauspoari dagokion ordua programa beraren jardueretan erabiliko da, gainditu gabeko ikasgaiak 

dituzten ikasleak tutorizatzeko, eskainitako tailerrak prestatzeko eta gauzatzeko. 

Goizeko ordutegiak egiterakoan IUPen jasotako irizpideak errespetatuko dira. 

 
Ikastetxearen funtzionamenduan onuragarriak diren hainbat gauza mantenduko dira: Tutoretza 

lektiboak, Batzorde Pedagogioa; Proiektuen Koordinazio ordua; tutoreen bilera orientatzailearekin; 

Zuzendaritza taldeko bilerak; Talde eragilearen bilera; Departamentu-bilera,... Ordutegian 
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finkatutako bilerak. 

 
 

3.2. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA: ZERBITZUAK 
 

JANTOKI zerbitzua honela antolatuko dugu: 

 
Ikasleek egunero 14:15ean amaituko dituzte euren goizeko ikas-orduak. 

 
DBHko ikasleek txanda bakar batean bazkalduko dute (proiektua onartu eta martxan jarriz gero, 

espero dugu gaur egun baino bazkaltiar gutxiago geratzea eta txanda bakar batean bazkaldu 

ahal izatea. gaur egun asteazken eta ostiraletan egiten duten bezala). Horrek errazten du LH 

eta HH ko txanden kudeaketa. 

Bazkaltzeko ordutegia: 14:30etatik-15:00etara. 

 
 
 

3.3. HAUSPOA PROIEKTUARI DAGOKION ANTOLAMENDUA: GUNEAK 
 

DEUSTUKO IKASTOLA IPIko DBHko ikasleak solairu bakar batean ditugu bananduta. 

Printzipioz, gure asmoa da gela horiek erabiltzea eta jarduera guztiak garatzeko, ahalik eta 

espazio gehien ireki. 

Hona hemen eskura ditugun guneak eta horiexen erabilerak: 

 
● Pendienteen Arreta 

 

Ikasgelak, Informatika gela eta Balio Anitzeko gela (LIBLAB). 
 

● Indartzeak 

 
Irakasleek kudeatzen dituztenak 

 
Ikasgelak, Informatika gela eta Balio Anitzeko gela (LIBLAB). 

 
● Ikasleek kudeatzen dituztenak ( irakasleren batek zainduz) 

 

Ikasgelak, liburutegia, Informatika gela, LIBLAB. 
 

● Tailerrak 
 

Ikasgelak, Kimika eta Biologia Laborategia, Kiroldegia, ikastolako Rokodromoa, Areto nagusia, 

DBHko Informatika gela, Balio Anitzeko gela LIBLAB, patioa, Teknologia gela eta Marrazketa 

gela. 

Hainbat tailer garatuko ditugu ikastetxetik kanpo, beraz, besteak beste, gune hauetan ere 

arituko gara: 

● Udalari dagozkionak: Deustuko Kiroldegia, Euskararen etxea, Elhuyar Fundazioko BIZILABE, 

Bilboko parkea, Sarrikoko parkea… 
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4. HAUSPOA PROIEKTUA KUDEATZEKO ESKAINTZEN DUGUNA 
 

Ikasleei aurkeztuko zaien eskaintzak hiru ardatz nagusi izango ditu: Tailerrak, Pendienteen 

Arreta eta Errefortzu jarduerak. Horrez gain, ikasleei ikastetxea ikasgune moduan erabiltzeko 

aukera eman nahi diegu , banaka zein taldeka. 

Goizeko eskola-orduak derrigorrezkoak izanda, arratsaldeko parte-hartzea borondatezkoa 

izango da, nahiz eta Institututik bai ikasleei bai familiei premien eta gabezien berri emango 

zaien, euren parte-hartze konpromisoak bultzatuz, baina ez dugu ahaztu behar Ikastetxea 

ikasleen heziketan bidelagun baino ez dela. Familiei argi utziko diegu beren parte hartzea 

ezinbestekoa dela guztion helburuak lor daitezen. 

 
 

4.1. ERREFORTZU JARDUERAK 
 

2019-2020 ikasturtean bizi izandako egoera dela eta puntu honek garrantzi handia izango du. 

Errefortzuak eta laguntzak bermatzeko jarduerak eskainiko zaizkie ikasleei. Gure ustez, esparru 

honetan ikasleek aukera ederra izango dute ikasketa prozesuan sortzen zaizkien zalantzak 

argitzeko zein arloetan sakontzeko eta interes propioari erantzun egokia emateko. 

Jarduera hauek talde txikitan bideratuko direnez gero, ikasteko konfidantza eta lasaitasuna 

sortu ahala, posible ikusten dugu atal honetan berdinen arteko tutoretza praktikan sendotzea. 

 
 

4.2. PENDIENTE DUTENEN ARRETA 
 

2019-2020 ikasturtean bizi izandako egoera dela eta puntu honek garrantzi handia izango du. 

HIBP txostenak oinarrizkoak izango dira atal honen kudeaketarako. Gainditu gabeko edota 

eman gabeko ikasgaiak dituzten ikasleentzat egokitu behar dugu gune hau. Mintegi bakoitzak 

beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu eta ikasleei helaraziko zaizkie zein izango den gune 

horretan parte hartzeko gutxieneko ordu kopurua eta zein balore emango zaion ikasketa 

prozesu horri. 

 
 

4.3. TAILERRAK 
 

Eskainiko ditugun tailerrak (6) astean zehar aldatzen joango dira. Luzapena irakasle arduradun 

bakoitzak ezarriko du eta tailerrek dituzten ezaugarrien araberakoa izango da eta beti egongo 

dira ikasleek lortu beharreko konpetentziekin lotuta arlo curricularretan landutakoa indartuz. 

Irakasleek proiektu honi heldu bezain laster tailer proposamen batzuk osatu dituzte horiek 

aurrera eramateko prest dauden gurasoen, elkarteen eta ikasle ohien proposamenekin batera. 

Ikasle guztientzat pertsonalizatutako arreta aberastea da gure helburua beti ere, ekitatea eta 

bikaintasuna lortzeko asmoz. 
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HAUSPOA proiektuaren jardueren proposamena 
 

 
 

 
H 

E 

L 

B 

U 

R 

U 

A 

K 

 
JARDUERA / 

TAILERRA 

 

(Izena eta 

deskribapen 

laburra) 

 
IRAKASLE 

ARDURADUNA 

 
MINTEGIA 

 
ZEIN 

IKASLERI 

ZUZENDUA 

 

BALIABIDEAK 

 
IRAUPENA 

 
EBALUAZIO 

TRESNAK 

 
1 

 
BIZILABE 

 
Olga López 

 
Natur 

Zientziak 

mintegia 

 
DBH1 eta 

DBH2 

 
Elhuyar 

Fundazioa 

 
Ikasturte 

osoa 

 

 
1 

 
Frantses 

kultura ikasten 

 
Bea López 

 
hizkuntza 

mintegia 

 
2. zikloa 

 
gela eta arbel 

digitala 

 
hiruhilabete 

bat 

 
Asebetetze 

inkesta 

 
1 

 
Oral skills Natalia Gard 

Helena Rosa 

Monika Eriz 

 
Ingeles 

mintegia 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat, 

arbela digitala 

 
Ikasturtean 

zehar 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
1 

 
E-twinning 

project 

 
Helena Rosa 

 
Ingeles 

mintegia 

 
DBH 3,4 

 
Ordenagailu 

gela 

 
2 

hiruhilabetea 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
1 ROBOTIKA- 

LEGO 

Eneko Larra. 

Maite Sagar. 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 1-2 

 
Laborategia 

 
Hiruhilabetea 

 
Asebetetze 

inkesta tailerra 

bukatzerakoan 

 
1 

 
MINERAL eta 

 
ARROKEN 

BILDUMA 

 
Alicia Villate 

Olga López 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 1-3 

 
Laborategia 

 
Hiruhilabetea 

 
Erakusketa bat 

egitea 

bukaeran 

 
1 

 
MIKROSKOPI 

OAREN 

ERABILERA 

Olga López 

Eneko Larra. 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 4 

 
Laborategia 

 
Hiruhilabetea 

 
Asebetetze 

inkesta tailerra 

bukatzerakoan 

 
1 

 
KRISTALIZAZ 

IOA 

LEHIAKETA 

 
Maite Sagar. 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 3 

 
Laborategia 

 
2. 

Hiruhilabetea 

 
EHUko 

lehiaketan 

parte hartzea 
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2 

 
EUSKARA: 

Pendienteen 

indartzea 

Estibaliz Ast. 

Lexuri Aio 

Beatriz Lop. 

Iñaki Soral. 

 
Euskara 

 
Euskara 

pendiente 

dutenei 

 
Ikasgela bat, 

arbela digitala 

 
1. 

ebaluazioa 

 
 

 
HIBPn egingo 

da parte 

hartzaileen 

jarraipena. 

Gainditutakoen 

kopurua 

handitzea 
 
GAZTELANIA 

 
Pendienteen 

indartzea 

 
Roberto 

Macua 

 
Gaztelania 

 
Gaztelania 

pendiente 

dutenei 

 
Ikasgela bat, 

arbela digitala 

 
1. 

ebaluazioa 

 
INGELESA 

 
Pendienteen 

indartzea 

Natalia Gard. 

Helena Rosa 

Monika Eriz 

 
Ingelesa 

 
Ingelesa 

pendiente 

dutenei 

 
Ikasgela bat, 

arbela digitala 

 
1. 

ebaluazioa 

 
MATEMATIKA 

 
Pendienteen 

indartzea 

Mertxe Mark 

Natalia Escol 

Leire Badiola 

Naia Zarrab. 

 
Matemaka 

 
DBH 2-3-4 

 
Ikasgela bat 

 
Kurtsoaren 

lehen erdia. 

 
FIS-KIM 

BIO-GEO 

Pendienteen 

indartzea 

Alicia Villate 

Maite Sagar. 

Eneko Larra. 

Olga López 

 
Natura 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat 

 
Ikasturtea 

 
GIZARTE 

 
Pendienteen 

indartzea 

 
Uxue Pasc. 

Libe Alonso 

 
Gizarte 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat 

 
ikasturtea 

 
TEKNO 

 
Pendienteen 

indartzea 

 
Iratxe 

Miñambres 

 

Anabel 

Iturrioz 

 
Tekologia 

mntegia 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat 

 
ikasturtea 
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PLASTIKA / 

GEOMETRIA 

Pendienteen 

indartzea 

 
Olatz Toña 

 
Plastika 

mintegiak 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat 

 
ikasturtea 

 

 
3 

 
Irakurketa 

aitabitxi-amabi 

txiak: 

Irakurketa 

txokoa 

 
Antonio Jim. 

Cristina Gon. 

 
Orientabid 

ea 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ipuin liburuak. 

 
1.solairuko 

patio estalia 

 
2.hiruhilabet 

ean 

 
Asebetetze 

inkesta 

 
4 

 
MATEMATIKA 

indartzen. 

 
Mertxe Mark 

 
Natalia Escol 

Leire Badiola 

 

Naia Zarrab. 

 
Matemaka 

ko 

mintegia 

 
DBH 

1-2-3-4 

 
Gela bi. 

 
Kurtsoko 

bigarren 

erdia 

 
Matematikaren 

aplikazioarekik 

o gogoa, jakin 

mina eta 

matematikako 

ikasgaien 

emaitzak 

aztertzeko 

bilerak. 

 
4 

 
MATEMATIKA 

digitala 

 
Mertxe Mark. 

 
Matematik 

ako 

mintegia 

 
4 DBH 

 
Informatika 

gela 

 
Ikastrtea 

 
Inkesta bat. 

 
5 

 
Ahozkotasuna 

lantzea: 

Bikoizketa 

lana: film zati 

edo marrazki 

bizidunen 

bikoizketa 

 
Iñaki Soral. 

Estibaliz Asti 

 
Euskara 

Informatika 

 
Ikasle 

guztiei 

 
Informatika 

gela eta 

bikoizketak 

egiteko 

programak 

 
hiruhilabete 

bat 

 
Asebetetze 

inkesta 

 
1 

 
 
 

3 

 
Drama.Readin 

gand acting 

plays 

 

irakurmena 

eta 

ahozkotasuna 

indartzeko 

 
Monika Eriz 

 
Ingeles 

mintegia 

 
DBH 3,4 

 
kasgela bat, 

arbela digitala 

 
hiruhilabete 

bat 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
1 

 
Tertulia 

dialogikoak 

 
Roberto Mak 

Mercedes Az 

 
Gaztelania 

Mintegia 

 
DBH 4 

 
Ikasgela bat 

/liburutegia 

 
Ikasturtea 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 
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3 

      
inkesta. 

 
2 

 
 
 

3 

 
Arts and 

Crafts: 

 

BRAZELETS 

in ENGLISH 

 
Helena Ros. 

 
Ingeles 

mintegia 

 
DBH 

1-2-3-4 

 
Gela bat, 

arbela digitala 

eta behar den 

materiala. 

 
Hiruhilabete 

bat 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
3 

 
 
 

4 

 
Digital story 

Telling 

 

sormena eta 

idazmena 

bultzatzeko 

 
Helena Rosa 

 
Ingeles 

mintegia 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ordenagailu 

gela 

 
Hiruhilabetea 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
3 

 
 
 

4 

 
TXOKO 

BERDEA: 

 

Ingurumena 

zaintzeko 

taldea 

 
Alicia Villate 

Maite Sagar. 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 1-2 

 
ikasgela bat 

 
ikasturtea 

 
Hiruhilabetero 

inkesta 

 
3 

 
 
 

4 

 
BILBOKO 

PARKETAKO 

IBILBIDE 

BOTANIKOA 

Eneko Larra. 

Maite Sagar. 

Alicia Villate 

Olga Lopez 

 
Natur 

Mintegia 

 
DBH 3-4 

 
Parkeak/ 

Laborategiatx 

orierri 

 
3. 

Hiruhilabetea 

 
Parte hartzea/ 

 
Herbario bat 

egitea 

 
2 

 
 
 

5 

 
HISTORIAK 

KOMIKITAN!! 

 
Uxue Pasc. 

Libe Alonso 

 
Gizarte 

mintegia 

 
DBH 

1,2,3,4 

 
Ikasgela bat 

 
Hiruhilabete 

bat 

 
Asebetetze 

inkesta tailerra 

bukatzerakoan 

 
4 

 
 
 

5 

 
Irakurzaletasu 

na bultzatzen: 

Booktrailer eta 

Booktube 

tailerra. 

 
Estibaliz Asti 

Lexuri Aio 

 
Euskara 

Informatika 

 
Ikasle 

guztiei, 

zikloka 

banatuta. 

 
Informatika 

gela, bideoak 

sortzeko 

programak 

 
10 ordu 

 
Parte hartzaile 

kopurua, 

asebetetze 

inkesta 

 
3 

 
 
 

4 

 
PARKOUR: 

 
Desplazamen 

duaren 

arteagaz 

 
Ainhoa Rem. 

 
Gorputz 

Hezkuntza 

 
DBH 1, 2 

 
Gimnasioa 

 
10 ordu 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Ikastaroaren 

balorazio-galde 
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6 

ezagutzen da. 

 
Teknika 

desberdinak 

erabiliz, 

oztopoak 

gaindituz 

ibilbideak 

burutzean 

datza. 

     
tegia. 

 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
GORPUTZ 

ADIERAZPEN 

A ETA 

DANTZA: 

 

Ikaslearen 

kreatibitatea, 

 

espontaneitate 

aerritmoa eta 

koordinazioa 

lantzea. 

 
Ainhoa Rem. 

 
Gorputz 

Hezkuntza 

 
DBH 1,2 / 

 
DBH 3,4 

 
Gimnasioa 

 
10 ordu 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Ikastaroaren 

balorazio-galde 

tegia. 

 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
ESKALADA 

ikastaroa. 

Aseguratzen 

eta eskalatzen 

oinarrizko 

kurtsoa 

(Gehienez 

12ko taldea). 

 
Eloy Etxegib. 

 
Gorputz 

Hezkuntza 

 
DBH 3,4 

 
Rokodromoa 

eta eskalada 

materiala 

 
20 ordu. 

Edozein 

hiruhilabetet 

an (eguraldi 

ona behar 

da) 

 
Asebetetze 

inkesta 

 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

6 

 
BIZIKLETA 

TAILERRA 

 
Eneko Larra. 

Iratxe Miñ. 

 
Natur 

mintegia 

 

Teknologi- 

plastika 

mintegia 

 
DBH1-2-3- 

4 

 
*Patioa. 

 
*Taillera. 

 
*Mekanika 

tailerra egiteko 

behar den 

materiala. 

 
Hiruhilabete 

bat. 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 

 
3 

 
 
 

5 

 
PATIOA 

BIRMOLDATZ 

EN 

 
Anabel Iturr. 

Olatz Toña 

Iratxe Miñ. 

 
Teknologia 

-plastika 

 
DBH1-2-3- 

4 

 
*2. solairuko 

patio itxia. 

 

*Taillera. 

 
*Berrikuntza 

lanak egiteko 

 
2. 

ebaluazioan 

zehar, 

 

hiruhilabete 

bat. 

 
Parte hartzaile 

kopurua. 

 

Asebetetze 

inkesta. 
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6 

    
behar den 

materiala. 

  

 
3 

 
 
 

4 

 
 
 

5 

 
 
 

6 

 
TXOKO 

MOREA: 

Ikastolako 

talde 

feministaren 

bilgunea. 

 
Lexuri Aio 

Iratxe Miñ. 

Natalia Gard. 

  
Talde 

feministako 

partaideak 

 
Gela bat, 

ordenagailua 

(k), bertan 

proposatzen 

diren 

ekintzetarako 

beharrezko 

materiala 

 
Ikasturte 

osoa 

beharren 

arabera 

banatuta 

 
Parte 

hartzaileak, 

ekintza 

bakoitzaren 

ostean iritziak 

komunean 

jarriko dira 

 
 
 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Birziklatz 

tailerrak 

APNABI 

 
Olga López 

  
DBH 4. 

mailako 

ikasleak 

 
LIBLAB 

 
3. 

hiruhilabtean 

 
Parte 

hartzaileak, 

ekintza 

bakoitzaren 

ostean iritziak 

komunean 

jarriko dira 

 
1 

 
4 

 
5 

 
6 

 
NORMALKUN 

TZA TALDEA 

 
Monika Eriz 

 
Anabel 

Iturrioz 

 
Berbaizuk 

o euskara 

dinamizatz 

ailea 

 
Euskara 

batzordea 

 
Gela bat, 

ordenagailua 

(k), bertan 

proposatzen 

diren 

ekintzetarako 

beharrezko 

materiala 

 
ikasturte 

osoan 

 
Parte 

hartzaileak, 

ekintza 

bakoitzaren 

ostean iritziak 

komunean 

jarriko dira 

 
 
 

 

Eskola zabalik mantentzeak, ditugun baliabideei etekin handiagoa ateratzeko, parte-

hartzaileen eskura hainbat gune eta tresna jartzeko eta beraien hezkuntza arrakasta 

bideratzeko aukera dakar. Era berean ekintza osagarriak era lasaiagoan landu daitezke, 

ikastetxe osoaren dinamikan hobeto uztartuz. 

Hauspoa proiektuarekin batera, Normalkuntza, Hezkidetza eta Txoko berdeko koordinazio-

bilerak garatzeko lanak aurrera eramateko antolatu diren bilerak espazio lasaiagoa izango 

dute, parte-hartze zabalagoei eta ekintza eragingarriagoei ateak zabalduz. 
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Asteazkenetako arratsaldeak irakasleon formakuntza saioak, klaustroak, eta ebaluazioak 

egiteko erabiliko dira. Orain arte errekreotan edo eguerditan inoiz egin izan ditugun mailako 

jarraipen bilerak arratsaldetan egingo dira, patxadaz eta sakonago, hausnarketari bidea 

emanez, ikasle bakoitza hobeto ezagutzeko eta berari laguntzeko erreminta gehiago 

eskuratzeko beta izanez, esperientziak, kezkak, … partekatzeko modua izanik, elkarrekin 

esku-hartuz, bide berdinetik ekinez, arrakasta lortzeko. 

Aurreko ikasturteetan, Gurasoak Sare Hezkuntza proiektuaren partaideak izateko 

asmoarekin, oinarrizko formazio saioak antolatu ditugu: hezkuntza web orria ezagutu eta 

erabiltzeko, Inika aplikazioa eta Chromebooka nola erabili azaldu izan diegu gurasoei. 

Hauspoa proiektuak aukera paregabea emango digu horrelako jardueretarako espazioa libre 

izan eta gaiotan lasaiago eta hobeto sakontzeko. 

Bestaldetik, Udalaren eskutik hainbat hitzaldi eta tailer proposatzen dizkigute. Ezezkoa 

inoiz eman dugunean, leku falta izan da beti aitzaki. Arratsaldeetan espazio fisikoa 

zabaltzearen onura nabarmena izango da horrelako gaietarako. 

 
 

5. IKASLEEN ETA FAMILIEN PARTE HARTZEA SUSTATZEKO ESTRATEGIAK 
 

Proiektu honen garapenean familien adostasuna eta parte hartzea ezinbestekoak izango 

dira eta hasiera hasieratik oso beharrezkotzat jotzen da gurasoen inplikazioa lortzea 

eskolaz kanpoko jardueren eskaintza (amaieran erantsiko den taula Guraso Elkarteak 

gaur egun eskaintzen dituen eskolaz kanpoko jarduera guztiak dituzue ikusgai) 

erakargarria antolatze aldera. DEUSTUKO IKASTOLA IPIk ibilbide luzea dauka arlo 

honetan eta hasiera-hasieratik izan dugu eskola komunitatearen parte hartzea. 

Irakasteko ez diren jardueretan ikasleen parte-hartzea ahal den eta handiena bultzatu 

nahi dugu, jakinda, aukerako kontua dela hori beraz, familien esku geratuko litzateke 

euren seme-alabek ikastetxeak antolatutako jardueretara etortzea edota denbora hori 

beste zeregin batzuetan ematea. 

Honezkero, familien inplikazioa sustatzeko estrategiak martxan jarriko ditugu: 

 
1.- 2020ko ekainean, gurasoei, notak ematearekin batera, Hauspoa proiektuari buruzko 

oinarrizko informazio-orria (ordurako onartuta baldin badago) emango diegu. 

2.- 2020ko irailean, kurtso aurkezteko egunean, tutoreek ikasleei azalduko diete zer den 

Hauspoa proiektua eta nolako jarduerak egin ditzaketen, baita parte hartzeko prozedura. 

3.- Ikasturte hasierako Guraso Bileran Hauspoa proiektuaren berri emango zaie eta 

Hauspoa arratsaldeetan parte hartzearen garrantzia azpimarratu. 

4.- Datozen ikasleekin eta euren familiekin KONPROMISO IDAZKIA sinatu. Konpromiso horrek, 

ikaslea modu erregularrean ikastetxera etorriko dela bermatuko du. 

5.- Premia ikusten bada, Ikasketa Buruarekin adostu ondoren, Hauspoa arduradunak behar 

den familiekin hitz egingo du, euren seme-alabak irakastordu hauetara etor daitezen. 
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6.- Ikasle guztiei, zuzendutako proposamen hau borondatezkoa izanik, saritu egingo da ikasle 

parte hartzailea, hala ere, bere betebeharrak betetzen ez dituen ikaslea eta denbora pasan 

edota arazo sortzaile bada, arratsalde hauetatik kanpo geratuko da. 

7.- Orientazio zerbitzuak ere zeregin honetan zerikusi handia izango du. Familia batzuen 

egoera integrala ezagutu eta gero, Hauspoa arratsaldeetan ikasleak parte har dezan 

gonbidatuz. 

8.- Ikastetxeak, bestalde, bere eskuan dituen tresna digital guztiak erabiliko ditu arratsalde 

hauetan landuko dena edo egingo dena publizitatzeko. Honetara, web orrialdea eta 

gainontzeko komunikazio bideak erabiliko ditugu ikasleei jakinarazteko zer, noiz eta non izango 

den. 

Berdinen arteko elkarlana bultzatuko dugu. DBH4ko ikasle batzuk (motibazio handiko ikasle 

batzuk hain zuzen ere) DBHko maila beheragoetako ikasleak edota LHkoak tutorizatzera 

bideratuko ditugu . 

Helburua irakasteko ez diren jardueretan ikasleen parte-hartze ahalik eta handiena bultzatzea 

bada ere, borondatezkoa izango da parte-hartze hori, eta familien esku geratuko da seme-

alabek ikastetxearen jardueretan parte hartuko duten. Hau dela eta, eta proiektuaren jarraipena 

eta ebaluazioa positiboa ahalbidetzeko, ezinbestekoa da ikasleen zerrendak proposatzea eta 

familiei helaraztea. Aldez aurretik jakin behar dugu nortzuk eta zertan arituko diren jarduera 

batean. Honek erraztuko du antolakuntza eta aldez aurretiko prestakuntza lana (konpromiso 

orria). 

6. PROGRAMAREN KOORDINAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

 
 

6.1. JARRAIPEN- ETA HOBEKUNTZA-BATZORDEA 
 

Ikastetxeak honako pertsona hauek osaturiko batzorde hau sortu du, zenbait pertsonaren 

izenak definitu gabe baldin badaude ere. 

a) Zuzendaria: Maria Jesús Gorostiza 
 

b) Proiektuaren irakasle arduraduna: Estibaliz Astigarraga 
 

c) Ikastetxeko aita/ama: 

 
d) Ikastetxeko ikaslea: Mikel Orbe 

 
e) Ikastetxeko irakaslea: Maite Sagarduy 

 
f) Berritzeguneko aholkularia: Imanol Martinez 

 
g) Ikastetxeko ikuskaria: Asier Egiraun 
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6.2. KOORDINAZIOAREN FUNTZIOAK ETA ADIERAZLEAK 
 

 

 
Funtzioak 

 
Adierazleak 

 
• Proiektuaren irakasle arduradunak 

ikastetxeko Talde Eragileak egingo dituen 

bileretan parte hartzea 

• Zuzendaritza Taldekideekin biltzea eta 

ardurak banatzea 

• Jarraipen- eta hobekuntza- batzordearen 

deialdia prestatzea eta akta jasotzea 

• Ikastetxeko sitearen informazioa 

eguneratuta izatea 

• Izena emateko prozeduraz arduratzea 

 
• Parte hartzaileen zerrendak kudeatzea 

 
• Eskaintza ixtea: egutegia eta arduradunak 

zehaztea 

• Irakasleen txandak calendar.ren 

antolatzea 

• Parte-hartzeko estrategiak sustatzea 
 
• Jarduerak ebaluatzeko txantiloiak 

prestatzea eta kudeatzea 

• Ebaluazio-prozesuan laguntzea 

 
• Datuak erregistratzea 

 
• Amaierako memoria egiten laguntzea 

 
Bileretako aktak Driven jasota daude. 

 
• Koordinatzaileak ezagutzen ditu bere 

funtzioak eta eguneratzeko proposamena 

egin du. 

• Sitea eguneratuta dago. 

 
• Calendar eguneratuta dago. 

 
• Asebetetze-maila jasotzeko inprimakiak 

prestatuta daude. 

• Tailerren zerrendak jasota daude. 

 
• Izena emateko prozedura eta orria eskura 

dago. 

• Ebaluaziorako txantiloien datuak bildu 

dira. 

• Erabilitako difusiorako estrategiak 

zerrendatuta daude . 

• Memoriarako proposamenak idatzita 

daude Ikas-elkartearen aurrean eman du 

proiekturen jarraipenaren berri. 

• Zailtasunak jasota daude. 
 
• Hobekuntzarako proposamenak bilduta 

daude. 

 

 

6.3. PROIEKTUAREN EBALUAZIOA 

 
 

6.3.1. Jarraitzeko eta ebaluatzeko eremuak 

 
1. Helburuen betetze maila 
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2. Koordinazio-lanaren balorazioa: zailtasunak eta argumentazioak 
 

3. Proiektuaren antolamendua. 

 
4. Proiektuaren garapenean emandako aldaketak 

 
5. Eragile guztien parte-hartzea eta inplikazioa 

 
6. Jarduerak 

 
7. Hurrengo ikasturterako egokitzapenak eta proposamenak 

 
 
 

6.3.2. EBALUATZEKO TXANTILOIAK 
 

Jarduerak ebaluatzeko txantiloia (irakasleak) 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRbrPcxKD3ZJWvjHjMXSL3-BetbBAbkE_T01SqPY3yMJi5sw/viewform 

 

 
 
 
 

Jarduerak ebaluatzeko txantiloia (ikasleak) 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGz0udZicDwIXA6X4Bsy966Rn7kD2fTe81_yynN91BH8-ZA/viewfor 

m 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRbrPcxKD3ZJWvjHjMXSL3-BetbBAbkE_T01SqPY3yMJi5sw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGz0udZicDwIXA6X4Bsy966Rn7kD2fTe81_yynN91BH8-ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIGz0udZicDwIXA6X4Bsy966Rn7kD2fTe81_yynN91BH8-ZA/viewform
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HAUSPOA arratsaldetan parte hartzen duten Ikasle guztiek, inkesta hau erantzun behar 

izango dute azken egunean. 

o Familien Asetze-maila aztertzeko beste inkesta bat prestatu beharko da. 

 
o Aldaketa bizkorrak egiteko eta behar berriei aurre egiteko gai izan behar gara. 

 
 
 

7. PROIEKTUARI ATXIKITZEN ZAIZKION ERANSKINAK 
 

I Eranskina Onarpen aktak: 

 
● Zuzendaritza taldearen akta. 

 
● DEUSTUKO IKASTOLA IPIko KLAUSTROKO akta. 

 
● DEUSTUKO IKASTOLA IPIko OOGko akta. 

 
● DEUSTUKO IKASTOLA IPIko Guraso Elkartearen akta. 

 
II Eranskina 

 
Irakasleen partetik %100eko atxikimendua. 

 
III Eranskina 

 
Guraso Elkarteak eskaintzen dituen eskolaz kanpoko jarduerak. 

 
IV Eranskina 

 
Konpromiso orriak. 
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I. ERASKINA

Ikastetxearen kodea: 014508

Ikastetxearen izena: DEUSTUKO IKASTOLA IPI

Lurraldea: Bizkaia

Proiektuaren izenburua: STEAM GELA ERAIKITZEN

Koordinatzailearen izen-abizenak: MAITE SAGARDUY AREIZAGA

Irakasle parte-hartzaileen

izen-abizenak:

IRATXE MIÑAMBRES,
EGOITZ GOIRI,
LOURDES BASABE,
MAITE LEZAMA,
AIORA GOITIZ,
ALICIA VILLATE,
OLGA LOPEZ,
SARA RUIZ,
GARAZI SANTAMARINA,
ITXASO MONEDERO,
MAITE SAGARDUY

Koordinatzailearekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa:

Maite.sagarduy@deustukoikastola.net
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1. SARRERA

Deustuko Ikastola IPIak, izenak adierazten duen moduan, Bilboko
Deustua auzoan dago. Auzo horrek 24.820 biztanle inguru ditu. Deustuko
Ikastolak eskaintzen dituen baloreak, demokratikoa, ingurunean errotua,
hezkidetzarekin konprometitua, desberdintasunaren orekatzailea eta
aniztasunaren integratzailea izatea dira. Ikastetxe Publiko Integrala da.
Horrek zera esan nahi du: ikastetxe berak hezkuntzan beharrezkoak diren
hiru etapak hartzen dituela (Haur Hezkuntza, Lehen hezkuntza eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

Hiru hezkuntza etapak zentro berean izateak baditu zenbait
abantaila (horietariko batzuk proiektoaren justifikaziorako aipatuko ditugu),
adibidez, ikastetxeak ikasleen jarraipena 14 urtean zehar egiteko aukera
paregabea du —2 urteko gelan daudenetik DBHko 4. mailan 16 urte
dituzten arte—. Ibilbide luze horrek, batetik, gurasoekin harremanak
estuagoak izatea bideratzen du eta bestetik, etapa ezberdinetako ikasleen
arteko proiektuak gauzatzeko aukera ematen du.

Deustuko ikastolako IPIaren barne dauden hainbat mintegik STEAM
proiektuari ekitea erabaki dugu 2021-2022 ikasturtean, disziplina arteko
proiektuak garatu nahi baititgu. Horrela, ikasgai horien curriculum-edukiak
aldi berean eta modu integratuan ikasteko aukera izango dugu eta
zeharkako gaitasunen garapena bermatuko dugu. Era berean, dagozkien
diziplina-gaitasunez gain, pentsamendu zientifikoaren, teknologikoaren,
artistikoaren eta matematikoaren kultura sustatzera eta ikasleak
ebidentzian oinarritutako arrazoibiderako erabakiak hartzera bultzatuko
ditugu, eta aldi berean, metodologia aktiboa erabiliz, diziplina horiekin
egin beharreko lana eta ikasleengan zentratutako hezkuntza-prozesu
sortzaileak eta berritzaileak gauzatzeko behar den aldaketa
metodologikoa sustatuko dugu, hala nola, elkarlana, arazoen ebazpena
eta proiektuetan oinarritutako ikaskuntza (PBL/ABP) eta ekintzailetza,
pentsamendu kritikoa zein sormena sustatzeko elkarlana.
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2. PROIEKTUAREN EDUKIA ETA PLANIFIKAZIOA

Steam gunea

Ikastetxerako Steam proiektua eskatzea erabaki dugunean, gure
abiapuntua ikastetxeak zientzia-proiektuekin egindako ibilbidearen
diagnostikoa egitea izan da, hain zuzen ere, nork hartu duen parte, zer
baliabide lortu den, zer prestakuntza eskaini den... Hausnarketa horrek gure
orain arteko ibilbidea nahiko eskasa izan dela erakutsi digu, besteak beste,
Steam prestakuntza iaz bertan behera geratu zenez, ikasturte honetan
burutuko dugu. Beraz, kurtso honetako maiatzean jasoko dugu formakuntza
hori.

Jada, aipatutako proiektuaren nondik-norakoen berri daukagu ikasturte
honetan Hauspoa proiektuan parte hartu dugulako, eta gure ikastetxeko bi
ikasle talde (20 lagun inguru), Elhuyar fundazioaren eskutik, Steam
proiektuetan lanean ari direlako. Hasiera batean, Bizilabeko egoitzan eman
behar zituzten ikastaroak, baina bertako arduradunek ez zirenez aurrez
aurre egitera ausartzen, online egiteko aukera eman ziguten, eta guri,
ikastetxearen ikuspuntutik, pena eman zigun Steam proiektu batekin izan
beharreko lehen harremana horrela izateak. Egoera eta irtenbidea ikusita,
ikastolako egoitzara etortzea eskaini genien.

Hori izan da bada gure abiapuntua. Egoera horrek aukera paregabea
eman digu proiektuetan oinarritzen den hezkuntza sistema batek nola
funtzionatzen duen ikusteko. Beraz, gogoa badaukagu; baliabideak
gureganatzea baino ez zaigu falta, aukera paregabea baita zientziarekin
lotutako ekitaldietan parte hartzeko zein ikertzaileekin harremanetan
jartzeko helburuarekin lan egiteko.
Ukaezina da horrelako proiektu batek eragin zuzena izango duela gure
ikastetxeak eskaini dezakeen hezkuntza motan zeinak proiektu
zientifikoetan elkarlanean aritzen inplikatzen lagunduko digun.

Kontuan izan behar dugu, Ikastolako instalazioak nahiko zaharkituta
daudela, beraz, burututako proiektuak inplikatutako arloetako irakasleen
borondatearen esku geratu izan dira orain arte. Argi dago, zeregin horiek
normalizatzeko aukera paregabea dela Steam proiektuarekin.
Gure alde zera daukagu: ikastetxe honetako DBH1, DBH2 eta DBH3
mailetako ikasleek chromebooka erabiltzen dute. Datorren ikasturteari
begira, 2021-2022 ikasturterako, DBH4ko ikasleek ere izango dute, beraz,
informatika-gelak gero eta gutxiago erabiltzen dira. Gela horietako bat
Steam espazio bihurtzeko asmoa dugu.
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Hori izango da, bada, datorren ikasturterako proposatzen dugun
proiektua, hau da, informatika-gela zahar bat txoko ezberdinetan banatzea
eta steam gune bihurtzea.Txoko bakoitza Steam akronimoa osatzen duten
ikasgaiekin lotuta egongo da, eta proiektuak ematen duen diruarekin
hornituko da (1. fasea).

Hurrengo ikasturteetarako, beharrezko espazioarekin eta baliabideekin
hornitu ondoren, ikasle guztiekin proiektuetan eta modu kooperatiboan lan
egingo dugu: DBHn ditugun aukerak kontuan izanik, eta, Zientziaren Astea
bultzatzeko asmoz, Bigarren Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako
ikasleengan bokazio zientifikoak pizteko erakustaldiak bideratuko ditugu eta
Lehen Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleekin egin daitezkeen
esperimentu zientifiko errazak prestatuko ditugu (2. fasea).

Proiektuaren hirugarren fasea espazio desberdinetan dauden proiektuen
dibulgazio zientifikoa izango da (beti ere osasun-unea kontuan izanik).

Laugarren fasean, emakumearen lan zientifikoan murgilduko gara, izan ere,
urte askoan ikusezina izan baita. Modu horretan, gainerako ikasleak
proiektu zientifikoetan parte hartzera animatuko ditugu. Era berean,
laugarren fase horretan, Steam proiektuaren funtsezko oinarrietako bat
bultzatu nahi da, gure neskeen artean inplikazio eta bokazio zientifikoa
areagotzea.
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2.1. PROIEKTUAREN EDUKIA ETA LANDU BEHARREKO
KONPETENTZIAK DEFINITZEA

IKASGAIA EDUKIAK GAITASUNEN GARAPENA

TEKNOLOGIA ● Proiektuen antolaketa (proiektuak nola
garatzen diren hasieratik
bukaeraraino).

● Espazioa eta produktuen diseinuak
(bistak, akotazioa, perspektibak, 3D,
Sketch UP, FreeCAD eta TinkerCAD).

● Sentsoreak, eragingailuak,
elektrizitatea, elektronika eta
kontrolagailuak proiektuak bideratzeko
eta robotak kontrolatzeko.

● Dieinatutako produktuak (3 D
inprimagailua).

● Zeharkako ikasgaietan:
Proiekuak ekoizterakoan ikasleek
erabiliko dituzten IKT baliabideak.

● Teknologia eta
informatika ikasgaietan:
Software egokia erabiltzea pieza
eta objektu soilak diseinatzeko.

3D-ko inprimagailua erabiltzea
elementu berezi batzuk
berreraikitzeko.

Sistema automatiko baten edo
robot baten muntaia-prozesua
sekuentziatzea, hari buruzko
informaziotik abiatuta.

Gauzen internet (IoT). Objektuak
Internetera konektatzea, urrutitik
kontrolatzeko.

Programa errazak egitea,
programazio ingurune orokorrak
erabiliz eta erabilbarritasuna
kontuan izanik.

Pentsamendu logikoa

Arazo ezberdinei irteera bilatzen
jakitea, zatitu eta irabazi teknika
erabiliz arazo handia ebazteko
errazago diren arazo txikiagoak.

INFORMATIKA ● Scratch eta  mblock erabiliz programazio
hizkuntzen erabilera

● Arduinoen programaketa
● APP inventor
● Arduino plakak eta Mboot roboten

programaketa
● APP eta “bluetooth” edo “WiFi” bidezko

kontrola
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ARTEA

MARRAZKETA

● Oinarrizko trazatuak eta marrazketa
tresnak
● Diseinua eta konposizioa
● Lenguaia plastikoaren elementuak
● Argia eta kolorea
● Sistema konikoa.Ukitzaileak,Loturak
eta Kiribilak
● Ikasgai ezberdin arteko proiektuetan ,
kanpoaldeko itxuraren diseinua

Arterako konpetentzia:

● Hizkuntza artistikoak
adierazteko eta komunikatzeko
baliabideak direla ulertzea, haiek
norberaren arte-ekoizpenetan
erabiltzea, eta hizkuntza horiek
obra artistiko eta kulturaletan
identifikatzea.
● Arte-produktuak era
pertsonal eta arrazoituan sortzea
hainbat egoera eta
bizi-esparrutan, emozioak,
bizipenak eta ideiak adierazteko,
irudikatzeko eta komunikatzeko.

MATEMATIKA Geometriaren esparruaren barnean landuko
diren edukiak hurrengoak dira:

● Problema metrikoak planoan.
○ Angelu-erlazioak.
○ Triangeluen antzekotasuna.
○ Pitagorasen teorema.

Aplikazioak.
○ Poligonoen azalerak. Irudi

kurbatuen azalerak.
● Gorputz geometrikoak.

○ Poliedro erregularrak eta
irregularrak.

○ Gorputz geometrikoen azalera.
○ Gorputz geometrikoen

bolumena.

Hainbat arlotan landuko da:

● Zeharkako ikasgaietan:
proiektua ekoizterakoan ikasleek
irudi ezberdinen neurketak eta
dimentsioen kalkuluak egin
beharko dituzte.
● Matematikako ikasgaian:
behin gorputz geometrikoak
inprimatu direla, simetria ardatzak,
azalerak, bolumenak,... ulertu eta
kalkulatu ahal izango dituzte.

Aipatutako edukiak modu
eraginkorrago batean lantzeko
helburuarekin 3D inprimagailua
erabiliko da (gorputz geometriko
ezberdinak eraikitzeko ikasleek
neurriak hartuko/kalkulatuko
dituzte inprimagailiuaren bidez
hauek eraikitzeko. Modu honetan,
simetria ardatzak, azalerak,
bolumenak,... ulertzea edota
kalkulatzea errazago izango dute).

BIOLOGIA ETA
GEOLOGIA

● Metodologia zientifikoa eta haren
oinarrizko ezaugarriak.
● Lan zientifikoaren berezko estrategiak.
● Biologiako eta geologiako laborategian
erabiliko den oinarrizko materiala erabiltzeko
prozedura.

● Izaera zientifikoa duten
arazoak identifikatzea eta
dokumentatzeko eta
esperimentatzeko ikerketa txikiak
egitea.
● Sistema eta fenomeno
naturalak deskribatu, azaldu eta
aurresatea, eta aplikazio zientifiko
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● Behatzeko tresnak, haien atalak eta
erabilera: mikroskopio estereoskopikoa,
mikroskopio optikoa eta mikroskopio digitala.
● Portaera-, lan-, eta segurtasun-arauak
laborategian eta landa-lanetan.
● Zelula, izaki bizidunen egitura- eta
funtzio-unitate den aldetik. Zelularen teoria eta
biologian duen garrantzia.
● Animalia- eta landare-zelula
prokoariotikoen eta eukariotikoen oinarrizko
ezaugarriak. Materia bizidunaren
antolaketa-mailak.
● Mikroorganismoak, animalia-zelulak
eta landare-zelulak mikroskopio optikoarekin
eta digitalarekin aztertzea. Zenbait zelula
motaren maketak egitea.
● Giza gorputzaren antolaketa orokorra:
aparatuak eta sistemak, organoak, ehunak eta
zelulak.

eta teknologiko nagusiak
aztertzea, jakintza zientifikoa
koherentziaz erabiliz.
● Zientzien oinarrizko
kontzeptuak mundu naturalaren
sistemekin eta prozesuekin
erlazionatzea.
Zehar konpetentzietan:
● Gai zientifikoei buruzko
informazioa lortzea zenbait
iturrietatik eta ikuspegi kritikoz
hautatzea.
● Jarduerak elkarlanean
eginez, beren iritziak gainerako
ikasleenekin konparatzea eta
aberastea.
● Hipotesiak formulatu eta
ondorioak atera bitarteko lanak
egingo dituzte. Horretarako
baliabideak aukeratzea,
diseinatzea eta planifikatuz.
Horrez gain arazoak konpontzea,
baliabideak kudeatzea, emaitzak
etengabe berrikustea eta
hobetzeko proposamenak egitea.
● Mezu zientifikoak sortzea,
ahozko nahiz idatzizko hizkuntza
zuzen erabiliz.
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FISIKA ETA
KIMIKA

● Metodologia zientifikoa aplikatzeko
irizpideak eta jarraibideak.

● Lan zientifikoaren berezko estrategiak,
honako jarrerak garatzeko: jakin-mina,
zehaztasuna, sormena, pentsamendu
kritikoa, autonomia, etab.

● Zientzian jarduten duten pertsonen
ikuspegi estereotipatua gainditzeko
estrategiak, eta ezagutza zientifikoak
testuinguru sozialetik eta historikotik
ateratzekoa gainditzekoak.

● Eredu atomikoak: Dalton, Thompson,
Rutherford, eta Bohr-en ereduak.

● Elementu kimikoa. Zenbaki atomikoa
eta masa-zenbakia. Elementu kimikoen
sistema periodikoa. Isotopoak.
Substantzia erradioaktiboen
aplikazioak eta haien erabilerak izaki
bizidunengan eta ingurumenean dituen
ondorioak balioestea.

● Zeharkako ikasgaietan:
Proiektuak ekoizteko IKT
desberdinen erabilera
menperatu, diseinu
ezberdinak  proposatzeko gai
izan, eskala mikroskopikotik
makroskopikorako aldaketa
ezagutu, magnitude
desberdinen neurriak hartu
eta NS-ko unitateen bidez
adierazi, eta horiekin
kalkuluak egiteko gai izan.

●Fisika eta Kimikako
ikasgaian:

Ikasleek proiektuak egiteko
informazio bilketak egin beharko
dituzte: Historian zehar zenbait
zientzialarik proposatutako eredu
atomikoak, taula periodikoak
izandako bilakaera, emakume
zientzialarien aurkikuntzak, etab.
Horrek haien jarrera zientifikoa
garatzea eta pentsamendu
kritikoa lantzea ahalbidetuko du.
Gainera, beharrezkoak diren
kalkuluak eta neurketak egiteaz
gain, hiztegi zientifiko-teknikoa
erabiltzeari ohituko dira. Taldeko
lana funtsezkoa izango da,
suertatuko zaizkien arazoei aurre
egiteko gaitasunak eskuratzeko.
Horrela, metodo zientifikoaren
urratsak era esanguratsuago
baten perspektibatik landuko
dituzte.
Aipatutako kontzeptuak
ikasleentzat abstraktoak direnez,
3.D inprimagailua erabiliko da
eredu atomikoen, eta elementu
kimiko desberdinen maketak
egiteko. Honela, zenbaki atomikoa
eta masa-zenbakiak era
praktikoago batean landuko
dituzte eta atomoen partikula
azpiatomikoak bereiztuko dituzte,
haien kokapena zehaztuz. Taula
periodiko tridimentsional bat
eraikiko da. Elementu kimiko
bakoitzaren informazioa eta
aplikazioaz gain, emakume
zientzialari desberdinen izenak
eta haien aurkikuntzak adieraziko
dira. Honela taula periodikoa era
dinamikoagoan lantzeko aukera
izango dute, genero-
berdintasunaren ikuspuntutik.
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2.2. DIZIPLINA BARRUKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK

DIZIPLINA BARRUKO OINARRIZKO KONPETENTZIAK
Z
I
E
N
T
Z
I
A
K

M
A
T
E
M
A
T
I
K
A

T
E
K
N
O
L
O
G
I
A

I
K
T

M
A
R
R
A
Z
K
E
T
A

1. Hizkuntza- eta Literatura-komunikaziorako konpetentzia (D1)
X X X X X

2. Matematikarako konpetentzia (D2)
X X X X X

3. Zientziarako konpetentzia (D3)
X X X X X

4. Teknologiarako konpetentzia (D4)
X X X X X

5. Konpetentzia sozial eta zibikoa (D5)
X X X X X

6. Arterako konpetentzia (D6)
X X X X X

7. Konpetentzia motorra (D7)
X X

OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK
Z
I
E
N
T
Z
I
A
K

M
A
T
E
M
A
T
I
K
A

T
E
K
N
O
L
O
G
I
A

I
K
T

M
A
R
R
A
Z
K
E
T
A

1. Hitzez, hitzik gabe/modu digitalean komunikatzeko konpetentzia(O1) X X X X X

2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia (O2) X X X X X

3. Elkarbizitzarako konpetentzia (O3) X X X X X

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia (O4) X X X X X

5. Izaten ikasteko konpetentzia (O5) X X X X X
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3. IKASLEEN PARTAIDETZA

Gure ikastetxeko Steam proiektuaren lehen fasea Steam espazio bat
eraikitzea izango da. Hasierako fase horretan, proiektuaren ardura DBH 3.
mailak hartzea nahi dugu, bertan elkartzen baitira besteak beste,
Teknologia, Plastika, Informatika, Biologia-Geologia, Fisika-Kimika eta
Matematika  ikasgaiak.

2021-2022 ikasturtean, hirugarren mailan, 72 ikasle inguru izango ditugu,
horietatik 37 neska, kopuru txikia dirudien arren, kontuan izan behar da
lehen fasean baino ez dela izango.

Hurrengo faseetan, DBH mailetako ikasleen kopurua handitzeko asmoa
dugu, eta, aldi berean, Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan sartu.

Espazioa finkatu ondorengo erronkari gogor ekingo diogu: Zientziaren
Astean erakustaldiak egin eta Lehen Hezkuntzako ikasleekin esperimentu
errazak eta proiektu txikiak bideratu. Ekintza horien bidez, gure DBHko
ikasleak lankidetzan aritzeko aukera paregabea izango dute proiektuei
ezker, baita berdinen arteko hezkuntzan ere.

Aipatu den moduan, STEAM proiektua DBH maila guztietara eta Lehen
Hezkuntzako 2. ziklora zabaltzea da asmoa. Datozen ikasturtean egin
beharrekoari begiratuz, maila bakoitzak dagokion neurrian proiektuak
ekoiztuz.
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Hurrengo taulan, Deustuko ikastolako STEAM proiektuan parte
hartuko duten ikasle kopurua eta hurrengo ikasturterako aurreikuspenak
adierazten dira:

P
R
O
I
E
K
T
U
A

Parte hartuko duten
irakasleak/ikasgaiak Parte hartuko duten ikasleak

FASEA GAIA Neska Mutil MAILA TALDEA
K

IKASLE
KOPURUA
Neska       Mutil

1 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 3 3 37 35

2 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 1
DBH 2
DBH 3
DBH 4
LH 3
LH 4

3
3
3
3
2
3

27
26
37
33
24
25

35
34
35
23
21
26

3 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

DBH 1
DBH 2
DBH 3
DBH 4
LH 3
LH 4

3
3
3
3
2
2

27
26
37
33
24
25

35
34
35
23
21
26

4 Matematika
Ikt
Teknologia
Fisika-Kimika
Geometria
Biologia-Geologia
Plastika

3
1
1
1
1
2
1

1

1.DBH
2.DBH
3.DBH
4.DBH
LH 3.
LH4.

3
3
3
3
2
2

27
26
37
33
24
25

35
34
35
23
21
26
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Era berean, datorren ikasturterako aurreikuspenak honako hauek dira:

IKASLE KOPURUA

LH 2.
zikloa

DBH neska
kopurua

% mutil
kopurua

% GUZTIRA

97 250 172 %49,5 174 %50,5 346

IRAKASLE KOPURUA

andrazkoak % gizonezkoak % GUZTIRA

11 % 90 1 % 10 12
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4. HELBURUAK ETA LORPEN ADIERAZLEAK

Proiektu honekin helburu asko eta oso anitzak lortu nahi ditugu. Hasteko,
Steam espazio bat eraiki ahal izatea dugu helburu, hori izango baitugu
proiektuaren lehen fasea.

Gure premiekin bat datozen material teknologikoak ditugun espazio bat
lortu ondoren, hurrengo fasea hasi eta DBHko ikasleekin hainbat proiektu
burutuko ditugu. Fase horretan,ikasle nagusi horiek arduratuko dira Lehen
Hezkuntzako ikasleei Zientzia eta bokazio zientifikoa zabaltzen.

LORTU NAHI DITUGUN HELBURUAK:

1. Metodologia-aldaketarako lan egitea, ikasleen parte-hartze
aktiboko ikaskuntzan oinarrituta, manipulazio- eta
esperimentazio-jarduerak eginez eta jakintzagaiak
diziplinartean integratuz.

2. S (Zientziak), M (Matematika),E (Ingeniaritza) eta T
(teknologia) letretako bokazioak sortzera bideratutako
jarduerak eta programak garatzea, eta arreta berezia jartzea
emakumezko ikasleen bokazioetan, arlo horietan
emakumezko erreferenteak ezarriz.

3. Artea "A" sustatzea; izan ere, kirolarekin batera, garapen
intelektual handia eta ikasleen garapenerako funtsezkoak
diren elementu emozionalak ematen dituzten jarduerak
bideratzea. Izan ere, jarduera artistikoak funtsezkoak dira
gure gizatasuna mantentzeko, makinenganako gero eta
menpekotasun handiagoa duen mundu honetan.

4. Hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa bultzatzea
hezkuntzaren etapa guztietan, eta bertan sartzea eragile
sozioekonomikoen lana.

5. Proiektu hau burutzeko ezinbestekoa den tresneria
erabilgarria izango da urte askotan zehar eta jarduera
ezberdinetarako.

ZEHAZTUKO DITUGUN LORPEN ADIERAZLEAK:

∙ Irakaslegoak proiektu bidezko irakaskuntzan sakondu du.
∙ Koordinazio estrategia egokiak diseinatu dira.
∙ Koordinatzailearen rola ondo definitu da.
∙ Proiektu honetaz haratago begiratu eta HAUSPOA proiekturako
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irakaslegoaren  parte hartze aktiboa sustatu da.
∙ Kalitatezko eta epe luzerako tresneria eskuratu da.
∙ Geometria, Robotika, Bizitza lantzen duten eskualdeko elkarteekin
harremana sortu eta elkarlana bilatu da.
. Zientzia eta emakumearen gaiak uztartzen dituzten ikerlariekin
harremana sortu da.
.  Udalarekin harremana sendotu eta haien inplikazioa bilatu da.
∙ Ikasleek egindako lanak ikas-komunitatearentzat ikusgai jarri dira.

5. JARDUERAK

Aurrera atera nahi dugun Stream proiektu honetan, ikasleek hainbat
jarduera egin beharko dituzte. Hurrengo azpiataletan haietariko bakoitza
deskribatzen da, kronograma aurkezten da eta kalifikazio sistema
azaltzen da.

5.1 JARDUEREN DESKRIBAPENA

Jarduerak lau fasetan sailkatuko dira. Bakoitzaren egitura, lan egiteko
modua, partaidetza eta datak nabarmen ezberdinak izan daitezkeelako.

1. FASEA: Steam gunea sortzea

Fase honetan ikasleek hurrengo bi jarduerak burutzeko beharrezko
materiala eta formakuntza  jasoko dute. Bi jarduera burutuko dira:

1. Gelaren diseinua eta hornikuntza.
2. Programazio tailerra.

2. FASEA: Steam gunearen erabilera

Steam espazioaren diseinua eta hornikuntzarekin amaitu ondoren, gure
DBHko ikasleek gune hori erabiltzen hasiko dira, proiektu txikiak eginez.
2020-2021 ikasturte honetan, Elhuyar fundazioa gure ikastetxera hurbildu
eta burutu duen lanari buruzko behaketari esker ikasi dugu proiektu txikiak
nola bidera daitezkeen. Horrez gain, maiatzean jasoko dugun
prestakuntzatik ere ikastea espero dugu.
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Hurrengo pausoa beraz, DBHko ikasleak LHkoekin lanean hastea da:
Zientzia eta proiektuetan elkarlanean aritzeko ideia hori, Lehen
Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleei zabaltzea da gure asmoa, ume txikiei
ezagunak egin dakizkiekeen praktika errazak (giza gorputza, zelula,
geometria, robotika...) bideratuz.

3. FASEA: Dibulgazio zientifikoa

Dibulgazio-etapa honetan, interesgarria litzateke benetako zientzialariak
gure ikasleekin harremanetan jartzea, haiengan bokazio zientifikoa pizteko.

Bestalde, hezkuntza-komunitate osoari erakutsi beharko diogu proiektu
zientifikoetan egiten dugun lana; horretarako, praktikak edo demoak egingo
dira lehen hezkuntzako ikasleentzat, eta, ikastolan ZIENTZIAREN ASTEA
antolatuko da. Horretara, gurasoek ere horiek ikustera etortzeko aukera
izango dute.

(Aurten, Elhuyar Fundazioarekin lan egin duten gure ikasleek, pandemia
dela eta, ezin izan dituzte beren proiektuak Bilboko Zientzia azokan
erakutsi, baina gure asmoa ekainean gure ikastolako patioan egin ahal
izatea da).

4. FASEA: Zientzia eta generoa

Fase hau besteekiko independentea da eta ez ditu aurreko faseetako
edukiak landuta izatea eskatzen. Izan ere, proposatzen diren bi jarduerak
ez dira batera egin behar.

Burutuko diren jarduerak:

1. Emakumezko  ikerlariekin hitzaldi/tailerra prestatu.
2. Emakumeen partaidetza bultzatu.
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5.2 SINTESIA

Hurrengo taulan burutuko diren jarduerak zerrendatuta agertzen dira.
Bakoitzean landuko diren  konpetentziak zehaztuz:

FASEA Jarduera Lorpen adierazleak Lantzen diren konpetentziak

Steam
gunea
sortzea

Gelaren planoaren
diseinua:
Gelaren neurriak hartu eta
eskalaren bidez planora
eraman, unitate aldaketa
egokiak aukeratuz.

● Egin beharreko
neurketak estimatzen
ditu, horretarako
hurbileko
erreferentziak erabiliz.

● Eskala-faktoreei
buruzko problemak
ebazten ditu,
arrazoiak eta
proportzioak erabiliz.

● Ordenagailu bidez,
2D/ 3D irudi edizioa
lantzen du.

D2, D4,

O1, O2, O3

Gelaren horma irudiak:
Gelako hormak apaintzeko
bidean STEAM proiektuan
parte hartzen duten arlo
ezberdinen murala burutu:
Zientzialari desberdinak,
gorputz geometrikoen
sailkapena, taula
periodikoa,...

● Informazio erabilgarria
bilatzen eta
aukeratzen daki, iturri
eta bide desberdinak
erabiliz.

● Horma irudiak
sortzeko beharreko
materiala eta honen
erabilpen egokia
menperatzen du.

D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7

O1, O2, O3, O4, O5

Gelaren bibliografia eta
baliabide digitalen
bilduma egin:
STEAM gunearen
liburutegia osatu: Emakume
zientzialariei buruzko
materiala, ikasgai
desberdinen liburu
interesgarriak, jolasak...

● Material eta baliabide
erabilgarriak bilatzen
eta aukeratzen daki,
iturri eta bide
desberdinak erabiliz.

● Bilduma egiterakoan
estereotipoak
baztertzen ditu, eta
generoen arteko
berdintasunak
bultzatzen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6,D7

O1, O2, O3, O4, O5
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Programazio tailerra
antolatu.

● Planteatutako arazo
bati irtenbidea emango dion
algoritmoa bilatzeko gai da.
● Programazio ingurune
batetako oinarriak
menperatzen ditu, besteak
beste aginduak, konpilazioa
eta akatzen zuzenketa.

D1, D2, D3, D4

O1, O2, O3, O4, O5

Steam
gunearen
erabilera

Zientzia-guneko
materialaren erabilera

● Laborategiko
materiala eta
mikroskopio optiko eta
digitala egoki
erabiltzen du.

● Lanak autonomiaz
planifikatzen ditu.

● Steam gunean
dauden
segurtasun-arauak
ezagutu eta bete
egiten ditu, erabilitako
tresnak eta materialak
zaindu egiten ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Behaketa zientifikoa
● Zelula motak eta ehun
garrantzitsuenak bereizten
eta alderatzen ditu,
mikroargazkietan eta
maketetan, haien
antzekotasunak eta
desberdintasunak
ondorioztatuz.

● Gidoi bat oinarri
hartuta laborategiko
praktikak gauzatzen
ditu, lan zientifikoaren
berezko metodologia
eta estrategiak
aplikatuz, eta haien
garapena balioestea
eta emaitzak
interpretatzen ditu.

● Esperimentuetako
datuak bildu, antolatu
eta interpretatzen ditu,
zenbait baliabide
erabiliz (euskarri

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5
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digital zein
analogikoak): taulak,
grafikoak, mapak.

Eredu atomikoen
maketak inprimatu:
Dalton, Thompson,
Rutherford eta Bohr.

● Eredu atomikoei
buruzko informazio
bilketa fidagarria eta
kalitatezkoa egiten du
3D-ko maketak
inprimatu ahal
izateko.

● Historian zehar eredu
atomikoak izan duen
bilakaera balioesten
du, eta materiaren
egitura ulertzeko
beharrezkoa dela
ulertzen du.

● Schrödinger-en eredu
mekaniko-kuantikoa
ezin da imprimatu.
Hala ere, ezagutzen
du, eta  deskribatzen
daki.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Elementu kimiko
desberdinen atomoak
inprimatu.

Isotopoak inprimatu.
Horien artean,
Hidrogenoaren isotopoak.

● 3D-ko atomoen
inprimaketetan:
Oinarrizko partikula
azpiatomikoen (protoien,
neutroien eta elektroien)
ezaugarriak bereizten ditu eta
atomoan non
dauden adierazten du.
● Zenbaki atomikoa eta
masa zenbakiaren notazioak
ezagutzen ditu, partikula
azpiatomiko mota
bakoitzaren kopurua
zehazteko.
● Isotopoak eta haien
aplikazioak ezagutzen ditu.
Isotopo erradioaktiboen
hondakinek dakarten arazoak
ezagutzen ditu, eta hauentzat
konponbideak aztertzen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5,D6

O1, O2, O3, O4, O5
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Matematikarako irudi
geometrikoak inprimatu:
Konoak, Prismak, esferak...

● Irudi eta gorputz
geometriko garrantzitsuenen
perimetroak, azalerak eta
bolumenak kalkulatzeko
formulak aplikatzen ditu.
Pitagortasen teorema ere
kontutan hartuz.
● Irudien eta gorputzen
azalerak eta bolumenak
kalkulatzeko metodoak
erabiltzen daki, batik bat
beste irudi batzuetan eta
gorputz ezagunagoetan
deskonposatuta.

D2, D4, D6

O2, O4

Zientzia
dibulgazioa

Egindako proiektuei
buruzko informazio
bilketa

● Informazioa
bilatzerakoan, ideia nagusiak
aztertu eta biltzeko gaitasuna

D1, D3

3D irudi- geometrikoak:
Ikasleek irakaslearen rola
hartu maila txikiagoko
ikasleen aurrean.

● Hizkuntza eta
beharrezko eduki
matematikoak menperatzen
ditu.
● Prozesuen eta
emaitzen arrazoibideak
argitzen ditu eta bere adinari
dagokion zehaztasunez
azaltzen ditu, elkarlanean
ondo eta errespetuz aritzen
den bitartean.

D1, D2, D5, D7

O1,O2, O3, O4, O5

Eredu atomikoen
maketen erakusketa eta
hitzaldia/antzerkia,
ikuspuntu historikoa eta
zientifikoa azalduz:
Ikasleek ikastolako maila
txikiagoko ikasleen
aurrean.

● Hiztegi
zientifiko-teknologikoa
hitzaldia/antzerkia
jasoko duten ikasleen
ulermen mailara
egokitzen du.

● Beste ikasleen
zalantzak argitzeko
gai da. Arrazoiketa
egokiak, eta adibide
esanguratsuak
ematen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

O1, O2, O3, O4, O5

Robotika
● Robotekin (Mbot)
proiektu bat egin du.
● Arduino plaka erabiliz,
arazo egoera ezberdinei
irtenbideak ematen ditu.

D1, D2, D3, D4

O1, O2, O3, O4, O5
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Lehen hezkuntzako
ikasleekin laborategi
praktikak. Mikroskopioaren
erabilera eta zelulen
identifikaziorako praktikak.

● Hiztegi zientifikoa
zuzen erabiltzea, bere
mailarako egokia den
testuinguru zehatz batean
adierazpenak egitean.
● Talde-lanaren aldeko
jarrera du, dela presentziala
dela birtuala, lankidetzako eta
parte hartzeko jarrera du
lanetan, eta
desberdintasunak onartzen
ditu, pertsonekiko errespetuz
eta tolerantziaz.
● Parte-hartze aktiboa
du eztabaidetan, arrazoiak
ematen ditu, gainerakoen
txandak eta iritziak
errespetatzen ditu, eta sareko
eztabaidetan netiketa-arauak
errespetatzen ditu.

D1, D2, D3, D4, D5, D6

O1, O2, O3, O4, O5

Kartelgintza ● Dagokion (Canva)
programa egokiro erabiltzeko
gaitasuna.

D4, D7

Zientzia
eta
generoa

Hitzaldi/Tailerra ● Informazioa
bilatzerakoan, ideia
nagusiak aztertu eta
biltzeko gaitasuna.

● Informazio-iturrien
jatorria eta ziurtasuna
aurkitzea.

D1, D5

O1, O2, 04

Emakume zientzilarien
erakusketa

● Estereotipoak
baztertzen ditu, eta
generoen arteko
berdintasunak
bultzatzen ditu.

● Era antolatu batean
eta elkarlanean,
errespetuz aritzen da.

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

O1, O2, O3, O4, O5

Emakume zientzialarien
taula periodikoaren
erakusketa.

● Estereotipoak
baztertzen ditu, eta generoen
arteko berdintasunak
bultzatzen ditu.
● Era antolatu batean
eta elkarlanean, errespetuz
aritzen da.

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

O1, O2, O3, O4, O5
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5.3 DENBORALIZAZIOA ETA EBALUATZEKO TRESNAK

Burutu nahi ditugun ekintzak ondorengo taulan laburbiltzen ditugu
fasearen, denboralizazioaren eta ebaluatzeko tresnen arabera.

Fasea Noiz Ebaluatzeko tresnak

Steam gunea sortzea 2021/2022 ikasturteko
lehenengo bi
hiruhilabeteetan.

● Errubrika
● Diana
● Galdetegia
● Behaketa taula
● Lan txostena

Steam gunearen erabilera 1. fasearen ostean,
hirugarren hiruhilabetean
hasita hurrengo kurtsoetara
zabaldu.

● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
● Asebete inkestak
● Lan txostena
● Behaketa taula

Zientzia dibulgazioa 2.fasearen ostean,
2021/2022 kurtsoari begira

● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
● Asebete inkestak
● Lan txostena
● Behaketa taula

Zientzia eta generoa Fase guztietan zehar ● Parte hartze indizea
● Erregistro orriak
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5.4 PROIEKTUAREN JARRAIPENERAKO ETA

KOORDINAZIORAKO IRIZPIDEAK

Hilabetean behin proiektuan parte hartzen dugun irakasleak bilduko
gara proiektuaren epeen betetze maila zein den jakiteko eta haren
jarraipena egiteko. Egiaztapen-zerrenda bat sortuko da ebaluazio
bakoitzaren hasieran eta bertan ziurtatuko da asebetetze maila egokia den
ebaluazio bakoitzaren bukaeran.

Ikasleen beharrak ikusita, hauen trukaketa egin daiteke ordu berean
dauden irakasgaien artean: Ahal den heinean, ordu batean hiru edo bi
irakasgaiek bat egingo dute: Hala, Teknologian dauden ikasleak
Marrazketan dauden ikasleekin elkartu ahal izango dira proiektuaren
beharren inguruan hitz egiteko. Egindako batzarraren akta idatziz jasota
geratuko da.

Gaur egun teknologiak daukan bilakaera azkarrari aurre egiteko eta
gaurkotuta egoteko irakasleen prestakuntza eta formakuntza oso
garrantzitsua da. EHU-ko STEAM proiektuarekin erlazionatutako
Ikastaroetan parte hartuko dute ahal duten irakasle guztiek eta baita online
irteten ari diren kurtsoetan ere.

Era berean, irakasleak Berritzegunearekin harremanetan egongo
dira kurtso, mintegi edota banaka, zuzeneko aholkularitza izateko. Gure
erreferentziako Berritzegunea Bilbokoa 01 da eta gure zuzeneko
aholkularia Ainhoa Mendia (aurtengo maiatzean berarekin jasoko dugu
formakuntza).
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6. AURREKONTUA

Hurrengo ikasturtean Deustuko ikastolan STEAM proiektua garatu
ahal izateko, mintegiburuen artean, ondoren sailkatzen diren gailuak
erostea erabaki da:

Gailuaren izena Kopurua Balioa Zenbatekoa
Laborategiko mikroskopioa (Mikroskopio
binocular 710 LED*) 1 687,98 € 687,98€

Mboot robota Ranger 3 175,00 € 525,00 €

Arduino Starter Kit 10 60,00 € 600,00 €

Anycubic Mega X_3D 1 500,00 € 500,00 €

PLA 10 20,00 € 200,00 €

Atontzeko material fungiblea
● Margo akrilikoa
● rodiloak
● Brotxak
● Pintzelak
● Kubetak 200,00 €

Foldscope kit de luxe individual 3 41,24 123,07

GUZTIRA GUZTIRA 2836,05
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