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1. Sarrera
Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak
Aurten gure hirugarren urtea da zuzendaritzan. Gure helburu handienetariko bat
ikasleen emaitzak hobetzea da. 2019-2020ko emaitzak konprobatu ondoren gure
ikastetxearenak erkidekoekin konparatuz onak direla esan dezakegu, (1DBH-n
hiru puntu behera, 2DBH-n puntu bat behera, 3DBH-n hamaika puntu behera,
4DBH-n berdinak), datu hauek eranskin atalean daude. 2016-2019 historikoa
komparatuz %74tik %85ra pasa gara hamaika puntuko hobekuntza. Ebaluazio
diagnostikoa 2020koa bertan behera geratu zen Covid zela eta. Aurtengo
ikasturtean emaitzak aztertu, sakondu eta hobetu behar ditugu: ikasleak
ebaluatzeko baliabide berriak, errendimendua nola hobetu, ikusten diren
hutsuneak nola konpondu, ikasleen gaitasun desberdinak aurrera eramateko
baliabideak
(Pire/HIBP/hauspoa/ikasketa
kooperatiboa)
gure
eguneroko
dinamikan sakondu…. Bikaintasunerantz proiektuan jasotako praktikak martxan
ipintzeko asmoz.
Bizikidetza, ikasleak ikastetxean gusturago egotea eta ikastetxearen dinamikan
modu aktibo batez parte hartzea ere izan da gure oinarri bat. Elkarbizitza
demokratikoa ahalbidetzen duten baloreak lantzea. Zaindu eta bultzatu
pertsonen arteko harremanak. Adostutako arauak errespetatu. Aniztasuna
baloratu eta errespetatu. Hezkidetza batzordea indartu eta ikastetxean proiektu
integral bat bultzatu eta indartu, ikas komunitate guztia parte hartuz.
Sare hezkuntzan proiektuan bigarren urtea parte hartuko dugu, IKTko erdi
mailako zigilua badugu baina bada garaia goi mailako zigilua lortzeko, aspektu
honi heltzeko, aurtengo ikasturtean denbora, formazioa eta indarrak eskeiniko
diogu goi-mailako zigilua lortu nahian.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ikasturte hasiera presentzialaren aldeko
apustu irmoa egiten du hezkuntza-maila guztietan, ikasle guztientzako
hezkuntza integrala eta kalitate gorenekoa bermatzeko. Horretarako,
segurtasun- eta higiene-neurri egokiak eta beharrezko baliabideak izango ditu.
Covid-19k sortutako pandemiak udan izan duen bilakaera ikusita, eta ikasturte
hasieran eta ikasturtearen lehen hiruhilekoan birusak izan dezakeen eragina
aurreikusiz, neurri operatibo batzuk aurreikusi ditugu, ahal den neurrian
arriskuak minimizatuz; betiere pandemiaren bilakaerara egokituko diren osasunagintarien jarraibideen esanetara,eta lehentasunezko helburutzat honako hauek
hartuta: ikasturte hasiera segurtasun-berme handienarekin ahalbidetzea –bai
ikasleentzat, bai irakasleentzat eta irakasle ez diren langileentzat- eta ager
litezkeen kasuak hobeto kudeatzen direla bermatzea.
Horrela, pandemiaren bilakaeraren eta proposatutako neurrien eraginaren
jarraipena egin ahal izango da. Bilakaera horren arabera, hurrengo hiruhilekoak
planifikatu ahal izango dira.
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Covid-19k eragin ditzakeen balizko egoerei erantzuteko, ikastetxeak
erreferentziazko dokumentu hauek hartuko ditu kontuan. Hauen ildo orokorrek
jarduteko esparru gisa balio dute, egoeraren arabera egokitu badaitezke ere:
1. Ikastetxeetan koronabirusaren aurrean jarduteko Protokolo Orokorra,
Hezkuntza Sailarena.
2. 2020-2021 ikasturtea antolatzeko Ebazpenak
3. Ikastetxeko Kontingentzia Plana
4. Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19ren
eraginpean egoteko arriskuari aurre egiteko; Hezkuntza Sailaren Lan
Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak ezarriak

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak

 Ikasle batzuek lehenengo mailatik ekartzen dituzten gabeziak eta arazoak:
ikasteko ohituren falta, errendimenduan emaitza txarrak, ikasle horiekiko
baliabideak aplikatzen badira ere hobekuntzarik ez nabarmentzea.
 Hezkuntza sistema denbora baino lehen uzteko arriskuan dauden ikasle
batzuekiko lan ohiturak eta ikasteko gogoa berreskuratzeko beharra.
 Aurreko errealitatearen ondorioz, bizikidetzaren
arazoak gutxitzea.

inguruan sortzen diren

 Ebaluazioari buruz eta mailatik edo etapatatik igarotzearen inguruan ikusten
diren kontraesan batzuei aurre egitea.
 Ditugun baliabide teknologikoak erabiliz eta material digital berriak sortuz,
gure hezkuntza-prozesuetan aldaketa pedagogikoa eta metodologikoa
sustatzea.

Egiteko prozedura eta lan-metodologia
Zuzendaritza taldean, Pedagogi batzordean, Koordinazio batzordean, hauspoa
batzordea, IKT batzordea, Orientazio mintegian egindako proposamenak jaso
egin dira.
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Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak
bai

ez

zer-nola

Klaustroa

x

Planak onartu

Batzorde pedagogikoa

x

Hobekuntza plana arloan

Zikloetako taldeak

x

Orientazio-tutoretza
planetan

Mailetako taldeak

x

Ikasleen batzordeak

Departamentuak

x

Memoriak

Proiektuen arduradunak

x

Proiektuen garapena

Zikloetako koordinatzaileak

x

Memoriak
batzordeetan

Ikasleriaren ordezkariak

x

Elkarbizitza behatokian

Familien ordezkariak

x

OOGen bidez

x

Zuzendaritza proiektua

eta

Admin. eta Zerbitzuen langileria

Zuzendaritza taldea
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2.1. Helburu orokorrak
iturburuak
1

Helburuaren formulazioa

x hezkuntza proiektua

Ikaslearen ebaluazio sistemak egokitzen jarraitu, emaitza
akademikoak hobetzeko asmoz. Hobekuntza plana. Ikasirakas prozesuaren kalitatea neurtu, ikastetxearen
ebaluazioaren emaitzak hobetzeko.
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

plan estrategikoa
zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua
x AJA
x hobekuntza plana
x urteko memoria

Hezkuntza aplikazioetan gure ikastetxeko emaitzak
aztertuz.
Gure ikastetxean egindako kanpoko ebaluazioak.

x emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak
iturburuak
2

Helburuaren formulazioa
Azken urteotan eskolako bizikidetza giroa hobetzeko
ahaleginak eta gero, hezikidetzan programan parte
hartu.
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

Elkarbizitza batzordea, familien proposamenak eta
orientazio departamentua kontutan hartuko ditugu,
beraien proposamenak aztertuz indarrean jartzeko.

hezkuntza proiektua
plan estrategikoa
zuzendaritza proiektua

x curriculum proiektua
x AJA
hobekuntza plana

x urteko memoria
emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak

x familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.

x beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
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2.1. Helburu orokorrak
iturburuak
3

Helburuaren formulazioa
Ikastetxean hezkuntza berriztapeneko IKT programa
aspektu nagusiak betetzen joatea

hezkuntza proiektua

x plan estrategikoa
x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
AJA

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

IKT batzordea, Premia arduraduna, irakasleen
erabilera; aztertu eta bultzatuko ditugu esparru
hauek goi mailako zigilua lortzeko.

x hobekuntza plana
urteko memoria
emaitza akademikoak

x ikasleriaren proposamenak
x familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk
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2.2. Jardueren planifikazioa
1.- Helburua
Ikaslearen ebaluazio sistemak egokitzen jarraitu, emaitza akademikoak hobetzeko asmoz. Hauspoa proiektuan parte hartzen dugu, ikasleen
ebaluaziok hobetzeko asmoz.

jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta
datak

1. Aurreko kurtsoko ikasgaiak suspenditu
dituzten edo errepikatzen duten ikasleei
berreskuratzeko sistema egokiarena
aplikatu:
HIBPa,
etengabeko
ebaluazioa…

Irakasleak.
Pendienteen
tutorea.
Ikasketa buruak.

Kurtso hasieran

Berreskuratzeko
irizpideak.

Ebaluazioetan.
Kurtso bukaeran

2. Joan den urtean proiektu integralean
proposatu genituen hobekuntzarako
neurriak
martxan
jarri
aurten,
ikaslearen ebaluazioa hobetzeko asmoz.

Zuzendaritza.
Irakasleen
Klaustroa.

Kurtsoan zehar.

Ikastetxeak
eskuragarri jarri
dituen giza eta
material
baliabideak.

Kurtsoan zehar.
Kurtso bukaeran.
Memoria.

3. Konpetentziak lantzeko Marko orokorra
hobeto ezagutu, eta Marko horretan
barne hartzen diren teknikak: arazoegoera kontzeptua aztertu eta hobeto
landu,
ikasketa
kooperatiboa
eta
oinarrizko konpetentziak ebaluatzeko
diren
estrategiak
eta
erremintak
aztertu.

Ikasketa buruak.
Irakasleen
Klaustroa.

Kurtsoan zehar.

Ebaluazioaren
dekretua.

Kurtso bukaeran.
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2.2. Jardueren planifikazioa
2. Helburua
Azken urteotan eskolako bizikidetza giroa hobetzeko ahaleginak eta gero, aurten hezikidetza programa indartu nahi dugu; horrela programak
izan ditzakeen alderdi positiboak gure ikastetxearn errealitatea aberastu.
jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta
datak

1. Elkarbizitza Batzordeak bultzatuta,
Bizikasi programan abiatzeko talde
dinamizatzailea sortu eta ikastetxearen
egitasmoak sakondu

Elkarbizitza
Batzordea.

Kurtso hasieran.

Giza baliabideak.
Batzordeak
erabiliko dituen
dokumentuak eta
antolatuko dituen
ekintzak.

Asebetetze inkesta eskola
komunitateari.
Kurtso bukaeran.

2. Hezkidetza programan azken lau
ikasturteetan sortu diren dinamikak eta
ekimenak ikastetxean finkatu

Zuzendaritza.
Elkarbizitza
Batzordea.

Kurtsoan zehar.

Giza baliabideak.

Hezkidetza proiektua sortu.
Kurtso bukaeran.

3. Elkarbizitza positiboa sustatzeko
Behatokiaren arduradun berria izendatu
eta estrategiak sakondu.

Elkarbizitza
Batzordea.
Behatokiaren
arduraduna.

Kurtsoan zehar.

Giza baliabideak.

Kurtso bukaeran.
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2.2. Jardueren planifikazioa
3. Helburua

Gure ikastetxeak ziurtagiri digitala (ertaina) du. Aurtengo helburua gure hezkuntza-prozesuetan aldaketa pedagogikoa eta metodologikoa
sustatzea izan behar da. Argitaletxeek eskaintzen dituzten lizentzia digitalak ikastetxean zabaltzen hasi nahi dugu; honekin batera dauden
baliabide digitalak eguneratu.
jarduerak

arduradunaagenteak

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta
datak

1.- IKTen inguruan ditugun proiektuak
eta baliabide berriak egonkortu.

Zuzendaritza.
IKT arduraduna.
Irakasleen
klaustroa.

Kurtsoan zehar.

Giza baliabideak.
Baliabide teknikoak.

Kurtso bukaeran.

2.- IKTen inguruan, Mintegiek aurrera
eraman
ditzaketen
aldaketa
pedagogikoak
erraztu:
lizentzia
digitalak,
eduki
digitalen
bitartez
sortutako unitate didaktikoak…

Zuzendaritza.
IKT arduraduna.
Irakasleen
klaustroa.

Kurtsoan zehar.

Giza baliabideak.
Baliabide teknikoak.

Hiru ebaluazioetan.

3.- Ikastetxearen baliabide digitalak
egokiagoak
eduki:
wifi
hobeagoa,
lizentiza digitalak aurrera eramateko
gailuak,
informatika
gela
erabilgarriagoak…

Zuzendaritza.
IKT arduraduna.
Gurasoen elkartea

Kurtsoan zehar.

Giza baliabideak.
Baliabide teknikoak.

Kurtso bukaeran.
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3. Irakaskuntza-jardueren programa
3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak
Eskola egutegia eta ordutegia

Aurten, hirugarren aldiz. Txingudi BHI HAUSPOA proiektuaren barruan arituko da
lanean. Honen helburua, ikasle guztien beharrei hobeto erantzutea da. Honetarako,
denboraren erabilera aldatuko da ordutegia trinkotuz.
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IKASLEEN ORDUTEGIA
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Ebaluazioen egutegia
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak

Tutoretzen banaketarako irizpideak
Tutoretzak banatzeko garaian, honako irizpideak kontutan hartu dira:
-

Ahal neurrian, gure ikastetxean behin betirako plaza duten irakasle
izatea.

-

Mintegi guztien partaideen artean banatzea, mintegien arteko oreka
mantenduz eta ikastetxeak dituen behar guztiak ongi betetzen direla
ziurtatuz.

-

1. eta 2. DBHrako, ikastetxean behin-betirako plaza duten pertsonak
izaten saiatu, ziklo osoan tutoreen jarraipena ziurtatu nahian. Hala
ere, talde guztietan ez da posible izan.

-

3. DBHko geletan hainbat arloen bikoizketa egiteko erabiliko den
irizpidea kontutan harturik, ikastaldeko ikasle guztiei klase emango
dien irakaslea izatea.

-

4. DBHn aurreko
jarraitzea saiatu.

ikasturtean

tutoreak

izandakoak

taldearekin
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Ikasleak taldekatzeko irizpideak
-

Lehenengo DBHn 5 talde antolatu ditugu. Bertaldekatzea hau Lehen
Hezkuntzako 6. mailako tutoreek, aholkulariarekin batera, burutu dute.
Ikasleak bertaldekatzeko honako irizpideak izan dira kontutan:
o
o
o
o
o
o
o

Gela guztietan, neska mutilen arteko oreka lortzea.
Gaitasunen arabera eta garapen psikologikoaren ikuspuntutik ere,
gela heterogeneoak lortzea.
Heziketa premia berezia duten ikasleak gela berean ez kokatzea.
Gela berdineko ikasle bat baino gehiago elkarrekin jartzea.
Ahal izanez gero, lagun taldeak errespetatzea.
Jarrerazko arazoak dituzten ikasleak talde batean ez metatzea.
Gela bakoitzean 25 ikasle baino gehiago ditugunez, ikasgai batzuetan
bikoizketak edukitzea.

-

Bigarren DBHn bost talde osatu ditugu, lehenengo mailan promozionatu
duten ikasleekin. Ikasleak taldekatu ditugu irizpide hauek kontutan edukita:
o Gela guztietan, neska mutilen arteko oreka lortzea.
o Gaitasunen arabera eta garapen psikologikoaren ikuspuntutik ere,
gela heterogeneoak lortzea.
o Heziketa premia berezia duten ikasleak gela berean ez kokatzea.
o Gela berdineko ikasle bat baino gehiago elkarrekin jartzea.
o Ahal izanez gero, lagun taldeak errespetatzea.
o Jarrerazko arazoak dituzten ikasleak talde batean ez metatzea.

-

Hirugarren DBHn, sei talde osatu ditugu, bigarren mailan promozionatu
duten ikasleekin. Seigarren taldea Curriculum Anitzeko Programako taldea
izan da.

-

Laugarren DBHn, bost talde osatu ditugu, hirugarren mailan promozionatu
duten ikasleekin. Bosgarren taldea Curriculum Anitzeko Programako taldea
izan da.
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Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak

PREE-HBSP: (Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektua: 2. mailan Euskara, eta
Matematikan PREE inklusiboa egingo da talde guztietan, hau da, bigarren irakasle
bat sartuko da hainbat ordutan.
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Aniztasunari Erantzuteko Programaren antolaketa plana.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 2020-2021 ikasturtean Aniztasunari
Erantzuteko programaren barruan, bi programatan hartzen dugu parte:
- Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa (HBSP), lehenengo zikloan.
- Curriculum Anitzeko Programaren (CAP), bigarren zikloan.
Ikastetxeak aurten Hezkuntza eskeinitako bi programetan parte hartzen du:
-

Hauspoa
Bidelaguna

1.- Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa (HBSP) (lehenengo
zikloan)
Proiektu hau 16 urte baino gutxiago eta lehenengo zikloan dauden ikasleentzako
bideratuta dago. Jasotzailea, modu inklusiboan, taldean apoioa edo eskuhartze
zehatza behar duen ikaslea izango da.
Ikasle mota: eskolako ingurunera egokitzen ez den ikaslea, ikasketetan
atzerapenarekin eta jarrera arazoak dituena. Baita ere, curriculun tarte handiarekin
daudenak, ikasturteko curriculuma eta bere gaitasunen artean.
Gure kasuan, aurten 2. mailan eta modu inklusiboan landuko dugu, hau da,
ikasleak ez dira gelatik aterako, baizik eta PIEEko irakaslea gela arruntean sartuko
da apoio moduan eta ikasle guztiekin batera (PIEEko ikaslea barne) egingo du lana .

2.- Curriculum Anitzeko Programa (CAP) (bigarren zikloan)
Hamasei urte betetzean, eskolatzearen derrigorrezko izaera amaituta, DBHko
helburuak lortu ez dituztenei, ikastetxe arruntetan lortzeko aukera eskaintzen die
legeak 18 urte betetzen dituzten arte.
Arloen antolakuntza horrelakoa izango da:
1. Esparru soziolinguistikoa: gizarte zientziak, euskara eta gaztelera.
2. Esparru zientifikoa: matematika, natur zientziak, teknologia.
3. Talde espezifikoan: ingelesa, tutoretza eta bakar lana.
4. Erreferentzi taldean: musika, plastika, gorputz hezkuntza
aukerakoak.

eta

Ikasle bakoitzaren bakarkako programazioaren bidez antolakuntza hori ikasle
bakoitzaren beharretara egokituko da. Aipatu behar dugu, talde hauetan garrantzi
handia emango diogula tutoretzari, ikasle hauen egoerarengatik jarraipen zuzena
behar dutelako. Asteroko taldeko tutoretzaz gain, ikasle bakoitzarekin bakarkako
tutoretza sistematizatua aurrera eramango da.
18
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2020-2021 ikasturte honetan talde bat 3. mailan, 11 ikaslek hartuko dute parte eta
bi irakasle izango dira tutore, beste talde bat 4.mailan, 14 ikaslek hartuko dute
parte.

3.- Bidelaguna
Aurten parte hartuko dugu proiekto honetan, zortxi ikasle osatzen dute taldea eta
beraien helburuak ardurak hartzea, motibazioa eta konzentrazioa besteak beste
izango dira.

4.- Hauspoa
Arratsaldeko orduak, 15:00etatik 17:00etara errefortzu, pendiente edo ikasgaiaren
zalantzak argitzeko erabiltzen dira. Borondatez etortzen dira ikasleak eta arloko
irakasleak modu pertsonalizatu batean laguntzen dio helburu minimoak lortzen.

Amankomuneko guneen antolaketarako eta banaketarako
irizpideak
Amankomunean ditugun espazioen banaketa.
 Liburutegia: ordu lektiboetan zabalduko da, zaintza ordua irakasle batek
bertan beteko duelarik. Horrez gain, liburutegiaren antolaketan arituko diren
Inazio Zabalza eta Karmele Goitia laguntzako irakasleak egongo dira. Hauspoa
ordutan ere zabalik mantenduko da. Liburutegiaren kudeaketarako ABIES
programa informatikoa erabiltzen da. Liburutegian maileguaren zerbitzua
jarraituko da. Interneteko kontsultak egin ahal izateko lau ordenagailu ditugu.
 Areto nagusia: Ikasgai batzuetan erabiltzen da, hau da, Gorputza
Hezkuntzan (Gorputz adierazpena lantzeko), Zine Hizkuntzan… Normalkuntzan
ere, ekintzak antolatzen dira (bertsolaritza, karaoke). Honetaz gain eta txandak
errespetatuz erabiliko da.
 Bi laborategiak: Natur zientzietako eta Fisika eta Kimikako irakasleek
erabiltzen dute. Talde bakoitzak bere orduak ditu laborategian aritzeko.
 Teknologiako 2 gelak: ordutegi bat finkatu da talde guztien artean
banatuz. Teknologia Mintegiak dituen aukerako ikasgaiak lantzeko ere erabiliko
dira.
 Gimnasioa: Gorputz hezkuntzako ordua duen taldeak erabiliko du.
Jangelako garaian eta eguraldia eskasa denean Haur Hezkuntzako ikasleek
erabiliko dute.


Plastikako gela: Plastikako klaseak lantzeko erabiliko da.



Musikako gela: Musikako klaseak emateko ordutegi bat finkatu da.

 Indartze neurriak aurrera eramateko, tutoretzak deitutako gelatxoak
laguntza emango duten irakasleen artean banatu dira, aurretik Indartze gelak
okupatuz. Horrez gain beste espazio batzuk (libre dauden gelak, liburutegia...)
erabiliko dira.
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 Jolaserako esparrua: zati bat LHkoekin konpartitzen dugunez, jolas
garaiak batera ez izateaz gain, eremu horietan zaintza berezia egitea erabaki
dugu.
 Informatikako lau gelak: Informatika, aukerako gaia bezala bertan
landuko da. Beste aldetik, gero eta irakasle gehiagok beraien ikasgaietan
Informatika gelak erabiltzeko eskaera egiten dute. Horrek arazoak sortzen ditu,
eskatzen duten guztiei kasu egiteko. Horregatik laugarren Informatika gela
sortu dugu ikastetxean aurten.
 Gizarte gela: Gizarte mintegiko kideek gela berezi batean materiala
gordetzeko eta ekintza berezi batzuk egin ahal izateko erabiltzen dute. Aldi
berean bikoizketa batzuk gela honetan ere egiten dira.
 Bikoizketa gelak: gela hauek premiazkoak dira eta gela txiki batzuetan
kokatu ditugu gela hauek. Lehenengo ziklotarako 2 gela eta 2. zikloetarako
beste bi gela mantendu ditugu.
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Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZENAK

MAILA-ETAPATALDEA

KARGUA

ORDU
GUTXI

KARMELE SAN MARTIN

DBH

Zuzendaria

16

IÑIGO PLAZA

DBH

Ikasketa burua

KOLDOBIKE MITXELENA

DBH

JOSELU SANCHEZ

DBH

ZIKLO/DEPARTAMENTUA

FAMILIEI
ARRETARAKO
ORDUTEG

TEKNOLOGIA

ASTEAZKENA 16:00

8

GIZARTE

ASTEAZKENA 16:00

Idazkaria

6

ORIENTAZIOA

ASTEAZKENA 16:00

Zuzendari ordea

11

MATEMATIKA

ASTEAZKENA 16:00

CRISTINA ODRIOZOLA

DBH

MINTEGI BURUA

EUSKARA

ASTEAZKENA 16:00

NAGORE ZAMARREÑO

DBH

MINTEGI BURUA

GAZTELANIA

ASTEAZKENA 16:00

AMAIA RAMOS

DBH

MINTEGI BURUA

ATZERRITAKO HIZK.

ASTEAZKENA 16:00

RAQUEL ARRAIZA

DBH

MINTEGI BURUA

GIZARTE

ASTEAZKENA 16:00

JAVIER ETXEBERRIA

DBH

MINTEGI BURUA

MUSIKA

ASTEAZKENA 16:00

KONTXI ARISTONDO

DBH

MINTEGI BURUA

GORPUTZ HEZKUNTZA

ASTEAZKENA 16:00

GARIKOITZ FDEZ DE PINEDO

DBH

MINTEGI BURUA

FISIKA-KIMIKA

ASTEAZKENA 16:00

ARAIKA ARANGUREN

DBH

MINTEGI BURUA

MATEMATIKA

ASTEAZKENA 16:00

ANNE MUGARZA

DBH

MINTEGI BURUA

TEKNOLOGIA

ASTEAZKENA 16:00

KONTXI SALABERRIA

DBH

MINTEGI BURUA

ANIZTASUNA

ASTEAZKENA 16:00

NERA IDIRIN

DBH

MINTEGI BURUA

ORIENTAZIOA

ASTEAZKENA 16:00

XABI AIZPURU

DBH

TUTOREA 1A

EUSKERA

ASTEAZKENA 16:00

ANNE MUGARZA

DBH

TUTOREA 1B

TEKNOLOGIA

ASTEAZKENA 16:00

CELIA MENDES

DBH

TUTOREA 1C

GAZTELANIA

ASTEAZKENA 16:00

GURUTZE DIEZ

DBH

TUTOREA 1D

GIZARTE

ASTEAZKENA 16:00

ARANTXA JUANENA

DBH

TUTOREA 1E

INFORMATIKA

ASTEAZKENA 16:00

AIAKO GAZTELUMENDI

DBH

TUTOREA 2A

EUSKARA

ASTEAZKENA 16:00
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AITOR IRIDOI

DBH

IRATZ INCIARTE

DBH

ESTHER DE LA IGLESIA

DBH

ERIK ASTOREKA

DBH

MAIALEN BELARRA

TUTOREA 2B

TEKNOLOGIA

ASTEAZKENA 16:00

TUTOREA 2C

PLASTIKA

ASTEAZKENA 16:00

TUTOREA 2D

ATZERRITAKO HIZKUNTZA

ASTEAZKENA 16:00

TUTOREA 2E

MATEMATIKA

ASTEAZKENA 16:00

DBH

TUTOREA 3A

EUSKARA

ASTEAZKENA 16:00

ELIAS GOIBURU

DBH

TUTOREA 3B

GIZARTE

ASTEAZKENA 16:00

IRATI LARRAÑAGA

DBH

TUTOREA 3C

PLASTIKA

ASTEAZKENA 16:00

AINHOA ALDANONDO

DBH

TUTOREA 3D

FISIKA KIMIKA

ASTEAZKENA 16:00

ITZIAR CUEVAS

DBH

TUTOREA 3E

MATEMATIKA

ASTEAZKENA 16:00

KONTXI SALAVERRIA/SARAY
FUENTE

DBH

TUTOREA 3F

ANIZTASUNA

ASTEAZKENA 16:00

IXABEL ALKAIN

DBH

TUTOREA 4A

BIOLOGIA

ASTEAZKENA 16:00

JONE BERASATEGI

DBH

TUTOREA 4B

GAZTELANIA

ASTEAZKENA 16:00

HAITZOL OLAIZ

DBH

TUTOREA 4C

GORPUTZ HEZKUNTZA

ASTEAZKENA 16:00

NEREA ETXEZARRETA

DBH

TUTOREA 4D

GAZTELANIA

ASTEAZKENA 16:00

MAIALEN GARBIZU/GARBIÑE
MILIKUA

DBH

TUTOREA 4E

ANIZTASUNA

ASTEAZKENA 16:00
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OOG-ren partaideak
IZEN ABIZENAK

TALDEA
irak

ikas

fam

ARITZ BERASTEGI

X

URTZI BERASTEGI

X

IRENE KASTEZUBI

X

DAVID IZAGA

X

MIREN UGARTE

X

IRANTZU OCHOA DE ZABALEGUI

X

adm-zer

udal

BATZORDEA

AINARA CANELLADA
ARANTXA IRIARTE

X

KARMELE SAN MARTIN

X

IÑIGO PLAZA

X

JOSELU SANCHEZ

X

KOLDOBIKE MITXELENA

X

REYES RAMIREZ DE ARELLANO

x

AITOR IRIDOI

X

IXABEL ALKAIN

X

KARMELE GOITIA

X

KONTXI ARISTONDO

X

JAVIER ETXEBERRIA

X

NEREA ETXEZARRETA

X

GARIKOITZ FDEZ DE PINEDO

X

AMAIA MINCHERO

X

YUNE MURUA

X

PEDRO CEINOS

X

ANITZ MONROY

X

SARA BOTOREA

X

UNAI MARTIN

X

JOSUNE GOMEZ

X
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua edo gaia

Hizkuntza normalkuntza.

Oharrak
HNParen “KOMUNIKAZIO ARDATZ” plana berrikusi aurten.
Hizkuntza proiektoa iazko ikasturtean osatu genuen.
Komunikazioa euskaraz hobetzeko plana da, aurreikusiz ikasleriak, bai ahoz eta
baita idatziz dituen komunikatzeko zailtasunei aurre egiteko.
Ahozko komunikazioan kontutan hartzekoak:



Ondo ahoskatzea.



Kohesioa egoki erabiltzea.



Aurre prestakuntza.



Gorputz adierazpena.



Interesgarria egitea.



Errepikapenik ez egitea.

Idazmena:



Hitzak ez errepikatzea.



Kohesioa.



Hiztegi egokia.



Komunztadura.



Testu antolatzaileak egoki erabiltzea.

Hau guztia aurrera eramateko departamentu guztiek, mailaka egiten dituzten ahozko
zein idatzizko zerrenda bidali dute. Honekin batera ikasteko erabiltzen diren teknikak
ere jaso dira, hala nola: ozen irakurtzea, azpimarratzea, hitz gakoak bilatzea, ideia
nagusiak ateratzea, zerrendatzea, eskemak egitea, laburpenak egitea.
Hau guztia berria bada ere aurretik arrakasta izan duten ekintzekin aurrera jarraitzeko
asmoa dugu:
Xiberoa tailerraren bidez, Zuberoa, lurraldeak eta bertako dantza eta kantak
ezagutzeko eta praktikatzeko aukera dute; Karaokearen bidez euskal musika ezagutu
eta kantatu ahal dute; Literatur sormenaren bidez idazketa sortzailea lantzeko aukera
dute; Txinparta irratiaren bidez euskara ludikoa zabaldu dezakete uhinetan. Horrezaz
gain, euskal egun bereziak lantzen ditugu: Euskararen nazioarteko eguna, San Tomas
egunak eta Santa Ageda bezperak ematen duten aukera guztiak baliatuz.

24
www.txingudibhi.net

3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
Agenda 20_30

Oharrak
Gure herria, Tokiko Agenda 20_30ean lanean ari zela eta,
Udalarengandik Eskolako Agenda 20_30ean parte hartzeko gonbidapena jaso
genuen. Eskolako Agenda 20_30 Tokiko Agenda 20_30-eko partaidetza-foro
gisa antolatu da, batez ere gazteen partaidetza bultzatzeko asmoarekin.
Oso interesgarria iruditzen zaigu proiektu honetan parte hartzea
ikastetxean garatzen dugun hezkuntzan ere herriko ingurumen arazoen berri
izateko, horiek ulertzeko eta konponbideak bilatzeko guztion artean,
hezkuntza herriko errealitatera hurbiltzearren eta gure ikastetxean
Ingurumen Hezkuntza txertatzen joatearren.
Irungo Agenda 20_30 dela eta Txingudi BHI osatzen dugunok bertan
parte-hartzea erabaki dugu eta erabaki horrek suposatzen dituen
konpromisoak gureak egiten ditugu.
Hezkuntza Sailean proiektu hau aurkeztu ondoren bere onespena jaso
dugu, honek zera suposatzen du:


Proiektu hau garatzeko diru laguntza.



Astean lau orduko kreditua proiektua koordinatu eta aurrera
eramateko.

Aurtengo paisaia izango da gaia.
Hau guztia aurrera eramateko Ingurumen Batzordea dago. Irakasleen
ordezkariak Ixabel Alkain eta Gurutze Laboa izango dira.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
Europako estatu eta herrietako ikastetxeen lan-proiektuak: eskolatrukea.

Oharrak
Comenius proiektua
2020-2021 ikasturtean, Comenius programan parte hartzen jarraituko
dugu, Europako beste hiru ikastetxerekin batera.
Proiektu honen helburu nagusia ikasleen arteko elkar-lana eta ezagutza
lortzea, komunikaziorako gaitasuna zabaltzea, eta mezuen ekoizpena eta
ulermena hobetzea da. Hau guztia, Europako Herrien aniztasuna ezagutu eta
jabetzeko helburuarekin. Horretarako eta, aurtengoan, ikastetxea kokatua
dagoeneko hiria eta ingurune soziokulturala landuko da: hizkuntza, historia,
kultura, ohiturak...
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
STEAM

Oharrak
Txingudi B.H.I.-k 2020-21 ikasturtean Steam deialdian parte hartuko du.
Informatika oso azkar ari da sartzen irakaskuntzaren munduan azken
urteotan: Eskola2.0 programa eta haren netbook-ak, arbel digitalak, internet
konexioa…Bigarren Hezkuntzan ordenagailuak erabiltzen irakasten da: Word
eta Powerpoint maneiatzen, internet ibiltzen, irudiak editatzen…Horrelakoak
berez ikasten dira, beste edozein ikasgaitan edo eguneroko bizitzan erabili
behar direlako, baina bigarren hezkuntzan ez da programazioa edo
programatzeko behar diren oinarri eta kontzeptuak irakasten.
Proiektu honen bidez ikastetxeak irakasleen formakuntza, arduino kit-ak,
mboot, mackey makey osatzeko asmoa du ikasleek praktikoki lantzeko; honela
Proiektuen Metodologia jarraituz beren proiektuak scratch edo arduino
programaren bitartez martxan jar ahal izateko, baita QR kodearen bitartez
beren mugikorrean zenbait aplikazio sortu eta deskargatu gelan emandako
ariketak praktikan jartzeko, 3D inprimaketan diseinatu eta inprimatu piezak,
laborategian maketa eraikiz kristalizazio proiektoa adierazi.
Teknologi berrien eragina gure ikastetxean:
Robotika
3D inprimaketa
Ikasgelako kristalizazio-proiektuak
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
SARE HEZKUNTZA

Oharrak
Irungo Txingudi BHI-ak bere hastapenetatik argi izan du beti gure
hezkuntza-sistemak, kalitatezko zerbitzua eskaini nahi badu, gizartearen
aldaketei eta eskakizun berriei modu azkar eta egokian erantzuteko etengabe
garatu eta errealitateari egokitu behar zaiola. Gaur egun, aurrerapen
teknologikoetan oinarritutako ezagutza-gizarte eta ekonomia aldakor eta
malgu honen testuinguruan, agerian gelditzen da gure haur eta gazteei
berrikuntza teknologikoek sortutako erronkei aurre egiteko eta ekoizpen
ereduen eta gizartearen aldaketetara ohitzeko beharrezkoak diren bitartekoak
eman behar dizkiegula.
Bizi dugun ezagutza gizarte honetan, teknologia berriei esker, hezkuntzaaukera berriak sortzen zaizkigu eta informazioa iturri anitzetatik etortzen zaigu
(eremu formal eta ez-formal), eta hortaz, hezkuntza-eragileok bide berriei ekin
eta informazio hori lortu, iragazi, kudeatu, landu eta zabaltzeko prestakuntza
izan beharko genuke. Horrela, gure gazteei, lan munduan eta gizartean haien
sarbidea erraztuko diegu. Beraz, oinarrizkotzat jotzen dugu gure hezkuntza
komunitatea osatzen dugun partaide guztiek prestakuntza lortu behar dugula
Informazio eta Komunikazio Teknologiek ematen dituzten informazioa,
hezkuntza-aukerak,… ezagutzeko, sailkatzeko, kudeatzeko, material
didaktikoak sortzeko, eta igortzeko.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
HBSP/PREE

Oharrak
Txingudi

BHI

ikastetxeak

bere

ildo

pedagogikoen

artean

INKLUSIBITATEA bultzatzea du helburu. Ikasleen beharrei eta errealitatea
ezberdinei gela barruan erantzunez, “GUZTION eta GUZTIONTZAKO eskola”
sortuz, anitza, aukera berdinak eskainiz eta jatorri ezberdintasunak kontuan
hartuz; aniztasun oro positiboki baloratu eta gure errealitatean murgiltzen
saiatzen gara.
Ikasle

guztiek

oinarrizko

gaitasunak

eskuratzeari,

ikasleen

aniztasunaren arretari eta ikasleek agertzen dituzten zailtasunak aurre egiteari
lehentasuna eramatera behartzen gaitu bai gure Ikastetxearen Hezkuntza
Proiektuan (IHP) baita Ikastetxearen Curriculum Proiektuan (ICP) ere.
Hori dela eta, beharrezkoa ikusten dugu laguntza neurriak planifikatzea
eta parte hartzen duten agente guztien esku-hartzeak gure Aniztasunari
Erantzuteko Planaren (AEP) bitartez koordinatzea.
Horretarako

Hezkuntza

Berariaz

Sendotzeko

Programak

(HBSP)

hezkuntzazko erantzun egoki eta bikaintasunezko bat eman nahi die gizartean
aukera gutxiago dituzten ikasleei, edo DBHra aurretiko zikloetako gaitasunak
bereganatu ez dituzten ikasleei beren ohiko eskola ingurunean derrigorrezko
ikasketak helburuak lortzen laguntzeko. Orobat eskolara moldatzen ez diren
ikasleei harrera eta moldatze prozesuak eskaintzeko asmoa du, hezkuntza
sisteman beren beharrizanetara egokitutako erantzun bat aurki dezaten.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
Hauspoa

Oharrak
2020-2021 ikasturtean TXINGUDI BHI ikastetxean HAUSPOA proiektoa dugu.
Eranskin atalean hezkuntza departamentuan aurkeztutako proiektua gehitu dugu.

Gure ustez, Hauspoa proiektuan jasotzen diren helburu nagusiek gure
Hezkuntza Proiektuarekin bat egiten dute, hain zuzen ere bertan
adierazten diren helburu batzuekin, hala nola:
PRINTZIPIOAK ETA
BALOREAK
Ikasleen formakuntza
integrala.

Elkarbizitza eta
lankidetza.

HELBURUAK

A.

Segurtasun
sentimendua eta
autoestima
sustatzea.

B.

Autonomia,
erantzukizuna eta
partaidetza
indartzea.

C.

Ezagutza eta
adimen gaitasunak
garatzen laguntzea.

D.

Ikasteko motibazioa
sortzea eta adimen
lana positiboki
baloratzen
laguntzea.

Ikaslea bere
hezkuntzaren
protagonista izatea,
berdinen arteko
lankidetzan oinarritua.

Partaidetza.

Euskara eta euskal
kultura

E.

Ikasleek
ikastetxeko
jardueran eta
bizimoduan parte
hartzeko aukerak
zabaltzea.

F.

Euskal Herriko
kultur ondarea
ezagutzea.

G.

Euskal Herriko kide
gisa, kultur
nortasuna
mamitzea.

NOLA LORTU NAHI
DUGU
a.
Ebaluazio sistema
berritzailea gure
ikastetxean garatu.
b.
Ikastetxearen
curriculum
proiektuan adimen
gaitasunak
garatzeko neurriak
kontuan hartu.
c.
Elkarbizitzaren
baliabide hauetan
ikasleen partaidetza
bultzatu

HAUSPOAN
ISLADATZEN DENA
Helburu hauek lortzeko,
Hauspoak laguntza
ematen digu jardueren
eskaintza bat egiten.

Hezkuntza
komunitatearen kide
guztiek komunikaziorako
eta gatazken
konponbiderako giza
gaitasunak lortu, euren
arteko harremanetan giro
ona erraztuz.
Ikasleek ikastetxeko
bizimoduan parte
hartzeko dituzten
aukerak indartu.

Dudarik gabe, egitura
berri honek
bizikidetzaren
hobekuntza sustatuko
duela uste dugu.

a.

Guraso Elkarteak
antolatzen dituen
ekintzei laguntza
eman.

a.

Hizkuntzen erabilera
laguntzen duten
neurriak bultzatu.

Eskaintza honek
ekarpen bat egin behar
du ikasle guztiek
hezkuntza-arrakastaren
bidea urra dezaten.

Dudarik gabe, ikasleak
ikastetxeko dinamikan
parte hartzen du, berak
eta bere familiak:
jardueretan parte
hartuz, beste jarduera
berri batzuk
proposatuz…
Hainbat jardueren
bitartez, euskararen
erabilera bultzatzea nahi
dugu, eskola orduz
kanpo.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
BIDELAGUNA

Oharrak
2020-2021 ikasturtean TXINGUDI BHI ikastetxean BIDELAGUNA proiektoa
dugu.
Eranskin atalean hezkuntza departamentuan aurkeztutako proiektua
gehitu dugu.
Proiektoaren xedea:
Ikasleen garapen kognitiboari, sozialari
akademikoak hobetzeko.

eta

emozionalari lagundu, emaitza

Helburuak
1. Ikasleek ordutegi lektibotik kanpo egin behar dituzten zereginetan behar
duten berariazko laguntza eskaini.
a. Baliabideak eta laguntza eman etxerako lanak egiteko eta lanak
burutzeko.
b. Denbora antolaketan lagundu.
c. Informazioa prozesatzeko gaitasuna garatzen lagundu lanen
ekoizpenetan.
d. Lanak burutzeko Informazioa, bai ahozkoa zein idatzizkoa behar
den moduan aurkezten lagundu.
e. IKT tresnak ikasleen esku jarri oinarrizko maila hobetzeko edo
aberasteko.
2.
Ikasleen gizarteratzea erraztu ikasleen arteko harreman positiboak
bultzatuz ikasketen inguruan.
a. Elkarrekintza positiboa eta elkarren arteko konfiantza bultzatzen
duten estrategiak erabili.
b. Ikasle anitzen partaidetza bultzatu.
3. Ikasleen auto-estimua hobetu itxaropen altuak bultzatuz, ikaste
helburuak lortzeko behar den laguntza emanez eta ahaleginaren
emaitzak erakutsiz.
a. Irakasleen partaidetza ziurtatu Bidelaguna saioetan.
b. Ikasle nagusien eta helduen parte hartzea sustatu laguntzaile
lanetan.
c. Boluntarioen formakuntza bultzatu elkarreraginen inguruan.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
BIKAINTASUNERANTZ

OHARRAK
Curriculum aberasteko proiektua
Helburu orokorrak:
● Ikastetxeko profesional guztiak gai honen inguruan formatzea:
○ Adimen gaitasun handikoek dituzten orotariko ezaugarriak ezagutu,
ulertu eta erantzun egokia eskaintzeko beharrekoak diren ezagutzak
barneratzea (mitoak, ezaugarriak, genero ikuspegia,...).
○ Antzemate prozesua eta ebaluazio psiko-pedagogikoa burutzeko dauden
bideak aztertzea.
○ Legeak ahalbidetzen dituen hezkuntza-erantzunak ezagutzea.
○ Hezkuntza-praktika egokiak aztertzea (metodologia, baliabideak,...).
○ Hezkuntza-Legeria eta araudiak (hezkuntza-erantzunak).
○ Hezitzaile eta familien arteko erlazioak duen garrantziaz jabetzea eta
lotura hori aurrera eramateko urratsak ulertzea.
○ Adimen gaitasun handiko gazteekin lan egiten eskarmentua duten
ikastetxeen jarduna ezagutzea.
○ Familien esperientzien berri izatea.
○ Irakasleek ikasitako kontzeptuak, metodologiak... egunerokotasunean
txertatzea.
○ Metodologia aktiboetan trebatzea.
○ Curriculuma aberasteko proiektuaren osagarria izango den eraikuntza
berriaren diseinuan parte hartzea.
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean
Izenburua
HEZKIDETZA

OHARRAK
Gizartean gertatzen diren etengabeko aldaketek eragin zuzena dute
hezkuntza sisteman. Hori dela eta, ikastetxeetan, hezkidetza prozesu
jarraitu baten bidez, hainbat balio barneratzea ezinbestekoa da, pertsonen
garapen integrala bultzatzeko eta genero estereotipoak ezarritako mugak
eta jokabide sexistak gainditzeko.
Irungo TXINGUDI BHI ikastetxean urteak daramatzagu gure gazteak
harreman berdintasunean hezten eta estereotipo eta sexuaren araberako
roletatik haratagoko ikuspegia bultzatzen. Gaur egun, gainera, inoiz baino
indartsuago jokatu behar dugula deritzogu, maneiatzen ditugun datuen
arabera, sexismoak eragindako erasoen portzentaia jaitsi ez ezik, gure
gazteen artean areagotu eta gordindu egin direla ikusita eta haien arteko
harremanak oraindik ere parametro sexistetan mugitzen direla ikusta.
Beraz, bat gatoz "II HEZKIDETZA-plana, berdintasunaren eta tratu onaren
bidean 2019-2023” dokumentuan agertzen diren hezkidetzaren ZUTABE
NAGUSIAK ekintza sistematikoen bitartez garatzearekin.
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Ikastetxearen prestakuntza proiektu
Gaiak eta egutegia
2020-2021 ikasturtea planifikatzeko, honako alderdi hauek hartu
behar ditugu kontuan:
 Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
 Konpetentzia digitala
 Programazioak curriculumaren funtsezko alderdietara
egokitzea eta ebaluatzea
 Bizikasi hastapenaren esparruan, emozien esparruari heltzea
a) Irailan lehenengo astean: konpetentziaren digitalean
formazioa.
b) 2020-2021 ikasturtean: Bikaintasunerantz proiektua, adimengaitasun handiak dituzten ikasleak
c)

2020-2021 ikasturtean egingo dugun formakuntza:

Hizkuntza-eta literatura-komunikaziorako konpetentzia:
trataera integratua:

Berritzegunea

Zientziarako konpetentzia

Berritzegunea

Matematikarako konpetentzia

Berritzegunea

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
gaiak eta egutegia
Sare Hezkuntza

1go hiruhilabetean

Steam

1go hiruhilabetea

Hezkidetza

2.hiruhilabetean

Irakurketa plana

2.hiruhilabetean

Aniztasun trataera

1.hiruhilabetean
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Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lanordutegian
irakaslea

ekintza-gaia

tokia

egutegia/ordutegia

Cristina
Odriozola

Hizkuntza proiektoa

Berritzegunean

asteazkenetan

Aitor Iridoy

Robotika

Hondarribian

asteartetan

Gurutze Laboa

Agenda 20_30

udalan

irailean

Aiako
Gaztelumendi

Bikaintasunerantz

Berritzegunean

Urtean zehar

Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik
kanpoko prestakuntza ekintzak
irakaslea
Nerea Idirin

ekintza-gaia
Orientazioa

tokia
Irunberritzegune

egutegia/ordutegia
Urtean zehar

Nola garatuko dugu aurten gai bakoitza?
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Ebaluazio diagnostikoa aztertu
Gure ekarpena: Hobekuntza plana martxan jarri
Barneko ebaluazioa
STEAM proiektua
HAUSPOA PROIEKTUA





Elkarbizitza behatokian
Talde dinamizatzailea: Elkarbizitza Batzordea
Ikasturte bukaeran 2020/2021an ekintzen programazioa
prestatua egon beharko da

BIZIKASI PROGRAMAREN HELBURUAK:
 Ikastexea: indarkeriarik gabeko gunea
 Eskolako jazarpenaren aurrean esku-hartzea hezkuntzaren ikuspegitik
 Eskola-jazarpenaren aurkako ekimenaren jarraipena eta ebaluazioa egitea
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
GURASO ELKARTEAK ANTOLATUKO DITUEN JARDUERAK
JARDUERAK

HELBURUAK

LORPENADIERAZLEAK

Gurasoentzako
hitzaldiak:
ciberbulling.

Ikasleekin lantzen
den gaia gurasoekin
ere konpartitu.

- Gurasoen
parte hartzea.
- Jardueraren
balorazioa:
inkesta baten
bitartez asetze
maila jakin.

Familiak eta
gaur egungo
gizartearen
erronkak.

Nerabetasunarekin
erlazionatua dauden
erronkak eta
familien eskuhartzea aurkeztu.

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Areto nagusia.

- Areto nagusia.

IKASLE
HARTZAILEAK

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Txingudi BHIko
familia
guztientzat
zuzendua
dago.

Hitzaldia
Barne Sailako
arduradunek
emango
dute.

Txingudi BHIko
familia
guztientzat
zuzendua
dago.

Norbera-ren
arduradunek
emango
dute.

- Guraso
Elkartearen
arduraduna.
- Txingudi BHIko
zuzendaria:
Karmele San
Martín.
- Norbera
erakundea.
- Txingudi BHIko
zuzendaria:
Karmele San
Martín.
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3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

finanziazioa

Txingudi BHI

1-2-3-4 DBH

Txingudi BHIn

Ikastetxeak

Arriskuak ezagutu

Sasoia
izeneko
elkartea

Protokoloa ezaguraztea

Gaurko
andreak
Gehitu

Txingudi BHI

1DBH

Txingudi BHIn

Dohanik

Txingudi BHI

3DBH

Txingudi BHIn

Ikastetxeak

Sexualitatea normaltasun
batean lantzea

Gaurko
andreak

Txingudi BHI

4DBH

Txingudi BHIn

Dohainik

Internet-en arriskuak

Sare-sozialen arriskuak
ezaguraztea

Ertzaintza

Txingudi BHI

2DBH

Txingudi BHIn

Dohanik

Genero indarkeria

Aurreikusi eta protokola
ezaguraztea

Gaurko
andreak

Txingudi BHI

3DBH

Txingudi BHIn

Dohanik

Bizikletan hirian erabiltzearen
arriskuak eta arauak.

Irungo
udalak

Txingudi BHI

1-2-3-4 DBH

Irunen zehar

Dohanik

Drogomenpekotasuna.
Bulling
Heziketa afektibo
sexuala.
Heziketa afektibo
sexuala

Bide-heziketa

Sexualitatea normaltasun
batean lantzea
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4.-Eskolaz kanpoko jardueren programa
2020-21 EKINTZA OSAGARRIAK

1.maila

GUADALUPERA TXANGOA

1.M
X

EUREKA!ZIENTZIA MUSEOA

X

ZUGARRAMURDIRA TXANGOA

X

OIARTZUNERA MUSIKA SAIORA

X

GOSARI OSASUNGARRIA

X

CIBERBULLYNG

X

MINTZOLATADA

X

DROGOMENPEKOTASUNA

X

ATALERREKA ARAZTEGIA

X

Konpost taillera

X

maila osoa
2.M 3.M 4.M

tailerrak-aukerakoak
1.M 2.M 3.M 4.M

X
X

X

EXPRESIO TAILERRA - EITBra

X

EXPRESIO TAILERRA - TOPIC

X

FRANTSESA HENDAIARA

X

LIZARRUSTI -MENDI TXANGOA

X

USURBILGO LANBIDE ESKOLARA

X

ENGLISH ANTZERKIA: MOVING

X

DROGEI BURUZ (ertzainak)

X

IKASBIDE: ASIER ALTUNA

X

Amaia Antzokian Kontzertua

X

SKOLA MUSIK, Amaia Antzokian
2.maila JAUZI HIRUKOITZA, Amaia Antzokian
KOLDO MITXELENA kulturgunea

X

X

X

X

X

X

X

X

TALLER DE ESCRITURA - DIARIO VASCO

X

IRATI TAILERRA - EITB MIRAMON

X

COMENIUS+ENGLISH ALIVE II- BRETAINEA

X

SAT LUTXI BARATZE TAILERRA

X

FRANTSESA-CHANTACO COLLEGE

X

ROBOTIKA FUTUROSCOPE

X

BIDASOA Lanbide Ikastetxea

X

ELORDI ARAZTEGIRA

X

BERTSO SAIOA
3.maila Genero Indarkeriaren Aurka saioak

X

X
X

IRUNGO EMAKUMEAK PLAZARA Aretoan
UDALEKO TEKNIK. Ikerketa
Soziolingustikoa

X
X
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IRUÑA- Linguae Navarrorum

4.maila

X

TABAKALERA 3F

X

XIBERORA

X

FRANTSESA PARIS

X

EUSKAL IDAZLEAK GOTZON BARANDIARAN

X

HIRUSTA

X

LABORATEGIKOAK-EUREKA MUSEORA

X

BILBO - KRISTALIZAZIO LEHIAKETA

X

LATINA - SAN TELMO MUSEOA

X

DONIBANE LOITZUNERA Frantsesa

X

EGA + 3D tailera - DURANGOKO AZOKARA

X

MINTZODROMOA-TOKI ALAIKOEKIN

X

IRRISARRIRA-EUSKARA BATZORDEA

X

AGENDA 21 ESKUALDEKO FOROA
EBAKUAZIO-SIMULAKROA

X
X

X

X

X

X

X

X

Aurreikusitako jarduerak programatuta daude, baldin eta ikasturtean zehar topa
ditzakegun egoeretako edozeinetan osasun-agintariek proposatutako neurriak
bermatzen badira, eta hartuko diren erabakiei arreta berezia jarriko diogu, betiere
horretarako familien parte-hartzea eta lankidetza kontuan hartuz.
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5. Eskolako zerbitzuak
zerbitzua

JANTOKIA

GARRAIOA

LIBURUTEGIA

ezaugarriak

arduraduna

Kudeaketa
zuzeneko jangela.
Txingudi Ikastolako
H.H. eta L.H.rekin
konpartituko da.
Jangelaren
kudeaketarako, LH
irakasle bat izango
dugu arduradun
modura.
Garraioa,
Hezkuntza Sailak
zuzenean
kontratatu eta
ordainduko du.
Txingudi Ikastolako
H.H eta L.H.rekin
konpartituko dugu.

jasotzail
eak

Itziar
DBH
Cuevas
150
DBHko
ikasle.
arduradun
a izango da.

Karmele
San
Martin

400
ikasle

Kontxi
Ikasle
Aristondo guztiak
eta
Karmele
Goitia

non - noiz

finanziazioa

Astelehen,
astearte
asteazken
ostegun
ostirala
14:00 /
15:00

Kuoten
bitartez

Ikasturte
honetan 5
autobus
ditugu
goizez eta
5
14:00etan.
3 autobus
daude
15:00etan

-

Ordu
lektiboetan.
Hauspoa
orduetan.

-
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6. Ekonomia-kudeaketarako plana.
Sarrera iturriak.
 Hezkuntza Sailetik izango ditugu.
 Hezkuntza
Sailak
ikastetxearen
funtzionamendurako
eta
ekipamendurako diru bat emango digu:
 Hizkuntza normalkuntzarako plana gauzatzeko NOLEGAren bidez
hainbat dirulaguntza jasoko dugu (Ikabil, EGE...). Irungo
Udaletxetik, Euskara Baiez programatik, ere.
 Udaletxeari, Natura Tailerra, Antzerkigintza, Frantsesa Tailerra,
Guggenheim bisitarako eta DBHko 2. mailarako planteatzen den
ekintza osagarria ordaintzeko subentzioa eskatuko zaio.
 Agenda 20_30 proiektua aurrera eramateko diru laguntza eskatu
da.
 Hezkuntza Normalkuntza.
 Testu liburuentzako diru laguntza.
 EVE (Ente Vasco de Energía) erakundetik eguzkiko plakak
jartzeagatik.

Jarraipena, bilera kopurua, datak…
Goi Batzordearen Ekonomia Batzordea ikasturtean bi aldiz gutxienez
biltzen da: kurtso hasieran eta ekainako bukaerako bileran.
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak:
bilerak, elkarrizketak, bisitak, informeak, aldizkariak, web
gunea, posta elektronikoa…
Familiei lehendabiziko bileran ikasturtearen hasieran informazio orokorra ematen
zaie, arauak, ordutegiak…Bilera hau orokorra eta areto nagusian egiten da.
Tutoreak banako bilerak familiekin kurtsoan zehar betetzen ditu non bileraren
akta jasotzen du eta ze gaietaz hitz egin duten isladatzen du, ikaslearen
egokitzapena, jarrera, ikas prozesua…baita ze erabaki duten aktan idatzia
gelditzen da.
Irakasle-hezkuntza komunitatearekin informazioa emailez helarazten da,
horretarako zentroak google eta sites erabiltzen du.
Ikastetxearen web orriaren bitartez hezkuntza komunitateari informazioa
helarazten zaie, hor agertzen dira zenbait link non guraso elkarteak luzatzen du
keharrezkoa eta interesgarria iruditzen zaion edozein informazio.
Jaizubia aldizkaria hiruhilabetean behin argitaratzen da eta hor gure ikasleen
artikuluak, lanak, elkarrizketak…ikus eta zabal dezakegu Irungo hiri osoari.

IUPa ezagutu arazteko eta aprobatzeko estrategiak
arduradunak

IKASLERIA

IRAKASLERIA

FAMILIAK

Gelako
ordezkariak

deboralizazioa
.

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales
Ikastetxearen web orrialdean zintzilikatu

1go
hiruhilabetean

zuzendaria

Emailez
urrian

Guraso
elkartearen
lehendakaria

Guraso elkartearen atalean zintzilikatu
1go
hiruhilabetea

zuzendaria

emailez

OOG-OMR

urrian

ADMINISTRAZ
zuzendaria
IOA

urria

emailez

BESTE
ERAKUNDE

urrian

Irungo zinegotziari emailez bidali.

OMR
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8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa

arduraduna

jarraipen datak

tresnak eta behar den informazioa

informaz. deboluzioaren
data
klaustroari

1. HELBURUA:
Zuzendaria
Ikaslearen ebaluazio
sistemak egokitzen
jarraitu, emaitza
akademikoak
hobetzeko asmoz.
Hobekuntza plana.
Ikas-irakas
prozesuaren kalitatea
neurtu, ikastetxearen
ebaluazioaren emaitzak
hobetzeko.
2. HELBURUA: Azken
urteotan eskolako
bizikidetza giroa
hobetzeko ahaleginak
eta gero, hezikidetzan
programan parte hartu
3. HELBURUA:
Ikastetxean hezkuntza
berriztapeneko IKT
programa aspektu
nagusiak betetzen
joatea

Hiru ebaluazioetan.

Ebaluazietarako sortu ditugun dokumentuak.

Ikasketa burutza.
Bizikidetza
Hiru ebaluazioetan.
batzordearen
arduradun nagusiak.

Ebaluazio
bakoitzaren
ondorengo bileran.

Astero egiten diren bileretatik ateratako
informazioa.

Ebaluazio
bakoitzaren
ondorengo
bileran.

Ebaluazio
bakoitzaren
ondorengo bileran.

Sortzen edo martxan jartzen ditugun baliabideak.

Kurtso
bukaeran
egingo den
bileran.

Kurtso bukaeran
egingo den bileran.

Zuzendaria.
Hiru ebaluazioetan.

OMR-OOG-ri

Ebaluazio
bakoitzaren
ondorengo
bileran.

Aurrebaluazioetan eta ebaluazioetan lortzen den
informazioa.

Klaustroa.

oharrak
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Eranskinak

9.1- OOGren onartze-agiria
9.2- Ikastetxearen plan espezifikoak:
 Bidelaguna
 Hauspoa
 Ikt Sare Hezkuntza
9.3- TXINGUDI BHI Eskola Emaitzak 2019
9.4- Kontingentzia plana

GOI BATZORDEA

EGUNA: 2020-10-22 (OSTEGUNA)
ORDUA: 18:00 / 19:30
LEKUA: ARETO NAGUSIA.

GAI-ZERRENDA

1.- Agurra eta aurreko bileraren akta onartu.
2.- Goi Batzordearen kideen aurkezpena.
-

Batzordeen konposaketa

3.- Ikastetxeko Urteko Plana onartu
4.- 2020 - 2021 Ikasturteko kontingentzia plana
5.- Covid 19

6.- Norberak lekarkeena

BIDELAGUNA

IES TXINGUDI BHI
2020-2021 ikasturtea

Proiektuaren justifikazioa eta proiektu honek duen harremana ikastetxeak
aniztasunari ematen dion erantzun orokorrarekin
Txingudi BHI ikastetxe publikoa Irunen dago eta, hezkuntza aldetik, D
ereduko Bigarren Hezkuntzako zentro publikoa da. 2019-2020 ikasturtean 472
ikasle matrikulatuta daude. Gure ikastetxearen testuinguru sozio
ekonomikoari buruz esan, maila ertain-baxuan kokatuko genukeela, horrela
adierazten baitu Isei-Ivei indizeak Ebaluazio Diagnostikoaren informean.
Bestalde, gure ikasleen ezaugarrien artean datu hauek kontuan hartu behar
direla aipatu behar dugu:
 Bekadunak: %59
 Ijito etniakoak: %1
 Etorri berriak %2*
 Errepikatzaileak: %5
 Lehen Hezkuntzatik gainditu gabeko arloekin etorri direnak 1. mailara:
%8
*Etorkin kopurua: %2 (azkeneko urtean etorritakoak). Hala ere, azkeneko
hamarkadan herri honetako populazioa asko aldatu da eta, esan beharra
dago, beste herrialdeetatik etorritako hainbat ikaslek hizkuntza arazoa dutela
eta honek eragin handia duela bere ikasketetan.
Azken urteetan etorri diren etorkin kopurua eta familia mota ezberdinak
daudela kontuan izanik, ikastetxeko maila sozio-ekonomiko eta kulturala,
lehen esan bezala, erdi maila baxuan kokatzen da eta faktore honen barnean
sartzen diren alderdiek eragin zuzena dute ikaskuntzako lorpenetan eta
konpetentzien garapenean.
Beraz, gure ikasleen jatorri soziokulturala eta hezkuntza premiak
askotarikoak dira. Aniztasun horri ikuspegi inklusibotik erantzuteko kezkak
institutuaren ibilbidea markatu du. Mintegi didaktiko ezberdinetan eta
Batzorde Pedagogikoan egindako gogoeten ondorioz, beste batzuen artean,
honako erabaki hauek hartu dira:

• Ikaste prozesuaren kalitatea hobetzea.
• Metodologia inklusiboak, parte hartzaileak eta aktiboak erabiltzea.
• Ikasle guztientzako itxaropen handiak mantentzea eta baita ikasle
guztiek finkatutako helburuak bete ahal izateko behar dituzten

laguntzak antolatzea ere.
Txingudi BHI ikastetxean aurrera eramaten diren programa, proiektu zein
baliabide guztiak, ikastetxean ohikoak zein ez ohikoak direnak, ikasle guztien
eskola arrakasta lortzera bideratzen diren arren, arreta berezia eta
banakakoa eman nahi diegu gizartean aukera gutxiago dituzten ikasleei, edo
DBH aurretiko zikloetako gaitasunak bereganatu ez dituztenei, beren ohiko
eskola inguruan derrigorrezko ikasketetako helburuak lortzen laguntzeko.
Orobat, eskolara moldatzen ez diren ikasleei harrera eta moldatze prozesuak
eskaintzeko asmoa dugu, hezkuntza sisteman beren beharrizanetara
egokitutako erantzuna aurki dezaten.
Gure ikastetxean burutzen ditugun proiektuak, planak eta prestakuntzaekintzak hobekuntza-planei lotuta daude eta zuzendaritzak bultzatu eta
erraztu egiten ditu. Honegatik guztiagatik, ikasleen aniztasunari erantzuteko
plangintza bateratu baten baitan txertatzen ditugu gure programak.

1. Ikastetxeak aniztasunaren aurrean duen erantzun
egokia
Aniztasunari erantzun egokia lortzeko era inklusiboan egiten dugu lan.
Besteak beste,ondoko jarduerak adostu ditugu:
1.1 Esku-hartze inklusiboak gela barruan.
 Bi irakasle gela barruan.
 Ikaskuntza kooperatiboa.
 Berdinen arteko tutoretza.
 Taldekatze heterogeneoak eta homogeneoak beharren arabera.
 Arazoetan oinarritutako metodologia.
 Baliabide digitalen erabilerak arlo guztietan, erraztu egiten baitigu ikasleen
motibazioa mantentzea, erritmo desberdinak errespetatzea, eta
metodologia kooperatiboak erabiltzea.
 Bikoizketak: ikastetxean ordu karga handia ematen da honetarako, talde
gehienak 25-27 ikaslez osatuta daudelako.
1.2 Koordinazioak
Aniztasunari erantzuna emateko plana ondo gauzatzeko, irakasleen arteko
koordinazioa ezinbestekoa da. Zuzendaritzak bermatu egiten ditu ikasturte
hasieran elkarrekin lana egiten duten irakasleen koordinazio orduak.
1.3 Banakako tutoretza
Ikastetxe honetako 24 irakasle tutoreak gara. Banakako tutoritza ez da mugatzen
ikasle bakoitzaren ibilbide akademikoaren jarraipena egitera; norbanako plana,

ikaslearen harreman pertsonala, ikaskideekin eta irakasleekin, eskolan bertan...,
honen guztiaren jarraipena ere egiten du.
1.4 Familiekin esku-hartzeak
Banakako tutorea da ikaslearen Norbanako planaren jarraipena egiten duena eta,
beharren arabera, familiekin biltzen da, eta ez bakarrik ebaluazioen inguruan.
Saiatzen gara familia eta eskolaren arteko harremana mantentzen eta elkarlana
sustatzen.
Eskola orduetan erantzun egokia ematen badugu ere, urtez urte hobetzen
saiatzen gara eta, argi dugu gizarte egoera desabantailatsuagatik, eskola
zailtasunak dituzten ikasleek eskola orduetatik kanpo ere denbora osagarri bat
behar dutela beren zailtasunei aurre egiteko, gainera, sarritan beren inguru fisiko
edo familiengandik jasotzen dituzten estimuluak ez dira egokienak.
Egoera honen aurrean, BIDELAGUNA programak Hezkuntza komunitatea osatzen
dugun guztiontzat baliabide egokiak eskaintzen dizkigu ikasleri honi erantzun
zabalago bat emateko eta bere eskola-arrakasta adierazleak hobetzeko.
1.5 Irungo udalak, instituzioekin esku-hartzeak
Udalarekin harremanetan jarri gara eta ”HAZI” sendotze programa
sozioedukatiboan parte hartuko dugu 2020-2021,esperientzia piloto izango da eta
gure
ikasleek alderdi batzuk hobetu ditzaten ahalbidetzea, hala nola
pertsonalitatea, autoestima...

2. Proiektuaren egitura
2.1. Xedea
Ikasleen garapen kognitiboari, sozialari eta emozionalari lagundu, emaitza
akademikoak hobetzeko.
2.2. Helburuak
1. Ikasleek ordutegi lektibotik kanpo egin behar dituzten zereginetan
behar duten berariazko laguntza eskaini.
a. Baliabideak eta laguntza eman etxerako lanak egiteko eta lanak
burutzeko.
b. Denbora antolaketan lagundu.
c. Informazioa prozesatzeko gaitasuna garatzen lagundu lanen
ekoizpenetan.
d. Lanak burutzeko Informazioa, bai ahozkoa zein idatzizkoa behar
den moduan aurkezten lagundu.
e. IKT tresnak ikasleen esku jarri oinarrizko maila hobetzeko edo
aberasteko.

2. Ikasleen gizarteratzea erraztu ikasleen arteko harreman positiboak
bultzatuz ikasketen inguruan.
a. Elkarrekintza positiboa eta elkarren arteko konfiantza bultzatzen
duten estrategiak erabili.
b. Ikasle anitzen partaidetza bultzatu.
3. Ikasleen auto-estimua hobetu itxaropen altuak bultzatuz, ikaste
helburuak lortzeko behar den laguntza emanez eta ahaleginaren
emaitzak erakutsiz.
a. Irakasleen partaidetza ziurtatu Bidelaguna saioetan.
b. Ikasle nagusien eta helduen parte hartzea sustatu
laguntzaile lanetan.
c. Boluntarioen formakuntza bultzatu elkarreraginen inguruan.

2.3. Jardueren deskripzioa eta irakasleen inplikazioa
1. Planifikazioa
Saioaren lehen zatia lanaren planifikazioan ardaztuko da. Lan honetan
laguntzeko monitoreek ikasleen agendak eta gelako agenda erabil
dezakete. Irakasleek lan honetan lagunduko dute Bidelaguna sitearen
bidez, bertan zenbait iradokizun eta lanen proposamen eskainiz.
Ikasle guztien artean egin beharreko lanari buruz hitz egingo da, honela, ikasle
batzuk agenda betetzeko edo osatzeko aukera izango dute.
Norberak eta guztiek zer eta nola egin erabakiko dute ideia honi jarraituz:
zailena Bidelaguna saioan egiten da, besteen laguntza aprobetxatzeko.
Errazena etxean amai daiteke.

2. Etxerako lanak
Ikasleek banaka, binaka edo taldeka lan egingo dute, jardueraren
arabera. Beti ere, elkarren arteko laguntza lehentasuna izanda. Monitoreak
ikasleen ondoan edo taldetan ibiliko dira zalantzak argituz, denbora jakin
batean egitera animatuz, lan egiteko behar den kontzentrazioa piztuz, eta
elkarri laguntzera animatuz.

Taldeak antolatzen direnean eta, lankidetzari begira, kontuan hartuko da
etxerako lan ezberdinak egin behar dituztela, talde edo adin ezberdinetako
ikasleak direlako, indartzeko lanak direlako, aberasteko lanak direlako …

3. Lanak
Laguntza oso garrantzitsua da lanak egiterako orduan, bai antolatzeko eta
bai behar bezala aurkezteko. Honetarako, irakasleek Bidelaguna sitean
iradokizunak argitaratzea funtsezkoa izango da begiralearen lana
eraginkorra izateko. Ikasleek laguntza eska dezakete une ezberdinetan,
lanak ekoiztu ahala:
 Informazioa bilatzerakoan iturri garrantzitsuak
aurkitutako iturri hauek besteekin partekatzeko.
 Funtsezko informazio identifikatzeko.
 Informazioa antolatzeko.
 Aurkezpenak prestatzeko

aurkitzeko,

eta

Arloaren arabera, aurkezpen ezberdinak eskatzen dira institutuan. Alde
batetik, Idatzizko lanak izanez gero, mintegi didaktikoek adostutako eredua
begiraleen esku izango da.
Beste alde batetik, ahozko aurkezpenak gero eta gehiago egin behar
dituzte. Aurkezpen hauek helburu ezberdinak izaten dituzte eta, hauen
arabera, aurkezteko tresna egokiak aukeratzeko edo erabiltzeko laguntza
eska dezakete ikasleek.
Azkenik, ikasleak ikaskideen aurrean entsegu edo saiakerak egitera
animatzea proposatuko zaie monitoreei.
4. IKT tresnak
Institutuan “IKT heldutasun ereduaren” proiektua garatzen ari gara azken
urte hauetan. Bere helburu nagusia prozesu guztiak digitalizatzean datza.
Bestalde, bi urtetako Sare_Hezkuntza proiektua ere aurrera eraman izan
dugu. Bertan, 1. et a 2. mailako hainbat arloko (3 gutxienez) edukiak
digitalizatu egingo dira eta material hau ere ikasleen esku jarriko da.
Beraz, dagokigun testuinguruan baliabide digitalen ustiapenak ikasleen
ikasketa prozesuan kontzeptuak indartzen edo curriculuma aberasten

laguntzen du zeharo. Aipatzeko lau modu:
● Eskola ordutik kanpo, Web 3 . 0 tresnak aprobetxatuz, googlel
apps, google classroom baliabideak erabiliz, ikasleak jorra ditzake
berarekin partekatutako fitxategiak bere abiaduran eta
gainontzekoen laguntzaz, bere prozesua jarraitzeko.
● Berariazko ariketak ebazten. Batzuetan joko moduan eta besteetan
ikasteko urratsez urrats moduan, proposatzen zaizkion jarduerak
burutzea motibagarria eta atsegina suertatzen zaio.
● Aurreko kasuan aipatutako tresna edo antzekoak erabili daitezke
modelizazioak egiteko; honekin indartze sakon bat lortzen da:
ikasleak ikasitakoa programaren bidez azaltzen du, bere muinetik.
Bidelaguna saioak oso aproposak dira ariketa hauek egiteko, begiraleek
edo beste ikasleek eman dezaketen laguntza aprobetxatuz.
5. Interdependentzia positiboa eta elkarren arteko konfiantza bultzatzen
duten estrategiak
 Lehenengo saioak urrian zehar:
Lehenengo hilabete hau giltzarria izango da elkarren arteko konfiantza
giroa eta taldearen kohesioa sortzeko, guztien ikasteko gaitasuna
sustatzeko, norberaren konfiantza sustatzen duen heinean.
Lehenengo saio hauetan begiraleek taldea dinamizatuko dute.
Dinamizatze honetan ikasle bakoitzaren eta guztien ekarpenak
goraipatuko dituzte ikasleen elkarrekiko mendekotasun positiboa
bultzatuz.
Lan taldetan antolatuko dira saioak, begiraleek elkarren arteko laguntza
bultzatzeko. Honela, elkarrekintza hauetan mobilizatzen diren
estrategietatik norberak ikasteko baliagarri dituenak aprobetxatuko ditu.
Behin dinamika hau barneratuta, ikasleek antolatzeko era ezberdinak
aukeratuko dituzte, banan-banan, binaka, hirunaka... Begiraleak adi ibiliko
dira zailtasun gehien dituzten ikasleekin, laguntzeko, animatzeko eta
beste ikasleekin batera lan egiteko, elkarren arteko laguntza eta elkarren
arteko azalpenak bideratuz.
Etxerako lanik ez daukatenean, jarduera osagarriak proposatuko dituzte
begiraleek irakasleen laguntzarekin, talde bezala ebatzi behar dituzten

arazoak logika edo sormena erabiliz, ikasleen partaidetza aktiboa sustatuz.
● Ikasturtean zehar
Ikasleek geletan gehiago ikasteko eta elkarbizitza hobetzeko egiten
dituzten jardunbide hauek Bidelaguna saioetan ere proposa daitezke.
 Arloko tertulia dialogikoa
Arloari eta landuko den gaiari loturiko testu bat irakurri ondoren, guztien
artean komentatzen da irakurritakoa, zalantzak, ezagutzen ez diren
kontzeptuak, interesgarritzat harturiko ideiak… aztertuz.
6. Arloekin lotura zuzena ez duten ariketak
Ikasleen behar orokorrak ikusi ondoren atal berezia hauek ere landuko dira:





Kontzentrazioa edo atentzioa lantzeko ariketak
Kalkulua lantzeko ariketak
Irakurriaren ulermena
Logika

3. Irakasleen inplikazioa
● Astelenen, astearte eta ostegunetan egiten diren saioetan
laguntzeko irakasleren bat egongo da.
Kontxi Salaberria, proiektuaren koordinatzailea izanda, asteko egun
batean geldituko da.
● Ikasleen banakako tutoreak bere ordutegian txertaturik izango du
lan horretarako asteroko saio bat bere jarraipena egiteko.
● Ebaluazio eta aurrebaluazioetan irakasleek ikasleen jarraipen
txostena beteko dute.
● Irakasle bakoitzak bere arloari lotuta, Bidelaguna sitea hornitu
beharko du, bidalitako lanak, epeak eta ariketak bertan txertatu
beharko ditu.
● Ikaslearen H e z k u n t z a I n d a r t z e k o B a n a k a k o P l a n e a n
gehitu beharreko moldaketa, ebaluatzeko tresna desberdinak, eta
abar adieraziko ditugu.
● Irakasle guztiek ikasleen jarraipena eta proiektuaren ebaluazioa
egingo dute.

4. Taldearen heterogeneotasuna
4.1 Talde elkarreragileak
Ikasleak 4-6 pertsonako talde heterogeneotan banatzen dira eta ikasle
batek dinamizatzaile lana burutzen du. Proposaturiko lanak taldeak ebatzi
behar ditu, zalantzak agertzen direnean ikasleen artean argitu behar
dituzte; beraz, egin beharreko lanak talde elkarreragileen bitartez burutu
daitezke begiraleek beste ikasleen edo helduen laguntza daukatenean.
Oso egokiak dira azterketa bezperatan birpasa egiteko. Kasu honetan,
ordu beteko saioa proposatzen da taldetan eta gainontzeko denboran
norberaren lana amaitzeko uztea.
4.2 Ikasle anitzen partaidetza
Institutuan ikasle berriei egiten zaien harreran, ikasturte hasieran, irailean
zehar egiten diren harrera saioetan, eta tutoreek familiekin egiten dituzten
harrera saioetan, Bidelaguna programa azalduko da. Oso ondo azalduko da
ikasleek eta familia guztiek jakiteko ikasle batzuek lehentasuna dutela eta
plazak mugatuak direla. Hala ere, argituko da ikasturtean zehar beharra
duten beste ikasle batzuk ere parte hartu dezaketela, eta ikasle helduen
partaidetza, boluntariotza ere bultzatuko dela.
Alde batetik, aniztasuna aberastasuna da guztien ikaskuntza bultzatzeko,
ikasleen jakintza kultural guztiak mobilizatzen direnean gehiago ikasteko
eta guztien ikasteko aukera handitzen delako. Horretarako, ezinbestekoa
da Bidelaguna saioetan ere, heterogeneotasun hori, aniztasun hori izatea eta
berdinen arteko laguntza sustatzea. Beste alde batetik, zailtasunak dituzten
ikasleekin osatzen diren taldeek sortzen dituzten arazoak ekidin nahi
ditugu: estigmatizazioa, itxaropen baxuak, diziplina arazoak, emaitza
txarrak …
4.3 Helduen partaidetza
Bidelaguna proiektuari buruzko informazioa klaustroan, Guraso
elkartekoekin ditugun bileretan, 3. eta 4. mailako tutoretza saioetan,
gurasoen harrera bileretan eta gurasoekin izaten diren elkarrizketetan
zabalduko da, helduen partaidetzaren garrantzia azpimarratuz.
Ikasle nagusiak lehen mailakoekin batera egoteak euren etxeko lanak
egiteari, ikasketen balorazioari eta ikasleen motibazioari laguntzen dio.
Ikasle nagusi hauek edo komunitateko helduek ikasleen lan taldetan parte
hartzen badute, elkarren arteko laguntza dinamizatuz, elkarrekintzak

biderkatu egingo dira, ikaskuntza areagotuz, eta monitoreek laguntza
izango dute taldeak kudeatzeko.
Ikasle edo heldu boluntarioek ikasle bana babesean har dezaten saiatuko
gara, horrek jarraipena eta laguntza areagotuko baitu.

5. Antolaketa eta koordinazioa
5.1 Antolaketa
Asteko egunak eta orduak:
Astelen, astearte eta ostegunetan 15:00etik 17:00era
8-10 ikasleko taldeak proposatzen ditugu, berdinen arteko lana sustatzeko
kopuru egokia delako, heterogeneotasuna mantentzen saiatuz.
Heterogeneotasuna bermatzeko arazorik ez duten ikasleak eta akademikoki
emaitza onak lortzen dituztenak etortzea sustatuko dugu.

5.2 Koordinazioa
▪ Irakasle taldeari- proiektuaren koordinatzailea-ikasketa burua
Irakasle taldearen eta koordinatzailearen arteko koordinazio horizontala
ebaluazio, aurre-ebaluazio eta aipaturiko proiektuen koordinazio saioetan
burutuko da.
Honetarako institutuan diseinatu diren jarraipen tresnak erabiliko dira:
● Banakako Plana. Plan honetan eskola laguntzarekin zerikusia duten
egin beharreko proposamenak eta aldaketak islatuko dira urtean zehar
● Ikasle bakoitzari buruzko jarraipen txostena, ebaluazio eta aurre
ebaluazioetan beteko dute irakasle guztiek. Arlo bakoitzeko ebaluazio
adierazleak finkatuta daude eta jendaurrekoak dira. Begiraleek eta
banakako tutoreek kontuan izango dituzte ikasleei laguntzeko eta
emaitzak aztertzeko ebaluazio saioak pasa ondoren.
▪ Begiraleek, senideak eta proiektuaren koordinatzailea.
Begiraleek beren gunea izango dute Bidelaguna sitean, bertan

eguneroko informazioa biltzeko tresna izango dute (bertaratzea, lana,
gertaerak). Begiraleek egunero adieraziko dute saioa bukatutakoan,
ikasle
bakoitzak
egindako
lanari
buruzko
informaziorik
garrantzitsuena, horren arabera, denbora banaketa, zein arlori ematen
dioten arreta gehiago, nolako interakzioak dituzten, nola egiten duten
aurrera, eta abar aztertu daiteke.
Proiektu koordinatzaileak (Kontxi Salaberria) ordu bete hartuko du
astero informazio horren jarraipena egiteko, koordinazio saioetan
asteko gertaera nagusiak aztertuko ditu, kasu bakoitzean egin
beharrekoa erabakiz. Ebaluazio eta aurre-ebaluazioen inguruan
koordinazio saio bat burutuko da monitore bakoitzarekin, horretarako
asteko koordinazio ordua erabiliko da. Koordinazio saio hauetan
laguntzaren araberako ikasleen emaitza akademikoen elkarrekiko
balorazioa egingo da, jarraipen txostenean bilduriko informazio
esanguratsuena
partekatuko
da,
aurrerapenak,
somaturiko
beharrizanak, jardueren koherentzia, begiraleen proposamenak eta
familiekiko harremanen inguruko erabakiak hartuko dira.

Senideekin gutxienez 4 kooordinazio bilera egingo dira: ikasturte
hasieran, programa azaltzeko; ikasturtean zehar, aurre ebaluazio eta
ebaluazioen inguruan, jarraipena egiteko; eta kurtso amaieran,
programa baloratzeko.

▪ Begiraleak- irakasleria
Bidelaguna sitea izango da koordinazio tresna nagusia. Irakasle guztiek
izango dute sitean editatzeko aukera, begiraleek egunero egindako
ekarpenak jarraitu, zenbait ikaslerentzat lanak osatzeko iradokizunak
publikatu, azterketen oharrak jarri, lanen entregatze datak adierazi eta
abar egiteko aukera izango dute. Ikastetxeko web orrian siterako
sarbide zuzena jarriko dugu.
Informazio hau guztia banakako tutoreen esku ere egongo da
ikaslearekin batera aztertzeko asteko tutoretza saioan.
Proiektuaren koordinatzailea mintegi didaktikoekiko koordinazioaz
arduratuko da batzorde pedagogikoaren bitartez, bereziki sitean
indartzeko jarduera eta materialen argitaratzea sustatzeko.

6. Zuzendaritza
Ikasketa buruak
 Asteroko koordinazio ordua proiektuaren koordinatzailearekin.
 Proiektua bideratzeko ordutegiak antolatzen ditu: banakako tutoretzak,
parte hartzen duten irakasleen ordutegiak, zaintza ordutegiak.
 Ikasleen jarraipen txostenak antolatu eta Drivean partekatu

7. Familiekiko harremanak
Proiektuaren koordinatzaileak saio bana burutuko du familia
bakoitzarekin proiektuaren hasieran, bai harekin loturiko guztiari
buruzko informazioa emateko eta bai helburu eta konpromisoak
finkatzeko.
Jarraipena
Banakako
tutoretzaren
bitartez
egingo
da.
BanakakoTutoretzetan ikasketa kontratuak egingo dira ikasle, familia
eta banakako tutorearen artean hau beharrezkoa ikusten den kasuetan.
Begiraleek koordinatzailearekin batera hiruhilabetekoan behin bilera
bat egingo dute familiekin programaren garapena aztertzeko.
Begiraleek, asteko ordutegian, familiekiko harremanetarako ordua
zehaztuta izango dute.

8. Proiektuaren ebaluazioa
Proiektuaren eta ikasleriaren ebaluazioa egiteko landu beharreko arloekiko
ondoko adierazleak erabiliko dira:
1-Ikasleek ordutegi lektibotik kanpo egin behar duten zereginetan behar
dezaketen berariazko laguntza eskaini.
Jarduerak

Baliabideak

Adierazleak

1.1 Baliabideak eta
laguntza eman
etxerako lanak
egiteko eta lanak
burutzeko
1.2 Denbora

Begiraleak, irakasleak,
Lan taldeak

Etxerako lanak egiten
dituzte
Lanak amaitzen dituzte

Institutuko agenda,
Gelako planning,
Sakeleko telefonoan
Calendar-en bitarteko
abisuak hartu

Agenda erabiltzen dute

1.3 Informazioa
prozesatzeko gaitasuna
garatzen lagundu lanen
ekoizpenetan

Geletako
ordenagailuak

Bilatzaile ezberdinak
erabiltzen dituzte

1.4 Lanak burutzeko
Informazioa, ahozkoa
zein idatzizkoa behar
den moduan aurkezten
lagundu

Lanak egiteko gida
Material osagarria

antolaketan
lagundu

1.5 IKT tresnak ikasleen Institutuko sitea
esku jarri oinarrizko
maila hobetzeko edo
Eduki egokien biltegiak
aberasteko eta ikasteko
prozesuan laguntzko
Ikasketak errazteko
programa
interaktiboak

Lanak epean aurkezten
dituzte

Hitz gakoak modu egokian
erabiltzen dituzte
Bidelaguna saioetan
egindako lanen
kalifikazioaren bilakaera
(lanen notak hobera
doaz)
Sitean bidelagun
proiektuan parte hartzen
dutenentzat ariketak
daude
Etxerako berariazko lanak
prestatu dira
Zentroko Webgunean
ariketak eskegitzeko
gune sailkatua garatuta
dago

2-Integrazioa erraztea ikasleen arteko harreman positiboak bultzatuz
ikasketen
inguruan
Jarduera

Baliabideak

Adierazleak

2.1. Elkarrekiko
mendekotasun
positiboa eta elkarren
arteko konfiantza
bultzatzen duten
estrateiak ergabili

Hezkuntza Jarduera
Arrakastatsuak

Tertulia
dialogikoen
saio kopurua

Irakasleek
diseinatutako saioak

Irakasleek Bidelaguna
sitean jarritako
proposamen
kolaboratiboak

3-Ikasleen auto-estimua eta motibazioa igotzea espektatiba altuak bultzatuz,
helburuak lortzeko behar diren laguntzak jarriz eta ahaleginaren emaitzak
erakutsiz

Jarduerak
3.1 Irakasleen
partaidetza
Bidelaguna saioetan

3.2 Ikasle nagusiak eta
helduak laguntzaile
lanetan parte hartzea

Baliabideak
Institutuko irakasleak

3. eta 4.mailako
ikasleak

Adierazleak
Lau irakaslek parte hartu
dute era sistematikoan
ikasturtean zehar
Ikasturtean zehar saioetan
unean-unean parte hartu
duten irakasle kopurua
Ikasle eta heldu kopurua
ikasturte osoan

Ikasle ohiak

3.3 Boluntarioen
formakuntza
elkarreraginen eta
autoestimua
sustatzearen inguruan

Orientatzailea

Bi saio egin dira

Berritzeguneko
aholkularia

Koordinazio bileretan
monitoreek irakasleekin
ikasleei buruz erabiltzen
duten hizkera.

Adierazle horiek erabilita, ebaluazioa egiteko ondoko atalak aztertuko dira:
● Irakasleriaren parte hartzea sitearen jarraipenean.

● Bidelagunerako proposamen konkretuak egitea Norbanako
Planetan.
● Irakasleriaren lan proposamenak sitean.
● Bidelagunan parte hartzen dutenen arteko giroa.
● Parte hartu nahi duen ikasle kopurua.
● Familien jarraipena.
● Ikasleriaren iritzia.
● Familien iritzia.
● Irakasleriaren iritzia.

Ikasleen ebaluazioa
Aurreko atalean erabilitako adierazleak aintzat hartuta, ondoko atalak
aztertuko dira.
 Ohikotasunez etorri.
 Denboraren eta lanaren planifikazioa: agendaren erabilera, materialaren
antolaketa.
 Lan ohiturak: lanak bukatu.
 Begiralearekiko harremana.
 Gelako giroa:
● Ikaskideekiko harremana: lagundu eta laguntzen utzi
Bidelagunean.
● Ikaskideekiko harremana: lagundu eta laguntzen utzi gela
arruntean.
 Gainditutako ikasgaien kopurua hobetzea.
 Etxeko lanak: eginda eramatea.
 Gela arruntean parte hartze aktiboa.
 Harremanak: l a g u n berriak egitea.
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(Txingudi BHI-k aurkeztutako proiektua eta
onartua)

AURKIBIDEA

3.

4.
5.
6.
7.

0. SARRERA.
1. HAUSPOA ETA TXINGUDI BHIko DOKUMENTU NAGUSIAK:
HEZKUNTZA PROIEKTUA ETA HOBEKUNTZA PLANA.
2. TXINGUDI BHIko HAUSPOA PROIEKTUAREN EGITURA.
2.1. ORDUTEGI BERRIAREN PROPOSAMENA.
2.2. PROPOSATZEN DITUGUN JARDUERA BERRIAK.
2.3. JARDUEREN INGURUKO INFORMAZIOA.
2.4. PLANGINTZA OROKORRA.
2.5. ASTEAZKENETAN EGONGO DIREN JARDUERAK.
2.5.1. BIZIKASI EKIMENAREN ESKUHARTZEA.
JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK.
3.1. KLAUSTROAK ANTOLATZEN DITUEN JARDUERAK.
3.2. GURASO ELKARTEAK ANTOLATZEN DITUENAK.
IKASTETXEAREN BALIABIDEAK: GELAK BETETZEA.
IKASLEEN ETA FAMILIEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO
ESTRATEGIAK.
IRAKASLEEN DEDIKAZIO-ORDUAK BERRANTOLATZEKO
PROPOSAMENAK.
PROGRAMAREN KOORDINAZIOA ETA EMAITZAK EBALUATZEKO
PLANA.

0. SARRERA.
Hezkuntza Sailak 2108ko apirilaren 30ko ebazpenaren bitartez, Bigarren
hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaien barne-antolamendua
berriztatzeko proiektua aurkeztu nahi du Txingudi Bigarren Hezkuntzako
Institutuak.
Deialdi honen helburua da gaur egun indarrean dagoen esparrua
malgutzea, ikastetxeetako hezkuntza-jarduerak eta eskola-denborak
berrantolatzen laguntzeko, eta, horren bidez, irakaskuntzaren kalitatea
hobetu eta ikasle guztien eskola-arrakasta sustatzeko.
Txingudi BHIk argi ikusi du proiektuak aukera paregabea eskaintzen diola
estamentu guztien arteko lankidetzan ikastetxeko Hezkuntza Proiektua
hobetzeko.

1. HAUSPOA eta TXINGUDI BHIko
DOKUMENTU NAGUSIAK:
HEZKUNTZA PROIEKTUA eta
HOBEKUNTZA PLANA.
Gure ustez, Hauspoa proiektuan jasotzen diren helburu nagusiek gure
Hezkuntza Proiektuarekin bat egiten dute, hain zuzen ere bertan adierazten
diren helburu batzuekin, hala nola:
PRINTZIPIOAK ETA
BALOREAK
Ikasleen formakuntza
integrala.

HELBURUAK
H. Segurtasun
sentimendua eta
autoestima
sustatzea.
I.

Autonomia,
erantzukizuna
eta partaidetza
indartzea.

J. Ezagutza eta
adimen
gaitasunak
garatzen
laguntzea.
K. Ikasteko
motibazioa
sortzea eta
adimen lana
positiboki
baloratzen
laguntzea.
Elkarbizitza eta
lankidetza.

Ikaslea bere
hezkuntzaren
protagonista izatea,
berdinen arteko
lankidetzan
oinarritua.

NOLA LORTU NAHI
DUGU
d. Ebaluazio
sistema
berritzailea gure
ikastetxean
garatu.
e. Ikastetxearen
curriculum
proiektuan
adimen
gaitasunak
garatzeko
neurriak kontuan
hartu.
f. Elkarbizitzaren
baliabide
hauetan ikasleen
partaidetza
bultzatu

HAUSPOAN
ISLADATZEN DENA
Helburu hauek
lortzeko, Hauspoak
laguntza ematen digu
jardueren eskaintza
bat egiten.

Hezkuntza
komunitatearen kide
guztiek
komunikaziorako eta
gatazken
konponbiderako giza
gaitasunak lortu,
euren arteko
harremanetan giro
ona erraztuz.

Dudarik gabe, egitura
berri honek
bizikidetzaren
hobekuntza
sustatuko duela uste
dugu.

Eskaintza honek
ekarpen bat egin
behar du ikasle
guztiek hezkuntzaarrakastaren bidea
urra dezaten.

Partaidetza.

Euskara eta euskal
kultura

L. Ikasleek
ikastetxeko
jardueran eta
bizimoduan parte
hartzeko aukerak
zabaltzea.

M. Euskal Herriko
kultur ondarea
ezagutzea.
N. Euskal Herriko
kide gisa, kultur
nortasuna
mamitzea.

Ikasleek ikastetxeko
bizimoduan parte
hartzeko dituzten
aukerak indartu.

b.

Guraso Elkarteak
antolatzen
dituen ekintzei
laguntza eman.

Dudarik gabe,
ikasleak ikastetxeko
dinamikan parte
hartzen du, berak
eta bere familiak:
jardueretan parte
hartuz, beste
jarduera berri batzuk
proposatuz…
Hainbat jardueren
bitartez, euskararen
erabilera bultzatzea
nahi dugu, eskola
orduz kanpo.

b. Hizkuntzen
erabilera
laguntzen duten
neurriak
bultzatu.

Beste aldetik, duela bi ikasturteetan, Diagnostiko- Ebaluazioaren
emaitzetatik abiatuta aurkeztu genuen Hobekuntza Planean, Hauspoaren
helburu nagusiekin bat etorri da gure ikastetxeak adierazi zuen hobekuntza
jarduera nagusia. Hain zuzen ere:
Ikaslearen ikasketa-prozesuan alderdi erabakigarria den ebaluazioaren
inguruko ardatz batzuk finkatu.
Jarduera hau aurrera eramateko, duela bi ikasturte Bikaintasunerantz
deialdian proiektu integrala martxan jarri genuen. Proiektuaren izena da:
Ebaluazioa Txingudi BHIn. Proiektu honen bidez lortu nahi izan dugu:
1. Ikaslea ebaluatzeko tresna berriak jarri martxan.
2. tresna horiek heziketaren garapenean aurkitzen
ditugun mugak gainditzen laguntzeko izatea.
Uste dugu Hauspoa Proiektuak ematen digula aukera ikasleak
konpetentziak eskuratzeko beste denbora bat (eskola kanpokoa).

2. TXINGUDI BHIko HAUSPOA
PROIEKTUAREN EGITURA.
2.1. ORDUTEGI BERRIAREN
PROPOSAMENA
Txingudi BHI ikastetxe konplexua da. Bakarrik DBH ematen duen arren,
kontuan hartu behar da Irungo kanpoko zonaldean dagoela.
Gure eskola ordutegian goizeko eta arratsaldeko klase orduen artean bi
orduko etena utzi behar dugu, ikasleek bazkal dezaten, bai ikastetxeko
jangelan baita ikasleen etxean ere (aukeratzen dutenak, eta horretarako
eskola garraio zerbitzua mantendu behar izan dugu).
Horrek suposatzen du tarte luze bat: jangelako bi irakasle arduradunak
eta zortzi begiraleak egon behar dira, jangelan gelditzen diren ikasleek
elkarbizitza kontrako portaerak ez gertatzeko.

IKASLEEN ORDUTEGIA (2017 - 2018)
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

08:00
09:00

08:00
09:00

08:00
08:55

08:00
09:00

08:00
08:55

09:00
10:00

09:00
10:00

08:55
09:50

09:00
10:00

08:55
09:50

09:50
10:45

09:50
10:45

10:00
10:30

Atsedena 10:00
10:30

Atsedena 10:45
11:15

Atsedena 10:00
10:30

Atsedena 10:45
11:15

10:30
11:30

10:30
11:30

11:15
12:10

10:30
11:30

11:15
12:10

11:30
12:30

11:30
12:30

12:10
13:05

11:30
12:30

12:10
13:05

13:05
14:00

12:30
14:30

12:30
14:30

Eguerdia

12:30
14:30

Eguerdia

14:30
15:30

14:30
15:30

14:30
15:30

15:30
16:30

15:30
16:30

15:30
16:30

Eguerdia

Atsedena

13:05
14:00

Datorren ikasturteko, eta Hauspoaren proiektuaren barruan, eskolako
ordutegi hau proposatzen dugu:

IKASLEEN ORDUTEGIA (2018 - 2019)
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

08:00
08:55

08:00
08:55

08:00
08:55

08:00
08:55

08:00
08:55

08:55
09:50

08:55
09:50

08:55
09:50

08:55
09:50

08:55
09:50

09:50
10:45

09:50
10:45

09:50
10:45

09:50
10:45

09:50
10:45

10:45
11:15

Atsedena 10:45
11:15

Atsedena 10:45
11:15

Atsedena 10:45
11:15

Atsedena 10:45
11:15

11:15
12:10

11:15
12:10

11:15
12:10

11:15
12:10

11:15
12:10

12:10
13:05

12:10
13:05

12:10
13:05

12:10
13:05

12:10
13:05

13:05
14:00

13:05
14:00

13:05
14:00

13:05
14:00

13:05
14:00

Atsedena

Ordutegi berriaren ordutegiak ezaugarri hauek izango ditu:
- Asteko egun guztietan ordutegi bera izango dugu.
- Saioak 55 minutukoak izango dira.
- 14:00etan Jangela zerbitzua eskainiko dugu, 15:00 arte.
- Hauspoaren saioak 15:00etan hasiko dira.
- Jardueren plangintzan agertzen den bezala, bi saio izango ditugu,
17:00 arte.
- 30 astetan mantentzen baditugu Hauspoa proiektuaren jarduerak
ikasturtearen bukaeran 180 ordu beteko ditugu, guztira.
- Garraio zerbitzua ere eskainiko dugu. Hezkuntza Sailarekin
antolakuntza berri bat adostu beharko genuke. Hala ere, momentu
honetan gure planteamendua izan daiteke mantentzea garraioa bi
ordutegitan:
o 14:00etan, klaseak bukatzen direnean,
o eta 15:00etan, jangela bukatzean.

2.2. PROPOSATZEN DITUGUN JARDUERAK.
HAUSPOA 2018/2019
1. IKASGAIA INDARTZEN.
a. MATEMATIKA.
b. EUSKARA.
c. GAZTELERA.
d. INGELESA.
e. BIOLOGIA/GEOLOGIA.
f. GIZARTE.
g. FISIKA/KIMIKA.
h. MUSIKA.
2. GAINDITU GABEKOEI ARRETA.
a. MATEMATIKA.
b. EUSKARA.
c. GAZTELERA.
d. INGELESA.
e. BIOLOGIA/GEOLOGIA.
f. GIZARTE.
g. FISIKA/KIMIKA.

3. ORIENTAZIOA ETA
ANTOLAKETA.
a. BIDELAGUNA.
b. IKASTEN IKASTEKO
TAILERRA.
c. ORIENTAZIOA 2.
ZIKLOAN.
d. BEHATOKIA.
ELKARBIZITZA
BATZORDEA.
e. ESKOLA BATZORDEAK.
4. ZERBITZUAK.
a. LIBURUTEGIA.
b. INFORMATIKA GELA.
5. ZALETASUNAK.
a. ROBOTIKA.
b. ZINE ETA HISTORIA.
c. PUNTU TAILERRA.

d. LOREZAINTZA TAILERRA.
e. IRAKURKETA PLANA:
IDAZLEAK IKASTETXEAN.
f. ESKULAN TAILERRA.
g. IRUDIA ETA ARTEA.
h. BIZIKLETAK
KONPONTZEKO
TAILERRA.
i. XXI. MENDEKO ZINEA.
j. ZIENTZIA DIBERTIGARRIA.
k. SUKALDARITZA ETA
NUTRIZIOA.
l. EGUR TAILERRA.
m. INFORMATIKA MUSIKALA.
n. ORKESTRA.
o. GPS-ekin ORIENTAZIOA.
p. OINARRIZKO OFIMATIKA.

2.3. JARDUEREN INGURUKO
INFORMAZIOA
JARDUEREN INGURUKO INFORMAZIOA
IKASGAIAK
INDARTZEN

GAINDITU
GABEKOEI
ARRETA.

ORIENTAZIOA
ETA
ANTOLAKETA

-

Hainbat ikasgaitan egingo dugu: Matematika,
Euskara. Gaztelania, Biologia/Geologia, Fisika
eta Kimika, Gizarte eta Ingelesa.
- Ikasgaia indartzea izango da helburua.
- Irakasleak proposatuko ditu parte-hartzaileak.
- Hala ere, ikasleek ere eman ahalko dute izena.
- Goian aipatu diren ikasgaietan egingo dugu
lana.
- Joan den ikasturtean ikasgairen bat gainditu
gabe duten ikasleek parte hartuko dute.
- Parte hartzea derrigorrezkoa izango da.
- Ikasle horiei jarraipen zuzena egingo zaie
astero.
Bidelaguna.
- 2. mailako zortzi ikaslek
parte hartuko dute proiektu
honetan.
- Monitoreak asteko lau ordu
beteko ditu ikasleekin: bi
saio astearteetan eta beste
bi saio asteazkenetan.
- Koordinatzailea Kontxi
Salaberria izango da.
Ikasten ikasteko - Tailerra astelehenetan
tailerra.
eskainiko diegu 1. eta 2.
mailako ikasleei.
- Landuko diren edukiak
hauexek izango dira:
 Antolatzeko teknikak.
 Ulertzeko teknikak.
 Oroitzeko teknikak.
 Azaltzeko teknikak.
 Arreta hobetzeko
teknikak.
 Kontrolak egiteko
teknikak.
Orientazioa 2.
- Zerbitzua ostegunetan

Zikloan.
-

-

ZERBITZUAK

Liburutegia.

-

Informatika
gelak.

-

-

ZALETASUNAK

Puntu tailerra.

-

Irakurketa
Plana: idazleak
ikastetxean.

-

-

eskainiko diegu 3. eta 4.
mailako ikasleei.
Gurasoek ere jakingo dute
egun hori eskuragarri edukiko
dutela.
Bigarren zikloko ikasleak
izango direla kontuan hartuz,
gai batzuek lehentasuna
izango dute: eskolako
ibilbidea (gainditu gabeko
ikasgaiak, zailtasunak…),
ondorengo ikasketak
aukeratzeko…
Ahaleginduko gara gurasoek
eta ikasleek ondo jakiteko
zerbitzu hau eskaintzen
dugula.
Liburutegia irekia egongo da
hiru egunetan.
Arduradunak joaten diren
ikasleei lagunduko die
beraien beharretan.
Ikastetxeak dituen hiru
informatika gelak zabalik
egongo dira, ikasleek behar
duten lanerako.
Arduradunak ikasleei
lagunduko die.
Nahi duten ikasleentzat
zuzendua egongo da.
Zeharkako helburuak ere
landuko dira: Kontzentrazioa,
lanerako konstantzia, lana eta
materialen ardura, lanarekiko
sormena lantzea, besteen
lanaren begirunea, giro
atseginean, gustuko ekintzan
aritzea.
Irakurketa Planaren atal hau
astearteetan egingo dugu.
Nahi duten ikasleek,
gurasoek eta irakasleek
proposatzen den liburua
irakurri eta gero, idazlea
ikastetxera etorriko da.
Bitartean, aldiro irakurri
duten guztiekin bilduko gara,
liburua aztertzeko.

Zinea eta
Historia.

-

XXI. mendeko
Zinea.

-

Teknologia eta
Irudia.

-

Eskulan
tailerra.
Zientzia
dibertigarria.
Sukaldaritza eta Nutrizioa.
-

Robotika.

-

Bizikletak
konpontzeko
tailerra.

-

Egur tailerra.

-

Informatika
musikala.

-

Orkestra.

-

Jarduera hau euskaraz eta
gaztelaniaz egingo dugu.
Zinearekin disfrutatu,
Historia garaikidearekin
erlazionatuak egon
daitezkeenak.
Zine Hizkuntza ikasgaitik
abiatuta, XXI. mendeko
zuzendariak eta (orokorrean)
egileak aztertuko ditugu.
Astelehenean kokatuko dugu.
Areto Nagusia izango da
jarduera honen gela.
Teknologia berriak
aprobetxatu ikasleak
Artearen mundura
hurbiltzeko.
Ikaslearen sormena sustatu,
eskulanen bitartez.
Zientziaren bizipen ludikoa
sustatu
Heziketa integrala eta
baliozkoa sustatu neska
mutilen artean.
Elikadura osasuntsua sustatu:
Tokian tokiko eta garaian
garaiko produktuen
identifikazioa.
Gaur egun robotikaren
inguruan dauden programazio
lengoaiak ezagutu eta hauek
hardware jakin bat erabiliz
praktikak egin.
Bizikleta baten atalak
ezagutu, beraien
funtzionamendua aztertu eta
oinarrizko konponketak eta
mantenimendua egiten ikasi.
Egur motak ezagutu eta egur
tailarako tresna eta
erremintak erabiltzen ikasi
tailak egiteko.
3 atal izango ditu jarduera
honek: Soinu Grabazioak;
Partiturak editatzeko
prozesadoreak; Konposizioa.
Txirula Orkestra batean
oinarrituko gara. Ikasleren

GPS eta
Orientazioa.

Oinarrizko
Ofimatika.
Lorezaintza
tailerra.

batek parte hartu nahi badu
jotzen duen beste
instrumentu batekin ez dago
arazorik.
- Jarduera honetan hiru
helburu lortu nahi ditugu:
Segurtasuna; GPS-arekin
nabigatzea; Bidaiak
antolatzea.
- Google-ko tresnak ikasiko
ditugu: Testu editorea;
Kalkulu orria; Aurkezpenak.
- Ikasleak eskolan izan
daitezkeen landare mota
ezberdinei buruzko ezagutzak
eta zainketa gaitasunak
eskuratzea.
- Lorezaintzaren mundurako
grina bultzatzea.

2.4. PLANGINTZA
OROKORRA
HAUSPOA PROIEKTUA: PLANGINTZA 2018/2019
1. SAIOA: 15:00 – 16:00
ASTELEHENA
JARDUERA
Matematika 1.
Zikloa.
EEREFORTZUA
Matematika 1.
Zikloa.
PENDIENTE.
Gizarte 2.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta
PENDIENTE

IKASTEN
IKASTEKO
TAILERRA
BIDELAGUNA
PROIEKTUA
LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA
INFORMATIKA
GELAK
ZINEA ETA
HISTORIA
SUKALDARITZA
ETA
NUTRIZIOA
ROBOTIKA

ARDURA
Josu
Esnaola.

ASTEARTEA
JARDUERA
Euskara 1.
Zikloa.
ERREFORTZUA
Euskara 1.
Zikloa.
PENDIENTE
Bio-Geo 2.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta PENDIENTE

ARDURA
Amaia
Boneta.

Fi-ki 2. Zikloa
ERREFORTZUA
eta PENDIENTE
ELKARBIZITZA
BATZORDEA

Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.
Ikasketa
burutza.

BIDELAGUNA
PROIEKTUA
LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA

Alaitz
Urizar.

INFORMATIKA
GELAK
INFORMATIKA
MUSIKALA
LOREZAINTZA
TAILERRA

Kontxi
Salaberria.
Inazio
Zabalza eta
Lourdes
Vaquero.
Araika
Aranguren.
Javier
Etxeberria.
Kontxi
Salaberria.

Karmele
San Martin.

XXI. MENDEKO
ZINEA

Nerea
Etxezarreta.

Josu
Esnaola.
Ane Benito.

Amaia
Mintxero.
Kontxi
Salaberria.
Inazio
Zabalza eta
Lourdes
Vaquero.
Araika
Aranguren.
Ane Benito.

Amaia
Boneta.
Ixabel
Alkain.

OSTEGUNA
JARDUERA
Gaztelania 1.
Zikloa
ERREFORTZUA
Gaztelania 1.
Zikloa
PENDIENTE
Ingelesa 2.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta PENDIENTE

ARDURA
Karmele
Goitia.

ORIENTAZIOA
2. ZIKLOAN

Ohiana Osa.

LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA

Inazio
Zabalza eta
Lourdes
Vaquero.
Araika
Aranguren.
Aitor Iridoi.

INFORMATIKA
GELAK
IRAKURKETA
PLANA
GPS
Orientazioa
ZIENTZIA
DIBERTIGARRIA
TEKNOLOGIA
ETA IRUDIA

Karmele
Goitia.
Begoña
Garaizar.

Javier
Etxeberria.
Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.
Ainara
Audikana

HAUSPOA PROIEKTUA: PLANGINTZA 2018/2019
2. SAIOA: 16:00 – 17:00
ASTELEHENA
JARDUERA
Matematika 2.
Zikloa.
ERREFORTZUA
Matematika 2.
Zikloa.
PENDIENTE.
Gizarte 1.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta
PENDIENTE

LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA
INFORMATIKA
GELAK
ZINEA ETA
HISTORIA
BIZIKLETAK
KONPONTZEKO
TAILERRA
EGUR
TAILERRA

ARDURA
Josu
Esnaola.
Josu
Esnaola.
Ane Benito.

Inazio
Zabalza eta
Lourdes
Vaquero.
Araika
Aranguren.
Ane Benito.
Aitor Iridoi.
Aitor Iridoi.

ASTEARTEA
JARDUERA
Euskara 2.
Zikloa.
ERREFORTZUA
Euskara 2.
Zikloa.
PENDIENTE
Bio-Geo 1.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta
PENDIENTE
Fi-ki 1. Zikloa
ERREFORTZUA
eta
PENDIENTE
LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA
INFORMATIKA
GELAK
LOREZAINTZA
TAILERRA
XXI. MENDEKO
ZINEA
ORKESTRA

ARDURA
Amaia
Boneta.

OSTEGUNA
JARDUERA
Gaztelania 2.
Zikloa
ERREFORTZUA
Gaztelania 2.
Zikloa
PENDIENTE
Ingelesa 1.
Zikloa
ERREFORTZUA
eta
PENDIENTE

ARDURA
Karmele
Goitia.

Inazio
Zabalza eta
Lourdes
Vaquero.
Araika
Aranguren.
Kontxi
Salaberria.
Nerea
Etxezarreta.

LIBURUTEGIA,
NORBANAKO
LANA

Maialen
Belarra

INFORMATIKA
GELAK
IRAKURKETA
PLANA
Oinarrizko
Ofimatika.

Araika
Aranguren.
Aitor Iridoi.

Javier
Etxeberria.

PUNTU
TAILERRA
ESKULAN
TAILERRA

Koldobike
Mitxelena.
Ainara
Audikana

Amaia
Boneta.
Ixabel
Alkain.

Karmele
Goitia.
Begoña
Garaizar.

Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.

Javier
Etxeberria.

2.5. ASTEAZKENETAN
EGONGO DIREN
JARDUERAK.

Asteazkenetan ez ditugu aurreikusi ikasleentzako jarduera bereziak.
Egun horretan irakasleek behar dituen koordinatzeko ekintzak egiten ditugu
ikastetxean: koordinazio bilerak, klaustroak, ebaluazio saioak,
irakasleentzako formakuntza.
Hala ere, uste dugu Hauspoa proiektuaren egitura aukerarik paregabea
izango dela egun honetan ere ikasleak eta gurasoak erakartzeko eta, bereziki,
egitura batzuetan parte hartu dezaten.
Hori dela eta, asteazkenak ere Hauspoan sartu nahi ditugu; eta
proposatzen dugun antolakuntza bereziari esker irakasleen jarduera bereziak
eta ikasle eta gurasoekin koordinatzeko guneak barne hartzen ditugu.

HAUSPOA PROIEKTUA: PLANGINTZA 2018/2019
ASTEAZKENAK
JARDUERA
14:00
–
16:00
16:00
–
18:00
18:00

ARDURA

JARDUERA

ARDURA

JARDUERA

ARDURA

Klaustroak.

Zuzendaria.

Ebaluazio
bilerak.

Ikasketa
buruak.

Zikloko
bilerak.

Zuzendaritza

Gurasoekin
bilerak.

Tutoreak.

Normalkuntza
batzordea.

Batzordea

Formakuntza.

Zuzendaria.

Gurasoei
zuzendutako
hitzaldiak.

Guraso
Elkartea.

Gurasoen
Juntako
bilerak.

Guraso
Elkartea

Bizikasi:
Behatokia /
Elkarbizitza
batzordea.

Ikasketa
Burutza.

BIZIKASI EKIMENAREN ESKU-HARTZEA.
Txingudi BHIn azken urteetan mantendu izan dugu Elkarbizitza
batzordea. Sei irakaslek osatu dute Batzordea. Astero bildu da asteazkenetan,
goizeko saio lektibo batean, ikastetxean bizikidetza mantendu eta

kudeatzeko. Duela lau ikasturte Elkarbizitza batzordearen barruan Behatokia
sortu genuen. Testu inguruko honetan izan genuen aukera ikasleak talde
dinamizatzaile honetara erakartzeko. Azken urteetan ikasleek elkarbizitza
positiboan ikasleek iritzia eman dute eta elkarrekin erabakiak hartu dira.
Hala ere, ordu lektiboetan zaila izan da kudeatzea ikasleen partaidetza.
Horregatik garrantzia ematen diegu antolaketa berri honi:
 Alde batetik, asteazken arratsaldeetan antolatu ahalko dugu
batzordearen funtzionamendua: irakasleek, ikasleek eta gurasoek
ikastetxearen dinamikan hain garrantzitsua den elkarbizitzaren
inguruan erabakiak hartzeko aukera izango dugulako elkarrekin.
 Beste aldetik, Bizikasi ekimenak antolaketaren beste aukera bat
eskaintzen duelako, eta antolakuntza berri hori datorren ikasturtearen
hasieratik martxan jarriko dugu:
o Elkarbizitza positiboa sustatzeko estrategiak zehaztuko ditugu
elkarrekin.
o Indarkeriarik gabeko ikastetxea izaten jarraitzeko urratsak hiru
estamentuaren artean egingo ditugu.

-

3. JARDUERA BAKOITZAREN
ZEHAZTAPENAK.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: GAINDITU
GABEKO IKASLEEI ARRETA
JARDUERAK
Gainditu
gabekoei
arreta:
Matematika.

Gainditu
gabekoei
arreta:
Euskara.

Gainditu

HELBURUAK
Ikasturtean
zehar
ikasgaia
gainditzea.

LORPENADIERAZLEAK
- Lehenengo
asteetan
jarraipena
zehatza egin
beharko da.
- Ondoren,
aurrebaluazio
eta ebaluazio
bakoitzean:
ikaslearen
aurreratzea
aztertu.
- Kurtso
bukaeran:
ikasgaia
gainditzearen
ehunekoa.
- Ikasleei eta

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Lehenengo eta
Bigarren Zikloko
gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.

- Lehenengo
Zikloko gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Liburutegia.
- Lehenengo

IKASALE
HARTZAILEAK

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 48 (42
ikasle 1. Ziklokoak
/ 6 ikasle Bigarren
ziklokoak) ikaslek
ez zuten gainditu.
Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 13
ikaslek ez zuten
gainditu).

Mari Carmen
Munduate.
Joselu
Sanchez.
Lupe Ruiz.
Itziar Cuevas.

Aurten gainditu

Jone

- Matematika
Mintegiko Burua:
Josu Esnaola.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Euskara Mintegiko
Burua: Itziar Unzain.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Gaztelaniazko

Irune
Arrizabalaga.
Itziar Unzain.
Maialen
Belarra.

gabekoei
arreta:
Gaztelania.

familiei: asetzegradua
aztertzeko
inkesta.

Zikloko gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Liburutegia.

gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 21
ikaslek ez zuten
gainditu.

Berasategi.
Nerea
Etxezarreta.
Inazio
Zabalza.

Gainditu
gabekoei
arreta:
Ingelesa.

- Lehenengo
Zikloko gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Liburutegia.

Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 25
ikaslek ez zuten
gainditu.

Esther de la
Iglesia.
Begoña
Garaizar.

Gainditu
gabekoei
arreta:
Gizartea.

- Lehenengo
Zikloko bi gela.
- Informatika gela
1.

Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 25
ikaslek ez zuten
gainditu.

Ane Benito.
María Eugenia
Kortabarria.

Gainditu
gabekoei
arreta:
Biologia /

- Lehenengo
Zikloko gela bat.
- Bigarren Zikloko
gela bat.

Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018

Ixabel Alkain.
Alaitz Urizar.

Mintegiko Burua:
Karmele Goitia.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Ingeleseko
Mintegiko Burua:
Esther De la Iglesia.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Gizartearen
Mintegiko Burua:
Ane Benito.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Natur Zientziak
Mintegiko Burua:
Gari Fdez de Pinedo.
- Gainditu gabekoen

Geologia.

- Biologia
Laborategia.

Gainditu
gabekoei
arreta: Fisika
/ Kimika.

- Lehenengo
Zikloko gela bat.
- Fisika eta
Kimikako
Laborategia.

ikasturtean 18
ikaslek (10 ikasle
lehenengo
Ziklokoak / 8
ikasle bigarren
Ziklokoak) ez
zuten gainditu).
Aurten gainditu
gabe izango duten
ikasleak.
2017/2018
ikasturtean 14
ikaslek ez zuten
gainditu).

tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
Garbiñe
Milikua.
Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.

- Natur Zientziak
Mintegiko Burua:
Gari Fdez de Pinedo.
- Gainditu gabekoen
tutorea: Kontxi
Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

GUZTIRA, joan
den ikasturtean
zeozer gainditu
gabe izan zutena:
65 ikasle.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: IKASGAIAK
INDARTZEN
JARDUERAK

HELBURUAK

LORPEN-

IKASTETXEAREN

IKASLE

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

ADIERAZLEAK
Matematika
ikasgaia
indartzea.

Euskara
ikasgaia
indartzea.

Gaztelania
ikasgaia
indartzea.

Ingelesa
ikasgaia
indartzea.

- Aurtengo
ikasturtean
(2017/2018)
ikasgaiarekin
arazoak izan
dituzten ikasleak
(nahiz eta kurtso
bukaeran
gainditu)
lagundu,
hurrengo
ikasturtean
emaitzak
hobetzeko
asmoz.

- Ikasle eta
familiekin hitz
egin eta gero,
zenbat ikaslek
parte hartzen
dute hasieratik.
- Lehenengo
asteetan
jarraipena
zehatza egin
beharko da.
- Ondoren, 1.
aurrebaluazio
eta 1.
ebaluazioa eta
gero: zenbat
ikaslek gehiagok
parte hartzea
erabaki dute.
- Kurtso
bukaeran:
emaitzak
hobetu diren.
- Ikasleei eta
familiei: asetzegradua
aztertzeko
inkesta.

BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Lehenengo eta
Bigarren Zikloko
gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Lehenengo eta
Bigarren Zikloko
gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Bigarren
Zikloko
Informatika 1 eta
2 gelak.
- Liburutegia.
- Lehenengo
Zikloko gelak.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Liburutegia.
- Lehenengo eta
Bigarren Zikloko
gelak.
- Lehenengo

HARTZAILEAK
- Aurtengo
ikasturtean
(2017/2018)
ikasgaiarekin
arazoak izan
dituzten ikasleak
(nahiz eta kurtso
bukaeran gainditu).

Araika
Aranguren.
Josu
Esnaola.

- Matematika
Mintegiko Burua:
Josu Esnaola.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

Amaia
- Euskara Mintegiko
Boneta.
Burua: Itziar
Imanol Anza. Unzain.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

Adibide moduan, 1.
ebaluazioan
ikasgaia gainditu
gabe izan duten 1.
mailako ikasle
kopurua:
 Matematika: 32.
 Euskara: 30.
 Gaztelania: 11.
 Ingelesa: 37.
Nerea
Etxezarreta.
Lourdes
- Aurtengo ikasle
Vaquero.
errepikatzaileak:
Nagore
21 ikasleak dira.
Zamarreño.
Iñigo Roteta.
María
Fuentes.

- Gaztelaniazko
Mintegiko Burua:
Karmele Goitia.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Ingeleseko
Mintegiko Burua:
Esther de la Iglesia.
- Ikasketa buruak:

Zikloko ikasleen
ordenagailuak.
- Liburutegia.
- Bigarren
Zikloko bi gela.
- Informatika
gela 1.

Gizartea
ikasgaia
indartzea.

Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
Arantxa
Odriozola.
Iñigo Plaza.

Biologia /
Geologia
ikasgaia
indartzea.

- Lehenengo
Zikloko gela bat.
- Bigarren
Zikloko gela bat.
- Biologia
Laborategia.

Eneko
Pillado.

Fisika /
Kimika
ikasgaia
indartzea.

- Lehenengo
Zikloko gela bat.
- Bigarren
Zikloko gela bat.
- Fisika eta
Kimikako
Laborategia.
- Musika gela.

Garbiñe
Milikua.
Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.

Musika
ikasgaia
indartzen.

- 1. eta 2.
mailetako
ikasleak bereziki
txirula jotzen
arazoak dituzten
ikasleentzat.
- Irakasleak

Javier
Etxeberria.

- Gizartearen
Mintegiko Burua:
Ane Benito.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Natur Zientziak
Mintegiko Burua:
Gari Fdez de
Pinedo.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Natur Zientziak
Mintegiko Burua:
Gari Fdez de
Pinedo.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.
- Musika/Plastika
Mintegi burua:
Javier Etxeberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

proposatuko ditu
partehartzaileak.
- Ikasleek ere
izena eman
dezakete izena.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: ORIENTAZIOA
ETA ANTOLAKETA
JARDUERAK

HELBURUAK

Bidelaguna.

- Zailtasunak
edo atzerapenak
dituzten ikasleei
laguntza eman.
- Eskolaorduetatik
kanpo orientazio
pertsonalizatua
eskaini.
- Oinarrizko
gaitasunak
garatzen
lagundu.

LORPENADIERAZLEAK
- Aurre ebaluaketa
eta ebaluaketa
saioetan irakasle
talde osoa, ikasketa
burua eta
Orientatzailea:
proiektuaren
balorazioa egiteko.
- Kurtso bukaeran:
helburuen lorpen
maila; erabilitako
baliabideak;
erabilitako
metodologia eta
estrategiak; ekintzak
egokiak izan diren;
monitore eta familia
arteko harreman eta
koordinazioa…

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Lehenengo
Zikloko gela bat.
- Lehenengo
Zikloko ikasleen
ordenagailuak.

IKASLE
HARTZAILEAK
Aldez aurretik
aukeratuak
izan diren
zortzi ikasle.

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Monitoreak.
Kontxi
Salaberria.

- Kontxi Salaberria.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

Ikasten
ikasteko
tailerra.

Heziberrin
zehazten den
‘Ikasten
ikasteko
konpetentzia’
lantzea.

Orientazioa
2. Zikloa.

- Ordutegi
arruntean
egiten den
Orientazio lana
arratsaldean
indartu.
- Hezkuntza
Orientazioa
eskaini.
- Ondorengo
ikasketen
inguruan
informazioa eta
aholkua eman.

- Aurrebaluazioetan
eta ebaluazio
bileretan zehaztu
lantzen diren edukiak
bestelako ikasgaietan
islatzen diren.
- Kurtso bukaeran
Orientazio
Mintegiaren memorian
ondorioak jaso.
Kurtso bukaeran
Orientatzailaren
memorian
eraginkortasuna
adierazi.

Orientazio
Mintegia.

Teknikak
hauetan
trebatu nahi
edo behar
dituzten
ikasleak.

Koldobike
Mitxelena.
Reyes
Ramírez de
Arellano.
Amaia
Mintxero.

- Orientazio Mintegi
burua: Reyes
Ramirez de
Arellano.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

Orientazio
Mintegia.

Kurtsoan zehar
laguntzeko
beharrak izan
dituzten
ikasleak eta
familiak.

Ohiana Osa.
Lurdes
Ibarra.
Gorka
Alijostes.

- Orientatzailea:
Ohiana Osa.
- Aniztasuna
Mintegia.
- Ikasketa buruak:
Arantxa Odriozola
eta Iñigo Plaza.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: ZERBITZUAK

JARDUERAK

HELBURUAK

LORPENADIERAZLEAK

Liburutegia.

- Goizean
eskaintzen diren
zerbitzuak
arratsaldean ere
eskuragarri eduki:
lan mailegua,
banakako edo
taldeko ikasteko
gunea,
irakurketen
inguruko
aholkuak…
- Guraso
Elkarteak edo
Mintegiek
antolatzen
dituzten
jarduerak
antolatzeko lekua
aproposa eskaini.
- Hiru Informatika
gelak zabalik
eduki: irakasleek
hainbat jarduerak
edo proiektuak

- Kurtso bukaerako
memorian adierazi:
jarduerak;
eraginkortasuna;
Guraso elkartearen
eta Mintengien
asetze-maila.

Informatika
gelak.

- Kurtsoan zehar
sortu diren
beharrei laguntza
eskaini da.

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Liburutegia.

Ikastetxean
dauden hiru
Informatika
gelak.

IKASLE
HARTZAILEAK

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Ikastetxearen Liburutegian
ikasle guztiak. lan egiten
duten bi
irakasleak:
Inazio Zabalza
eta Lourdes
Vaquero.

- Liburutegiaren
arduradunak.
- Zuzendaria:
Karmele San
Martín.

Ikastetxearen - Informatika
ikasle guztiak. irakaslea:
Araika
Aranguren.
- Ikastetxearen

- Informatika
irakaslea: Araika
Aranguren.
- Premia
arduraduna: Javier

bertan aurrera
eramateko;
ikasleek
erabiltzeko;
Guraso Elkarteak
familiei
antolatzen dituen
ikastaroak edo
saioak bertan
antolatzeko.

Premia
arduraduna:
Javier
Etxeberria.

Etxeberria.
- Zuzendaria:
Karmele San
Martín.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: ZALETASUNAK
JARDUERAK
Irakurketa
Plana:
idazleak
ikastetxean.

HELBURUAK

- Irakurtzeko
zaletasuna
bultzatu.
- Hainbat libururen
idazleak
ezagutzeko aukera
izan.
- Ekintza
sortzailearen
bitartez,
irakasleak, ikasleak
eta familiak ikas
komunitate batean
parte hartzen
dugula sentitu.
XXI. mendeko - 4. DBHko ikasleek
Zinea.
aukerako ikasgaia
dutenaren ekintza
osagarri bezala,
azken urteetan zine

LORPENADIERAZLEAK
- Ikasleen
parte hartzea.
- Jardueraren
balorazioa:
inkesta baten
bitartez
asetze maila
jakin.

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Liburutegia.
- Areto nagusia.

- Areto nagusia.

IKASLE
HARTZAILEAK

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Nahi
duenarentzat.
Jarduera
honetan
irakasleak,
ikasleak eta
familiak parte
hartzen ari
dira.

Liburutegiaren
arduradunak.
Normalkuntza
batzordearen
arduraduna:
Aitor Iridoi.
Gaztelaniazko
mintegi burua:
Karmele Goitia.

- Normalkuntza
batzordearen
arduraduna: Aitor
Iridoi.

Bigarren
Zikloko
edozein
ikaslearentzat
zuzendua

4. DBHko Zine
Hizkuntza
aukerako
ikasgaiaren
arduraduna:

Nerea Etxezarreta.

Zinea eta
Historia.

Informatika
musikala.

Lorezaintza
tailerra.

generoak,
zuzendari eta
teknika
adierazgarrienak
ezagutu.
- Bigarren Zikloaren
Gizarte ikasgaian
Historia ikasten
dena Zineak
eskaintzen duen
ikus puntu
osagarriarekin
lotzea.
Ezagutu:
- Soinu grabazioa.
- Partiturak
editatzeko
prozesadorea.
- Konposizioa.
- Ikasleak eskolan
izan daitezkeen
landare mota
ezberdinei
buruzko ezagutzak
eta zainketa
gaitasunak
eskuratzea.
- Lorezaintzaren
mundurako grina
bultzatzea.

dago.

Nerea
Etxezarreta.

- Areto nagusia.

Bigarren
Zikloko
edozein
ikaslearentzat
zuzendua
dago.

Gizarte
Mintegiko
burua: Ane
Benito.

Ane Benito.

- Musika gela.
- Informatika
gela.

2., 3. eta 4.
mailako
ikasleentzat.

Javier
Etxeberria.

Javier Etxeberria.

Kontxi
Salaberria.

Kontxi Salaberria.

- Landareak bizi Edozein ikasle.
daitezkeen
edozein espazio
(eraikina eta
pista).
- Tailer bezala
Natur Zientziako
laborategia.

Puntu
tailerra.

- Ikastetxearen
apainketa
bultzatzea ere.
- Puntuaren
lehenengo urratsak
eman, guretzat eta
gure ingurukoentzat
moda osagarriak
egiten ikasi:
bufandak, bufanda
bilduak, poltsak,
txanoak, kuxinak,
manta txikiak.

- Gelak.

Txingudi BHIko
ikasle
guztietzat
zuzendua
dago.

Koldobike
Mitxelena.

Koldobike
Mitxelena.

- Laborategiak.

Edozein ikaslek
parte hartu
dezake.

Biologia /
Geologia eta
Fisima / Kimika
irakasleak:
Ixabel Alkain
eta Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.

Ixabel Alkain eta
Garikoitz Fdez. de
Pinedo.

- Norberaren
eskuaz baliatuz,
gustuko sormena
bultzatu.
Zientzia
dibertigarria.

- Adin
desberdinetako
ikasleek elkarrekin
lan egin
tailerretan; alde
batetik DBH-ko 1.
eta 2. mailakoak,
eta beste aldetik 3.
eta 4. mailakoak.
- Jarduera

Sukaldaritza
eta
Nutrizioa.

Robotika.

Bizikletak
konpontzeko

desberdinak garatu,
zientziarekin bat
eginez, eta
horietan, garapen
pertsonalaren
desberdintasunak
erabiliko dira
laguntzak
bultzatzeko.
- Heziketa integrala
eta baliozkoa
sustatu neska
mutilen artean.
- Elikadura
osasuntsua sustatu:
Tokian tokiko eta
garaian garaiko
produktuen
identifikazioa.
- Gaur egun
robotikaren
inguruan dauden
programazio
lengoaiak ezagutu
eta hauek hardware
jakin bat erabiliz
praktikak egin.
- Bizikleta baten
atalak ezagutu,

- Jangela.

Ikasleek eta
Gurasoek parte
hartu
dezakete.

Biologia /
Geologia eta
Fisima / Kimika
irakasleak:
Ixabel Alkain
eta Garikoitz
Fdez. de
Pinedo.

Ixabel Alkain eta
Garikoitz Fdez. de
Pinedo.

- Informatika
gela.

Edozein ikaslek
parte hartu
dezake.

Teknologia
mintegiko
irakasleak.

Aitor Iridoi.

- Teknologia
gelak.

Edozein ikaslek
parte hartu

Teknologia
mintegiko

Aitor Iridoi.

tailerra.

beraien
funtzionamendua
aztertu eta
oinarrizko
konponketak eta
mantenimendua
egiten ikasi.

Egur tailerra.

- Egur motak
ezagutu eta egur
tailarako tresna eta
erremintak
erabiltzen ikasi
tailak egiteko.
- Txirula orkestra
batean oinarri
bezala hartu.
- Ikasleren batek
parte nahi badu
jotzen duen beste
instrumentu
batekin ere aukera
eman.
Hiru helburu:
- Segurtasuna.
- GPS-arekin
nabigatzea.
- Bidaiak
antolatzea.
Google-ko tresnak

Orkestra.

GPS
Orientazioa.

Oinarrizko

dezake.

irakasleak.

- Teknologia
gelak.

Edozein ikaslek
parte hartu
dezake.

Teknologia
mintegiko
irakasleak.

Aitor Iridoi.

- Musika gela.

Edozein ikasle.

Javier
Etxeberria.

Javier Etxeberria.

- Informatika
gela.

Edozein ikasle.

Gorputz
Hezkuntza
mintegiko
irakasleak.

Kontxi Aristondo.

- Informatika

Edozein ikasle.

Javier

Javier Etxeberria.

Ofimatika.

Teknologia
eta Irudia.

Eskulan
tailerra.

ikasi:
- Testu editorea.
- Kalkulu orria.
- Aurkezpenak.
- Teknologia
berriak
aprobetxatu
ikasleak
Artearen
mundura
hurbiltzeko.
- Ikaslearen
sormena
sustatu,
eskulanen
bitartez.

gela.

Etxeberria.

- Informatika
gela.

Edozein ikasle.

Plastika
mintegiko
irakasleak.

Plastika mintegiko
irakasleak.

- Plastika gela.

Edozein ikasle.

Plastika
mintegiko
irakasleak.

Plastika mintegiko
irakasleak.

JARDUERA BAKOITZAREN ZEHAZTAPENAK: GURASO
ELKARTEAK ANTOLATUKO DITUEN JARDUERAK.
JARDUERAK

HELBURUAK

LORPENADIERAZLEAK

Gurasoentzako
hitzaldiak:
ciberbulling.

Ikasleekin lantzen
den gaia gurasoekin
ere konpartitu.

- Gurasoen
parte hartzea.
- Jardueraren
balorazioa:
inkesta baten
bitartez asetze
maila jakin.

Familiak eta
gaur egungo
gizartearen
erronkak.

Nerabetasunarekin
erlazionatua dauden
erronkak eta
familien eskuhartzea aurkeztu.

IKASTETXEAREN
BALIABIDEAK /
ESPAZIOAK
- Areto nagusia.

- Areto nagusia.

IKASLE
HARTZAILEAK

IRAKASLEAK

KOORDINATZAILEA

Txingudi BHIko
familia
guztientzat
zuzendua
dago.

Hitzaldia
Barne Sailako
arduradunek
emango
dute.

Txingudi BHIko
familia
guztientzat
zuzendua
dago.

Norbera-ren
arduradunek
emango
dute.

- Guraso
Elkartearen
arduraduna.
- Txingudi BHIko
zuzendaria:
Karmele San
Martín.
- Norbera
erakundea.
- Txingudi BHIko
zuzendaria:
Karmele San
Martín.

Guraso Elkarteak Hauspoa proiektua behar bezala garatzeko
konpromisoa hartzen du.
Honek suposatzen du lan egingo duela proiektuaren ezaugarriak
familiengana egoki iristeko eta, bereziki, ikasleek proposatzen diren
ekintzetan parte hartzeko. Hau izango da inplikazio
garrantzitsuenetariko bat.
Jarduerak ere antolatuko ditu. Momentu honetan aurrekoan
agertzen diren ekintzak proposatu ditu Guraso Elkarteak. Kurtso
hasieran eta, batez ere, kurtsoan zehar beste behar batzuen
erantzunak sortuko dituela uste du eta posible izango dela proiektuaren
egutegian txertatzea.
Bukatzeko, Guraso Elkarteak proposatu diren jardueretan
laguntza emateko konpromisoa adierazten du. Proiektuaren
lehenengo urtea dela jakinda, kurtsoan zehar aztertuko ditu,
zuzendaritzaren taldearekin batera, sortzen diren beharrak.

4. GELAK BETETZEA
LEHENENGO
ZIKLOKO 10
GELAK

BIGARREN
ZIKLOKO 11
GELAK
ARETO
NAGUSIA
INFORMATIKA
GELA 1

ASTELEHENAK ASTEARTEAK
Matematika.
Euskara
Gizarte.
Biologia /
Geologia.
Fisika eta
Kimika.
Bidelaguna.
Bidelaguna.
Matematika.
Euskara.
Gizarte.
Biologia /
Geologia.
Fisika eta
Kimika.
Zinea eta
XXI. mendeko
Historia.
Zinea.
Bi egunetan irekia.

INFORMATIKA
GELA 2
INFORMATIKA
GELA 3
LIBURUTEGIA

Robotika.

TEKNOLOGIA
GELA

Egur tailerra.
Bizikletak
konpontzeko
tailerra.

MUSIKA GELA

ASTEAZKENAK OSTEGUNAK
Zikloko
Gaztelania.
bilerak.
Ingelesa.

Zikloko
bilerak.

Gurasoentzako
hitzaldiak.

Informatika
musikala.
Bi egunetan irekia.

Liburutegia zabalik.

Informatika
musikala.
Orkestra.

Gaztelania.
Ingelesa.

Normalkuntza
batzordearen
bilerak.

Klaustroak.
Irakasleen
formakuntza.

Egun
honetan
irekia.
GPS-rekin
Orientazioa.
Oinarrizko
Ofimatika.
Irakurketa
Plana:
idazleak
ikastetxean.

5. IKASLEEN ETA FAMILIEN
PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO
ESTRATEGIAK
Txingudi BHIn ondo badakigu:
- berrikuntzaren esparruan lan egitea funtsezkoa dela, nahi badugu
bikaintasunaren bidea abiatzea;
- planteatzen ditugun berrikuntzak ekarpen onuragarria egin dezaten, gure
hezkuntza-komunitatearen ezaugarrietara egokitu behar ditugula;
- ikastetxearen barne-baldintzak aldatu nahi baditugu, eskolakomunitatearen konplizitatea beharrezkoa dela.
Horregatik, Proiektua aurrera eraman nahi badugu, denok badakigu
familien adostasuna eta parte-hartzea aktiboa ezinbestekoa izango dela.
Azken finean, familiak ere Txingudi BHI dira.
Beste aldetik, badakigu jardueretan ikasleen parte-hartzea aukerakoa
izango dela, eta familien esku geratuko dela seme-alabek parte hartuko duten
ala ez.
Hona hemen familien inplikazioa sustatzeko estrategiak:
o kurtso bukaeran egongo diren familien bileratan, Hauspoa
proiektuaren berri emateko, arratsaldeetan parte hartzearen
garrantzia azpimarratuko dugu.
o ekainaren hasieran 6. mailako gurasoekin bilera berezia izango
dugu, hau da, gure ikastetxean ikasle berriak izango diren
gurasoekin. Uste dugu eraginkorra izango dela, bereziki, behar hori
azpimarratzea berria izango diren gurasoei, lau ikasturteko etapan
egongo direnei, hain zuzen ere.
o Ikasgairen bat gainditu gabe gelditzen bazaio ikasleari
azpimarratuko zaio datorren ikasturtean ondo berreskuratzeko
arratsaldeetan izango duen laguntza.
o Familiak ere horrelako mezua jasoko du. Kasu honetan, jasoko
duten mezua hau izango da: jarduera hauetan parte hartzea
ezinbestekoa izango da.
o Zorionez, Guraso elkartea eta irakasleen klaustroa bat datoz
inplikazio behar honetan. Guraso elkarteak ere mezu hau
bideratzeko konpromisoa hartu du lehentasuna bezala, bai beren
idazkietan baita aldiro egiten dituzten bileretan ere.
o Klaustroaren aldetik, tutoreek egin dezaketen lana funtsezkoa
iruditzen zaigu. Bereziki beraiek ezagutuko dituzte beharrak
dituzten ikasleak nortzuk izango diren, eta familiekin duten

harremanari esker kasu bakoitzeko aholku onenak transmititzeko
aukera izango dute.
o Baina ez hori bakarrik. Eskola arazoak ez dituzten ikasleek ere beste
tailerretan parte hartzeko mezua jasoko dute tutoreen aldetik,
ikasleak eta beraien familiak.
o Familiak konpromiso idatzia sinatzera animatuko ditugu.
Konpromiso honek ikaslea modu erregularrean ikastetxera etorriko
dela bermatuko du.
o Ikastetxeak eta Guraso Elkarteak dituzten baliabide digitalak
erabiliko ditugu gure Hauspoa proiektuaren ezaugarri, nabardura
eta berezitasun guztiak jakinarazteko, zalantzak jaso eta
erantzuteko eta, orokorrean, iradokizunak konpartitzeko.

6. IRAKASLEEN DEDIKAZIOORDUAK BERRANTOLATZEKO
PROPOSAMENAK.
 Aurten, 2017/2018 ikasturtean, 50 irakaslek jardunaldi osoa dute
Txingudi BHIn. Beste 4 irakaslek murriztua.
 Jardunaldi osoa duten irakasle guztiek astean ordu bat emango dute
Hauspoaren jardunaldiak aurrera eramateko.
 Proiektu honetan adierazi dugun bezala, jarduera guztietan arduradunen
izenak agertzen dira. Irailean irakasle batzuk egongo ez balira,
ordezkatzen dituztenek hartuko dute dagokien ardura.
 2018/2019 ikasturtean klaustrokide bakoitzak 30 ordu eskainiko
ditu arratsaldeetan, Hauspoa proiektuan zehazten diren
jardueretan.
 Datorren ikasturtean 55 irakaslek osatuko dute Txingudi BHIko
klaustroa, gutxi gora behera. Horrek suposatzen du Klaustroak
1210 ordu eskainiko dizkio Hauspoa proiektuari.
 Irakasleen ordutegietan, horrela jasoko dira ordu lektiboak eta
osagarriak:
 17 ordu lektiboak;
 Hauspoaren ordua;
 Mintegi ordua;
 Gurasoei arreta;
 Formakuntza ordua;
 Zaintzak.
 Berrantolatze honek ez ditu irakasleen lan-baldintzak urratzen.
Ikasleentzat proposatzen diren jarduerak berrantolatzea bermatu eta
gauzatzeko, irakasleen iritziak jaso dira hainbat momentutan:
koordinazio bilerak, mintegi bilerak, klaustroak...
 Irakasle batzuek jarduera bat baino gehiago eskaini du. Proiektuaren
dedikazioa beste irakasleena baino handiagoa bada, zuzendaritza
taldea saiatuko da orekatzen guztien dedikazioa, beti ere dedikazio
orokorrean murrizketarik izan gabe.

7. PROGRAMAREN
KOORDINAZIOA ETA EMAITZAK
EBALUATZEKO PLANA.
Irailean batzorde bat sortuko dugu ikastetxean, honako pertsona hauek
osaturikoa:
- Ikastetxeko zuzendaria: Karmele San Martín.
- Proiektuaren irakasle arduraduna.
- Ikastetxeko gurasoa.
- Ikastetxeko ikasle bat.
- Berritzeguneko kidea.
- Ikastetxeko ikuskaria: Xabier Balerdi.
Zuzendaritza taldeak proiektuaren jarraipen etengabea egin beharko du.
jarraipen eta hobekuntza-batzordea biltzen den bakoitzean proiektuaren
ebaluazioa egin beharko du.
Proiektuaren koordinatzaileak, bere aldetik, jardueren jarraipen zuzena
egingo du. Hain zuzen ere, neurtuko du:
o Ikasleak parte hartzeko jarraitu diren estrategiak baliogarriak izan
diren.
o Kurtsoaren hasieran, jardueretan izena eman duten ikasleen
kopurua.
o Jarduera ezberdin artean sortzen diren arazoak: ikasleak ordu
bereko jardueretan parte hartu nahi duen, baliabideak modu
egokian erabiltzen direla…
o Kurtsoan zehar, eta hezkuntza beharrak aztertuak, ikasleak
jarduera batzuetan sartu daitezkeen.
o Ze eragina duten jarduera batzuek ebaluazioetan: ikasleen emaitzak
hobetu diren, aukera berriak sortu diren…
o Kurtso bukaeran helburuen eta jarduera bakoitzaren lorpen
adierazleak bete diren.
o Datorren ikasturtean martxan jarriko den Irakurketa Planari
dagozkion jarduerak ondo ezarri diren.
o Ikastetxearen elkarbizitzaren aldetik, eskola giroa hobetu den.
Datu hauek guztiak Hezkuntza Ikuskaritzaren eskura egongo dira.

2018-2019 IKASTURTEA

SARE HEZKUNTZA GELAN

IRUNEN, 2019KO OTSAILAREN 28AN

MOODLE

KLAUSTROAREN ONARPENA:
GOI BATZORDEAREN ONARPENA:

JAVIER ETXEBERRIA MANTEROLA
(Proiektuaren arduraduna)
KARMELE SAN MARTIN
(Txingudi BHIko zuzendaria)

PROIEKTUAREN EDUKIA

1

Inplikazioa eta presentzia ikastetxearen hezkuntza-proiektuan.

Irungo Txingudi BHI-ak bere hastapenetatik argi izan du beti gure hezkuntzasistemak, kalitatezko zerbitzua eskaini nahi badu, gizartearen aldaketei eta
eskakizun berriei modu azkar eta egokian erantzuteko etengabe garatu eta
errealitateari egokitu behar zaiola. Gaur egun, aurrerapen teknologikoetan
oinarritutako ezagutza-gizarte eta ekonomia aldakor eta malgu honen
testuinguruan, agerian gelditzen da gure haur eta gazteei berrikuntza teknologikoek
sortutako erronkei aurre egiteko eta ekoizpen ereduen eta gizartearen aldaketetara
ohitzeko beharrezkoak diren bitartekoak eman behar dizkiegula.
Bizi dugun ezagutza gizarte honetan, teknologia berriei esker, hezkuntzaaukera berriak sortzen zaizkigu eta informazioa iturri anitzetatik etortzen zaigu
(eremu formal eta ez-formal), eta hortaz, hezkuntza-eragileok bide berriei ekin eta
informazio hori lortu, iragazi, kudeatu, landu eta zabaltzeko prestakuntza izan
beharko genuke. Horrela, gure gazteei, lan munduan eta gizartean haien sarbidea
erraztuko diegu. Beraz, oinarrizkotzat jotzen dugu gure hezkuntza komunitatea
osatzen dugun partaide guztiek prestakuntza lortu behar dugula Informazio eta
Komunikazio Teknologiek ematen dituzten informazioa, hezkuntza-aukerak,…
ezagutzeko, sailkatzeko, kudeatzeko, material didaktikoak sortzeko, eta igortzeko.
Ikastetxeko Hezkuntza-proiektuan, besteak beste, ildo hauek ditugu IKTei
erreferentzia egiten dietenak:
 Ikastolaren ohiko bizitzan Informazio eta Komunikazio Teknologiak
bultzatu eta erabiliko dira
 Ikasleen Curriculum-eko edukiak baliabide gisa IKTak erabiliko dira
 Ikasleak teknologia berriak erabiltzen trebatu behar ditugu.
 IKTen inguruko berrikuntzetan eguneratuak izateko formakuntza planak
sustatu eta antolatu irakasleentzat.
Ikastetxeak azken ikasturte hauetan, indar berezia jarri du tresna digitalen
antolaketa eta kudeaketa egoki bati esker hezkuntza-proposamen didaktikometodologikoak bultzatzeko. Horretarako baliabide material berriak lortu ditugu eta
horiek erabiltzeko eta antolatzeko modu berriei ekin diegu.
1.1












Baliabide Materialak
ESKOLA 2.0: Lehenengo eta bigarren mailetako gela guztietan arbela digitala,
proiektorea, irakasle zein ikasle bakoitzarentzat eramangarriak daude.
Hirugarren eta laugarren mailetako gela guztietan arbela digitala, proiektorea
eta eramangarri bat irakaslearentzat daude.
3 informatika gela XXXXX ordenagailuekin osotara.
Liburutegian 5 ordenagailu
Irakasle gelan XXXX ordenagailu
Mintegietan XXXXX ordenagailu eta YYYYYY eramangarri.
Musika gelan: proiektorea, eramangarri bat eta audio ekipo bat daude.
Abiadura handiko WIFI berri bat
NNZZetako laborategian 7 eramangarri
Idazkaritzan eta zuzendaritzan: 6 ordenagailu eta 2 eramangarri.
Areto nagusian: pantaila erraldoia eta ordenagailu bat proiektore batekin.

1.2

2

Antolaketa
Aurrekoak aparte, badaude ikastetxean hainbat tresna eguneko kudeaketarako
eta irakaskuntzarako:
 ZERBITZARI bat ikastetxeko dokumentu guztiak gordetzeko eta kudeatzeko.
 GOOGLE APPS plataforma dago (txingudibhi.net dominiuan). Honekin
INTRANET bat osatu dugu irakasleen barneko komunikaziorako.
 MOODLE plataforma dago
 INIKA aplikazioa emaitzen eta ikasleen kudeaketarako.
 Ikastetxeko web orria.

Ikasketa digitaleko metodologiak, ikastetxearen, gelaren eta ikaslearen
eskalan.

Gure ikastetxeak ez du bultzatzen ikasketa digitalerako prozedura
metodologikorik, hala ere, eguneroko lanean irakasleriak ikuspegi ezberdinak
erabiltzen ditu. Bereziki ikuspegi konstruktibista, non ikasle eta irakasleen artean
ikasketa ingurugiro bat sortzen baitugu. HEZIBERRIk egiten dituen proposamenekin
bat egiten duena: proiektuen bidez lan egitea, edo “egoera arazo”-en bidez.
2.1

Ikastetxearen mailan
Irakasleei, zein ikasleei Google Apps-eko kontu bat ematen die ikastetxeak;
Gmail-ra eta eta beste tresneetara (Drive, Docs, Sheets, Classroom,…) sarbidea
ematen duena.
Ikastetxean ere badago Moodle plataforma bat, eta behar izanez gero,
ikasleei eta irakasleei sarbidea ematen zaie.
Irakasleok ematen diegu ikasleei formakuntza tresna berrien erabileran,
poliki-poliki, beharrak sortzen diren arabera; soluzio edo modu ezberdinak aurkituz.
Baina, irakasleon formakuntza ez dago guri gustatuko litzaiguke bezain
antolatuta, eta profil mota askotako irakasleak daude. Beraz, ikasleei eskaini ahal
diegun formakuntza desberdina izango da.
“Sare Hezkuntza Gelan” proiektuan onarpena eskatzeko, hauxe da arrazoi
nagusietako bat:
 Definitu ze baliabide digitalak bultzatu nahi dituen ikastetxeak,
homogeneizazioa lortzeko.
 Trebatu irakasleria tresna digital horien erabileran.
 Definitu zeintzuk izan daitezkeen ikuspegi metodologiko hoberenak
tresna hauek erabiltzeko.
Honela, teknologiaren erabilera uniformeagoa izango da, eta ez ditugu
erotuko ikasleak hainbeste teknologia ezberdinak erabiltzen.
2.2

Gelaren mailan
Gelaren mailan, goian aipatu den bezala, proiektu txikiak burutzeko erabiltzen
ditugu baliabide digitalak. Honek esan nahi du ikasleek informazioa bilatu behar
dutela, egiaztatu, prozesatu eta informazio berria sortu.
Gelan badaude 3 tresna edo lan egiteko moduak:
 Drive + Gmail: Drive-n partekatutako dokumentuen bidez ikasleei
ematen zaizkie behar dituzten datuak eta zereginak; eta Gmail-en
bidez egiten da ikasle-irakasle eta ikasleen arteko komunikazioa.
Sistema hau gero eta gutxiago erabiltzen da.

 CLASSROOM: Aurrekoaren antza dauka, baina askoz egituragoa dago.
Gainera Google Apps-eko tresna guztiekin batera lan egitea uzten du.
Baliabide hau da gehien erabiltzen dena ikastetxean.
 MOODLE: edo Gela Birtuala, gaur egun da munduan gehien erabiltzen
den ikasketa-ingurua, eta seguraski konpletoena. Ikastetxeko irakasle
gutxik erabiltzen dute formakuntza falta dela eta. Baliabide hau oso
indartsua da baina ezagutza minimo bat eskatzen du erabiltzeko.
Azken bi baliabide hauek dira ikastetxean bultzatu nahi ditugunak.
2.3

Ikaslearen mailan.
Ikaslearen mailan, ikastetxean ez dago dokumenturik non esaten den zein
izan behar den ikasleen gaitasun digitalaren maila ikasketak bukatzean. Honek
suposatzen du, ez dagoela zehaztuta zer, noiz eta nola ikasi behar duten baliabide
digital ezberdinen erabilera. Irungo Berritzuguneko laguntzarekin (Alex Arreseigor)
sortzen ari gara ikasturte honetan dokumentu hau.

3

Irakasleen trebakuntza teknologikorako zein pedagogikorako jardueren
planifikazioa.

Proeiktuak 2 urtetako iraupena izango du, eta 2 fasetan banatu nahi dugu:
lehendabizikoa formakuntzarako eta bigarrena edukien garapenerako eta gelan
martxan jartzeko.
3.1

MOODLE:

3.1.1 1. fasea: Moodle formakuntza(2019ko iraila – 2020ko martxoa)
Lehenengo fase honetan Moodle plataforma erabiltzeko eta kudeatzeko
behar den formakuntza emango da, eta hurrengo atalak jorratuko ditu:
 Inguru fisikoa vs Inguru birtuala
o Inguru birtualaren ereduak: abantailak eta desabantailak
o Irakasle-ikasle paradigmaren aldaketa
 Moodle-aren kudeaketa
 Zeregin motak / Tresnak
 Komunikatzeko baliabideak
 Elkarlanean aritzeko baliabideak
 Ikastaroaren diseinua. Plunginak.
 Dinamizazio estrategiak. Gamifikazioa. Flipped Clasroom
 Ebaluazioa. Kalifikazioa. Errubrikak.
Fase honetan 30 ordu behar dituztela irakasleek aurreikusten ditugu.
Hauetatik 20 presentzialak izan beharko dira eta 10 banakako lanerako.
Formakuntza emateko kanpoko laguntza bilatuko dugu.
3.1.2 2. fasea: Ikastaroen Diseinu eta Sorkuntza Moodle-n ( 2020ko
apirila - 2021-eko ekaina)
Fase honetan 2 aldibereko prozesuak jarriko ditugu martxan
 Alde batetik Moodle plataforman erabiltzeko material didaktikoaren
sorkuntza edo egokitzapena. Honetarako “EXE Learning” antzeko
tresnak erabiliko ditugu,… Prozesu honetarako ere, kanpoko laguntza
beharko dugu.
 Irakasleok Moodle plataforman ikastaro ezberdinak joango gara sortzen.

o
o

4

2020ko apirilaren eta ekainaren artean ikas-unitate edo
proiektu bat sortu beharko dugu.
2020ko irailaren eta 2021eko ekainaren artean ebaluazio
bakoitzeko ikas-unitate edo proiektu bat sortu eta aplikatu
beharko ditugu.

Proiektua koordinatzeko, haren jarraipena egiteko eta emaitzak ebaluatzeko
prozeduraren xehetasunak eta garapena.

Mintegi bakoitzeko arduradun bat eta arduradun hauen koordinatzailea IKT
dinamizatzailea izango da. Hilabetean behin koordinazio-bilera egingo da. Gabeziak
edota beharren antzematea izango da bilera hauen helburua, formakuntza
egokitzeko.
Formakuntza Moodle plataforma bertan egingo duenez, Foro batzuk sortuko
dira:
 Arazo teknikoak argitzeko
 Tresnen erabilerarekin zalantzak argitzeko
 Ideiak, proposamenak egiteko.
Formakuntza ikas-unitateetan banatuko da, eta ikas-unitate bakoitzaren
bukaeran, irakasleok zeregin batzuk egin beharko ditugu; autoebaluazio bat bete,
eta asetze-inkesta bat ere bai.
Irakasle guztiok, formakuntzaren bukaeran ikas-unitate bat gartua izan behar
dugu Moodle plataforman.
5

Ikasketa digitaleko proiektuetan aurretik izandako esperientzia berritzaileak.

2013-14 ikasturtean Joan Vaelloren ebaluazioari buruzko formakuntza jaso
eta gero, barne antolaketa bat eratzea egokia iruditu zitzaigun, hainbat ataletako
informazioa jaso eta bateratzeko. Google Apps-en bidez (Sites + Drive + Docs
+Sheets) fitxategi batzuk sortu genituen,
 Arlo eta ebaluazio bakiotzean arazoak zein ikaslearengan ikusi genituen
adierazteko.
 Talde ezberdineei buruzko informazioa jasotzeko eta egoera bideratzeko
proposatzen diren neurriak
 Aniztasunari erantzuteko, Hizkuntza Indartzeko Banakako plana
Matematika mintegian, Moodle plataforma erabiltzen dute, lan osagarriak
proposatzeko eta apunteen biltegi bezala.
Beste mintegietan, Classroom eta Drive erabiltzen dira baina azaleko moduan.
Comenius eta Elkartruke programak ditugu, eta IKTez baliatuz Europako
kideekin harremanetan jartzen gara eta haien errealitatea eta gure errealitatea
ezagutzeko eta ezagutarazteko dugu.

KONPROMISUA eta PROIEKTUAREN ERAGINA
1

Proeiktuan parte hartuko duten hezkuntza-taldeak edo -lerroak, irakatsiko
diren arloak edo ikasgaiak eta esku hartuko duten irakasleak

Une honetan, ikastetxeko klaustro osoak (60 irakasleek) erabiltzen ditu
esandako Google aplikazioak (Gmail eta Drive), badaude Moodle plataforma
erabiltzen dutenak ere.
Proiektua maila eta irakasgai guztietan zabaldu nahi dugu Moodle
plataformaren erabilera. Baina pausuz-pausu egin behar da lana. 2019-20
ikasturtean 1. mailako irakasgai guztietan sortuko dugu 3. ebaluaziorako ikasunitate bat.
Eta 2020-21 ikasturtean DBH1n irakasgai guztietan, ebaluazio bakoitzeko
ikas-unitate bat sortuko da plataforma honetan.
Denborarekin, moodle plataformaren erabilera beste mailetara zabaltzea nahi
dugu.
2

Hezkuntza-komunitatean planaren berri zabaltzeko eta familien parte-hartzea
sustatzeko aurreikusitako neurriak

Gure asmoa, ikastetxean eta hezkuntza-komunitatearen foroetan hartzen
diren erabakiak eta aurrera eramaten diren jarduerak ahalik eta azkarren eta
eraginkorren hezkuntza-eragile guztiei helaraztea da; horrela, hezkuntza-jarduera
eta erabakiak dinamikoagoak eta koherenteagoak izan daitezen.
Une honetan, helburu hori lortzeko aipatutako web orria eta Googlen
aplikazioez (Gmail eta Drive) gain, Guraso Elkarteko Facebook eta bloga dugu eta
irakasle askok @txingudibhi.net korreoa erabiltzen dute familiekin izan behar duten
harremana gauzatzeko.
Gure ikastetxean, besteetan bezala, ikasle batzuekin arazoak sortzen dira ze
ez baituzte etxeko lanak egiten, eta familiengandik kontrola eta informazio gehiago
eskatzen digute atal honi buruz. Moodle plataformarekin gurasoek ikus dezakete
(egutegi bat integratua du) On-line zer egin behar dute haien seme-alabek eta
noizko.

3

Proeiktuaren edukiak beste talde eta irakasle batzuei transmititzeko
aurreikuspena.

Urte batzuk daramatzagu gure ikastetxean eta formakuntza orduetatik kanpo
IKTak ezagutzeko ikastaro laburrak antolatzen. Gai honetan trebeagoak diren
irakasleek tresna berri eta haientzat erabilgarriak izan direnak nahi izan duten
kideei erakutsi dizkiete. Gure ustez, hau funtzionatzeko modu honekin asko
aurreratu dugu, jendeak beldurra galdu dio honela lana egiteari eta geroz eta
gehiago inplikatzea lortu da. Tarteka ere, formakuntza planaren barruan txertatu
ditugu IKTen inguruko saioak; aurretik trebatuak zirenak sakondu ahal izan dute
eta gainontzekoek behintzat ezagutu. Gure klaustroa handia denez, jende
gehiagorengan iristeko eraginkorragoa iruditu zitzaigun modu honetan egitea
derrigortzea baino. Egia esan, nahiko gustura gaude lortutako emaitzekin eta lan
honi jarraipena ematea pentsatzen dugu aurten ere.
Aurrera begira, IKT dinamizatzaileak zein Proiektu honen Koordinatzaileek
sare bat antolatuko dute, eta proiektu hau bukatzen denean, prest egongo dira
formazioa emateko. Honetarako ikastetxeko antolamenduak ematen dituen aukerak
baliatuko ditugu: formakuntza saioak, mintegi bilerak,…

4

Beste eragile batzuei edo ikastetxeei esperientziatik eratorritako ezaguerak
transferitzeko edo prestakuntza emateko aurreikuspena.

Proiektu honetan parte hartzearen ondorioz eskuratutako ezagutzak eta
esperientziak besteei transmititzeko moduak aurreikusten ditugu. Gure ikastetxetik
haratago ezaguera horiek zabaltzeko, prest egongo ginateke, alde batetik, beste
ikastetxeetako irakastaldeekin harremanetan jartzeko, gure ikaspenak azaltzeko
eta haiek dakitenarekin ezagutza berriak eraikitzeko, eta beste alde batetik,
Euskadi osoko Berritzeguneek antolatzen dituzten mintegi eta jardunaldietan ikasi
dugunaren berri emateko.

TXINGUDI BHI
ESKOLA EMAITZAK
2019

IES TXINGUDI BHI
2020-2021 IKASTURTEA

COVID 19AREN AURREAN JARDUTEKO
KONTINGENTZIA PLANA
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1.- SARRERA
Dokumentu honen helburua da COVID-19aren aurrean ikastetxean abian jarriko ditugun
prebentzio neurriak zehaztea eta ezagutaraztea.
HELBURUAK:
1. Irakaskuntza presentziala berrabiarazteko orduan, pertsonen segurtasuna eta osasun
baldintzak bermatzea.
2. Birusa kutsatzea eta zabaltzea saihesteko, ikastetxean COVID-19aren prebentzioa,
detekzio goiztiarra eta kontrola ziurtatzea.
3. COVID-19aren aurrean, ikastetxeko langileen osasuna bermatzeko prebentzio neurriak
eta jarduerak ezagutaraztea.
4. Alerta zaintzea eta mantentzea, neurrien izaera dinamikoa aintzat hartuz eta osasun
agintariek ezarritako jarraibideen arabera eguneratu daitezkeela kontuan izanik.

Bizi dugun larrialdi egoerak Hezkuntza-komunitateko kide guztien erantzukidetasuna eskatzen
du, kutsatzeko arriskuak minimizatzeko eta bizi dugun osasun-larrialdiaren ondoren ikastetxean
ohiko jarduera berreskuratzeko.
Kontingentzia Plan hau hainbat dokumentu kontuan hartuta sortu dugu:
● Ikastetxeetan koronabirusaren aurrean jarduteko Protokolo orokorra (2020-21 ikasturtea)
● Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEo ikastetxeetan, COVID-19aren eraginpean
egoteko arriskuari aurre egiteko (2020-2021 ikasturtea)
● Ikasturtea Hasierako Ebazpena.
● 2020-21 ikasturte hasierarako Hezkuntza Sailak eta Osasun Sailak elkarlanean prestatu duten
Jarduketa-protokolo Osagarria
● TXINGUDI BHIko 2019-2020 ikasturte bukaerako prebentzio-neurrien plana
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2.-

PREBENTZIO NEURRI OROKORRAK

1) Segurtasun-tartea:

1,5mko segurtasun-tartea mantentzea pertsonen artean, ahal den neurrian.
2) Musukoa:

Maskararen erabilera derrigorrezkoa izango da ikastetxean, bai eta jolaslekuan ere.
Eskola-garraio kolektiboan ere nahitaez erabili beharko da. Soilik jangelan, elikagaiak hartzen
direnean ez da erabili beharko.
Institutuak musukoak izango ditu ikasleentzat eta ikastetxeko langileentzat. Ikasleek nork bere
maskara eraman beharko du, baina ikastetxeak maskara bat bermatuko die, ikastetxera
sartzean maskara hori faltan duten ikasleei.
3) Eskuen higienea:

Ikastetxean sartzen den guztiak eskuak garbitu beharko ditu sarreran egongo diren xaboi edo
desinfektatzaileekin. Ikasgeletan eta komunetan ere egongo da xaboia edo desinfektatzailea
eta papera. Ikasle eta langileek higienea zaindu dezatela azpimarratuko da.
4) Aireztatzea:

Gelak maiz aireztatuko ditugu. 2. 5. eta 6. saioen hasieran irakaslea arduratuko da 10 minututan
leihoak zabalik egon daitezen. Jolas garaian ere irekita utziko da.
5) Gela bereziak (tailerrak, laborategia, gimnasioa, informatika-gelak):

Ikasleek eskuak garbituko dituzte lanean hasi aurretik. Klase hasieran eta bukaeran ikasleak
arduratuko dira erabiliko duten materiala desinfektatzeaz beti ere irakaslearen gain
begiradapean. Aldagelak erabiltzeko irakasleak talde txikiak egingo ditu eta txandaka sartuko
dira bertara. Ezingo dira dutxak erabili.
6) Garbiketa eta desinfekzioa:

Bereziki zainduko da garbiketa eta desinfekzioa, garbiketa-programa trinko baten bidez,
egunero egingo da.
7) Kontaktu-kopurua murrizteko:

Kokapen aldetik ikasleak banaka jarriko ditugu talde guztietan. Ikasle bakoitzak beti mahai bera
erabiliko du, bikoizketetan ere bai. Ikasgela guztietan,bikoizketa gelak eta tailerrak barne,gela
hori erabiltzen duten talde guztien zerrenda eta ikasle horien kokapen zehatza ikusgarri jarriko
da eta eskura izango da. Bikoizketetan ikasleek erabilitako mahaiak garbituko dituzte.
Bikoizketetarako erabiltzen diren geletan, material guztia jasoa utziko dute ikasleek. Bakoitzak
bere materialen txukuntasuna bereziki zainduko du.
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Ikastetxean zehar desplazatzeko zehaztutako ibilbideak erabiliko dira.
Ikasleek beraien eskola-materialak ez dituzte konpartituko.
8) Sarrerak eta irteerak:

Ikastetxea 7:30etan irekiko da, ikasleak banaka sartuko dira eta sartzerakoan eskuak
desinfektatuko dituzte. Modu mailakatuan sartuko dira iristen diren heinean, ikasgelak irekiak
egongo dira eta ikasle bakoitza bere gelara joango da eta bere lekuan eseriko da. Solairuetako
korridorean irakasle arduradun bat egongo da.
Sarrerak:
Autobuseko 1. eta 2. Mailakoak ezkerreko sarrera nagusitik
Autobuseko 3. eta 4. mailakoak sarrera nagusiaren eskubiko atetik.
Igogailua banaka erabiliko da.
Irteerak:
Ikasleak ilaran aterako dira bata bestearen atzetik. Sarrera nagusitik edo patioko sarrera nagusitik
aterako dira. Geletatik ateratzea txandaka egingo da.
SARRERA
7:30- 8:00
IRTEERA
14:00-15:00

OHIKO SARRERA
DBH1/ DBH2

ESKUBIKO SARRERA
DBH3/DBH4

DBH1/ DBH2

DBH3/DBH4

9) Ordu aldaketak:

Ikasleak gela batetik bestera mugitu behar badira, korridorean zein eskaileretan, eskubitik
joango dira, eta markatutako ibilbideak jarraituko dituzte. Hala ere, ikasle-taldeen joan-etorriak
murriztuko dira.
Ahal denean, txirrinak jotzen duenean hurrengo orduko irakaslea kanpoan egongo da itxoiten.
Ikasleek ezingo dute klase tarteetan korridorera atera.
Zaintzako irakasleak korridoretan egongo dira.
10) Jolas garaiak

Modu ordenatuan jaitsi eta igoko gara. Pistako sarrera nagusitik irtengo dira pistara.
Patioa eremu desberdinetan banatuko da eta ziklo bakoitzari eremu bat esleituko zaio.
Kontaktu jolasak edo urruntze sozialerako aukerarik ematen ez dutenak saihestuko ditugu.
Eguraldi txarra dagoenean gimnasioa erabiliko da.
11) Komunen erabilera:

Ikasleak ikastorduetan joango dira, ordu-aldaketetan ezingo da joan, pilaketak ekiditeko.
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Komunak banaka erabiliko dira, itxaronaldian pertsonen arteko distantzia mantenduz. Jolas
garaian soilik patioko komunak erabili ahal izango dira. Hauetan ere banaka sartu beharko da.
12) Jangela
Jangela-zerbitzua egongo da 1 eta 2 agertokietan. Jankideen artean 1,5mko distantzia
bermatuko da. Mahaietan gelakideak kokatzea lehenetsiko da. 2.agertokian, hezkuntza- edo
gizarte-kalteberatasun berezia duten ikasleentzat erabilera mugatuko da.
13) Bilerak:

Batzar edo bilera jendetsuak saihestuko ditugu.
Urruntze eta higiene-neurriak betetzen ez dituzten ekitaldirik ez da egingo.
14) Ikastetxera etortzen diren bisitarien kopurua mugatu:

Ikastetxera etorriko diren pertsonen kopurua mugatuko da. Hori dela eta gurasoak ikastetxera
etorri nahi badute, deitu eta ahal den neurrian hitzordua jasoko dute.
Lehentasuna emango zaio e-mail eta telefono bidezko komunikazioari.

15) Administrazioko langileak:

Leihatilara hurbiltzen direnekin materialik ez dute partekatuko.
16) Irakasle gela:

Gela hau, mintegietan tokirik ez baldin badago erabiliko da, bai lana egiteko, bai eta bazkaltzeko
ere.
17) Jarraipen-batzordea:

Jarraipen-batzordea sortuko da. Partaideak: zuzendaria, ikasketa buru bat, lan-arriskuen
arduraduna, OOGko kidea, irakasle bat.
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3.- IKAS-IRAKASKUNTZA PROZESUARI ERAGITEN DIOTEN NEURRIAK
3.1 CURRICULUMAREN FUNTSEZKO ALDERDIAK

-Mintegi guztietan programazioetan lehenengo saioak ikasleen diagnostikoa egiteko
aurreikusita daude. 1.mailako ikasleekin gainera, iraileko lehenengo asteetan baliabide
digitaletan trebatzeko saioak aurreikusita daude.
-Curriculumaren funtsezko alderdiak lantzeko Berritzegunetik bidalitako dokumentua mintegiek
eskuragarri dute programazioetan behar diren egokitzapenak egin ahal izateko, edukietan zein
ebaluazio irizpideetan.
-Egungo egoera dela eta, 2019-2020 ikasturteko esperientziatik abiatuta, irakasleen beharrak
asetzeko, Moodle, Meet eta beste hainbat tresna digitaletan trebatzeko formakuntza saioak
antolatu dira.

3.2 HIRU AGERTOKI DESBERDINETARAKO IKAS-IRAKASKUNTZA PLANA
Konfinamendu garaian garatu ditugun jarduerak eta prozedurak aztertu ondoren, aurrera
eramandako praktika onak identifikatu eta hobetzeko arloak zehaztu ondoren, edozein
agertokitan gaudela ere, ikasturte hasieran, hainbat aspektu kontuan hartuko dira:
a. Aurreko ikasturteko bilakaera eta bukaera berezia dela eta, ikasleen diagnostiko
egoki bat egin beharko da ikasturte hasieran. Hauek bai akademikoki eta bai
emozionalki nola datozen aztertu beharko da.
b. Curriculumaren funtsezko alderdiak aztertu beharko dira eta beharrezkoak diren
egokitzapenak egingo dira programazioetan.
c. Programazioetan definitutako ebaluazio irizpide eta adierazleak berrikusiko dira,
eta, behar denean, egokitu egin beharko dira, bai aurreko ikasturteko
funtzionamendua ez delako izan egoera normal batek baimenduko lukeena, baita
ere, 20-21 ikasturterako egoera ezberdinak aurreikusi behar direlako.
d. Ikasleen on-line ikasteko baliabide, gaitasun eta modu egokiak bermatu beharko dira.
e. Irakasleen artean, adostu egin beharko da nola bideratu behar den ikasleen
ikaskuntza prozesua eta honen jarraipena.
f. Ikasgai guztietan Moodle bat sortuko da, non ikasgai guztiak modu ordenatuan
jarraitu ahal izango dituzten ikasleek.
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g. Ikasleak etxetik arituko balira lanean, ikastetxean daukaten
ordutegia jarraituko dugu beraiekin. Ordutegi horretan izango
ditugu lanean, beti ere, saio horretan lantzeko moduko jarduerak
aurrera eramanez. Komenigarria da ikasle hauekin on-line
harremana mantentzea maiztasun batekin, beraiekiko gertutasuna
mantentzeko eta ikaskuntza prozesua antolatuagoa izate aldera.
h. On-line lanean aritzea tokatzen zaigunean ere, ikasleen arteko
kooperazioa sustatuko duten estrategiak planifikatu beharko ditugu.
i. Modu mistoan lanean arituko bagina, hau da modu presentziala eta
on-line modua partekatuz, mintegian ikasgaia presentzialki lantzeko
lehentasunak jarri beharko dira eta era telematikoan ze motatako
eduki eta jarduerak landuko diren adostuko da.
j. Irakasleen koordinazioa inoiz baino garrantzitsuagoa da une
hauetan, beraz, tutoreak informazio esanguratsu eta eguneratua
izateak izugarrizko garrantzia hartzen du.
k. Familiekiko lankidetzak ere, izugarrizko garrantzia hartzen du
egungo egoeran. Tutorearen bitartez eramango da aurrera batez ere
prozesu hori, baina beti ere, tutoreak informazioa bere osotasunean
izan beharko du.

1 AGERTOKIA: normaltasun-agertokia, non aurrez-aurreko irakaskuntzajarduera modu normalizatuan gara daitekeen, datu epidemiologikoek eta
osasun-agintarien gomendioen arabera.
Egoera honetan egoteko aukera izango bagenu, dokumentu honetan
agertzen den segurtasun protokoloa aurrera eramanez, ahalik eta kalitate
hobereneko irakaskuntza eskeiniko genuke modu presentzialean.

2 AGERTOKIA: egoera mistoa, aurrez aurreko jarduera eta jarduera
telematikoa txandakatuz eta aldi berean eginez gauzatuko dena.
Ikastaldea mailaka antolatuko dugu, bikoizketak mantenduz, txandaka:

ASTELEHENA
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4

ASTEARTEA
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4

ASTEAZKENA
DBH1+DBH3
DBH2+DBH4
DBH1+DBH3
DBH2+DBH4

OSTEGUNA
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2

OSTIRALA
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2
DBH3+DBH4
DBH1+DBH2

Horrela jarraituko genuen abisu berria jaso arte.
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Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta:

2. eszenatokirako aldaketa gertatzen bada, ikasle hauen
presentzialtasuna lehenetsiko da, betiere osasun-agintarien jarraibideen
arabera, eta familiei jakinarazi beharko zaie, edozein agertokitan ikastetxera
joateko baldintzak zeintzuk diren (ordutegiak, zerbitzuak, higiene-neurriak,
etab.).
Hezkuntza sailak bidalitako dokumentuan (Euskal Autonomia
Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren aurrean zer-nola jarduteko
protokolo orokorra) agertzen den bezala, “2. edo 3. agertokian egonez gero,
eskolako irakasleek ondokoak erregistratu beharko dituzte: egunero
planifikatutako atazak, gauzatu direnak, eskolaren modalitatea eta eskaini den
irakaskuntzari buruzko informazioa eskaini dezaketen beste datu batzuk.
Eskolako zuzendaritzak erregistro horiek gainbegiratu eta dagokion jarraipena
egin beharko du eskolako ikasleek hezkuntzarako duten eskubidea bermatze
aldera”.
Mintegi buruaren ardura izango da mintegi kideen arteko koordinazioa
ematen dela ziurtatzea eta mintegi bileren asteroko aktetan islatuko da.
Aprobetxatuko da ikaslea ikastetxean dagoenean gaitasun sozioemozionalak eta talde kohesioa lantzeko, bai tutoretza saioetan, bai beste
saioetan ere.
Hezkuntza-premia bereziko ikasleen presentzialtasuna lehenetsiko da,
beti ere osasun- agintarien jarraibideen arabera, eta familiei jakinaraziko zaie
ikastetxera joateko baldintzak zeintzuk diren (ordutegiak, zerbitzuak, higieneneurriak, etab.)
Ingurune erdalduna duten ikasleek euskara-mailan galera izango
dutenez, hainbat jarduera planteatuko dira euskara indartzeko.

3.

AGERTOKIA: nagusiki irakaskuntza ez presentziala edo on-line
aurreikusten duena. Osasun arloko agintariek ezarritako neurrien arabera,
antolakuntza eta institutuko langileen presentzia arautzeko neurriak hartuko
dira, ikasleen hezkuntza-jarduerak etenik izan ez dezan.
Aurreko ikasturteko praktika onak aprobetxatu, eta puntu ahulak
kontutan izanik eta gurasoei pasa zitzaien asebetetze inkestatik ateratako
ondorioetatik abiatuz, ondorengo moduan funtzionatuko dugu:
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Curriculumaren funtsezko alderdiak aztertu beharko dira eta
beharrezkoak diren egokitzapenak egingo dira programazioetan.
Programazioetan definitutako ebaluazio irizpide eta adierazleak
berrikusiko dira, eta, behar denean, egokitu egin beharko dira.
Ikasleen on-line ikasteko baliabide, gaitasun eta modu egokiak bermatu
beharko dira. Zailtasunak sumatzen diren kasuetan, irakasleak, tutoreak
edo zuzendaritzak irtenbidea bilatuko dio egoerari.
Irakasleen artean, adostu egin beharko da nola bideratu behar den
ikasleen ikaskuntza prozesua eta honen jarraipena.
Ikasgai guztietan Moodle bat izango dugunez, ikasgai guztiak modu
ordenatuan jarraitu ahal izango dituzte.

3.3 GAITASUN SOZIO-EMOZIONALAK ETA TALDE KOHESIOA
Berritzegunetik alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko
bidalitako materiala aztertu ondoren, Orientazio mintegiak tutoretza saioetan
aurrera eramateko hainbat jarduera prestatu ditu.
3.4 HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN IKASLEAK
Aurretik aipatu den bezala, Hezkuntza-premia bereziko ikasleen presentzialtasuna
lehenetsiko da, beti ere osasun-agintarien jarraibideen arabera, eta familiei
jakinaraziko zaie ikastetxera joateko baldintzak zeintzuk diren (ordutegiak,
zerbitzuak, higiene-neurriak, etab.)
3.5 EUSKARA INDARTZEA
Orokorrean ikasle guztiek, baina batez ere ingurune erdalduna dutenek Covid19ak hizkuntza gaitasunean izan duen eragin kaltegarria hobetze aldera,
euskara-mailan galera izango dutenez, hainbat jarduera planteatuko dira
euskara indartzeko, besteak beste, Hauspoan errefortzuak eskaintzea.

3.6 TUTORETZA ETA HARREMANAK
Orientazio mintegiak bere programazioan tutoretza saiotan aurrera eramateko
jarduerak prestatu ditu gai hauen inguruan:
- Ikasleen betebeharrak egoera berri honetan: guztion ongizatea
babesteko ezarri diren arauak errespetatzearen garrantzia (maskara
jantzi, eskuak garbitu, garbitasunerako materiala zaindu, distantzia
mantendu, sarrera egokia erabili …).
- Ikasleen arteko kooperazioa sustatzeko estrategiak (online agertokian ere).
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Talde kohesiorako dinamikak.
Enpatia lantzeko eta sentimenduak adierazteko dinamikak.
Estresaren kontrola.

3.7 OSASUN MENTALA ETA ONGIZATEA
Tutoreak arreta berezia jarriko dio arazo emozionalak detektatzeari eta
familiarekin harremanetan jarriko da informazioa kontrastatzeko eta ahal duen
neurrian, behar den kasuetan, laguntza ezberdinei buruzko informazioa emango
die.

4.- ESKOLA ZERBITZUETAN APLIKATU BEHARKO NEURRIAK
● Autobus zerbitzua:
- Ikasle guztiek maskara erabiliko dute.
- Autobusak ikastetxera era mailakatuan iritsiko dira.
- Irteeran, ikasleak atera ahala, zuzenean zain izango dituzten
autobusean modu ordenatuan sartuko dira.
● Jangela zerbitzua:
- Jantokian distantzia bermatuko da.
- Ikasleekin eskuak garbitzeko protokoloa landuko da eta informazio grafikoa
jarri da.
- Ikasleek jangelan dauden bitartean ere prebentzio arau
orokorrak bete beharko dituzte.

5.- COVID-19 KASUAK SORTUZ GERO JARDUTEKO PLANA
COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo
langileak ez dira eskolara bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID-19a
diagnostikatu zaielako isolatuta dauden guztiak, ez eta COVID-19aren sintomak
agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen batekin harreman estuan
egon delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro ere.
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Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo
tutoreek horren berri emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba
etxean mantendu beharko dute.

Ikastetxean COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia, duten pertsona
guztiek aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute:
a. Horretarako prestatutako isolamendu-gela batera (tutoritza1) joango dira
(maskara jarrita). Gela honek higiene eta aireztapen neurri egokiak beteko ditu,
eta kasu susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da.
IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI jakinaraziko zaio, eta hark Prebentzio
Zerbitzuko ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.
b. Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak neurriak gordeko ditu: distantzia eta
maskara.
c. Ikastetxeko zuzendaritza edo ikastetxean Covid-19ren prebentzioaren ardura
duen pertsona familiarekin harremanetan jarriko da, etxera eramateko.
d. Familia bere osasun zentroarekin harremanetan jarriko da, haren jarraibideak
betetzeko.
e. Hezkuntza Sailaren menpeko langilea bada, isolamenduan jarriko da
(maskara jantzita) eta etxera joango da IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI
jakinarazi ondoren; zuzendaritzak Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko
ARLO MEDIKOARI JAKINARAZIKO dio.
f. Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada,
ikastetxeko zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntza
Sailekoari jakinaraziko die, eta haren jarraibideak beteko dira.
g. Eragindako pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon
beharko du proba diagnostikoen emaitzak izan arte, Osasun Sailaren COVID19ren Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan adierazitakoaren arabera.
h. Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, ez da kontaktu estuei buruzko
ekintzarik adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du,
higiene-neurriak zorroztuz. Kasua berresten bada, kontaktuen azterketa egingo
da hezkuntza-ingurunean eta hezkuntza- ingurunetik kanpo, kontaktuak
ezarrita dagoenaren arabera identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez
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Kasuak baieztatuz gero:
Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen guraso edo tutoreek
berehala jakinaraziko diote ikastetxeko zuzendaritzari, erreferentziako ESIarekin harremanetan jar dadin, eta azken hau lurraldeko Osasun Publikoko
Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da.
Kasuen kudeaketan, Osasun Publikoa ikastetxearekin koordinatuko da,
ikastetxeko zuzendaritzarekin eta COVID-19rekin lotutako alderdien erreferentziazko
arduradunarekin.

Ikastetxe

batean

kasuak

baieztatzen

badira,

ikastetxeko

Zuzendaritza erreferentziako ESI-ko koordinatzailearekin harremanetan jarriko da.
Kasua baieztatzen bada, kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta
handik kanpo, kontaktuak identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez, Osasun
Publikoko Zuzendaritzak ezarritakoaren arabera. Ikastetxean harreman estuak
identifikatzeko, honako alderdi hauek hartuko dira kontuan:
A) Baieztatutako kasua bizikidetza-talde egonkor batekoa bada, harreman
estutzat hartuko dira taldeko kide diren pertsona guztiak.
B) Konfirmatutako kasua ez bada bizikidetza-talde egonkor batekoa, ikastetxeko
harreman estuak identifikatuko dira, ikastetxeko Zuzendaritzarekin eta
Prebentzio Zerbitzuko koordinatzailearekin lankidetzan.
Zentroan lan egiten duten langileen esposizioaren balorazioa kasu bakoitzaren
arriskuaren ebaluazio espezifikoaren arabera egingo da, SARS‐CoV‐2-ekiko
esposizioaren aurrean Laneko Arriskuen Prebentzio-zerbitzuetarako Jarduketaprozeduran jasotakoaren arabera; beraz, arrisku- kontaktutzat hartzeak
prebentzio-neurrien jarraipen zuzena eta babes-elementuen erabilera baloratuko
ditu (distantzia fisikoaren mantentzea eta maskara erabiltzea). Osasun Publikoko
Zerbitzuak, Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuarekin batera, balioetsiko du ea
irakasleak eta ikastetxeko langileak kasu baieztatuaren kontaktu estutzat hartu
behar diren, hartutako prebentzio-neurrien eta egindako jardueren
egokitasunean eta jarraipenean oinarrituta.
Osasun-agintariek jarraipen aktiboa egingo dute estutzat identifikatutako
kontaktuen artean, eta etxean egon beharko dute berrogeialdian, Osasun Sailaren
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COVID-19ren Zaintza Epidemiologikoko Protokoloan zehazten denaren arabera.
PCR probak egitea barne hartuko da, Osasun Publikoko agintariek ezarritako
protokoloetan jasotakoaren arabera.
Gurasoei informazio-oharrak prestatuko zaizkie, eta familiei informazio egokia
emango zaie berrogeialdiko, eskuen higieneko eta arnas higieneko neurriak
betetzeko, bai eta COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak garaiz
identifikatzeko seinaleak ere.

6.- LAGUNTZA ETA JARRAIPEN BATZORDEA
JARRAIPEN BATZORDEA
ZUZENDARIA

KARMELE SAN MARTIN

LAN-ARRISKUEN ARDURADUNA

IÑIGO PLAZA

BERRITZEGUNEKO ERREFERENTEA

ITZIAR LARRAZA

IKUSKARIA

MARIA JESUS FERNANDEZ

OOGko KIDEA

IRENE KASTEZUBI
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