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Helburuen aukeraketarako oinarri era arrazoiak Explicación de las razones que
justifican la elección de los objetivos
Helburuak aukeratzeko orduan, memorian proposatutako hobekuntzak izan ditugu
kontuan. Proposamen horiek guztiak helburutan zehaztu ditugu eta aurrera eraman
beharreko jarduerak antolatu ditugu.
Aukeratu ditugun helburuak oso zehatzak dira. Batzuk funtzionamenduari eta
antolamenduari lotuta daude (baliabideen hobekuntza), beste batzuk ikastetxeak
dituen proiektuei (bizikidetza, hezkidetza, BloK-Tac…) eta baita irakaskuntzaikaskuntza prozesuarekin zer ikusia dutenei ere.

Erabakiak hartzean eragina izan duten aspektu edota faktoreak Aspectos y/o
situaciones que han determinado la toma de decisiones
- Gure ikasleen emaitza akademikoak hobetzeko asmoa.
- Ikastetxeak daukan aniztasunari erantzuteko beharra.
- Gure ikasle guztiei egokia izango duten erantzuna ematea
-Elkarbizitza egokia izatea lan egiteko giroa sortuz.
- Euskara denon artean komunikatzeko hizkuntza izateko lanean jarraitzea.
- Ikastetxeak martxan dituen proiektuei jarraipena eman.
- Administrazioak markatutako epeak, ikastetxeko proiektuak eguneratuta egoteko.
- Ikasleen autonomia sustatu eta beraien lan pertsonala aurrera eramateko beharra.

Egiteko prozedura eta lan-metodologia Proceso de elaboración y metodología utilizada
Lehen pausoa, Zuzendaritzak txostena prestatzea izan zen. Ondoren, Ikastetxeko
sektore guztiei (guraso-elkarteari, zuzendaritzari, ikasleen ordezkariei, eta Batzorde
pedagogikoaren partaideei) pasatu zitzaien aztertu eta ekarpenak egin zitzaten. Beste
irakasleei dagokienez, Klaustrotik ere pasa zen eta ekarpen horiekin guztiekin, EskolaKontseilura pasa zen, honek gainbegiratu eta onartu zuen.
Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak Participación y aportación de datos de la
comunidad
bai
Klaustroa claustro

x

Batzorde pedagogikoa Comisión Pedagógica

x

ez

zer-nola qué-cómo
Batzorde Pedagogikotik eta
Sailetatik pasa ondoren
Zuzendaritzaren
zirriborroa
jaso du, aztertu eta ekarpenak
egin

Zikloetako taldeak Equipos de ciclo
Mailetako taldeak Equipos de nivel
Departamentuak Departamentos didácticos

x

Proiektuen arduradunak
Responsables de proyectos

x
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Batzorde Pedagogikotik pasa,
Sailetan aztertu eta ekarpenak
egin
Irakasle direnez, bai Batzorde
Pedagogikotik bai Sailetatik
jasoko dute txostena.

sarrera introducción

1

1. Sarrera introducción

x

Ikasleriaren ordezkariak
Delegados/as del alumnado

x

Familien ordezkariak
Respresentantes familias

x

Irakasle direnez, bai Batzorde
Pedagogikotik bai Sailetatik
jasoko dute txostena.
Batzorde Pedagogikotik eta
Sailetatik pasa ondoren
Zuzendaritzaren
zirriborroa
jasoko
du
aztertu
eta
ekarpenak egiteko.

Admin. eta Zerbitzuen langileria
Personal Adm. Serv.
Zuzendaritza taldea El equipo directivo
Entrepresak-erakundeak
Empresas-instituciones

x

Beste batzuk Otros (identificar quiénes)

x
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Batzorde Pedagogikotik pasako
da
Sailetara
aztertu
eta
ekarpenak egiteko.
Irakasle direnez, bai Batzorde
Pedagogikotik bai Sailetatik
jasoko dute txostena.

1
sarrera introducción

Zikloetako koordinatzaileak
Coordinadores/as ciclos

2.1. Helburu orokorrak objetivos generales
2.1.

.

iturburuak

Helburuaren formulazioa
2.1.1. Hizkuntza Normalizazioan aurrera pausoak eman eta
euskararen erabilera sustatzea ikastetxearen estamentu
guztietan.

x hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua

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

curriculum proiektua

2012-2013 ikasturtean, Ulibarri Euskara Normalizazio Programan
sartu zen ikastetxea. Aurreko ikasturteetan, euskara mailan,
ikastetxeak zenbait ekimen eta jarduera eraman zituen aurrera,
Andoaingo udalaren euskara zerbitzuak eskainitakoaren bidetik.
Jarduera guztiak ikasleekin egingo dira. Aurten ere, jarduerak
eskola-elkarte osoari zabaldu nahi genizkioke.

hobekuntza plana

Esparruari dagokionez, antolamendu eta curriculumaren
garapenari dagokie.

AJA

x urteko memoria
emaitza akademikoak

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

x kanpoko agenteak
beste batzuk

2.1.

Helburuaren formulazioa
2.1.2. Hizkuntza- eta literatura-komunikazioko konpetentzia.
Hizkuntzen trataera integratua eta integrala.
(Prestakuntzarako Ekimen Orokorraren barruan- PEO/IGFlehentasunezko eremua aurtengo ikasturtean).
2.1.3.
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
2.1.4.
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak
2.1.5.
Prestakuntzarako Ekimen Orokorraren proposamena martxan
2.1.6.
.
jarri genuen
duela bi ikasturte, eta eskeintzen dituen zazpi
2.1.7.
moduluetatik, azken biak eramango ditugu aurrera 2019-2020
2.2.
ikasturtean.
Hauetako bat izango da Hizkuntzen trataera
integratua eta integrala, komunikazioko konpetentzia garatzeko
baliagarria izango dena.
Arlo honetan bide emango da irakasleek hausnarketa egin dezaten
hala eskolako askotariko baliabideei buruz (ebaluazio-tresnak,
estrategiak…) nola ikasgelako materialei buruz, hizkuntzako
irakasleen lan koordinatua susta dadin hizkuntzen tratamendu
integralaren gainean, eta gainerako arlo, irakasgai eta eremuetan
ere hizkuntza komunikazio-tresna gisa erabiltzeko lana jorra
dadin.

iturburuak
x hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
AJA

x hobekuntza plana
urteko memoria
emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk

Beraz, esparruari dagokionez, curriculumaren garapenari dagokio.
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2
helburu orokorrak
objetivos generales

2. Helburu orokorrak eta jardueren planifikazioa
objetivos generales y planificación de las actividades

2.1.

iturburuak

Helburuaren formulazioa
2.1.3. Hamaika esku programa

x hezkuntza proiektua

2

x zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua
AJA

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

Hamaika Esku programaren lehen faseak hiru ikasturteko
iraupena du, ikasturte hau izanik azkena. Denbora horretan,
ikastetxearen jokamoldea finkatuko da, eta ikastetxearen
baliabideei potentzial guztia aterako zaio. Programaren
helburuak:
-Ikasleen hezkuntza emaitzak hobetzea da hiru ikasturteko epean
emaitzen joera negatiboa aldatzeko asmoz.
-Ebaluazio diagnostikoetan konpententzia ezberdinetan hasierako
mailetan dauden ikasleen ehunekoa nabarmen
murriztea.Programa honen garapenean funtsezkoa da klaustro
osoaren konpromezua eta familia eta ikasleen inplikazioa.
Hamaika Esku programaren ezaugarrietako bat zera da, bai
Ikuskaritzako zerbitzuek, bai Sailak dituen laguntza-zerbitzuek
programaren jarraipena egin behar dutela gertutik eta,
horretarako, agenteek programaren plangintzan eta garapenean
parte hartu behar dute. 2019-2020 ikasturtean, iazko helburuak
sakondu eta berriak jorratuko ditugu.

x hobekuntza plana
x urteko memoria
x emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak

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

x hezkuntza administrazioa
x kanpoko agenteak
beste batzuk

iturburuak
2.1.

x hezkuntza proiektua

Helburuaren formulazioa

plan estrategikoa

2.1.4. Hezkidetza planari jarraipena eman

x zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

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

hobekuntza plana
urteko memoria

Hezkidetza plana gauzatuko dugu aurten, orain arte
egindakoa (Beldur barik unitatea, Txoko Morea, HarremOnak
programa…) sistematizatuz.
Bestaldetik, orain arte bezala, ikastetxean eta herri mailan
antolatzen diren ekintzetan parte hartzea bultzatuko dugu.

emaitza akademikoak

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

x hezkuntza administrazioa
x kanpoko agenteak
beste batzuk
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helburu orokorrak
objetivos generales

plan estrategikoa

iturburuak
Helburuaren formulazioa

hezkuntza proiektua

2.1.5 Ikastetxearen baliabide eta instalazioen hobekuntzan
jarraitzea

plan estrategikoa
zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

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

AJA

Kurtso hasierarako, zenbait ikasgela eta mintegi bat margotu
dira. Kanpoko hesiaren zati bat eta horma zati bat ere konpondu
dira eta 2. solairuko lehioak erreforzatu dira.
Bestalde, irakasle bakoitzari ordenagailu eramangarri bana eman
zaio.

urteko memoria

Zenbait konponketa egin behar dira:
- Teilatua konpondu behar da.
- Zuzendariaren gela konpondu behar da.
- Institutoko iragarkiak berritu behar dira.
-Telefono berria dela eta, bulegoko inprimaki, karpeta eta gutun
azal guztiak berritu behar dira.
-Eskola osoko gela batzuk txukundu behar dira.

emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk

x hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak

x beste batzuk

Ikastetxearen hornikuntza esparruari dagokio.

iturburuak
2.1.

Helburuaren formulazioa

x hezkuntza proiektua

2.1.6. Ikastetxeko bizikidetza (BIZIKASI ekimena), hezkidetza
eta kulturartekotasuna sustatzea BIZIKASI

plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua
curriculum proiektua

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

AJA

Gure ikasleak autonomoak eta erabakiak hartzeko gai izatea
nahi dugu, eta jarrera kritikoa eta enpatia garatzea. Hau guztia
lortzeko bizikidetza positiboaren oinarria den errespetua landu
beharko da: norbere buruarekikoa, beste pertsonekikoa eta beste
kulturekikoa.
Duela hiru urte Bizikidetza batzordetik dinamizatu zen proiektu
hau eta hainbat ezaugarri eta helburu amankomun izanik,
Hezkidetza proiektuarekin lotzea erabaki zen.
Bestaldetik elkarbizitza positiboa eraikitzeari begira eta eskola
jazarpena prebenitzeko eta lantzeko, Eusko Jaurlaritzak
(Hezkuntza saila, Berritzeguneak eta Hezkuntza Ikuskaritzaren
bidez), hiru ikasturtetan zehar gauzatuko den ekimena jarri du
martxan: BIZIKASI ekimena. 2019-20 ikasturtean BAT (Bullyingaren
Aurkako Taldea) sortuko da.

urteko memoria

Esparruari dagokionez funtzionamendu eta curriculum garapenari
dagokio.
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hobekuntza plana

emaitza akademikoak

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

x hezkuntza administrazioa
x kanpoko agenteak
beste batzuk

helburu orokorrak
objetivos generales

2.1.

iturburuak
Helburuaren formulazioa

x

2.1.7. Curriculumean oinarrizko konpetentziak txertatzea
proiektuen bitartez. BLOK-TAC proiektua.

hezkuntza proiektua
plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
AJA

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

x hobekuntza plana
urteko memoria

Orain dela lau ikasturte jarri genuen martxan proiektu hau eta
honen helburu orokorra oinarrizko konpetentziak eta ebaluatzeko
estrategia ezagutaraztea da.
Estrategia hau ondorengo printzipioetan oinarritzen da:
1) Ezagutzaren eraikuntza eta konpetentzien garapena
bereiztea.
2) Eskolako curriculumak, ezagutzak eta konpetentziak landu
behar ditu.
3) Ezagutzaren eraikuntza lantzeko curriculuma mantentzea.
4) Bateratze lanak izeneko ekimen metodologikoa martxan
jartzea.
Kurtso honetan ere BLOK-TAK formatua erabiliz, DBHko gela
guztietan proiektuak egingo ditugu. Bestalde, BLOK-TAK
formatuko beste proiektu txikiagoak egitera animatuko ditugu
irakasleak, beren gaitegian proiektuak egitea delarik gure
helburua. Esparruari dagokionez, antolamendu eta
curriculumaren garapenari dagokie.

2.1.

.

curriculumaren garapenari dagokie.
Helburuaren formulazioa

x emaitza akademikoak
x ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk

iturburuak
x hezkuntza proiektua

2.1.8. Sare Hezkuntza

plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

Hezkuntza Sailak 2014-2015 ikasturtean martxan jarri zuen
berrikuntza proiektu honek, bi urteko iraupena du eta ikasturte
honetan, gure lehenengo urtea izango da. Bere helburu orokorra,
Oinarrizko Hezkuntza amaitu duen ikasleak konpetentzia digitala
eta mediatikoa duela bermatzea izango da.
«Sare hezkuntza gelan» programaren barruan irakasleei
zuzendutako formakuntza-saio batzuk egingo dira aurrerago
zehaztuko den bezala. Helburuetako bat, Google Suiteko tresna
ezagunenen (Drive, Dokumentuak, Aurkezpenak, Classroom...)
erabilera orokortzea da (dagoeneko zertxobait zabalduta egon
arren), eta beste batzuetara irekitzea, hala nola Sites, Calendar,
Formularioak, etab.
Era berean, sare sozialen erabilera didaktikoari buruzko
prestakuntza-saioren bat ere egitea aurreikusi da .
Irakasle arduraduna: Aitor Ormazabal
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AJA
hobekuntza plana
urteko memoria
emaitza akademikoak

x ikasleriaren proposamenak
x familien proposamenak
x adm. eta zerb. proposam.
x beste barne agente batzuk
x hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk

helburu orokorrak
objetivos generales

2.1.

iturburuak
Helburuaren formulazioa

x hezkuntza proiektua

2.1.9. Konpetentzia zientifikoari dagokionean sakontzea
(Prestakuntzarako Ekimen Orokorraren barruan- PEO/IGFlehentasunezko eremua aurtengo ikasturtean).

plan estrategikoa

x zuzendaritza proiektua
x curriculum proiektua
AJA

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

Aurtengo ikasturtean, gure ikastetxean garrantzi berezia emango
diogu konpetentzia zientifikoari, ikasgelan konpetentzia hau
garatzeko gakoak landuz, horretarako berritzeguneko aholkulariek
prestatutako mintegietara joanez.
Konpetentzia zientifikoa ezinbestekoa da gazteak egungo
gizartean izango duten bizitzarako prestatzeko; hau da,
konpetentzia horri esker, gizabanakoak erabateko parte-hartzea
izan dezake zientziak funtsezko garrantzia duen gizarte honetan.
Izan ere, konpetentzia horrek inguruan duten mundua ulertzeko
ahalmena ematen die gazteei, eta, horrela, zentzuz joka
dezakete.

x hobekuntza plana
urteko memoria

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

x hezkuntza administrazioa
kanpoko agenteak
beste batzuk

iturburuak
2.1.

2

Helburuaren formulazioa

x hezkuntza proiektua

2.1.10 Zeregin Ikasketa Gela: Komunikazio gaitasunari
dagokionean,
autonomia
pertsonalaren
gaitasunari
dagokionean, gizarte-trebetasunak komunitatean txertatzeko
gaitasunari dagokionean eta lanerako gaitasunari dagokionean
sakontzea.
Kontuan hartu diren iturburuen aspektu zehatzen identifikazioa eta
deskribapena eta eraginda diren ikastetxearen esparruak

Aurtengo ikasturtean, Zeregin Ikasketa Gela ( ZIG ) bigarren urtez
dugu ikastetxean. Komunikaziorako eta garapen kognitiborako
trebetasunak ( arazoak ebazteko,…) modu funtzional batean
landuko dira.
Eguneroko bizitzako trebetasunak, autonomia pertsonala eta
independentzia landuko dira (jana, arropa, garbitasuna...).
Autoestimua, norberaren irudia, norbere burua gidatzea eta
norbere osasuna zaintzeko ardura.
Gizartera moldatzeko trebetasunak, pertsonen arteko
harremanak, komunitateko zerbitzuen ezagutza, aisia eta
sozializazioa indartzeko ahalegina egingo da. Eskola komunitatean
zein Andoaingo herrian.
Halaber, lanerako ohiturak eta jarrerak, zereginak burutzeko
trebeziak,lanabesen ezagutza eta erabilera eta lan-mundurako
orientabidearen hastapenak ere landuko dira.
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plan estrategikoa
zuzendaritza proiektua

X curriculum proiektua
AJA
hobekuntza plana
urteko memoria
emaitza akademikoak
ikasleriaren proposamenak
familien proposamenak
adm. eta zerb. proposam.
beste barne agente batzuk
hezkuntza administrazioa

X kanpoko agenteak
beste batzuk

helburu orokorrak
objetivos generales

2.1.

2.2. Jardueren planifikazioa planificación de las actividades
2.1.1. Helburua Objetivo 2.1.1.

Hizkuntz Normalizazio proiektuan, gurasoak, ikasleak eta irakasleak inplikatu
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

1.Andoaingo
Udalak
bultzatutako
ekintza
eta
egitasmoak:
“Ikasleak antzokira” egitasmoan parte hartu
Rikardo Arregi irakurketa publikoan parte hartu.
Nerabeen Biltzarra antolatu (DBH 3)
Motibazio saioak lotu (Ttakun),Batxilergoko
ikasleei zuzendua
“Ongi etorri, gazte!” proiektuan jarraitu (Udalak
eskaintzen duen zerbitzua, Andoainera iritsi
berri diren 12-16 urte bitarteko gazteentzako
aisialdirako gunea). Gazte Lokalean astearteetan
17:00etatik 19:00etara.
“Erreportari gaztea” lehiaketan parte hartu
“Pertsona ezagunak ikastetxeetan” programan
parte hartu.
SIADECO-k aurrera eramango duen ikerketan
inplikatu.

Ane Galdos

2. Ikastetxe mailako ekintzak:
Euskararen egunean parte hartu.
Lemoizko Barnetegira irteera DBH 2. mailako
ikasleen harremanak euskaraz sendotzeko.
“Liburu Gaztea” Book Trailer lehiaketan parte
hartu

Ane Galdos

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Urteko memorian islatu
Urrian
Azaroan
Ikasturtean zehar

Udalarenak

Abenduan
Azarotik ekainera

Apirila-maiatzean
3. hiruhilabetean
Ikasturtean zehar
Ikastetxearenak
Abenduan
Azaroan
Otsailean
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Urteko memorian islatu

Irailean eskaera
Apirilean
Urrian
Irailean

“Idazleak ikastetxeetan “programan parte hartu.
Liburuaren nazioarteko eguna ospatu
Ikasleen Euskara Batzordea sortu
HNB sortu.
2. Berritzeguneko prestakuntza saioetara joan
Ane Galdos
3.”Eskola Hiztun Bila” jardunaldiak

Ane Galdos

Hilean behin
(astearteetan)

Lasarteko
Berritzegunearenak

Urtean zehar normalkuntzako
bileretan

Bilbo (Urriak 22 eta
23)

Berritzegunearenak

Urtean zehar normalkuntzako
bileretan

2.1.2. Helburua Objetivo 2.1.2.

Hizkuntza- eta literatura-komunikazioko konpetentzia. Hizkuntzen trataera integratua eta integrala.
jarduerak
actividades

1. Berritzeguneko erreferente eta hizkuntzetako
mintegi buruek bilera

2. Hiru saio zentroan, Berritzeguneko aholkulariekin

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

Hizkuntzetako
mintegi buruak
Edurne
Santesteban
Klaustroa

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Azaroak 13

Lasarteko
Berritzeguneko
materialak

Prestakuntzaren aplikazio
praktikoa

Datak zehaztu Gabe
daude

Lasarteko
Berritzegunekoak

Aplikazio praktikoa eman zaio.
Balorazioa memorian

helburu orokorrak
objetivos generales
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baliabideak
recursos

2.1.3. Helburua Objetivo 2.1.3.

Hamaika esku programa
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

denboralizazioa
temporalización

Zuzendaria/ Ikuskaria bilera programaren plangintza
adosteko.

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Zehazteko

2017eko ebaluazio diagnostikoko emaitzen (v. eranskina
III) azterketa egin eta ondorioak atera

Zuzendaritza
Orientatzailea
Mintegiak

Kurtso hasieran

ISEI-IVEI txostena
Grafikoak

Grafikoetan adierazita daude
DBHko koordinatzaileak ondorioak
bildu ditu

2009-2017 artean egindako ebaluazio diagnostikoen
konparazio taula (v. eranskina III) aztertu eta ondorioak
atera

Zuzendaritza
Orientatzailea
Mintegiak

1go hiruhilabetea

Ebaluazio
ezberdinetako
txostenak
Konpetentzien
konparazio-taula

DBHko koordinatzaileak ondorioak
bildu ditu

Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak
identifikatu NCE/ACIak eta indartze neurriak
aplikatzeko.

Berritzeguneko
Berariazko
Hezkuntza
Premien
aholkularia.
Orientatzailea
PTak

Iraila

Ikasleen
espedienteak,
ibilbidea…

Ikasleen identifikazioa egin da eta
laguntzak jasotzen dituzte.

Hezkuntza errefortzuak: Hezkuntza Berariaz Sendotzeko
Programa (HBSP) zailtasunak dituzten (atzerapen handia
arlo instrumentaletan, gizarte egoera kaltetuetan
daudelako edo eskolara egokitzeko arazoak dituztelako)
DBHko 2. mailako ikasleekin.

Orientatzailea
Errefortzuetako
irakasleak

Iraila

Ikasleen
espedienteak,
ibilbidea…

Ikasleen identifikazioa egin da eta
laguntzak jasotzen dituzte

helburu orokorrak
objetivos generales
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Hezkuntza errefortzuak: BIDELAGUNA programa. DBH 1
eta 2ko ikasleei zuzendua. Arratsaldez lau errefortzu
ordu dituzte bi monitorerekin. Hauek astean behin
biltzen dira orientatzailearekin.
Hezkuntza errefortzuak: 3. DIBERTSIFIKAZIO
KURRIKULARREKO taldea sortuko da. Behar den
ebaluazioa egin ondoren curriculumaren edukiak,
jarduera praktikoak eta arloak beste era batean
antolatuta eman behar zaizkien eta etaparen oinarrizko
helburu eta gaitasunak lortzeko metodologia espezifikoa
behar duten ikasleak izango dira programa honen
hartzaileak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
Graduatuaren titulua lortzeko helburuz.

Orientatzailea
Errefortzuetako
monitoreak

Iraila

Ikasleen
espedienteak,
ibilbidea…

Ikasleen identifikazioa egin da eta
laguntzak jasotzen dituzte

Orientatzeilea.
Errefortzuko
irakasleak

Iraila

Ikasleen
espedienteak,
ibilbidea…

Ikasleen identifikazioa egin eta
taldea osatu da.

Hobekuntza planaren (v. Eranskina II) berrikusketa egin

Mintegiak
Zuzendaritza

1go hiruhilabetean

Hobekuntza plana

Hobekuntza plana berrikusi da

Departamendu
buruak,
irakasleak.

1go ebaluazioan.

Jatorri ezberdinetako
testuak, grabazioak,
bideoak…

Irakurmena-ulermena indartzeko proiektua: Irakurketa
plana
-Irakurketa Plana kurtso hasieratik aplikatuko da mintegi
guztien aldetik. Horretarako testu motzak prestatuko
dira bakoitzaren irakasgaiarekin zerikusi dutenak.
-Irakurketa plana Liburutegian ere garatzen joango da:
Liburu Aholkularitza egingo da, hilero nobedadeak
kanpoko kortxoan jarriz. Liburu hauek klaseetan
gomendatuko dira.
-Irakurketa Kluba sortuko da. Bertakoa izateko kurtsoan
zehar liburutegiko liburu bat irakurtzeko konpromisoa
hartu eta HIPIko talde batean kontatuko du eta tertulia
sortzen ahaleginduko da.

2019ko ebaluazio diagnostikoko txostena ailegatzen
denean aztertu, ikastetxearen txostena egin eta
hobekuntza esku-hartze plana prestatu

Josune Iñarra
Maite Arratibel
Kariñe Errazkin

Ikasturtean zehar

- Irakasleek gelan egindako
galderetan emandakoa ulertzen
dutela nabaritzen da.
- Ikasleek adierazitako definizioak
modu zuzenean ematen dituztela
ikusten da.
-Ariketetan, azalpenetan,
azterketetan…progresio bat eman
dela nabaritzen da kurtso
bukaeran.
Ikasturteko memorian islatuko da.

Zuzendaritzak
Mintegiak

Emaitzak etortzen
direnean

Ikasleen emaitzak
Txostena
Hobekuntza plana

Ikastetxearen txostena egin da,
hobekuntza plana berrikusi da eta
ikuskaritzara bidali da
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Baratza:
Duela sei urte jarri genuen martxan. Aurtengo
ikasturtean, 3.Dibertsifikazioko gelan eta ZIG gelan
zentratuko da proiektua, ikasteko gogoa pizten
laguntzeko tresna ezinhobea izango delakoan.

Liher Unanue
Josune Iñarra
Ikasturtean zehar

Berritzeguneko saioak

Ikasturteko memorian islatuko da.

2.1.4. Helburua Objetivo 2.1.4.

Hezkidetza plana martxan jarri
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

Hezkidetza arduradunak eta orientatzaileak
prestakuntza jaso

Josetxo
Madinabeitia
Ana Auzmendi

Beldur barik programan azaltzen diren bideoen lanketa

Orientazailea
Tutoreak

Txoko Morea institutuan jarri

Josetxo
Madinabeitia Ana
Auzmendi

HarremOnak programan parte hartzen jarraitu eta herri
mailan antolatzen diren ekintzetan parte hartu

Azaroak 25 (emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako
eguna), abenduak 3 (euskararen eguna), martxoaren 8
(emakumearen eguna), apirilak 23 (liburuaren

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Ikasturtean zehar
Lasarteko
Berritzegunean (5
saio)

Aplikazio praktikoa eman zaio

Tutoretza programa

Ikasturte bukaerako memorian
balorazioa

1go hiruhilabetean

Ikastetxekoak

Ikasturte bukaerako memorian
balorazioa

Josetxo
Madinabeitia
Ana Auzmendi
Beste irakasleak

Ikasturtean zehar

Arremanitz
koperatibakoak,
udaletxekoak eta
ikastetxekoak

Ikasturte bukaerako memorian
balorazioa

Josetxo
Madinabeitia
Ana Auzmendi

Ikasturtean zehar

Udaletxekoak eta
ikastetxekoak
(kartelak, web orria,

Ikasturte bukaerako memorian
balorazioa

helburu orokorrak
objetivos generales
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nazioarteko eguna eta maiatzaren 17rako (homofobia
kontrako eguna) zenbait ekintza egin. Egun hauek
probestu hezkidetza ikuspegia txertatu zenbait ekintza
egiteko.

Beste irakasleak

ekintza zehatzak…)

2.1.5. Helburua Objetivo 2.1.5.

Ikastetxearen instalazioen eta baliabideen hobekuntzan jarraitzea
jarduerak
actividades

arduradunaagenteak
responsable y
agentes

1. DBHko Batxilergoko eta Zikloko gela batzuk margotu
dira.
2. Mintegi bat margotu da.
3. Kanpoko hesia eta horma zati bat konpondu dira.
4. 2. Solairuko lehioak erreforzatu dira.
5. Irakasle bakoitzarentzat ordenagailu eramangarri
bana erosi da.

Hezkuntza

6. Zenbait konponketa egin behar dira:
- Teilatua.
- Ikastetxe aurrean dagoen kartela berritu.
- Zuzendariaren gela berritu.

Idazkaria

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Kurtso hasiera

Ikastetxekoak

Ikasturteko memorian azaltzen
dira

Ikasturtean zehar

Ikastetxekoak

Ikasturteko memorian azaltzen
dira

Idazkaria

7. Telefono berria dela eta, bulegoko inprimaki,
karpeta eta gutun azal guztiak berritu behar dira.

2
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2.1.6. Helburua Objetivo 2.1.6.

Ikastetxeko bizikidetza eta kulturartekotasuna bultzatu (BIZIKASI)
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

1. Ikastetxeko bizikidetza sustatzeko bitartekaritza
erabili gatazkei aurre egiteko.

Bizikidetza Behatokia
Orientatzailea
Tutoreak

Ikasturtean zehar.

Barne araudia
Bilerak

Aplikatutako estrategien
balorazioa hiruhilabete
bakoitzean.

2. Ikasle atzerritarrei harrera plana egin.

Ikasketa burua

Datozenean

Harrrera Plana
Ikasleen datuak

Ikasleak eta familiak
ikastetxearen berri badakite.
Zuzendaritzak ikaslearen datu
akademikoak, sozialak, etab…
ezagutzen ditu.

3. Zenbait jardueren bidez, ikasleen artean kultura
ezberdinen ezaguera zabaldu eta kanpoko zein
barruko ekintzetan hezkuntza komunitatearen
partaidetza areagotu eta hobetu.

Kulturartekotasunerako
arduradunak
Bizikidetza batzordeko
partaideak

Ikasturtean zehar

Ikastetxekoak
(instalazioak, web
orria…)

Burutzen diren ekintzen
balorazioa egin mintegietan eta
ikasturteko memorietan
(irakasgaietakoa zein orokorra).

4. BIZIKASI ekimena:
- Talde dinamizatzailearen sorrera.

Edurne Muñagorri
Ana Auzmendi
Bizikidetza Behatokia

- Berritzeguneko prestakuntza jardunaldietara joan.

Orientatzailea
Bizikidetza Behatokiko
arduraduna

-Tutoretza Planetan gauzatu beharreko helburuak
eta jarduerak programatu.
Eskola jazarpenaren aurrean estrategia nagusia
prebentzioa denez zenbait aktibitate programatu:
HarremOnak: Ikasleen arteko

Iraila-urria

Bizikidetza Behatokia

Ikasturtean zehar

Ikasturteko memorian azalduko
dira
Tutoritza saioetan balorazioa
Ikasturte bukaerako memorian
balorazioa

Orientzatzailea,
tutoreak, irakasleak.

helburu orokorrak
objetivos geneales
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berdintasunean oinarritutako harremanak
sustatzeko.
Ziberbullinga eta Bullingaren arriskuak

1go hiruhilabetean
(3DBH, 1 BATX)
1go hiruhilabetean
(1 DBH)
1go hiruhilabetean
( 4. DBH eta
2.Batx.)

Indarkeria matxistari buruzko errelatoaren
garrantzia.
Baikara. Jolasean erronkei aurre egin eta
jolasean erabakiak hartu.

1 eta 2. DBH

2.1.7. Helburua Objetivo 2.1.7.

Blok-Tac Proiektua
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

Ikastetxean Blok-Tac proiektuari jarraipena eman
DBH osoan.

Inge Fernández
Dori Parrón

Ikasturtean zehar

Mintegietako proposamenak jaso maila bakoitzean
aukeratuko den proiektua zehazteko.

Mintegiak
Batzorde
Pedagogikoa

Lehen
hiruhilabetean

Batzorde Pedagogikoaren bidez proiektuaren
koordinazioa lortu.

Arduraduna: Inge F.
eta Dori P.
Batzorde
Pedagogikoko kideak
Irakasleak

Maila bakoitzeko irakasleekin bilerak egin
aukeratutako Blok-Tac-aren inguruan irakasgai
bakoitzean egin daitekeena zehazteko

Mailaz mailako
irakasleak

Ikasturtean zehar

Iraila, urria

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Institutuan bilerak
hilean behin
berritzeguneko
aholkulariarekin

Urteko memorian islatuko da

Ikastetxean eginda
dauden proiektuak.
Mintegietako
aportazioak

Maila bakoitzean garatuko den
Blok-Tac zehaztu da

Ikastetxean eginda
dauden proiektuak

Ebaluazioetan baloratu eta kurtso
bukaerako memorian

Ikastetxean eginda
dauden proiektuak.
Mintegien aportazioak

Blok-Tack bakoizean definitu da
mintegi bakoitzean egingo dena

helburu orokorrak
objetivos generales
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baliabideak
recursos

2.1.8. Helburua Objetivo 2.1.8.

Sare Hezkuntza
jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Googleko Administrazio-kontsolari buruzko
ikastaroa

Aitor Ormazabal,
Ana Ulacia eta Javi
Coca

Ikasturtean zehar,
hiru orduko bi saio

Zehaztu gabeko
enpresa

Urteko memorian islatuko da

Google-Suiteri buruzko oinarrizko formakuntza

Irakasleak

Ikasturtean zehar,
bi orduko saio bat
edo bi

Zehaztu gabeko
enpresa

Urteko memorian islatuko da

Google-Suiteri buruzko formakuntza aurreratua

Irakasleak

Ikasturtean zehar,
bi orduko saio bat
edo bi

Zehaztu gabeko
enpresa

Urteko memorian islatuko da

Sare sozialen erabilera didaktikoaren gaineko
prestakuntza

Irakasleak

Saio bat

Zehaztu gabeko
enpresa

Urteko memorian islatuko da

Lasarteko Berritzegunean, 2019-2021
ikasturteetarako «Sare hezkuntza gelan» proiektuko
koordinazio- eta formazio-saioa

Aitor Ormazabal

Azaroaren 13an
(10:00 - 13:00)

Lasarteko
Berritzegunea

Urteko memorian islatuko da

2
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2.1.9. Helburua Objetivo 2.1.9.

Zientzia gaitasunari dagokionean sakontzea
jarduerak
actividades

“Nola landu Zientziako konpetentzia BHn”
prestakuntza saioetara joan, ikasgelan konpentzia
hau garatzeko gakoak lantzeko.

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

Juan Rodríguez
Ibaia Antia
Nuria iturriza

3 saio ikasturtean
Vic-eko irakasleekin
Basteron eta behar
diren saio
berritzegunean
aholkulariekin

Begoña Gerra
Liher Unanue
Itziar Goyenechea
Zientzietako mintegietako irakasleekin bilerak egin,
DBHko geletan gure praktikak konpetentzietara
egokitu asmoz, zientzietako ikasgaiak beste modu
batera lantzeko jarduerak zehazteko.

Fisika eta kimikako
eta Biologiako
mintegiak

Ikasturtean zehar

STEAM proiektua aurrera eraman 2. eta 4. DBHn

Eli Navarro

Ikasturtean zehar

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

Lasarte-Oriako
Berritzegunekoak

Aplikazio praktikoa emango zaio.
Balorazioa memorian

Mintegien aportazioak

Praktikan jarriko diren jarduerak
zehaztu eta ebaluazioetan eta
kurtso bukaerako memorian
baloratu.

Lasarteko
Berritzegunekoak

Ikasturteko memorian azalduko
dira.

helburu orokorrak
objetivos generales
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baliabideak
recursos

2.1.10. Helburua Objetivo 2.1.10.

Zeregin Ikasketa Gela: Komunikazio gaitasunari dagokionean, autonomia pertsonalaren gaitasunari dagokionean, gizartetrebetasunak komunitatean txertatzeko gaitasunari dagokionean eta lanerako gaitasunari dagokionean sakontzea.

jarduerak
actividades

arduraduna-agenteak
responsable y agentes

denboralizazioa
temporalización

baliabideak
recursos

ebaluazioa: adierazleak eta datak
evaluación: indicadores y fechas

ZIG GELETAKO PROFESIONALEN KOORDINAZIOA

TXOMIN LOINAZ

1.go hiruhilekoan
4 ordu
Irailak 25
Abenduak 11
2.-hiruhilekoan
2 orduko
Otsailak 19
3.go hiruhilekoan
4 ordu
Apirilak 29
Maiatzak 27
saioak
berritzeguneko
aholkulariekin

Lasarteko
Berritzegunekoak

Balorazioa memorian

ZIG gelako profesionalak bilerak egin, gelan
konpetentzia hau nola landu adosteko eta praktikara
eramateko .

Marta Maiztegi
Agurtzane Iturbe
Edurne Zabala

Ikasturtean zehar

ZIG gelako
profesionalen
aportazioak

Kurtso bukaerako memorian
baloratu
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3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak [DAE]
aspectos de funcionamiento general del centro
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DBH
1-2-3-4
ZIG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

BATXILERGOaren ordutegia:

BATXILERGOA
1

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1.
2.
3.

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14:05-15:00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14.05-15.00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14.05-15.00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14:05-15:00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

BATXILERGOA
2.

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1.
2.
3.

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14:05-15:00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14:05-15:00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05
14:05-15:00

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

4.
5.
6.
7.

4.
5.
6.
7.
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DBH eta ZIG gelaren ordutegia :

ZIKLOA
1. eta 2.*

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1.
2.
3.

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

8.05-9.00
9.00-9.55
9.55-10.50
atsedena
11.20-12.15
12.15-13.10
13.10-14.05

4.
5.
6.

Oharra: Zikloan 2. mailako ikasleak Otsailean praktiketara joango dira, eta aste
batzutan astean behin etorriko dira klasera.
ZIKLOAN ESKAINTZA PARTZIALEKO ikasleek astelehenetik ostiralera
17:30etik 21:30ra jasoko dituzte klaseak.
Ebaluazioen egutegia Calendario de evaluaciones
DBH
1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
Ohiko deialdia
Ez ohiko deialdia

Azaroaren 27an
Martxoaren 11an
Ekainaren 17an
Ekainaren 25an
BATXILERGOA

1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
Ohiko deialdia
Ez ohiko deialdia

Azaroaren 20ean
Otsailaren 19an
Maiatzaren 20ean
Ekainaren 10an

GIZARTE INTEGRAZIO ZIKLOA 1.GO MAILA
1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
Azken lehena
Azken bigarrena

Abenduaren 3an
Martxoak 6an
Ekainaren 5an
Ekainaren 22an
GIZARTE INTEGRAZIO ZIKLOA 2. MAILA

1. ebaluazioa
Azken lehena
Azken bigarrena

Azaroaren 26ean
Otsailaren 21an
Maiatzaren 25an

GIZARTE INTEGRAZIO ZIKLOA: ESKAINTZA PARTZIALA
1. ebaluazioa
2. ebaluazioa
Azken lehena
Azken bigarrena

Abenduaren 13an
Martxoaren 16an
Ekainaren 8an
Ekainaren 19an
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HEZIKETA ZIKLOaren ordutegia:

1. Berariazko eginbeharrak
Berariazko lanaren banaketari dagokionez, hau da irakasle bakoitzak irakasten dituen
gaiei buruz, hain zuzen ere, espezialitatea edo gaikuntza hartu dira kontuan.
Egonkortasuna duten irakasleen ordutegia irizpide horren arabera burutu da eta baita
esleipenera joaten denarena ere. Printzipioz, sail bakoitzeko partaideen artean egiten
da dagozkien gaien banaketa baita ordu banaketa eta mailak ere. Ikasketaburuak
egindakoari aldaketaren bat proposatuz gero, sail buruari adierazten zaio. Dena den,
Hezkuntza Sailak ematen dizkigun orduak ezagutu ondoren, uztailean bilera bat egin
da irakasgai bakoitzeko sail buruekin aurretik egindakoa plangintza berrira egokitzeko.
Esleipenetara irteten diren ordutegien konposaketa egiteko, arrazionaltasun irizpidez
jokatzen da eta, egia da, ikasturte honetan, aurrekoetan bezala, ez dela ordutegikonposaketa arrarorik izan.
Kulturartekotasunari dagokionez, beti Euskara sailak hartu izan du bere gain gaiari
dagokion ardura, zenbait ekintza aurrera eramanez.
IKTko orduak bi irakasleren artean banatu dira: Javi Coca eta Ana Ulacia. Lehena da
arduradun nagusia eta informatikarekin zer ikusia duten intzidentziaz arduratzen da.
Bigarrena, berriz, web gunearekin eta posta elektronikoarekin zer ikusirik duten
intzidentzietaz arduratuko da.
Irakasgai bakoitzeko sail burutzari dagokionez, ikasturte hasierako Sailburuordearen
ebazpenak esleitzen duena bete ondoren, Katedradunek betekizun horretarako
lehentasuna dutela, hain zuzen ere- departamentu bakoitzak erabakitzen du zein
izango den departamentu buru.
Tutoretzak banatzeko, honako irizpideez baliatu gara:
DBHko lehenengo zikloan jarraipena da irizpiderik nagusiena. Iazko ikasturtean DBHko
1go. mailako tutoretza izan zuenari aurtengoan 2.a eman zaio.
DBHko 2. zikloan eta Batxilergoan taldean irakasgairen bat ematea, adin horretako
arazoak eta ezaugarriak ezagutzea. Beti ere, Sail burutzak banatu ondoren, libre
geratzen diren irakasleen artean.
Familiekin harremanak izateko, Tutore bakoitzak betekizun horretarako bere ordua
du ordutegian; gainera, Departamentu Buru ez diren irakasleek ere, bere ordutegiaren
barruan guraso harrerarako ordua esleituta dute.
2. Beste eginbeharren banaketa:
Ikastetxean dauden beste arduradunak honako hauek dira: Ikus-entzunezko
arduraduna, jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoena eta ikasgai gainditu gabekoen
tutorea; aipatu ardurak kargurik ez dutenen artean aukeratzen direla beste
irizpiderik gabe.
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Irakasleriaren eginbeharren esleipenerako irizpideak Criterios de asignación de tareas
del profesorado

1. Tutore betekizuna eramango duena talde osoaren irakasle izatea.
2. Aurreko urteetan maila berberean aritu izana.
Ikasleak taldekatzeko irizpideak Criterios de agrupación del alumnado
1. Talde arruntak
1.1. Kontuan hartzen den lehen irizpidea hizkuntz-eredua da. Oro har, ikasleak
aurretik dakarren ereduan jarraitzen du. D ereduari dakokionez, ez dago inolako
zehaztasunik; B ereduko taldeei dagokionez, berriz, aurretik eredu horretan
aritutako ikasleaz gainera, kanpotik datozenak ere txertatzen dira, euskara
gaitasunari dagokionez A ereduan egon beharko liratekeenak. Hizkuntzerrefortzua jasotzen dute.
1.2. Atzerritarrei dagokienez, taldea esleitzeko irizpidea adina da DBH mailan.
Batxilergoan, berriz, bakoitzaren herrian eginiko ikasketak konbalidatu egin behar
dira Espainiako Gobernuaren Ordezkaritzaordean. Esleitutakoaren arabera, ikasle
bakoitza dagokion taldean txertatzen da.
1.3. 2019-2020 ikasturteari dagokionez, DBH-ko maila guztietan bi talde ditugu, D
eredukoak, hain zuzen ere. Batxilergoan ere, modalitate eta maila bakoitzeko 2
talde ditugu: B ereduko bat, Giza- Gizarte Zientzien modalitatean eta beste bat,
Zientzietakoan. Gauza bera D ereduan. Goi-mailako Hezkuntza Zikloaren bi
mailetan,1goa eta 2.ean, bi talde ditugu: A eredukoa bat eta D eredukoa bestea.
Arratsaldez, Eskaintza Partzialeko A ereduko talde bakarra daukagu.
1.4. DBH eta Batxilergoan azken urteotan ez dugu inolako arazorik izan talde
kopuruen aldetik; Hezkuntza Zikloan, berriz, matrikulatuen kopurua, har
dezakeguna baino handiagoa izaten ari denez, kontuan hartzen dugun irizpidea
honakoa izaten da: eskaintza osoan, Batxilergoan ateratako batazbesteko nota
(%70eko portzentaian), frogaren bitartez eginiko sarbidea (%25a), %33ko edo
gehiagoko minusbalioa dutenentzat (%5a). Eskaintza
Patzialari dagokionez,
aurretik matrikulatuta zeudenak dute lehentasuna; gero, sektorean lan
egindakoek; ondoren, ziklo berbereko hezkuntza-modulu edo gaitasun unitatea
gainditu dutenek; bukatzeko, adina.
2. ZIG gela: Zeregin Ikaskuntza Gela, eskola eta lan munduaren arteko zubia da.
Hezkuntza Premia Bereziko ikasleei zuzenduta dago, eta 16-20 urte bitartean lau
urteko ibilbidea eskaintzen die. ZIG gela hezkuntza ez-arautuari dagokion
ikaskuntza bat da, baina Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan du bere leku propioa.
Gure ikastetxean, bederatzi ikasle ditugu aurtengo ikasturtean, gela honetan.
3. 3.DIBERTSIFIKAZIO
KURRIKULARRA:
Curriculum-aniztasuneko
programek
Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua lortzea dute helburu.
Programa horien hartzaileak hauek dira: behar den ebaluazioa egin ondoren
curriculumaren edukiak, jarduera praktikoak eta arloak beste era batean
antolatuta eman behar zaizkien eta etaparen oinarrizko helburu eta gaitasunak
lortzeko metodologia espezifikoa behar duten ikasleak. Ikasturte honetan 8 ikasle
ditugu.
4. HPB dituzten ikasleak: DBHn lau ikasle NCE/ACI osoarekin (3.DBHko hiru ikasle eta
1DBHko ikasle bat) eta bost ikasle indartze neurriekin. Hauek beharren arabera
zenbait ordutan Pedagogia Terapeutikako irakasleekin egoten dira. Horrela,
banakako arreta ematen zaie.
Berritzeguneko Berariazko Hezkuntza Premien Aholkulariak egiten du laguntza
gelara joan behar duten ikasleen diagnostikoa.
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Tutoretzen banaketarako irizpideak Criterios de distribución de tutorías

Hezkuntza errefortzua eta laguntza antolatzeko irizpideak Criterios de organización
del apoyo y del refuerzo educativo
1. Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Programa. (HBSP)
Gizarte- edo kultura-egoera zailetan edo moldatzeko zailtasun handiak dituzten
DBHko 2. mailako ikasleekin egiten da. Hori gerta daiteke, alde batetik, eskolan
atzerapen handia dutelako, arlo instrumentaletan batez ere, eta atzerapen hori gizarteegoera kaltetuetan egoteari loturik dagoelako. Bestetik, eskolara egokitzeko arazoak
dituztelako.
2019-2020 ikasturteari dagokionez, Maite Arratibel da arduraduna eta arlo
instrumentaletan jasotzen dute laguntza ikasleek.

2. Errefortzuko BIDELAGUNA (lehen PROA)
DBH 1go. eta 2. mailako ikasleei bideratuta. Arratsaldez egiten da, klase-orduak bukatu
ondoren, astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan, arratsaldeko 15:15etatik
16:15etara. Ikasleek 4 errefortzu-ordu dituzte. Irakasleek, berriz, beste ordubete bat
dute Orientatzailearekin koordinatzeko.
2019-2020 ikasturtean,DBH 1go. taldeko 8 ikaslek eta DBH 2.tik beste 7/8 ikaslek jasoko
dute errefortzua, bi monitoreen laguntza izango dutelarik. Hurrengo atalean, proiektuari
buruzko xehetasun gehiago ematen dira.
Amankomuneko guneen antolaketarako eta baneketarako irizpideak Criterios de
organización y distribución de los espacios comunes
1. Taldeetako gelak: Aurtengo ikasturtean kontuan hartu ditugun irizpideak
honakoak dira:
1.1.

Ikasle kopurua. Aurtengo ikasturteari dagokionez, Batxilergoko
zenbait gela aldatu behar izan dugu ikasle kopurura egokitzeko.

1.2.

DBHko mailak lehen solairuan kokatzea. Bigarrenean, Batxilergokoak
eta Gizarte Integraziokoak.

1.3.

Beheko solairuan Zeregin Ikaskuntza Gela kokatu da (bertan plastika
gela eta musika gela egongo dira ere).

1.4.

Lehenengo solairuan bi laguntza gela kokatu ditugu, bikoizketetarako
erabiltzeko eta bigarren solairuan beste bi.
Desdobleak behar direnean, hutsik dauden gela bereziak –informatika
1, areto nagusia, etab erabiltzen dira.
Ikasketaburuak aurreikusita ditu gela-banaketek sor ditzaketen
arazoak eta baita antolatuta ere; ikasturte hasieratik edozein
irakaslek, web orrian Calendarren bidez gela berezien egutegia ikus
dezake eta erreserbak egin. Lehentasuna informatikako irakasleek
dute, baina hutsik geratzen diren orduetan edozein irakaslek har
ditzake.
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Gure ikastetxearen PT irakasleek batzuetan banaka hartzen dituzte ikasleak eta bestetan
klaseetan sartzen dira curriculum egokitzapenak edo Banakako Lan Plangintzan
erabakitakoa burutzeko. Halaber, tutoreekin, orientatzailearekin harremana dute
egokitzapenak eta ebaluazioak egiteko.

2.1. Beheko solairuan: Areto nagusia, teknologia-tailerra, kimika-laborategia,
marrazketa-gela,
administrazio-instalazioak,
zuzendaritza,
orientazioa,
gurasoak hartzeko bi gela, irakasleentzako sukaldetxoa, atezaintza.
2.2. Lehenengo solairuan: informatika 1 gela, bi laguntza gela, natur zientzietako laborategia, zerbitzari informatikoa, eta irakasle gela.
2.3. Bigarren solairuan: informatika 2 gela, balio anitzeko gela (gizarte eskuhartzeko tailerra, lantegi ikasgela sozio-sanitarioa, marrazketa tekniko gela),
liburutegia eta mintegiak.
2.4. Polikiroldegia: Bertan, Hezkuntza Fisikoa
ematen da. Eraikuntza
nagusitik kanpo dago. Klase ordu bat bukatu eta polikiroldegira joatean edo,
alderantziz, Hezkuntza Fisikoa bukatu eta
berriro ikastetxera itzultzeko
ikasleek ematen duten denbora kontuan hartuta eta dutxatzeko aukera izan
dezaten, Hezkuntza Fisikoa bi ordutako saio jarraituetan antolatu dugu.
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2. Gela bereziak eta erabilera komunekoak:

Irakasleria eta tutoretzen banaketa
IZEN ABIZEBAK
NOMBRE Y APELLIDOS

Profesorado y distribución de tutorías
MAILA-ETAPATALDEA
NIVEL-ETAPA-GRUPO

KARGUA
CARGO

ORDU
GUTXI
REDUC.
HOR

ZIKLO/DEPARTAMENTUA
CICLO-DEPARTAMENTO

SANTESTEBAN CILVETI, EDURNE

Zuzendaria
Liburutegia

17

Euskal Hizkuntza eta Literatura

MUÑAGORRI AROZENA, EDURNE

Ikasketa burua

17

Ingelera

ZIKLOA 1D

Idazkaria

13

Gizarte Integrazioa

ZABALA AGIRRE, JOSÉ RAMÓN
LARRAÑAGA IRIONDO, TXUS

FAMILIEI ARRETARAKO
ORDUTEGIA
HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

Asteartea 9:55-10:50

BATX. 2D

Zuzendariordea

13

Giza Balioak

IRAZU URBIETA, IGONE

BATX 2A-2D

Koordinatzailea

9

Matematika

ALUSTIZA LASA, ITXARO

DBH 4E
DBH 2 E

Mintegi burua: Euskara
Liburutegia
Jangelako arduraduna

DBH 1D/E-3D

Tutoretza: 1.DBH E

Fisika-Kimika

DBH 1D-1E-2D2E-3D-3D.K.
BATX 1A-1D-2A

Tutoretza: 1.BATX. A

Filosofia

Asteazkena 9:55-10:50

Tutoretza: 4.DBH E

Ingelera

Astelehena 9:55-10:50

Marrazketa

Astelehena 11:20-12:15

ANTIA NIETO, IBAI
APAOLAZA AMENABAR, UNAI

ARANBURU BERASATEGI, EIDER
ARNAIZ BELAMENDIA, AMAIA
ARRATIBEL LIZEAGA, MAITE
ARRIET ARRUIZ, MAIDER
ARTOLA ITURRALDE, MIRARI
AUZMENDI MUXIKA, ANA

DBH 2D/E-3D3D.K-4D/E
HZ 2D
BATX 1A-1D
BATX 2A-2D
DBH 1E-2D-2E
DBH 1-2 HBSP
DBH 3D-4D/E
BATX. 2A
DBH 1D/E-2
HBSP-3D-4D/4
HZ 1D-1A-2D-2A

Liburutegia
HBSP arduraduna

3
8,5

Astelehena 9:55-10:50
Astelehena14:05-15:00

Euskara

Euskara

Asteartea 9:00-9:55

Ostirala 12:15-13:10

Ingelera
FOL
Enpresa eta Ekimen
sortzailea

Gizarte Integrazioa

Orientatzailea
Hezkidetza proiektua

Orientazioa
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Astelehena 13:10-14:05

AZPIROZ, GURUZNE
BALERDI PAGOLA, MARGA

BATX 1A /D
HZ 2A
HZ 1A- 2A

Biologia-Geologia
Tutoretza: 2.A G.I.
Hitzaldi eta irteeren
arduraduna

Osteguneta 11:20-12:15

Gizarte Integrazioa

Asteartea 11:20-12:15

DBH 1D-1E-2D2E-3D-3E-4E-4D
BATX 1A-1D

Mintegi burua:
Hezkuntza Fisikoa

Hezkuntza Fisikoa

Asteazkena 9:55-10:50

BARRUTIA ARANBURU, ITZIAR

HZ 1D-2D-2A

Tutoretza: 1 D G.I.

Gizarte Integrazioa

Astelehena 9:55-10:50

BARRUTIA OLASAOLO NEREA

DBH 1D-1E-2D2E-3D
BATX 2A-2D
HZ 2A

Mintegi burua:
Ingelera

BARANDALLA AZKUETA, BENJAMÍN

BENÍTEZ BENÍTEZ MODE
CACHARRO ZUMETA, ADUR

DBH 1D -2D-4E
BATX 1A/D-2 A/D
DBH 1HBSP-2D/E3D-4E

Mintegi burua: Lengua

CARTE, IRATI
COCA GUTIÉRREZ, JAVIER

CUETO MARTIN, XABIER

ELORZA BERISTAIN, ARANTXA

BATX 1A
DBH 2D/E
DBH 1D/E-2D/E4D/E
BATX. 2A -2D

Mintegi burua:
Matematika
IKT arduraduna

6

Tutoretza: 2.DBH E

DBH 1D-1E-4E
DBH 1E
BATX 1D-2D

Liburutegia

FERNANDEZ CRESPO, EBELIA

DBH 4D/E-1E
BATX 1D

Tutoretza: 1.BATX. D

GALDÓS MAIZTEGI, ANE

Astelehena 9:00-9:55

Latina/Gaztelera

Asteazkena 9:55-10:50

Matematika

Astelehena 9:55-10:50

PT

ERRAZKIN MANSO, KARIÑE

FERNÁNDEZ BUENO, INGE

Ingelesa/ Frantsesa

7

Matematika/ IKT

Astelehena 9:00-9:55

Geografia eta Historia

Ostirala 8:05-9:00

Erlijioa/Musika

Asteazkena 12:15-13:10

Euskal Hizkuntza eta
Literatura

Ostirala 11:20-12:15

Matematika

Astelehena 12:15-13:10

DBH 1D/E-2D/E3D-4D-4E

Tutoretza: 3. DBH D
Blok-tac

2

Geografia eta Historia

Ostirala 12:15-13:10

DBH 1D-2D-4D

Tutoretza: 2. DBH D
Normalkuntza

6

Euskal Hizkuntza eta
Literatura

Asteazkena 12:15-13:10
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GARMENDIA OTEGUI, JOSÉ RAMON

BATX 1D-1A-2D2A

Tutoretza: 2.BATX A

Gaztelera

Astelehena 9:55-10:50

GERRA MINER, BEGOÑA

BATX 1A- 1D- 2A2D
HZ 2D

Mintegi burua: BiologiaGeologia
Jarduera osagarri eta
eskolaz kanpokoen
arduraduna

Biologia-Geologia

Astelehena 12:15-13:10

Biologia-Geologia

Osteguna 9:55-10:50

Euskal Hizkuntza eta
Literatura

Ostirala 12:15-13:10

ZIG

Asteartea 11:20-12:15

Geografia eta Historia/ Musika

Asteartea 12:15-13:10

GOYENECHEA, ITZIAR
IÑARRA LASKURAIN, MIREN JOSUNE

DBH 1D/E-2D/E3D-4D
DBH 3D.K.

ITURBE TOLOSA, AGURTZANE
ITURRALDE FERNÁNDEZ, MARI JOSE
ITURRIZA GARBIZU, NURIA
LARRAÑAGA GEREÑO, AMAIA

LERTXUNDI PERURENA, AMAIA

MADINABEITIA AGUIRRE, JOSÉ RAMÓN
MAIZTEGI GALARZA, MARTA

Tutoretza: 3.D.K.
Liburutegia
Tutoretza: ZIG Gela

DBH 2D
BATX 2A-2D-1A1D
BATX 1A-1DDBH 2D/E-4D

Tutoretza:4.DBH D

Fisika-Kimika

HZ 1A-2D

Tutoretza: Eskaintza
partziala

Gizarte Integrazioa

HZ 1D

G.I.ko Mintegi Buru
Gizarteratzeko
koordinatzailea
Lan-poltsa
Enpresako eta
Etengabeko
Prestakuntzaren
koordinatzailea

Gizarte Integrazioa

DBH 2E
BATX 1A-1D-2A2D

Hezkidetza arduraduna

Geografia eta Historia
(Ekonomia)

ZIG

Tailerreko arduraduna

ZIG

MENDIGUREN ARCELUS, MIREN ARANTXA

NÁJERA AGINAGA, Mª LUISA

3

Asteartea 13:10-14:05
Osteguna 9:55-10:50

Astelehena 9:00-9:55

Astelehena 9:00-9:55

PT

HZ 1A

Tutoretza: 1.A G. I.
Facebookaren ardura
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Gizarte Integrazioa

Astelehena 9:55-10:50

NAVARRO EZKERRA, ELI

ORMAZABAL OTXOA
AITOR

DE TXINTXETRU,

PARRÓN POLO, DORI

DBH 1D-1E-2D2E-3D-4D
BATX 1D-1A
BATX 2D-2A

DBH 1D/E-2D/E4D/E
BATX 1A-1D

REZABAL GOENAGA, XABIER

DBH 1D-4D/E
2DBH Pree
BATX 2A

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, JUAN

BATX 2A-2D

RUIZ DE ÉGINO, Mª VICTORIA

DBH 1E-2E-3D-4D
BATX 1D

STEAM proiektuaren
arduraduna

Teknologia

Astelehena 11:20-12:15

Mintegi burua: Geografia
eta Historia
Tutoretza: 2.BATX D
Sare Hezkuntza
arduraduna

8

Geografia eta Historia

Osteguna 11:20-12:15

Blok-Tac

2

Ingelera

Astelehena 11:20-12:15

Matematika

Asteazkena 12:15-13:10

Tutoretza: 1. DBH D

Mintegi burua: FisikaKimika
Pendienteen tutorea

Fisika-Kimika

Gaztelera

SEVILLA CUESTA, RAFA

DBH 1D-1E-2D2E-3D-4D-4E
BATX. 1A

HIPI

ULACIA URKOLA, ANA

BATX 1A-1D-2A
/D

Mintegi burua:
Teknologia
Agenda 21
IKT laguntzaile

DBH 3D.K.-4D

Dibertsifikazio
kurrikularra

Biologia-Geologia

ZABALA ARTANO, EDURNE

ZIG

Hezitzailea

ZIG

ZABALA LAZKANO, ISABEL

HZ 1A-1D-2D

Tutoretza:2.D G.I.

Gizarteratze Zikloa

UNANUE URDAPILLETA, LIHER

ZUMETA IGLESIAS, EVA

Osteguna 9:55-10:50

Osteguna 12:15-13:10

Euskal Hizkuntza eta
Literatura

DBH 1D-1E-2D-2E

3
3

Teknologia

Osteguna 11:20-12:15

Asteartea 9:00-9:55

PT
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OOG-ren partaideak [titularrak] Composición del OMR [titulares]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

EDURNE SANTESTEBAN CILVETI (ZUZENDARIA)
JOSERRA ZABALA AGIRRE (IDAZKARIA)
EDURNE MUÑAGORRI AROZENA(IKASKETA BURUA)
KRISTINA MONTOIA GALAR
BEGOÑA GERRA MINER
XABIER REZABAL GOENAGA
MARIJO ITURRALDE FERNÁNDEZ
ANE GALDÓS MAIZTEGI
AMAIA ARNAIZ BELAMENDIA
ANA ULACIA URKOLA
AITOR ORMAZABAL OTXOA DE TXINTXETRU
LIHER UNANUE URDAPILLETA
MARGA BALERDI PAGOLA
ARANTXA ELORZA BERISTAIN
MARTA MAIZTEGI GALARZA
SONIA SÁNCHEZ
IKER VERDASCO
IZORTZE OYARZUN
RAÚL HUESO
ANDER ITURBE
DANEL ORTEGA
SHEILA ARNAIZ
MAIDER ORTEGA
LIDIA MARTIN
JOSÉ ANTONIO OTAÑO
ROSA SÁNCHEZ
LUCIANO LAVADO
SOLEDAD SUAREZ
CORO BARBERO SAN JOSÉ
MARTINA CHANCA LÁZARO
MARIMAR MORA ESCARABAJAL

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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MARÍA JOSÉ DÍAZ
BEGOÑA MILLA GARCÍA
ILUMINADA BLANCO SORONDO
XABIER LARREA ALDAREGIA

X
X
X
X

OOG-ren partaideak [ordezkoak] Composición del OMR [suplentes]
IZEN ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS

TALDEA / GRUPO
irak / profes.

IBAI ANTIA NIETO

X

ELI NAVARRO EZQUERRA

X

INGE FERNÁNDEZ BUENO

X

ikas / alumn

guras / fam

adm-zerbitz

udal / ayto

BATZORDEA / COMISIÓN
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Esperientziak, programa edota berrikuntzak ikastetxean Experiencias, programas y/o proyectos que se
desarrollan en el centro:
Izenburua edo gaia Título o tema
BIDELAGUNA proiektua (Eskolako laguntza programa)
Oharrak Observaciones
Gizarte-hezkuntza desabantailak dituzten ikasleen egoera hobetzeari erantzuteko
proiektua da. 2012-2013 ikasturtean jarri zen abian. DBH 1go. eta 2. ikastaldeetako
ikasleek izango dute aukera.
Proiektuaren helburu nagusienak honako hauek dira:
1.- Ikasleari eskola orduz kanpo gida eta banakako orientazioa eskaintzea.
2.- Denbora antolatzeko beharrezkoak diren jokaerak eta ohiturak garatzen laguntzea,
lanean jarraikortasuna izatea eta ikasketa estrategiak ezartzea.
3.- Arlo instrumentaletako ezagupen eta trebetasunak finkatzea.
Aipatu ikasturteari dagokionez, DBH 1go. taldeko 8 eta DBH 2.etik 7/8 ikasle izango
dira, bi irakasleren laguntza jasoko dutelarik.
Koordinatzailea: Ana Auzmendi, orientatzailea.
Irakasleak: Nahia Iglesias (DBH 1)
Eider Lizaso(DBH 2)

Ordu banaketari dagokionez, honakoa izango da:
Astelehena, asteartea, asteazkena eta osteguna: 15:15etatik-16:15era.
Ostegunetan: 13:00etatik-14:00era: koordinazio-bilera.

Izenburua edo gaia Título o tema
STEAM proiektua
Oharrak Observaciones
STEAM proiektua, matematika, zientzia eta teknologia diziplinak lotzen dituen
proiektua izaki, metodo eraginkorra da ikasleek aipatutako gaitasunak
garatzeko eta aukera ematen du irakaskuntza kooperatiboa eta arazoen
ebazpena ikasgelan gehitzeko.
Ikasturte honetan, bigarren urtez proiektu honetan parte hartuko dugu, 2.DBH
eta 4.DBH taldeetan, landuko dugun gaia, 3D inprimagailuak: 3D diseinua
izanik.
Irakasle arduraduna: Eli Navarro
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3.1.2. Esperientziak, programak eta proiektuak
experiencias, programas y proyectos

ESKOLA-AGENDA 21
Oharrak Observaciones
15. ikasturtea izango da aurtengoa.
Ingurumenaren kalitatearen eta ikastetxearen jasangarritasunaren alde aritzeko
hezkuntza elkarteko jarduera plana eta konpromisoa da Eskola-Agenda 21. Baita inguru
hurbila den herriaren alde ekiteko ere, tokiko Agenda 21aren barruan.
Ikasturtero, gai monografikoa (ura, hondakinak, berziklaketa, etab…) hartzen da
kontuan bai lantzeko bai, espreski, zaintza-neurriak hartzeko. Lehenengoari dagokionez,
zenbait sailek (gaztelera, natur zientziak, euskara, gizarte) gaiari loturiko ikastunitateak
prestatzen dituzte. Bigarrenari dagokionez, berriz, Udalaren Batzar Nagusi ez ohikoan,
herriko ikastetxeetako ikasle orok gaiarekiko eskakizunak luzatzen dizkiote Udalari,
horietaz ardura eta konpromisoa har ditzan.
Aurtengo ikasturtean landu eta kontuan hartuko den gaia PAISAIA izango da. Honekin
batera beste jarduera batzuk egingo dituzte ikasleek.
Proiektuaren arduraduna Ana Ulacia.

Izenburua edo gaia Título o tema
HEZKIDETZA PROIEKTUA
Oharrak Observaciones
Orain dela bost ikasturte Hezkuntza Sailak Hezkuntza sisteman “Hezkidetza eta generoindarkeriaren prebentzioa lantzeko plana” proposatu zuen, emakumeen eta gizonen
berdintasuna bultzatzeko neurriak sustatzeko asmoz. Hezkidetza-eredua ikastetxeak
landuko dituen dokumentu eta ekintza guztietan bildu beharko da, izaera sexista duten
materialak eta praktikak baztertzeko asmoz eta parekidetasunezko eta tratu oneko
harremanak bultzatuz, genero biolentzia eta indarkeria sexista prebenitzeko berdintasun
irizpideak jasoz.
Irakasle arduraduna eta orientatzaileak Lasarteko Berritzeguneak antolatzen duen bost
saioko mintegi batean parte hartuko dute.
Aurten Hezkidetza plana osatu eta martxan jarriko da eta saiatuko gara, bereziki, irakasle
eta gurasoen inplikazioa lortzen.
Bestaldetik Beldur Barikeko unitate didaktikoa tutoretza programan txertatuko da.
HarreOnak programan jarraitu eta herri mailan antolatzen diren ekintzetan parte hartuko
dugu.
Irakasle arduradunak: Josetxo Madinabeitia eta Ana Auzmendi.
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Izenburua edo gaia Título o tema

HEZKUNTZA BERARIAZ SENDOTZEKO PROIEKTUA (HBSP)
Oharrak Observaciones
Proiektu honen xedea zera da:
“Gizarte- edo kultura-egoera kaltetuetan egon eta gelako erritmoa nekez jarrai
dezaketen DBHko lehenengo eta/edo bigarren mailako ikasleekin hezkuntza-ekintzak
gauzatzea, eta, inklusioari erreparatuz, ohiko inguruetan eskolara moldatzeko arazo
larriak dituzten ikasleei arreta ematea”.
Aipatu ikasleei arlo instrumentalak irakatsiko zaizkiela: hizkuntza eta matematika,
beraiekin banaka lan eginez eta edukiak egokituz, hurrengo ikasturteetan DBHko
ikastalde arautuan sar daitezen.
DBH-ko 2. mailan, 2019-2020 ikasturteari dagokionez, Maite Arratibel (Euskara) irakaslea
izango da erantzule eta hauen lana Ana Auzmendi Mujika orientatzaileak koordinatuko
du.

Izenburua edo gaia Título o tema
HIZKUNTZ NORMALKUNTZA
Oharrak Observaciones
Ikasturte hau zortzigarren urtea izango da Normalkuntza Proiektuarena. Aurten
proiektuetan jarriko dugu indarra, irakasleak eta eremu instituzionala ere landuko dugu
ikastetxean ditugun proiektuak errebisatzeko aprobetxatuko dugularik.
Ikasturtean zehar, zenbait ekitaldi eramango dugu aurrera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Euskararen egunean parte hartu.
“Pertsona ezagunak ikastetxeetan” programan parte hartu.
SIADECO-k aurrera eramango duen ikerketan inplikatu.
“Ongi etorri, gazte!” proiektuan jarraitu.
“Idazleak ikastetxean” programan parte hartu.
Euskararen motibazio saioak.
“Ikasleak antzokira” egitasmoan parte hartu.
Rikardo Arregi irakurketa publikoan parte hartu.
Nerabeen Biltzarra antolatu 3.DBHko ikasleekin.
Erreportari gazte saria.
Irteerak: Lemoizko barnetegira, senda Viva.
Liburu Gaztea Book Trailer lehiaketan parte hartu.
Liburuaren nazioarteko eguna: Irakasleon euskarazko irakurzaletasuna
bultzatzeko asmoz, LAGUN IKUSEZINAREN JOLASA martxan jarriko dugu. Egun
hau, euskarazko liburuak oparitzeko aprobetxatuko dugu. Behin liburu hauek
oparitu eta irakurri ondoren, liburuak elkartrukatzeko parada izango dugu.

Proiektuaren arduraduna Ane Galdós.
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Izenburua edo gaia Título o tema

ERASMUS +
Oharrak Observaciones
Goi Mailako Hezkuntza Zikloko ikasleek Lan Praktikak Europako beste herrialde batean
egiteko aukera dute. Leizaran Institutuan ziklo bakarra dugu, Gizarteratzea, eta horren
barruan 360 orduko enpresa-formakuntza eskatzen da. Ordu horiek dira, alegia, Erasmus
+ barruan egin daitezkeen praktikak. Horretarako, Institutuak Extended motako (EUCX)
Erasmus
Gutun Unibertsitarioa (Erasmus University Charter) du. Gutun horri esker
azkeneko urteetan gure zenbait ikasle Europako estatu desberdinetan aritu izan dira:
Suedian, Polonian, Italian, Maltan, Bulgarian, Portugalen eta Frantzian. Ikasturte
honetan, 5 ikaslek hartuko dute parte proiektu honetan.
Irakasle arduraduna: Joxerra Zabala.

Izenburua edo gaia Título o tema
SARE HEZKUNTZA
Oharrak Observaciones
2014-2015 ikasturtean martxan jarri zen berrikuntza proiektu honek, bi urteko iraupena
du eta ikasturte honetan, gure lehenengo urtea izango da. Oinarrizko hezkuntzaren
helburua bada Oinarrizko gaitasunak hartuz lortzea ikasleentzako definitutako irteerako
profil orokorra, komunikaziorako konpententzia eskuratzeko, Hezkuntza Saila bultzatzen
ari den proiektua dugu Sare Hezkuntza, modu horretan, Oinarrizko Hezkuntza amaitu
duen ikasleak konpetentzia digitala eta mediatikoa duela bermatuz.
Gaitasun digitalen esparrua oso dinamikoa izanik, ikastetxeentzako hezkuntza-praktika
ona osatzen duten ikastetxe bokazio berritzailedunak bultzatu, lagundu eta ezagutzera
emateko, lehendabiziko ikastetxe-sarea sortzeko helburua du proiektu honek. Bestalde,
metodologia, teknologia, material berrien eta baliabide digitalen erabilera sustatzea
bultzatzen du, ikasgelan, irakasteko eta ikasteko prozesuan.
Irakasle arduraduna: Aitor Ormazabal
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Izenburua edo gaia Título o tema

Blok-Tac
Oharrak Observaciones
BLOK egitasmo pedagogiko bat da derrigorrezko eskolaldiaren curriculuma
eguneratzeko oinarrizko konpetentziak txertatuz. Oinarrizko konpetentziak
derrigorrezko eskolaren ohiko curriculumean sartzea da BLOK egitasmoaren helburu
nagusia.
Oinarrizko konpetentziak (OK) eskolaren curriculumean sartzeko proposamena
2006. urtean egin zen, Europako Parlamentu eta Kontseiluak idatziko gomendio
batez
Heziberri 2020 proposatzen dituen konpetentzia multzoa.
Hala ere ez da, oinarrizko konpetentziak lantzeko eta ebaluatzeko, jokabide edo
estrategia konkretu bat seinalatzen aipaturiko gomendio eta dekretu horietan. Ez dago,
beraz, OK lantzeko eta ebaluatzeko, proposamen estrategiko ofizialik. BLOK egitasmoak
hutsune hori bete nahi du, OK lantzeko eta ebaluatzeko estrategia bat garatuz, hain
zuzen.
Gorago aipaturiko dokumentuetan horietan oinarriturik hona hemen egitasmo
honetan lantzea proposatzen diren konpetentziak:
1.
2.
3.
4.
5.

Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna.
Matematikarako gaitasuna.
Zientzia, teknologia eta ingurumenaren zaintzarako gaitasuna.
Informazioaren tratamendua eta gaitasun digitala.
Gaitasun soziala, eta aisiarako, kontsumo arduratsurako eta osasunaren
zaintzarako gaitasuna.
6. Gaitasun kultural eta artistikoa.
7. Ikasten ikasteko gaitasuna.
8. Autonomia, ekimen pertsonala eta garapen emozionala.
Oinarrizko konpetentziak (OK) lantzeko eta ebaluatzeko proposatzen dugun
estrategia ondorengo printzipioetan oinarritzen da:
1/ Ezagutzaren eraikuntza eta konpetentzien garapena bereiztea.
Ezagutzaren eraikuntza atalean ikasketa berriak lortzea da bilatzen dena.
Konpetentzien garapen atalean berriz ikasitakoa aplikatzea testu-ingurune jakin
batean.
2/ Eskolako curriculumak, ezagutzak eta konpetentziak landu behar ditu. Iradokizun
hauek kontuan hartzea komeni da:
Derrigorrezko eskolaldian oinarrizko konpetentziak garatzeko beharrezkoak diren
ezagutzak ziurtutatzea. Iradokizun hau kontuan hartuko da oinarrizkoak diren
ikasketak aukeratzeko (eta ziurtatzeko) unean.
Ezagutza eraikitzeko atalean unez-une egokiena antzematen den metodologia
erabiltzea, baina konpetentziak garatzeko atalean jardueretan oinarrituriko
metodologia (proiektuen bidezkoa) erabili behar da.
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Izenburua edo gaia Título o tema

Unitate Didaktikoetan antolaturiko curriculuma oinarritzat hartzea.
Konpetentziak garatzeko behar diren ezagutzak ziurtatzea. Curriculumaren atal
hau errebisatu behar da (ziurtapen hau irizpide nagusia da).
4/ Bateratze Lanak (BL) izeneko ekimen metodologikoa martxan jartzea konpetentziak
garatzeko helburuekin.
Arduraduna: Inge Fernandez eta Dori Parrón

Ikastetxearen beste prestakuntza proiektu edota ekintzak
Otras actividades o proyectos de formación del centro
IKASENPRESA (ekintzailetza sustatzeko TKNIKAren proiektua)
Enpresa eta Ekimen Sortzailea moduluan aurrera aterako da
Gizarteratzea goi-mailako zikloko 2.D eta 2.A taldeetan.
Irakasle arduraduna: Mirari Artola.

PAUSO BERRIAK programa: Adimen-desgaitua duten pertsonen
lanbideratzea sustatzeko, GUREAK Itinerary eta ATZEGIren
eskutik.
BARATZA (Dibertsifikazio kurrikularra eta ZIG gelako ikasleak)
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3/ Ezagutzaren eraikuntza lantzeko curriculuma mantentzea, ezinbestekoak diren
aldaketak bermatuz:

3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala
formación y desarrollo profesional

Irakasleriaren ikastetxez kanpoko prestakuntza ekintzak lan-ordutegian
Actividades formativas del profesorado fuera del centro en horario lectivo

irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

tokia
lugar

Aitor Ormazabal

«Tomas Zumalakarregi eta
bere garaia»

Usurbil
(Napartarrak
kultur Elkartea)

Ana Ulacia

Agenda 21

Andoain/Urnieta

egutegia/ordutegia
fechas/horario
Azaroaren 9an
9:00-18:00
Iraila 2 ordu
Urria 2 ordu
Azaroa 2 ordu
Urtarrila 2 ordu
Martxoa 2 ordu
Maiatza 2 ordu

Ane Galdos
Eskola Hiztun Bila

Bilbo

Urriak 22-23

Ana Auzmendi

Orientazio Mintegia

Berritzegune

6 egun/ 2 ordu

Ana Auzmendi

Elkarbizitza

Berritzegune

4 egun / 2ordu

Isabel Navarro

Teknologia mintegia

Berritzegune
Lasarte

Urriak 17
Azaroak 14
Urtarrilak 23
Otsailak 20
Martxoak 26
Maiatzak 7
Ordutegia: 15:0017:30

Isabel Navarro

Ingelesa

Urolalde
Hernani

50 ordu
Hasiera Urriak16
Astelehen eta
asteazkenak 19.0021:30

Begoña Gerra, Liher
Unanue

Zientzia gelan

Berritzegunea

2019-09-26

Begoña Gerra, Liher
Unanue

Zientzia gelan

Berritzegunea

2020-01-23

Begoña Gerra, Liher
Unanue

Zientzia gelan

Berritzegunea
2020-04-30
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irakaslea
profesor/a

ekintza-gaia
actividad-tema

Dori Parrón

Ane Galdos

Ane Galdos

Prestgara Ikastaroa:
ABP: Aprendizaje Basado
en Proyectos / Gelan
Proiektatzen
Irakurketa lantzeko
estrategiak eta baliabideak
DBHn
Arazo-egoerak eta
proiektuak sortzen
hizkuntzetan

tokia
lugar
Online
Centro de
Innovación
Urkide

egutegia/ordutegia
fechas/horario
30 ordu
Irailaren 9tik
urriaren 31ra

On-line

Azaroaren 4tik
abenduak 12ra

On-line

Martxoaren 2tik
apirilak 18ra

Begoña Gerra, Liher
Unanue, Itziar
Goienetxea
Begoña Gerra, Liher
Unanue, Itziar
Goienetxea
Begoña Gerra, Liher
Unanue, Itziar
Goienetxea
Ibai Antia

Zientzia gelan

Bastero

2019-09-25

Zientzia gelan

Bastero

2020-01-22

Zientzia gelan

Bastero

2020-04-29

PEG Zientziak

Bastero
Andoain

2019/09/25
2020/10/22
2020/04/29
arratsaldeetan

Nuria Iturriza

PEG Zientziak

Bastero
Andoain

2019/09/25
2020/10/22
2020/04/29
arratsaldeetan

Juan Rodríguez

PEG Zientziak

Bastero
Andoain

2019/09/25
2020/10/22
2020/04/29
arratsaldeetan

Inge Fernandez

Talk English

Donostia

Iraila

Inge Fernandez

Ingelera C1

Donostia

2019ko iraila/2020
maiatza

Agurtzane Iturbe

Zonaldeko zig gela eta
gela egonkorreko mintegia

Lasarteko
Berritzegunea

Marta Maiztegi
Amaia Arnaiz

A2 - Ingelesa

EOI-DonostiaHizkuntza eskola
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Ikastetxearen formakutza planarekin lotutako lan-ordutegitik kanpoko prestakuntza ekintzak
Otras actividades formativas fuera del horario lectivo y relacionadas con el plan de formación del centro

3.2. Irakaskuntza-jarduera osagarrien programa programa de actividades complementarias
jarduera
actividad

helburuak
objetivos

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non - noiz
lugar-días-horario

Esgrima

- Kirol ezberdin bat
ezagutzea eta praktikatzea
- Esgrima egiten lantzen
diren oinarriko gaitasunak
lantzea: malgutasuna,
abiadura, erresistentzia,
indarra.
- Koordinazio-gaitasunak
ere lantzea (orientazioa,
oreka, erritmoa, erlaxazioa,
trebezia, ...)
-Izotzaren gaineko
irristaketan hobetzea
-Irristaketan lantzen diren
gaitasunak hobetzea: oreka,
koordinazioa, trebezia ...
-Ikasleen arteko
harremanak hobetzea
-Andoaingo “Goiburu” golf
zelaia ezagutu
- Kirol hau ezagutu,
oinarrizko arauak
errespetatu eta praktikan
jarri.
- Gorputzaren koordinazioa
eta oreka landu.
-Surfa zer den ezagutu eta
praktikan jarri
- Surfa egiten lantzen diren
koordinazio-gaitasunak
hobetzea (oreka, trebezia,
erritmoa, ...)
-Naturarekin lotuta dagoen
jarduera praktikan jartzea,
naturarekiko errespetua eta
zaletasuna pizteko

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamin
Barandalla

1.DBH D / E

Otsailan

Izotz-gaineko
irristaketa

Golfa

Surfa

Martxoan

1BATX. D

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamin B.

1.DBH D/E
2.DBH D/E
4. DBHD/E

1BATX. A/D

Azaroan (DBH 1 eta 2)
2.hiru.(DBH 4)

Ampa, institutua
eta ikasleek

Ampa, institutua
eta ikasleek

Otsaila

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamin B.

2. DBH D/E
ZIG GELA

Maiatzean

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamin B.

3.DBH D/E
ZIG GELA
4. DBHD/E
1BATX A/D

1go hiruhilabetean
3. hiru.
Urriaren lehenengo
hamabostaldian

Ampa, institutua
eta ikasleek

Ampa, institutua
eta ikasleek
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finanziazioa
financiación

Eskalada

-Eskalada ezagutu eta
rokodromo batean praktikan
jartzea
-Eskalatzean praktikan
jartzen diren oinarrizko
gaitasunak eta koordinaziogaitasunak hobetzea
-Ikasleen arteko
harremanak sendotzea eta
hobetzea

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamín B.

3.DBH D/E

2. hiruhilabetean

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Benjamín B.

1. DBH D/E

Apirilean

Benjamín B.

Gurpil-lerroko
irristaketa

-Gurpil-lerroko irristaketan
hobetzea
-Irristaketan lantzen diren
gaitasunak hobetzea: oreka,
koordinazioa, trebezia...
-Ikasleen arteko
harremanak hobetzea.

Orientazioa
institutuan

Ikastetxeko instalazioez eta
bere inguruez baliatuz
ikasleei orientaziorako
funtsezko tresnak
erabiltzen erakustea, hala
nola, mapa eta iparorratza.

Gorputz-hezkuntza
mintegia

Jarduera fisikoa naturan
egitea, Andoaingo
inguruetan dauzkagun
mendiak ezagutuz.

Gorputz-hezkuntza
eta BilogiaGeologia
mintegia

Mendi ibilaldia

Lehen sorospenak

Lehen sorospenetako
oinarrizko ezagutzak
azaltzea eta protokoloaren
arabera jokatzen ikastea.

Irteera ekologikoa

Ekosistemak aztertzea eta
bertako izakiak
identifikatzea eta
sailkatzea.

Biologia-Geologia
mintegia

Biologia-Geologia
mintegia

2.DBH D/E

Apirilean

Benjamín B.
Begoña Gerra
eta Liher
Unanue
Begoña Gerra
eta Guruzne
Azpiroz

3.DBH D/E
4.DBH D/E

1.ebaluazioa

1.DBH D/E
2.DBH D/E
3.DBH D/E
4.DBH D/E

Finkatu gabe

Itziar
Goienetxea
eta Ibai Antia

1. DBH D/E
ZIG Gela

Maiatzaren 7an

Ampa, institutua
eta ikasleek

Ampa, institutua
eta ikasleek

Ampa, institutua
eta ikasleek

Guraso elkarteak,
institutuak eta
ikasleek

Ampa, institutua
eta ikasleek
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Elikadura tailerra

Emaginaren bisita

Deba-Zumaiako
flyscha eta Algorri
interpretazio
zentroa (Zumaia)

DYA

HITZALDIA

Elikadurak egunerokoan
duen garrantziaz jabetzea.
Elikadura osasuntsua
bultzatzea.

Biologia-Geologia
mintegia

Itziar
Goienetxea
eta Liher
Unanue

3. DBH ko ikasleak
ZIG Gela

1. hiruhilabetean

Institutuak

Biologia-Geologia
mintegia

Begoña Gerra
eta Itziar
Goienetxea

3. DBH ko ikasleak
ZIG Gela

Maiatzean

Institutuak

Biologia-Geologia
Geografia eta
Historia mintegiak

Liher Unanue,
Itziar
Goienetxea,
Begoña Gerra,
eta Xabier
Cueto

4 DBHko
zientifikoa; 1 BATX
A/D zientifikoa eta
2.BATX
geografiakoak

Abenduaren 13

Lehen
sorospeneko
oinarrizko euskarri teknikak
eta
DEAren
erabilera
lantzea

Biologia-Geologia
mintegia

Begoña Gerra

Gizarteratzeko 2.
Mailako ikasleak

Laguntza psikologikoak

Biologia-Geologia
mintegia

Begoña Gerra

Gizarteratzeko 2.
Mailako ikasleak

Mode Benitez

1.Batx A/D
2.Batx A/D
Latina ematen
dutenak

Ugal aparatua gaia landu
ondoren, antisorgailuei
buruz eta bestelako
zalantzak azaldu eta
argitzeko.
Horrez gain, osasun zentroa
eta gazteen arteko bidea
irekitzeko edozein
egoeraren aurrean
erreferentzi zentro segurua
izan dezaten.
Algorri interpretazio
zentroan bisita gidatua.
Inguruko egitura
geologikoak ezagutzea.

Antzerkia Bilbon

Komedia latindarra
ezagutzea

Lengua Castellana
mintegia

INASMET
TEKNALIA

Ikerketa eta teknologia
berriak ezagutzea

Teknologia
mintegia

IRIZAR e-mobility

Enpresaren mundua
ezagutzea

Teknologia
Mintegia

Eli Navarro
Ana Ulacia

2.hiruhilabetean
2.hiruhilabetean

1. eta 2. Batx A/D
Zient/Tek
1. eta 2. Batx A/D
Zient/Tek

Institutua

2.hiruhilabetean
1.hiruhilabetean

Institutuak
Ikasleek
AMPA-k
Ampa, institutua
eta ikasleek
Guraso
elkarteak,
institutuak eta
ikasleek
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1.hiruhilabetean

Ampa, institutua
eta ikasleek

Tabakalera

Arte garaikidea ezagutzea.

Plastika mintegia

Amaia Arnaiz

Filosofia olinpiada

Errealitatea eta itxurari
buruzko hausnarketa
filosofikoa egitea idatziz,
argazki lehiaketa eta bideo
lehiaketaren bidez.

Filosofia mintegia

Unai Apaolaza

Sendaviva

Aisialdia aintzat hartuz,
ikasleen arteko harremanak
euskaraz sendotzea

2.hiruhilabetean

2 DBH D/E

Azaroak 22

AMPA-k

1.Batx D
humanistikoa

Euskara mintegia

Tutoreak

1 eta 2.DBHko
ikasleak

Gurasoak,
institutuak eta
ikasleek
Ikasleek

3.hilabetean

Ampa, ikasleek
eta institutuak
Ampa, ikasleek
eta institutuak

Mitologik (scape
room)+Urgull
mendia

Euskal mitologiara
lehenengo hurbilketa egitea
gure hiribura hobetoxeago
ezagutzea

Euskara mintegia

Ane Galdós,
Kariñe
Errazkin eta
Itxaro Alustiza

1.DBH D/E

3.hilabetean

Igartubeiti
baserrira bisita

-XVI-XVII. mendeko euskal
baserria
eta
kultura
ezagutzea.
-Hiztegia aberastea.

Euskara mintegia

Itxaro
Alustiza, Ane
Galdós eta
Maite

3. DBH eta 4. DBH
D/E

3.hilabetean

Literatura
ezagutzean

historia

Euskara mintegia

Zumalakarregi
Museoa

Irakurriko
duten
liburuarekin lotuta euskal
historia ezagutzea

Euskara mintegia

Kariñe E.

2. BATX.A/D

1.hiruhilekoa

Ampa, ikasleek
eta institutuak

Arkeologia
Tailerra
institutuan. (Suhar
Arkeologia Taldea)

Historiaurreko bizimoduen
berri izan, eta orduko
bizirauteko teknika batzuk
ezagutzea. Hortaz, sua nola
egiten zuten (egurraren
bidez egiteko teknikak),
artea (labarretako artea),
ehiza (ehizarako bultzagailu
bidezko gezi jaurtiketa)
edota
suharrizko
tresneriaren
lanketa
erakutsiko dizkigute Suhar
arkeologia taldeko kideek.

Geografia eta
Historia mintegia

Xabier Cueto
eta Inge
Fernández

1.DBH D/E

Otsailean edo martxoan (2
orduko Saioa)

Ampa, ikasleek
eta institutuak

“Lauaxeta-Lorca”
antzezlana
Bateron

eta

Ane Galdós

Urriak 4

Udaletxeak
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1. eta 2.Batx. D

Ampa, ikasleek
eta institutuak

Adarrazpi
gaztandegira
bisita (Urnieta)

Ardien hazkuntza eta
zaintza lanak, nahiz
esnekien ekoizpena zentan
diren ikastea, baita
baserriko bizimodua
ezagutzea ere.

Geografia eta
Historia mintegia

Inge
Fernández

Adegi enpresarien
elkarteak
proposatutako
bisita empresa
batera

Enpresa baten barneko
funtzionamendua ezagutzea

Ekonomia(Geografia
eta Historia
mintegia)

Josune Iñarra

San Telmo Museoa
eta Historiaren
Etxea (Urgull)

XIX. eta XX. mendeetan
euskal gizartean
gertatutako aldaketa
nagusiak aztertu eta, tailer
baten bidez, zenbait
gertakari historiko kokatzen
jakitea.

Gasteizko
Erromaniko eta
Gotikoa

Chillida lekura
bisita

Araztegi batera
irteera
EUREKA ZIENTZIA
MUSEOA

Urtarrilean edo otsailean
(9:00-13:00)

Ampa, ikasleek
eta institutuak

4.DBH D/E

Irailaren 30

ADEGI enpresarien
elkartea

2.BATX A/D

Urtarrilean

3.DBH D eta 3.DBH
Diber.
ZIG Taldea

Gurasoek,
institutuak eta
ikasleek

Geografia eta
Historia mintegia

Aitor
Ormazabal

Gasteiz aldeko Erromaniko
eta Gotikoko adierazpen
artistiko esanguratsuenak
(arkitektura nahiz
eskultura) ezagutzea,
bereziki Gasteizko katedral
zaharra, San Prudentzio
basilika eta Estibalizko
santutegia.

Geografia eta
Historia mintegia

Mari Jose
Iturralde

2.BATX A/D
(HumanistikokoakArtearen Historia-)

Abenduan

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

XIX. eta XX. Mendetako
artea Euskal Herrian
proektuaren barruan,
Chillidaren obra ezagutu
asmoz.

Geografia eta
Historia

Mari Jose
Iturralde

2.BATX A/D
(HumanistikokoakArtearen Historia-)

Martxoa edo apirilean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Fisika eta Kimika

Juan
Rodríguez

3.DBH

2. hiruhilabetean

Fisika eta Kimika
Biologia eta
Geologia

Juan
Rodríguez
Begoña Gerra

Ibiurreko urtegia,
Ikaztegietako
EUA-ren eta Adunako HUAren funtzionamendua
aztertzea
Museoa ikustea eta hainbat
tailer egitea.
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1. eta 2. BATX A/D
(Zient)
ZIG Gela

2019-XII-18

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Institutuak
Ikasleek
AMPA-k

ZIENTZIA ASTEA

Ikasleek
aukera
izan
dezaten zientzia lanbide
dutenekin zientzia ikusi,
entzun, sentitu eta horretaz
hitz egiteko.

Fisika eta Kimika

Juan
Rodríguez

Baionara bidaia

Hiria ezagutu, L’atelier du
chocolat
bisitatu
eta
frantsesa praktikatu.

Atzerriko
Hizkuntzak
mintegia

Nerea
Barrutia

Bullyingaren
arriskuak

Bullyingaren aurrean
prebentzioa. Beraien arteko
harremanetan arriskuak
sahiestea.

Ertzaintza

Ana Auzmendi

Orientazioa

Ana Auzmendi
eta tutoreak

Baikara

KAEBNI

-Jolasean berdintasuna
bizitzen dugu.
-Sare sozialetan jolasean

Orientazioa

Ana Auzmendi

Informazioa,
sentsibilizazioa
eta prebentzioa.

Orientazioa

Ana Auzmendi

Gazte lokalera
bisita

Udaletxeak eskaintzen duen
baliabide
bat
denbora
librea antolatzeko

Orientazioa

Ana
Auzmendi,
Xabier
Rezabal eta
Ibai Antia

CiberBullying

Prebentzioa. Beraien arteko
harremanetan
arriskuak
sahiestea.

Ertzaintza

Ana Auzmendi

eta
ulu”

Orientazioa

Ana Auzmendi

abeletxea

Orientazioa
ZIG Gela

Edurne, Marta
eta Agurtzane

Arremanitz
orientatzailea

Ana Auzmendi

Antzerkia
foroa

Emakumeak
sexualitatea
monologoa

Ekogune

Baratza
ezagutu

HARREMONAK

eta

“Alu

Ikasleen arteko
berdintasunean
oinarritutako harremanak
sustatzea

Zehazteko

Institutuak
Ikasleek
AMPA-k

2.eta 3. DBH
(frantseseko
ikasleak)

Maiatzean

Institutuak
Ikasleek
AMPA-k

1go eta 2. DBH

1go ebaluazioa

Eusko Jaurlaritza

DBH 1D/E

Martxoak 16,17,18

DBH 2 D/E

Kultur
aniztasunarekiko
sentsibilitatea lantzea

GIB/HIES eta sexu
bidezko beste
gaixotasunak

4. DBH

2.Batx A/D

1go DBH D/E

3. eta 4.DBH

Batxilergo 1

Abenduak 2
(11:30-14:00)

Dohainik

Azaroak 21

Dohainik

Urriak 10
11:10-12:15

1go ebaluazioa

2.BATX A/D

3. DBH

Urriak 1 Basteron

2. hiruhilekoa
1go hiruhilabetean

Udaletxea

Eusko Jaurlaritza

Udaletxeko
berdintasuna
batzordea
Institutuak
Ikasleek
AMPA-k
Udaletxea

2.hiruhilabetean
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Ordu bateko saioak

3. eta 4.DBH

ZIG Gela

Udaletxea

GERARDO
GAMARRA
(EPAILEA)
Hitzaldia

Adingabeen
inguruan
Justizia
arloko
hainbat
kontzeptuen berri eman
dezan

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

1go hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Iñaki
Bengoetxearen
Hitzaldia

Adingabeen harrera pisuei
buruzko azalpenak

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2. hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Andoaingo
udaletxeko
teknikariaren
Hitzaldia

Gizarte zerbitzuak

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

Harremonak

Parekidetasuna
hezkuntza

Genero indarkeria

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

3.hiruhilabetean
sexu

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

60 urtetik gorako emakume
eta
gizonek
Andoainen
zehar ibilbideak egiteko
ekimena

Gizarteratze
mintegia

Programa
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

3.hiruhilabetean

Andoaingo
udaletxea

Zenbait elkarteren
hitzaldiak:
GIZAKIA HELBURU,
CARITAS,ARANSGI,
AGIPAD, BEROA,
AGIFES,
ATZEGI,NORBERA,
ZINEA ETA
DISKAPAZITATEA,
PAUSOAK,
ASPACE,
AGINTZARI,
AGAFI,GURUTZE
GORRIA, KOLORE
GUZTIAK, ,IBAIONDO,ALDARTE,
IRSE, LANBIDE

Elkartearen ezaugarriak
ezagutzea.
Etorkizunean praktikak
gauzatu nahi izanez gero,
ezagutza izan dezaten.

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

- 1go hiru: GIZAKIA HELBURU,
CÁRITAS, BEROA, ATZEGI,
NORBERA, AGIPAD, KOLORE
GUZTIAK, ZINEA ETA
DISKAPAZITATEA.
-2.hiru: IRSE, IBAI-ONDO.
-3. hiru:ASPACE,
AGIFES,AGINTZARI , GURUTZE
GORRIA, PAUSOAK, AGAFI
,ALDARTE LANBIDE.

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Bisitaldiak:
ONCE, GOIENETXE
F., ASPACE,
GUREAK,GAUTENA

Erakunde hauek gauzatzen
duten lana ezagutzea

Gizarteratze
mintegia

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

-1go hiru: ONCE, GAUTENA.
-2.hiru: GOIENETXE F.
-3.hiru: ASPACE, GUREAK.

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Ibili programa

eta

2.hiruhilabetean
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La discapacidad

La noche de César

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

1go mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

3.hiruhilabetea

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Oarsoaldea bisita

Oarsoaldea garapen
agentzia

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

1go hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Landuz programa

Gizarteratzea

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

DFG

“Personas en exclusión
social”

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

1go hiruhilabetea

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

RAIS

Elkartearen ezaugarriak
ezagutzea, etorkizunean
praktikak gauzatu nahi
izanez gero, ezagutza izan
dezaten.

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

1go hiruhilabetea

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

HABITAT

Programa Habitat-Housing
First

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

1go hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

HARREMONAK

Genero dibertsitatea

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Pauso Berriak

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

BERRITZE
GUNEA

“La escuela inclusiva.ACI”

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2. hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

TAILERRA

“Contención verbal y
psicológica”

Gizarteratze
mintegia

Tailerra
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

LANBIDE
Hitzaldia

“Curriculum vitae”

Gizarteratze
mintegia

Hitzaldia
orduan klasea
duen irakaslea

2.mailako
Gizarteratze
Zikloko ikasleak

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

GUREAK

“La entrevista de trabajo”

Ikasleek, Ampa
eta institutuak
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1go hiruhilabetea

TOPIC

Munduko bazter
ezberdinetako
txontxongiloak ezagutzea
eta hauekin
esperimentatzea.

ZIG Gela
Orientazio mintegia

Edurne Zabala
eta Agurtzane
Iturbe

ZIG Gela

2.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

KRISTINAENEA

Zentzumenezko
ibilbidea gauzatu.
Xaboia egin

ZIG Gela
Orientazio mintegia

Edurne Zabala
eta Agurtzane
Iturbe

ZIG Gela

3.hiruhilabetean

Ikasleek, Ampa
eta institutuak

Beste jarduera batzuk:

Lemoiz. Barnetegia (Azaroaren 11tik 14ra)
Ongi etorri
EHUko ate irekiak
Interneteko arriskuak
Eskola Jazarpena
Drogen kontsumoa
Genero indarkeria
Ikasketa bidaia Erromara
Kulturartekotasunaren festa
Euskararen eguna

Euskera mintegia
Euskera mintegia
Andoaingo udalak antolatua

2 DBH
DBHko ikasle etorkinentzat

Orientazio departamentua
Ertzaintza
Ertzaintza
Ertzaintza
Ertzaintza

2. BATX
1DBH Azaroak 29 (12:15-14:00)
2.DBH Azaroak 28 (12:15-14:00)
3.DBH Abenduak 10 (12:15-14:00)
4.DBH Abenduak 11 (12:15-14:00)
4. DBH
Ikasle guztiak, gurasoak, irakasleak
Ikastetxe osoa

Euskera mintegia
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4. Eskolaz kanpoko jardueren programa. programa de actividades extraescolares

Benjamin B.

Maila guztiak

2. hiru

Ikasleek, Ampa eta
institutuak

antolatzailea
organización

arduraduna
responsable

jasotzaileak
receptores

non – noiz
lugar-días-horario

finanziazioa
financiación

1. Herrian bizi eta gurasoen lanagatik
etxean jateko aukerarik ez dutenei
zerbitzua ematea.
2. Kanpotik datozen ikasleei zerbitzua
ematea.

Ondarreta
Ikastetxeak.

Itxaro
Alustiza

DBHko
Ikasleak.

Ondarreta Lehen
Hezkuntzako
Ikastetxe
Publikoan.

Hezkuntza Sailak eta
familiak.

1. Ikasleen informazio iturri izatea.
2. Irakurketa sustatzeko bidea izatea.

Leizaran
ikastetxeak

Kariñe
Errazkin

Ikastetxeko ikaske
eta irakasleak

Ikastetxeko 2.
solairuan
astelehenetik
ostiralera
9:00etatik 13:00ra

HEZIKETA FISIKOA

Irteera
elurretara

5. Eskolako zerbitzuak servicios escolares
zerbitzua
servicio

JANGELA

LIBURUTEGIA

helburuak
objetivos

Ikastetxeak
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5

eskolako zerbitzuak
servicios escolares

6

Finantza baliabideen banaketaren irizpideak Criterios de distribución de los recursos financieros.
Ikastetxearen baliabideen hornidura. Mintegien beharrak, ikasleen irtenaldiak, gaiak, etab…
Instalazioen hobekuntzarako aurreikusitako premiei erantzutea, lehentasunak kontuan hartuta.

Ekonomia-kudeaketaren arduraduna/k Responsable/s de la gestión económica
Joxerra Zabala, Idazkaria.

ekonomia-kudeaketarako plana
plan de gestión económica

6. Ekonomia-kudeaketarako plana
Plan de gestión económica

Sarrera iturriak Fuentes de ingreso
Eusko Jarlaritza: Hezkuntza Saila.
Agenda 21.
Udaletxea: Eskola-kirola.
Ikasleen familiak.
Guraso-elkarteak: Eskolaz kanpoko eta jarduera osagarriak.
Euskal Energia Erakundea (EEE): Eguzki-plakak.
Lanbide
Sarreren aurrikuspena Ingresos previstos
256.857,20 €
Kontrol sistemak, gastuen justifikazioa eta erregistroa Sistemas de control, registro y justificación de
gastos
Guztirako honako kontrol-sistemak ditugu:
Eusko Jaurlaritzaren aplikazioa.
Eusko Jaurlaritzak hiruhilabeteroko dokumentazio-eskaera.
Eskola-Kontseilua.
Kontu-ikuskaritza.
Jarraipena, bilera kopurua, datak… Seguimiento, número de reuniones, fechas…
Asterokoa: Zuzendaritza bileretan.
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Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko bideak: bilerak, elkarrizketak,
bisitak, informeak, aldizkariak, web gunea, posta elektronikoa…
Canales de información a la comunidad educativa: reuniones, entrevistas, visitas,
informes, revistas, página web, correo electrónico…
1.

Bilerak:
1.1. Gurasoekiko bilera orokorrak:
Ikasturtearen hasieran bat egiten da, DBH eta Batxilergo taldekoekin, tutoreak
gurasoen aurrean aurkeztu eta ikasturtearen berri emateko. Taldeka egiten da eta tutorea
bere taldeko gurasoekin bakarrik biltzen da.
Tutoreek taldeko bileran Orientatzaileak eta Ikasketaburuak prestaturiko gidoi batez
baliatuko dira. Bertan, ikastetxearen funtzionamendurako gai nagusiak azalduko direlarik.
Gidoi honetako punturik nagusienak honakoak dira:
Gurasoak agurtu eta etortzea eskertu ondoren,
Taldea aurkeztu eta honen ezaugarriak eman.
Gurasoekin harremanak izateko egunaren eta orduaren berri eman.
Puntualtasunari buruzko xehetasunak.
Baimen bereziak: atsedenaldian ateratzeko eta jangelara bakarrik joateko.
Hutsegiteak eta frogagiriak.
Osasun arazoetan jarraitu beharreko protokoloa. Gaisotasun arinetan egin
beharrekoa. Berri emateko telefonoa…
Bizikidetzari buruzko xehetasunak: pertsonei eta materialei buruzko begirunea.
Etxean ikasteko beren seme-alabek behar dituzten baldintzak: leku egokia, ordubanaketa…
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7. Hezkuntza-komunitateari informazio plana
Plan de información a la comunidad educativa

Lehen ikasturtera datozkigun ikasle gehienak ONDARRETA ikastetxe publikotik
datozkigu. Hori dela eta, ikasleak Lehen Hezkuntzako azken urtean daudenean, bilera
baterako deia luzatzen diegu gero DBH 1goan ikasle izango direnen gurasoei. Bilera
honetan, gurasoei ikastetxearen funtzionamenduaren berri ematen zaie, baita ikastetxea
aukeratuz gero, bertan izan ditzaketen irtenbide akademikoenak ere.

1.2. Gurasoekiko bilera bereziak:
Hauetako bat, DBH 4. ikastaldeetako gurasoekin eginikoa da. Honen helburua zera da:
Derrigorrezko Hezkuntza bukatu ondoren, seme-alabek aukera ditzaketen irtenbideen
berri izatea, bai, Batxilergoa egin nahi dutenentzat, bai Erdi-mailako Hezkiketa Ziklo bat
egitera jotzen dutenentzat.
Bilera, Zuzendaritzaren eta Orientatzaileaaren artean prestatu eta bideratzen da.
Honetarako power-point-en prestatutako aurkezpenak erabiltzen dira.
Gauza bera egiten da Batxilergoa 2.a bukatzen ari diren seme-alaben gurasoekin.
Oraingoan, goi-mailako zikloetako eta unibertsitateko irtenbideak azaltzen zaizkielarik.
Beste eratako bilerak dira, gurasoei ikasketa-bidaiari buruzko xehetasunak emateko egiten dena.
DBHko 4. taldeetako gurasoekin egiten dira: bidaiaren xehetasunak, aurrekontua, etab… azaltzeko.
Bi ikasturtetik behin ikasle-trukea egingo da Batxilergoko ikasleekin Hamburgoko Bugenhagen Schulerekin.
Xehetasun guztien berri emateko bai gurasoekin bai ikasleekin bilerak egingo dira.
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Bilera hauek erabakigarriak izateaz gainera, informaziobide ere badira. Hauetan
gurasoak eta ikasleak funtzionamendu-gai nagusien berri izateko aukera dute, bai
zuzendaritzak zuzenean azaltzen dituelako, bai eginiko galderei erantzuten zaielako.
Urtean zehar laupabost aldiz biltzen da.
Gaiak edo arazoak premia duenean, Eskola-Kontseilua bildu beharrean, Batzorde
Iraunkorrak betetzen du bere lekua. Aurreko urteetako esperientzia kontuan hartuta, pare
bat aldiz bildu izan da.
1.4. Ikasleekiko bilera bereziak:
Ikasleen ordezkariekin. Funtzionamendu-arau nagusien berri emateko edo beroriei
eginiko hutsegiteak zuzentzeko. Ikasketaburua da beraiekin biltzen dena, bai
zerbaiten berri emateko bai egindako hutsegiteak zuzentzeko.
1.5. Zenbait irakasle, guraso eta ikasleekiko bilerak:

Agenda 21ean aipatu hiru sektore horietako ordezkarien artean burutzen da. Bilera,
Agenda 21eko arduradunak zuzentzen du. Pare bat aldiz egiten da, Agenda 21eko
programaren berri eman, programa horretako betekizunak abian jarri, ikasturtean
burutuko den jarduera monografikoaren berri eman eta balorazioa egiteko.
Bizikidetza Behatokiko kideak (gurasoak, ikasleak, irakasleak) ere zenbaitetan
biltzen dira. Bertan, bizikidetza plana zehaztu eta eman beharreko pausoak erabakitzen
dira.
1.6. Batzorde Pedagogikoa:

Zuzendaritzak Sailburu guztiekin eginiko bilerak. Bertaratzen diren gaiak gai
akademiko orokorrak, funtzionamenduzkoak zein eraginkorrak izan daitezkeenak, gero
sailetan azaldu eta aztertzeko.
1.7 Klaustroa:

Eskola-Kontseilua bezala, zenbait gaietan erabakiorra izateaz gainera,
iralaskeentzako informazio-iturri nagusia da. Ikasturte hasieran eta bukaeran biltzeaz
gainera, laupabost aldiz gehiago bildu izan da eta aurtengoan ere antzekoa gertatuko da.
1.8. Tutoreak ikasleekin:
Tutore bakoitzak zehaztuta du bere ordutegian noiz bildu behar den
ikasleekin.
2.

Elkarrizketak:
2.1. Ebaluazioen berri emateko elkarrizketak: Tutoreak gurasoekin biltzen
dira. Elkarrizketa hauetan, tutoreek ebaluazio-aktan jasotakoaren berri ematen die
gurasoei. notak, portaera, justifikatu gabeko hutsegiteak, zenbait arazo, etab…
2.2. Orientatzailea gurasoekin eta ikasleekin: Aurretik eskatuta, orientatzailea
bai gurasoekin bai ikasleekin elkarrizketatzen da. Elkarrizketa hauen helburua zera
da: ikasleek aukeratu behar dituzten ikasgaietarako laguntza jaso, bai izan ditzaketen
lan interbideen berri izateko.
2.3. Orientatzailea tutoreekin: Ordutegian zehaztuta dago astean behin egin
beharreko bilera, tutoretza plana garatzen joateko.
2.4. Irakasleek gurasoekin: Aurretik horrela eskatuta, edozein irakaslek
gurasoak har ditzake berauekin biltzeko. Horretarako, irakasleen ordutegian gurasoharrera burutzeko ordua zehazten da.

3.

Bisitaldiak: Ondarretako Lehen Hezkuntzako 6. taldeetako ikasleak institutua bistatzen dute
goiz batean. Bertan, ikastetxeko instalazioak ezagutzeko aukera ematen zaie.
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7

1.3. Eskola-Kontseiluko bilerak:

7

Aldizkariak (liburuxkak):

4.1.Gida didaktikoa: Inprimategian egindako liburuxka. Gehienbat gurasoentzat izan
arren, bertan, gurasoek zein ikasleek ondoko gaien berri izan dezakete: Ikastetxearen
barne antolaketa, ikastetxearen baliabideak, DBHko jakintzagaiak eta ordutegia; DBHOa:
Batxilergoaren modalitateak, Goi-mailako zikloaren antolamendua; 2017-2018 ikasturterako
proiektuak, orientazio-departamentuaren berri; jarduera osagarriak eta eskolaz
kanpokoak; IGE Belkoain: guraso-elkartea.
4.2. Agenda: Inprimategian egindako liburuxka. Ikasleentzat. Liburuxka operatiboa
non ikasleek bildali dizkieten etxeko lanak, oharrak, aginduak, beste informazioak…
idatz ditzaketen. Honetaz gainera, bertan funtzionamendurako zenbait informazio ere
ematen zaizkie.
4.3.Egunerokoa: Gizarteratzeko ikasleek eguneroko bat betetzen dute beren praktiken nondik
norakoak azalduz.
5. Web orria: Orria www.leizaran.net da. Bertan, ikastetxearen informazio orokorra
aurkitu daiteke; baita bertan garatzen diren proiektuak eta hezkuntza eskaintza
ere. Beste atal nagusia da gurasoek, irakasleek eta ikasleek duten sarbide mugatua:
bertan “txatea” daiteke; ikasleek irakasleek bidalitako lanak jaso ditzakete, esteka
bat “moodle” plataformetara iristeko non zenbait irakaslek ikasleekin jarduera osagarriak
burutu ditzaketen.
Gizarteratze zikloa bere web orria du: www.integra.es
6. Posta elektronikoa: Aurreko ikasturteetan irakasleei eginiko komunikazio-gai nagusienak,
(klaustroa, batzorde pedagogikoa, bilera bereziak) paper formatuan egiteaz gainera, posta
elektronikoaren bidez egitea erabaki genuen. Eta horrela egiten da.
6. Intranet: Irakasle bakoitzak, bere pasahitzaz baliatuta, intranet-en bidez, ikastetxearen
informazio ugari eskura dezake: eskolaz-kanpoko jarduerak, gela berezien ( informatika 1,
informatika 2, areto nagusia) erabilerarako egutegia, ikasleen hutsegiteak,
funtzionamendurako txantiloi nagusienak, ordutegiak, legedia, proiektuak, departamentuetako programazioak, Garaturen berri, etab…

IUPa ezagutarazteko eta aprobatzeko estrategiak Estrategias para facilitar el conocimiento y aprobación del PAC
arduradunak
agentes

denboralizazioa
temporalización

Tutoreak
Orientatzailea

Lehen
Hiruhilabetea.

Tutoretza bilerak.
Orientazio-elkarrizketak.
Gida-didaktikoa. Agenda.
Ikasketaburutzatik sortutako inprimakiak.
Gelako kortxoa.

Zuzendaritza:
Batzorde
Pedagogikoa.
Klaustroa

Batzorde pedagogikoaren bilera.
Lehen Hiruhilabetea Klaustroa.
Intranet.
Posta elektronikoa.
Gida-didaktikoa.
Barne-hedapeneko inprimakien bidez.
Irakasle gelako kortxoa.
Bilera bereziak.

Web orria.
Gida didaktikoa

Gida didaktikoa.
Lehen Hiruhilabetea Orientatzailearekiko elkarrizketak.
Zuzendaritzako elkarrizketak.
Guraso elkartekoekiko bileren bidez.

Eskola-Kontseilua

Lehen Hiruhilabeta. Eskola-Kontseiluko bilerak.

Ikuskaritza

Lehen Hiruhilabeta

Udalarekin
Eskola-Kontseilua

Lehen Hiruhilabetea Eskola-Kontseilua Udalak duen partaidearen
bidez.

IKASLERIA
alumnado

IRAKASLERIA
profesorado

FAMILIAK
familias

OOG-OMR
ADMINISTRAZIOA
administración
BESTE ERAKUNDE
instituciones

estrategia, baliabide eta bideak
estrategias, recursos, canales
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Ikuskaritzara bidalitako txostenaren bidez.
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4.

8. IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro
Urteko planaren garapenaren jarraipenaren planifikazioa Planificación del seguimiento del desarrollo del plan anual
arduraduna
responsable

1. HELBURUA:
IUParen berri
eman

2. HELBURUA:
Ekarpenak jaso

3. HELBURUA:
Onarpena
4. HELBURUA:
IUParen
garapenaren
balorazioa

Zuzendaritza
taldea

jarraipen datak
fechas de seguimiento
Ikasturte hasieran

Zuzendaritza
taldea

tresnak eta behar den informazioa
instrumentos e información
necesaria
Zuzendaritza taldeak hiru sektoreei
zirriborroa banatu.
Batzorde Pedagogikoari
jakinarazi.

informazio itzulketaren data
fecha devolución información
klaustroari

OMR-OOG-ri

Iraila /Urria Iraila /Urria

Sektoreetako ekarpenak jaso.

Iraila /Urria Iraila /Urria

Zuzendaritza
taldea

Urriaren bukaeran

Klaustroa
Eskola Kontseiluaren bilkuran

1go
Hiruhilabetean.

1go
Hiruhilabetean

Zuzendaritza
taldea

Ekainean

Batzorde pedagogikoa
Eskola Kontseiluaren bilkuran

Ikasturte
bukaeran

Ikasturte
bukaeran

oharrak
observaciones
Ikastetxeko hiru
sektoreei (guraso,
ikasle eta irakasleei),
administrazioko
langileei IUParen berri
ematea.
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IUPren garapenaren eta et ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
seguimiento del desarrollo del PAC y del funcionamiento del centro

eranskinak
anexos

9

Eranskinak
anexos
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Eranskina I
Ikastetxearen Urteko plana 2019ko urriaren 30ean onartu du Klaustroak eta OOGri/Eskola Kontseiluari aurkeztu zaio.

Zuzendariaren zigilua eta sinadura

Data 2019 / 10 / 30
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Eranskina II

HOBEKUNTZARAKO ESKU HARTZE PLANA
IKASTETXEA: LEIZARAN BHI
HERRIA: ANDOAIN
IKASTURTEA: 2019- 2020

KODEA: 012740

1.HOBEKUNTZA-EKINTZAK SELEKZIONATZEA ETA LEHENTASUNA EMATEA

HOBEKUNTZA-EKINTZA (1)(*)

Lotura duen
OINARRIZKO
GAITASUNA (2)

ESPARRUA (3)

LEHENTASUNA (4)

1. Euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioarekin erlazionatutako hobekuntzaekintzak:
1.1. Ahozko eta idatzizko adierazpena landu.
Ahozko adierazpena ebaluatzen ez den arren,
eremu honetan planteatzen den
hobekuntza
idatzizko adierazpenean duen eraginari dagokio.
Ikasleek koherentzia eta kohesioa irizpideak baliatu
eta oinarrizko arau gramatikal eta ortografikoak
zuzen erabil ditzaten zaindu beharko da.
Definizioak landu, hauek emateko garaian, ikasleek
osagai nagusiak eta bigarren mailakoak bereiz
ditzaten orokorkeriak eta doitasunik eza saihestuz.

Hizkuntza
konpetentzia

Curriculumaren eta metodolo- Berehalako lehentasuna da
giaren garapenaren eremua.
jarraikako izan arren.
Funtzionamendu
mendu eremua.

1.2. Entzundako edo irakurritako testuen ulermena:
Lehentasunezko jarduera da eremu honetan ageri
baitira gabezia handienak. Jakintza-alor arteko lana
da non ikasleek erabilera-eremu ezberdinetako
testuak -ikaskuntza irakaskuntzakoak- bereziki
ulertu beharko dituzten: galde-erantzunetako

Hizkuntza
konpetentzia
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eta

antola-

ariketetan,
laburpenetan,
eskemetan,
kontzeptualetan gauzatuko da.

mapa
Curriculumaren eta metodolo- Berehalako lehentasuna da
giaren garapenaren eremua.
jarraikakoa izan arren.

1.3. Hiztegiaren erabilera eragin eta ikaskuntzaren
gai ezberdinen berariazko terminologiaren erabilera
eta ulermena.

Funtzionamendu
mendu eremua.

eta

antola-

1.4.. Liburutegiaren erabilera sustatzea, jakintzaalor arteko lanaren tresna gisa eta irakurmenerako
gogoa pizteko.

2. Matematika-gaitasunari
ekintza:

loturiko

hobekuntza

2.1. Pentsamendu logikoa garatzeko jarduerak
burutu.

Gaitasun
matematikoa eta
zientifikoa
Curriculumaren eta metodolo- Berehalako lehentasuna da,
epe motz eta ertainera.
giaren garapenaren eremua

2.2. Oinarrizko baliabide informatikoak erabili:
kalkulu-orria, aurrekontuak prestatzea, estatistikak
aurkeztea …
2.3. Hipotesiak planteatzeari loturikoa landu, hiztegi
zientifikoaz baliatuta: problema bat identifikatu eta
planteamendu
egin,
hipotesiak
formulatzea,
hipotesia frogatzen dituzten esperientziak burutu,
lortutako emaitzetatik abiatuta, esperientzien
kontrajarri. Adostasunik egon ezean, emaitzei
buruzko hausnarketa egin edo planteatutako
hipotesiak baztertu eta, azkenik, emaitzen berri
eman.

3.
Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioarekin
erlazionatutako hobekuntza-ekintzak:
3.1. Ahozko eta idatzizko adierazpena landu.
Ahozko adierazpena ebaluatzen ez den arren,
eremu honetan planteatzen den
hobekuntza
idatzizko adierazpenean duen eraginari dagokio.

Hizkuntza
konpetentzia

Curriculumaren eta metodolo- Berehalako lehentasuna da
giaren garapenaren eremua.
jarraikakoa izan arren.
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Ikasleek koherentzia eta kohesioa irizpideak baliatu
eta oinarrizko arau gramatikal eta ortografikoak
zuzen erabil ditzaten zaindu beharko da.
3.2. Entzundako edo irakurritako testuen ulermena:
Lehentasunezko jarduera da eremu honetan ageri
baitira gabezia handienak. Jakintza-alor arteko lana
da non ikasleek erabilera-eremu ezberdinetako
testuak -ikaskuntza irakaskuntzakoak- bereziki
ulertu beharko dituzten: galde-erantzunetako
ariketetan,egia-gezurra ariketetan…

Curriculumaren eta metodologiaren garapenaren eremua.
Berehalako lehentasuna da
jarraikakoa izan arren.

3.3. Hiztegiaren erabilera eragin eta ikaskuntzaren
gai ezberdinen berariazko terminologiaren erabilera
eta ulermena.
3.4. Liburutegiaren erabilera sustatzea, jakintza-alor
arteko lanaren tresna gisa eta irakurmenerako
gogoa pizteko.
4. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako
Gaitasun
konpetentziarekin
erlazionatutako
hobekuntza- zientifikoa
ekintzak:
4.1. Pentsamendu
jarduerak erabili.

logikoa

garatzen

Curriculumaren eta metodolo- Berehalako lehentasuna da
jarraikakoa izan arren.
giaren garapenaren eremua.

duten

4.2. Datuak ekartzean, estatistika erabiltzean,
fenomeno
naturalak
kuantifikatzean,
etab
zehaztasun zientifikoko hizkuntzaz baliatu.
4.3. Metodo zientifikoa jardueran jarri:
- Arazoaren azalpen eta identifikazioa, hipotesien
adierazpena, esperimentuaren diseinu, plangintza
eta burutzea, datuak hartu eta tratatu, taula eta
grafikoak burutu, emaitzen interpretazioa, parte
hartzen duten aldagaiak erlazionatuz, hipotesi eta
emaitzekin
egiaztatzea,
hipotesiaren
eta
prozesuaren errepikapena.
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- Ordenagailuz edo, ahoz, txosten zientifiko idatzien
bidez, emaitzen berri ematea.
4.4. . Natura, zientzia, teknologia, gizarte eta
ingurumenarekin erlazionaturiko arazoak aztertu eta
konpondu, ereduak erabiliz.
4.5. Ingurumenarekiko jarrera positiboak sortzeko
jarduerak egin.

Curriculumaren eta metodologiaren garapenaren eremua.

4.6. Osasuna, higienea eta osasunerako
substantzia kaltegarriak kontsumitzearekin
zerikusia duten gaiak landu.
Informazio esanguratsua hautatzeko jarduerak
egitea. Hau da, bizitza errealean eman daitezkeen
problemak
(ingurumenarekin,
osasuna
eta
higienearekin, eta abarrekin erlazionaturikoak)
ebaztean,
beharrezkoa
den
informazio
esanguratsua hautatzea, eragina ez duten beste
eragile edo datuetatik bereiziz.
Informazio iturri ezberdinak erabiltzean eta ideia
ezberdinen aurrean, datu eta froga zientifikoak
aurkezten dutenak, egiten ez dutenetatik bereizteko
jarduerak egitea, pentsamendu kritikoa garatzeko
eta zientzi eta sasizientzia bereizten hasteko.
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HOBEKUNTZA-JARDUEREN PLANIFIKAZIOA

EKINTZA

Jarduera/k edo ataza/k

1.1.Euskararen ahozko eta
idatzizko adierazpenari loturikoak. (1)
1.1.1.* Aurretik emandako
gidoi batetik abiatuta, testu
laburrak burutu.
1.1.2.* Testu baten parrafo
bakoitzeko ideia nagusien
eskema bat egin ondoren,
laburpena
burutu
ideia
nagusiei testu-egitura emanez.

1.

1.2.Euskarazko ahozko zein
idatzizko testuen ulermenari
loturikoak. (1)
1.2.1.*
Entzundako
edo
irakurritako
erabilera eta
mota ezberdineko
testuei
buruzko
galde-erantzunak,
DBH 2. mailari dagozkionak,
noski.
1.2.2.* Hitz-zerrenda batetik
baliatuta, testu batean utzitako hutsuneak bete.

Lortu
beharreko
helburua
Euskarako
testu
idatziak
egituratzen
ikasi.
Galderaren
eta
erantzunaren arteko
lotura
sintaktiko
mantentzea

Jardueraren
arduraduna/k

Euskara Saila.
Maila
horretako
euskarako
irakaslea.

Ebaluazioa
Denborak

Baliabideak

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Komunikabideak
Testu liburua
Ordenagailua.

Laburpenaren teknika
eta
prozedura
ikasi ahoz
zein idatziz.
Euskaraz,
ahozko zein
idatzizko
ulermena
hobetu.

Euskara Saila.
Maila
horretako
euskarako
irakaslea eta
baita D
ereduan
euskaraz
ematen diren
gaietako
irakasleak
ere.

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Jarraipenaren
adierazleak
Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako probek zera adierazten dute: euskaraz
idatzitako
testuetan,
koherentzia eta kohesio
irizpide minimoak erabiltzen dituela ikasleak;
ideien arteko loturarako
baliabide
arruntenak
erabiltzen
badakiela;
akats ortografiko eta
gramatikal nabarmenik
gabe aurkezten dituela.
Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten dute: ahozko
adierazpenak erraz ulertzen dituela ikasleak;
diskurtsoa gutxi gorabehera antolatzen duela,
definizioaren eta bere
adierazpenaren
osagai
nagusiak identifikatzen
dituela
eta
hauek,
bigarren
mailakoetatik
bereizten dituela.
Ikaslearen mailari dagozkion
ahozko
zein
idatzizko testuak ulertzen dituela.
Gaiaz jabetzen da.

1.2.3.* Testu baten
nagusien laburpena.

ideia

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten
dute:
Ikasleak ideia nagusiak
bigarren
mailakoetatik
bereizten badakiela.

1.2.4.* Euskarazko testu
batetik abiatuta, ideia nagusiak bigarren mailakoetatik
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Lorpenaren
adierazleak

Azken
ebaluazioan,
positiboki gainditu ditu euskarako
ahozko
zein
idatzizko
adierazpenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

Azken
ebaluazioan
positiboki
gainditu
ditu
euskarako
ahozko
zein
idatzizko
ulermenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

bereiztu, aurrekoak azpimarratuta.
1.3.
Euskarako
hiztegia
gehiagotzeari loturikoak.
1.3.1.* Klaseko gai bakoitzari dagozkion hitz tekniko
eta berariazkoak erabiltzea.
1.3.2.*Hiztegiaren funtzionamendu
eta
erabileraren
ezagutza.
1.4. Liburutegia bisitatzera
ikasleak bultzatuko dituen
jarduerak burutzea:
1.4.1.* Kontsultarako edo
irakurketa liburuak hautatzea.

Hiztegia
gehitu
euskarako
adierazpena hobetzeko.

Euskara Saila.

2. Hobekuntza ekintza gaztelaniazko hizkuntza komunikazioari loturikoa:

2.

2.1.Gaztelaniako ahozko zein
idatzizko adierazpenari loturikoak. (1)
2.1.1.* Aurretik azaldutako
gaiari buruzko galderak eta
eztabaidak.
2.1.2.* Testu baten parrafo
bakoitzeko ideia nagusien
eskema bat egin ondoren,

Maila
horretako
euskara
irakaslea

Gaztelania
Saila.
Testu
idatziak
egituratzen
ikasi
gaztelaniaz.

Bere mailako irakasgaietako hitz tekniko eta
espezifikoak ezagutzen
dituela.
Hiztegia erabiltzen badakiela nahi dituen hitzak
aurkitzeko.
Hiztegietan erabiltzen
diren oinarrizko laburdurak ezagutzen dituela.

Jakintzagai
ezberdinetako
irakasleak.

Euskarako
hiztegia
arintasunez
erabiltzen
jakitea

Norbere
ikerkuntza
gaitasuna
sustatu eta
euskarazko
irakurketarako
zaletasuna

Gutxienez,
testuaren
ideien
arteko
erlazio
logikoak
ezagutzen
dituela.

Ikasturtean
zehar,
erabilera
beharrezkotzat
jotzen denean.

Maila
horretako
gaztelaniaren
irakaslea.

Ikasturtean
zehar,
kontsulta
beharrezkotzat
jotzen denean.

Liburutegia.

Irakurketa luzeari
dagokionez,
hiruhilabete
bakoitzeko
hasieran eta bi
aldiz hiruhilabete
bakoitzeko.

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Laburpenaren teknika
eta
prozedura

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten dute:
Kontsultetarako liburutegia erabiltzen duela
eta baita derrigorrezko
zein aukerazko irakurketa luzeetarako ere.

Komunikabideak
Testu liburua
Ordenagailua.

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako probek zera adierazten dute: euskaraz
idatzitako
testuetan,
koherentzia eta kohesio
irizpide minimoak erabiltzen dituela ikasleak;
ideien arteko loturarako
baliabide
arruntenak
erabiltzen
badakiela;
akats ortografiko eta
gramatikal nabarmenik
gabe aurkezten dituela.
Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera

68

Azken
ebaluazioak
zera adierazten
du:
Irakasgai
bakoitzean
erabiltzen diren
berariazko
terminoak ezagutzen dituela.
Hiztegia
arazorik gabe
eta arintasunez
erabiltzen
badakiela.

Liburutegiko
kontrolak zera
erakusten du:
kontsultetarako
eta irakurketetarako
liburutegiaz
baliatzen dela.

Azken
ebaluazioan,
positiboki gainditu ditu gaztelaniako ahozko
zein
idatzizko
adierazpenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

laburpena
burutu
ideia
nagusioi testu-egitura emanez.
2.2.Gaztelaniako ahozko zein
idatzizko testuen ulermenari
loturiko ulermena. (1)

ikasi ahoz
zein idatziz.

Gaztelaniaz,
ahozko zein
idatzizko
ulermena
hobetu.

Maila
horretako
gaztelaniaren
irakaslea eta
baita B
ereduan
gaztelaniaz
ematen diren
gaietako
irakasleak
ere.

2.2.1.*
Entzundako
edo
irakurritako
erabilera eta
mota ezberdineko
testuei
buruzko
galde-erantzunak,
DBH 2. mailari dagozkionak,
noski.
2.2.2.* Hitz-zerrenda batetik
baliatuta, testu batean utzitako hutsuneak bete.
2.2.3.* Testu baten
nagusiak laburtu.

Gaztelania
Saila.

adierazten dute: ahozko
adierazpenak erraz ulertzen dituela ikasleak;
diskurtsoa gutxi gorabehera antolatzen duela;
definizioaren eta bere
adierazpenaren
osagai
nagusiak identifikatzen
dituela
eta
hauek,
bigarren
mailakoetatik
bereizten dituela.

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Ikaslearen mailari dagozkion
ahozko
zein
idatzizko testuak ulertzen dituela.
Gaiaz jabetzen da.
Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten
dute:
Ikasleak ideia nagusiak
bigarren
mailakoetatik
bereizten badakiela.

ideia

Gutxienez,
testuaren
ideien
arteko
erlazio
logikoak
ezagutzen
dituela.

2.2.4.* Gaztelaniazko testu
batetik abiatuta, ideia nagusiak bigarren mailakoetatik
bereiztu, aurrekoak azpimarratuta.
2.3. Gaztelaniazko hiztegia
gehiagotzeari loturikoak.
2.3.1.*Klaseko gai bakoitzari
dagozkion hitz tekniko eta
berariazkoak erabiltzea.
2.3.2.*Hiztegiaren funtzionamendu eta erabileraren ezagutza.
2.4. Liburutegia bisitatzera
ikasleak bultzatuko dituen
jarduerak burutzea

Azken
ebaluazioan
positiboki
gainditu
ditu
gaztelaniako
ahozko
zein
idatzizko
ulermenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

Hiztegia
gehitu
gaztelaniako
adierazpena
hobetzeko.
Gaztelaniahiztegia
arintasunez
erabiltzen
jakitea

Jakintzagai
ezberdinetako
irakasleak

Gaztelania
saila.
Norbere
ikerkuntza

Bere mailako irakasgaietako hitz tekniko eta
espezifikoak ezagutzen
dituela.
Hiztegia erabiltzen badakiela nahi dituen hitzak
aurkitzeko.
Hiztegietan erabiltzen
diren oinarrizko laburdurak ezagutzen dituela.

Ikasturtean
zehar,
erabilera
beharrezkotzat
jotzen denean.

Maila

Ikasturtean
zehar,
kontsulta
beharrezkotzat
jotzen denean.
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Liburutegia

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten dute:
Kontsultetarako liburu-

Azken
ebaluazioak
zera adierazten
du:
irakasgai
bakoitzean
erabiltzen diren
berariazko
terminoak ezagutzen dituela.
Hiztegia
arazorik gabe eta
arintasunez
erabiltzen
badakiela.

Liburutegiko

2.4.1.*Kontsultarako
edo
irakurketa liburuak hautatzea.

gaitasuna
sustatu eta
gazteleraz
irakurtzeko
zaletasuna

horretako
gaztelaniaren
irakaslea

Irakurketa luzeari
dagokionez,
hiruhilabete
bakoitzeko
hasieran eta bi
aldiz hiruhilabete
bakoitzeko.

3.Hobekuntza ekintza
matematika gaitasunari
loturikoa:

Pentsamendu
logikoaren
garapena

Matematika
Saila.
Gaiaren
Irakasleak

Ikasturte
hasieratik
bukaera arte.
Jarraikako
jarduera da.

3.1.* Estrategia matematiko
ezberdinak erabilita, problemak burutu, ebazpena
aukera ezberdinak adierazita.

3.

3.2.* Datuen interpretazioari
loturiko problemak burutzea.
3.3.* Matematika
xedetarako ordenagailua
erabiltzea tresna gisa.
3.4.* Objektu eta
fenomenoen deskribaketa,
ezagutza zientifikoaz baliatuz
edo hipotesi edo teoria
jakina justifikatuz.

Datuak
antolatu eta
interpretatzeari
loturiko
problemak
formulatu
eta ebazten
jakin.

tegia erabiltzen duela
eta baita derrigorrezko
zein aukerazko irakurketa luzeetarako ere.

Testu
liburua.
Ordenagailua
Kalkulagailua

Problemaren
enuntziatuaren
irakurketa ulerkorra
burutzen du.
Datuak eta ezezagunak
identifikatzen ditu.
Problema ebazteko
orduan estrategia
ezberdinak ezagutu eta
aplikatzen ditu.
Ebazpena konprobatzen
du.
Ordenagailua eta kalkulu
orriak erabiltzen ditu
oinarrizko grafikak eta
eragiketak burutzeko.

Estatistika
eta
oinarrizko
eragiketetatarako
ordenagailua erabiltzen jakin.

Aldagai edo ezaugarri
esanguratsuenetatik
abiatuta, objektuak eta
fenomenoak
deskribatzen ditu.
Egoera edo problema
baten aurrean, bere
iritziak argudiatzen ditu
modu arrazoitu batez.

Behaketa
bati buruzko
hipotesia
sortu.
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kontrolak zera
erakusten du:
kontsultetarako
eta irakurketetarako
liburutegiaz
baliatzen dela.

Bukaerako
ebaluazioak
argi adierazten
du oinarrizko
estrategi
matematikoa
menderatzen
dituela.

4.Hobekuntza ekintza
ingelesezko hizkuntza
komunikazioari loturikoa. (1)
4.1.Ingeleseko ahozko eta
idatzizko adierazpenari
loturikoak. (1)
4.1.1. Aurretik emandako
eredu batetik abiatuta, testu
laburrak burutu.
4.1.2. Teknologia berriak
erabili tresna gisa.

4.

Ingeleseko
testu
idatziak
egituratzen
ikasi.
Galderaren
eta
erantzunaren arteko
lotura
sintaktiko
mantentzea

Ingelesa saila.
Maila
horretako
ingeleseko
irakaslea

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Ingelesez,
ahozko zein
idatzizko
ulermena
hobetu.

4.2.Ingeleseko ahozko zein
idatzizko testuen ulermenari
loturikoak. (1)

Ingelesa saila.
Maila
horretako
ingeleseko
irakaslea

4.2.1. Entzundako edo
irakurritako erabilera eta
mota ezberdineko testuei
buruzko galde-erantzunak,
egia-gezurra ariketak, hiztegi
ariketak, DBH 2. mailari
dagozkionak, noski.

Ikasturte
hasieratik abian
jarritako jarduera
eta bukaera arte
iraungo duena. Bi
astetan, bi sesio.

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako probek zera adierazten dute: ingelesez
idatzitako
testuetan,
koherentzia eta kohesio
irizpide minimoak erabiltzen dituela ikasleak,
ideien arteko loturarako
baliabide
arruntenak
erabiltzen
badakiela,
akats ortografiko eta
gramatikal nabarmenik
gabe aurkezten dituela.

Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten dute: ahozko
adierazpenak erraz ulertzen dituela ikasleak,
diskurtsoa gutxi gorabehera antolatzen duela.
Ikaslearen mailari dagozkion
ahozko
zein
idatzizko testuak ulertzen dituela.

4.2.2. Hitz-zerrenda batetik
baliatuta, testu batean utzitako hutsuneak bete.

Gaiaz jabetzen da.

4.3. Ingeleseko hiztegia
gehiagotzeari loturikoak.
4.3.1. Klaseko gai bakoitzari
dagozkion hitz tekniko eta
berariazkoak erabiltzea.

Komunikabideak, testu
liburua eta
ordenagailua.

Hiztegia
gehitu
ingeleseko
adierazpena hobetzeko.

Ingelesa saila.
Maila
horretako
ingeleseko
Irakaslea

Ikasturtean
zehar, erabilera
beharrezkotzat
jotzen denean
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Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten
dute:
Ikasleak ideia nagusiak
bigarren
mailakoetatik
bereizten badakiela.
Gutxienez,
testuaren
ideien
arteko
erlazio
logikoak
ezagutzen
dituela.

Azken
ebaluazioan,
positiboki gainditu ditu ingeleseko ahozko
zein
idatzizko
adierazpenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

Azken
ebaluazioan,
positiboki gainditu ditu ingeleseko ahozko
zein
idatzizko
adierazpenari
buruzko
gaitasuna
neurtzeko
probak.

4.3.2. Hiztegiaren funtzionamendua eta erabileraren
ezagutza.
4.4. Liburutegia bisitatzera
ikasleak bultzatuko dituen
jarduerak burutzea:
4.4.1. Kontsultarako edo
irakurketa liburuak hautatzea.

Ingeleseko
hiztegia
arintasunez
erabiltzen
jakitea

Ikasturtean
zehar, erabilera
beharrezkotzat
jotzen denean.
Irakurketa luzeari
dagokionez
hiruhilabete
bakoitzeko liburu
bat.

Liburutegia

Bere mailako irakasgaietako hitz tekniko eta
espezifikoak ezagutzen
dituela.
Hiztegia erabiltzen badakiela nahi dituen hitzak
aurkitzeko.
Hiztegietan erabiltzen
diren oinarrizko laburdurak ezagutzen dituela.
Gelako behaketak eta
ebaluazio eta kontrolerako
probek
zera
adierazten dute:
Kontsultetarako liburutegia erabiltzen duela
eta baita derrigorrezko
zein aukerazko irakurketa luzeetarako ere.
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Azken
ebaluazioak
zera adierazten
du:
irakasgai
bakoitzean
erabiltzen diren
berariazko
terminoak ezagutzen dituela.
Hiztegia
arazorik gabe eta
arintasunez
erabiltzen
badakiela.

Liburutegiko
kontrolak zera
erakusten du:
kontsultetarako
eta irakurketetarako
liburutegiaz
baliatzen dela.

5.

5. Zientzia teknologia eta
osasun kulturarako
konpetentziarekin loturikoak:
5.1.* Estrategia matematiko
ezberdinak erabiliz,
problemak burutzea,
ebazteko aukera ezberdinak
komunean jarrita.
5.2.* Datuen
interpretazioarekin
erlazionatutako problemak
burutzea.
Burutu eta azaldu:
-

-

Zientzia, teknologia,
gizarte eta
ingurumenari buruzko
lan monografikoak.
Egindako praktikei
buruzko txosten
zientifikoak.

Esperimentua planifikatu
ondoren, praktikei ekitea.
Honako ariketak:
- Aldagaiak
identifikatzea.
- Kausa-ondorio
erlazioak.
- Ereduak erabiltzea.
Grafikak burutu eta
interpretatzeko jarduerak.
Problemak soluzionatzeko
estrategiak

Pentsamendu
logikoa
garatu

Datuen
interpretazio eta
antolamenduarekin
erlazionatutako
problemak
formulatu
eta ebatzi.
Testu
zientifikoak
zein
praktiken
txostenak
ulertu,
laburtu,
burutu.
Ahoz
adierazi eta
komunikazio
zientifikoa
landu.

Gaiaren arabera

Ordenagailua.
Gela

Gai
bakoitzeko
irakasleak

Testuari buruzko galdera
zehatzei erantzuten die.

Laborategi
praktika egin
ondoren.
Gai
bakoitzeko
irakasleak

Dagokion gaia
lantzeko.

Testuak,
internet,
liburutegia,
ikusentzungailuak.

Laborategia
Praktikak hilean
behin.

erabili.

Eguneroko
lanean,urtean
zehar,mota
ezberdineko
problemak
landuko dira
gaiaren arabera.
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Ordenagailuz
aurkezpena azaltzen du.
Metodo zientifikoak
jarraitu behar diren
pausoak erabiltzen ditu.
Aldagaien arteko
harremanak ezartzen
ditu.
Praktiketatik abiatuz,
kalkuluak egiten ditu.
Proposaturiko prozedura
ezberdinak erabiltzen
ditu.

Metodo
zientifikoa

Prozesuan
zein aldagai
dauden eta
parte
hartzen
duten.
Metodo
zientifikoa
erabili.

Problemaren
enuntziatuaren
irakurketa ulerkorra
egiten du.
Datu ezezagunak
identifikatzen ditu.
Problema ebazteko
bideak ezagutu eta
ezartzen ditu.
Ebazpena frogatzen du

Gelan arbel
digitala.

Ebazten ditu
era zientifiko
eta konplexuan
adierazitako
buruketak eta
emaitzen
koherentziaz
hausnarketa
egiten du.

Jarraitzen ditu
metodo
zientifikoaren
urratsak bai
praktiketan
baita benetako
egoeren
analisietan.

Egiten ditu
praktikei
buruzko
txostenak, lan
monografikoak
eta
aurkezpenak
ordenagailuz.

5.3. * Objektu eta
fenomenoen deskribaketa,
ezagutza zientifikoak erabiliz
edo teoria edo hipotesi
jakinen bidez frogatuz.

Aldagaiak
erlazionatu.
Problemak
erabakitzean tresna
sistematikoaz baliatu.

5.4.* Agenda 21ekin
erlazionatutako jarduerak.

Behatutakoari buruzko
hipotesiak
burutu
Ingurumene
-ko arazo
nagusiak
ezagutu eta
horiekin
jarrera
positiboz lan
egin.

5.5.* Higiene elikadura eta
osasunari buruzko
orientabide hitzaldiak.

Gai guztietan

Gela
Gaiaren
irakaslea
Gaiaren
irakaslea.
Agenda 21eko
arduraduna.

Gaiaren
irakaslea.
Orientatzailea.
Higiene eta
osasunarekin
erlazionatutako
alderdiak
ezagutu

Ikasturte hasieran
diagnostiko eta
ekintza plana
egiteko
momentua.

Gela.
Jarduera
osagarriak eta
eskolaz
kanpokoak.

Ezaugarri edo aldagai
esanguratsuenak
kontuan harturik,
objektu eta fenomenoak
deskribatzen du.
Egoera edo problema
baten aurrean, bere
iritziak argudiatzen ditu
azalpen arrazoituen
bidez.
Baliabide berriztagarriak eta ez
berriztagarriak
deskribatzen ditu.
Ingurumeneko zenbait
arazo balizko kausaefektuekin erlazionatzen du.
Ingurumen jasangarri
baten mantentzelanetan erantzukizun
pertsonala erakusten du.

Gela.
2. hiruhilabetean
nutrizio-tailerra
(bi ordu)

74

Dieta orekatua zertan
datzan deskribatzen du
eta baita bere bizitza
ohituretan erabili ere.
Ohitura onuragarri eta
kaltegarriak bereizten
ditu.

Ebazten ditu
inguruarekiko
galderak
aldagai
esanguratsuenak kontuan
hartuz,
arrazonatuz eta
garapen
jasangarriaren
aldeko iritzi
pertsonalarekin

(1) Hizkuntz-komunikazioan ikasleak gaitzeko testua da gunea. Testuaren inguruan egituratzen da ulermena, adierazpena, irakurmena, etab.
Prozedura, hizkuntza ikaskuntza guztietarako baliagarri da eta baita edozein ereduetarako ere. Hemen ez dira zehazten zein testu mota erabiliko diren
eta zein testu tipologia dagokion eredu bakoitzari. Betekizun hori gelako irakasleari dagokio. Irakasleak testu liburuetako irakurgaiak erabiltzean edo
beste iturrietatik jasotzean, ereduak hartuko ditu kontuan: zein testu mota erabili erabakitzean ez ezik, aukeratutakoen zailtasun mailari dagokion
guztietan ere. Horrela, zailtasun ezberdineko azalpen testuak landu daitezke ereduaren arabera: B eredukoekin, (gelako ikasgaietako testu liburuetako
azalpenak, esaterako, albisteak…) edo eguneroko elkarrizketetan ikasleek bere asmoak eta iritziak azaltzeko kidekoekin erabilitako argudioak. D
eredukoekin, berriz, azalpen testu konplexuagoak, erreportajeak, edo iritzizko edo argudiozko testu zailagoak.
Hobekuntzarako esku-hartze plan hau ikastetxearen Klaustroak 2019ko urriaren 30ean onartutako urteko planean sartu da eta, egun berean
aurkeztu zaio OOGri/Eskola Kontseiluari.

Zuzendariaren zigilua eta sinadura

Data 2019 / 10 / 30
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Eranskina III: EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2017

Ebaluatutako taldea: 2 .DBH D
1. Emaitzen analisia:
A) Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia euskeraz: Hasierako mailan.
Euskadiko D ereduko emaitzak (erdi-mailan kokatuak) baino baxuagoak dira eta B eta A ereduko
emaitzen artean kokatuko lirateke. Bi dimentsioen emaitzei dagokionean irakurmen arlokoak
hasierako mailan kokatzen dira eta entzumenarenak gehienak ere bai, hala ere ikasle batzu
erdiko mailan egongo lirateke.

B) Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia gaztelaniaz: Erdi-mailan.
Euskadiko emaitzetatik hurbil daude emaitzak. Bi dimentsioen (Irakurketa eta Entzumena)
emaitzak erdi- mailan kokatzen dira.

C) Matematikarako konpetentzia: Hasierako mailan.
Euskadiko emaitzen bataz bestekoa baina baxuagoak dira. Ebaluatutako lau dimentsioetan
(Kopurua, Espazioa eta forma, Aldaketak, erlazioa eta ziurgabetasuna, eta Problemen ebazpena)
erkidegoko emaitzen azpitik dago taldea batez ere Kopuruan, Aldaketak, erlazioa eta
ziurgabetasuna eta Problemen ebazpenean.

D) Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ingelesez: Erdi-mailan.
Euskadiko emaitzen bataz bestekoa baina atzerago. Bi dimentsioen emaitzak erdi-mailan
kokatzen dira eta irakurmenaren eta entzumenaren emaitzak antzekoak dira.

E) Zientzia-teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzia: Hasierako mailan.
Euskadiko emaitzen bataz bestekoaren azpitik. Ebaluatutako lau dimentsioetan (Ezaguera
zientifikoaren ulermena, Naturaren errealitatearen azalpena, ikerkuntza zientifikoaren funtsezko
ezaugarrien azterketa, Ezaguera zientifikoaren erabilera) Euskadiko emaitzen azpitik geratzen
da ikastetxea.
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2. Ikasleen banaketa konpetentzia-mailen arabera:
A) EUSKERA:

•

Ikasle gehienak hasierako mailan (% 76,9) eta erdi-mailan (% 23,1) konzentratzen dira. Maila aurreratuan ez
dago ikaslerik

B) GAZTELANIA:

•

Euskadiko emaitzekin parekatuagoak daude

•

Maila aurreratuan dauden ikasleak Euskadiko bataz bestekoa baino txikiagoa da.
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C) MATEMATIKA:

•

Ikasle gehienak hasierako mailan (% 61,5) eta erdi-mailan (% 46,7) konzentratzen dira

•

Maila aurreratuan dauden ikasleen ehunekoa oso baxua (% 7,7) da Euskadiko emaitzekin (bataz bestekoa %
24,7) konparatuta

D) INGELESA:

•

Ikasle guztiak hasierako mailan (% 44,4) eta erdi-mailan (% 50) konzentratzen dira. Maila aurreratuan ikasleen
% 5,6a.
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E) ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA OSASUN KULTURARAKO KONPETENTZIA:

•
•

Ikasle gehienak (% 58,3) hasierako mailan eta erdi-mailan (% 41,7) daude
Maila aurreratuan ez dago ikaslerik.

3. Indize sozioekonomiko eta kulturala (ISEK):
Euskadiko ISEKaren bataz bestekoa 0 da.
Lau ISEK maila daude: 1:baxua, 2: ertain-baxua, 3: ertain-altua eta 4: altua.
2017ko ebaluazio diagnostikoan ikastetxearen ISEK -1,41 da, hau da hein baxuan kokatzen da.
Bost ebaluazio diagnostikoetako emaitza hau izan da:

ISEK
Ikastetxearen
ISEK-a
ISEK maila

2009
-0,28

2010
-0,92

2011
-0,42

2013
-0,77

2015
-0,65

2

1

2

1

1

Lortutako emaitza eta bere ISEK indizearen arabera espero zitekeena:
Euskeran: Bere ISEKaren arabera espero zitekeena baino baxuagoa.
Gaztelera: Bere ISEKaren arabera espero zitekeena baino zerbait altuagoa.

Matematika, Ingelesa, Zientzia-Teknologia eta osasun kulturako konpetentzietan: Bere ISEKari zegokiona baino
baxuagoa
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4. Aurreko ikasturtetako emaitzekin konparazioa:

KONPETENTZIA
EUSKERA
GAZTELANIA
MATEMATIKA

2009
Erdimailan
Erdimailan
Erdimailan

2011

Hasierako Erdi-mailan
mailan
Erdi-mailan Erdi-mailan
Erdi-mailan Erdi-mailan

2013

2015

2017

Hasierako
mailan
Erdimailan
Erdimailan

Hasierako
mailan
Erdi-mailan

Hasierako
mailan
Erdi-mailan

Erdi-mailan
Erdi-mailan

Hasierako
mailan
Erdi-mailan

Hasierako
mailan

Hasierako
mailan

Erdi-mailan

INGELESA
ZIENTZIATEKNOLOGIA…

2010

Erdimailan

Erdimailan
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