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1 SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA 
 

Azpeitiako eta inguruko herrietako ikasle, guraso, profesional eta herritar-
laguntzaile talde bat gara, Azpeitiko Ikastola osatzen dugunak. Ikastolen 
mugimenduari eutsi nahian sortutako erakunde soziala gara.  

Ikastolen izaera herritarra eta ibilbidea kontuan izanik, kooperatiba egitura hartu 
genuen, gure ezaugarri eta helburuetara ondoen egokitzen dena delakoan. 

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOP.E. 
Loilako Inazio Hiribidea, 26  

20730 AZPEITIA - EUSKAL HERRIA 
Telf: 943 15 12 46 - Fax:943 15 17 76 

ikasberri@azpeitikoikastola.eus 

 

BALOREAK 

 

Gure ikastolaren hezkuntza proiektua ondoko baloreetan oinarritzen da: 

EUSKALDUNTASUNA: Euskal Herriko hezkuntza eta kulturarekin konprometitutako 
taldea, bertako familien eta profesionalen beharrizanak eta espektatibak kontuan 
izanik, eta etengabeko hobekuntzarako estrategiak aplikatuz. 

AUTOESTIMUA: Norbere buruarekin eta talde bezala gustura sentitu eta bizi-poza 
adierazten saiatzen den taldea. Jarrera eta ekintza positiboak lantzen dituena, 
pertsona banakoari, taldeari eta herriari zuzenduak modu ireki eta zabalean. 

AKORDIORAKO JARRERA: Dauden sentikortasun anitzei zor zaien errespetuaz eta 
begiruneaz, denei entzunez, pertsonetan oinarrituz eta ez arauetan, irtenbideak 
akordio bidez bilatzen dituena. Komunikaziorako gaitasunean eta arazoak 
bideratzeko trebezian zein bizkortasunean bereziki. 

ETENGABEKO HOBEKUNTZA: Haur eta gazteen, eta beraien familien asebetetzean 
oinarritzen ditu bere zerbitzuak. Etengabeko hobekuntzaren bidea jorratuz, 
esperimentazio-proiektuak eta etengabeko formakuntza eta berrikuntza-
prozesuak sustatzen, eta dinamizatzen saiatzen da, ikasle, profesional eta 
gurasoekin. 

PARTEHARTZAILEA: Ikastola proiektua herrigintza bezala ulertzen duen taldea eta 
eragile izanik, inguru zabalean herrigintza bultzatzen duena. Era berean, beste 
elkarte/erakundeekiko lankidetza joera duena. 
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FUNTZIONAMENDUA 

 

Ikasberri Azpeitiko Ikastola kooperatiba da, eta hiru bazkidetza aukera daude: 
guraso bazkide, langile bazkide eta bazkide laguntzaile. 

Bazkide guztiek osatzen duten Batzar Nagusi bat egiten da urtero, gutxienez, eta 
bera da erabaki organo nagusia. Batzarrean urteko plangintza, memoria, 
aurrekontu eta emaitza ekonomikoak aurkeztu eta onartzen dira. 

Horretaz gain, ikastola gidatzen duen Batzordea edo Artezkaritza Kontseilua 
izendatzen du Batzar Nagusiak. 

Artezkaritza Kontseilu hau 4 urterako hautatzen den 9 gurasok eta 3 langilek 
osatzen dute, eta bere gidaritzapean egiten du lan ikastolako zuzendaritzak. 

Ikastolaren asmo nagusiak jarraituz, zerbitzu guztiak ikaslea eta familiarengan 
oinarrituta prestatzen ditugu: 

 Guraso guztiak tutorearen eskutik seme-alaben berri zuzena urtean hiru 
aldiz izateko bideak eginez 

 Geletako ordezkari izango diren ikasle eta guraso ordezkarien sarea 
indartuz 

 Joan etorriak eta bazkariak familiako kideak elkarrekin egiteko aukera 
ematen duen ordutegia eginez 

 Eguneroko komunikazioa landuz asteroko zirkularraren bitartez, 
KLIKAZETA 

 Zentro guztiko egoera eta emaitza akademikoen berri emanez 
 Etengabe hobetzeko bidean laguntzeko guraso, ikasle eta profesionalen 

asebetetzea neurtuz 
 ... 

 
 

ORGANOAK 
 

BATZAR NAGUSIA 

Urtean behin egiten den bazkideen batzarra da. Bertan, diru kontuak eta 
kudeaketa plana onartzeaz gain kooperatiban eragina duten egitasmoak onartzen 
dira. 

ARTEZKARITZA KONTSEILUA 

Artezkaritza Kontseilua edo Batzordea 9 gurasoko eta 3 langilez taldeak 
osatuta dago. Batzordekide hauek 4 urterako izendatzen dira, bi urtez behin kideen 
erdiak aldatuz. Artezkaritza Kontseiluaren ardura da ikastolaren gidaritza eta 
norabidea zehaztea, eta bere irizpideak jarraituz egiten du lan zuzendaritzak. 

ZUZENDARITZA 

Astero elkartzen da eta ikastola proiektuko arduradunak, arlo 
pedagogikoko arduradunak eta ekonomia/kooperatiba arduradunak osatzen dute.  
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AZPIBATZORDEAK 

 

KOMUNIKAZIO ETA 
PARTAIDETZA 

AZPIBATZORDEA 

AZPIBATZORDE 
PEDAGOGIKOA 

AZPIBATZORDE 
EKONOMIKOA 

Koord:  Josu Azpillaga Koord: Arantxa Bidezabal Koord: Esti Karrera 
Arloak:KOMUNIKAZIOA 

MATRIKULAZIOA 
PARTAIDETZA 
GURASO ORDEZKARIAK 
IKASLE ORDEZKARIAK 
……. 
Hobekuntza taldeak…… 

Arloak: :PEDAGOGIA 
FESTAK 
INGURUMEN MAHAIA 
ESKOLA KIROLA 
HEZKUNTZA PROIEKTUA 
TALDE PAREKIDEA 
……. 
Hobekuntza taldeak…… 

 

Arloak: :EKONOMIA 
MANTENUA 
ERAIKUNTZA BEHARRAK 
ZERBITZUAK 
TXOSNAK 
…… 
Hobekuntza taldeak….. 

 

 

AZPIBATZORDE PEDAGOGIKOA 

Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren inguruko hezkuntza eta kultura gaien inguruko 
norabideak aztertzea, proposatzea eta bideratzea da bere eginkizuna. 

Azpibatzorde honi Artezkaritza Kontseiluak tratatu behar dituen pedagogia alorreko gaiak 
lantzea dagokio, lanketa horien berri emanez Kontseiluari, honek onetsi ditzan. 

 

KOMUNIKAZIO ETA PARTAIDETZA AZPIBATZORDEA 

Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren barne nahiz kanpo komunikazioaren inguruko 
proposamenak aztertu eta bideratzea da bere eginkizuna. Baita ikastolako eragile 
desberdinen parte hartzea bermatu eta bultzatzeko ekintzak diseinatu eta aurrera 
eramatea ere. 

Lan talde honek laguntzen du ikastolak garatu behar duen matrikulazio plana lantzen. 

 

AZPIBATZORDE EKONOMIKOA 

Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren inguruko gai ekonomikoei buruz hartu behar dituen 
jokabideak aztertzea, proposatzea eta bideratzea dagokio Azpibatzorde Ekonomikoari. 
Ikastetxearen ekonomiarekin zerikusia duen edozein gaitan hartuko du parte. 
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2 HELBURU OROKORRAK ETA JARDUEREN 

PLANIFIKAZIOA 
 

Ikastolako 2017-2018 ikasturteko helburu orokorrak, hiru urterako (2016-2020) 
egindako PLAN ESTRATEGIKOAN jasotakoak dira.  

Azpeitiko Ikastolako 2016-2020 plan estrategikoa 3 ikasturterako ikastolaren 
norabidea markatuko duen ildo estrategikoen inguruan egindako ekintza bilduma 
da. 

Dokumentuaren abiapuntua norabide hori jasoko duen ildo estrategikoen 
hausnarketatik abiatzen da. Ikastolako Artezkaritza Kontseiluak, hausnarketa 
horretatik, ondoren planteatzen diren 4 arlo nagusi definitzen ditu:  

1.- HEZKUNTZA PROIEKTUA 

2.- ARLO PEDAGOGIKOA 

3.- ARLO EKONOMIKOA 

4.- KOMUNIKAZIOA ETA PARTAIDETZA 

4 arlo hauek garatzeko eta plan estrategikoaren diseinua aurrera eramateko 
Ikastolako azpibatzordeen egitura erabili da. Azpibatzorde pedagogikoak definitu 
ditu lehenengo bi arloen ildo nagusi, helburu, ekintzak eta epeak, azpibatzorde 
ekonomikoak 3. arloari dagozkionak eta Komunikazio eta Partaidetza 
azpibatzordeak 4. arloarekin lotutakoak. 
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1. HEZKUNTZA PROIEKTUA 

 
Ildo estrategikoa 1.1. HEZKUNTZA PROIEKTUA 
Definizioa : Gure ikastolako proiektuaren zati izango den Hezkuntza Proiektuaren oinarrizko txostena idatziz 
jasotzea, gizarteratzea eta dagokion organoetan onartzea. Hurrengo fase batean, proiektuan falta diren atalak 
osatu beharko dira. 

 

I.   Helburu estrategikoa: Hezkuntza Proiektua idatziz jasotzea. 
 

II.   Helburu estrategikoa: Hezkuntza Proiektua adostea eta ezagutaraztea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Adostasunerako urratsak 
zehaztu 

Txostenaren lehengo bertsioaren 
aurkezpen egoki bat prestatu  

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko iraila Euskarria  

Gurasoei aurkezpena egin 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko urria Akta 

Langileei aurkezpena egin 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko urria Akta 

Ikasleei aurkezpena egin 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko urria Akta 

Ekarpenak jaso 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko azaroa Ekarpen idatziak 

Eztabaidarako bilera irekia 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko azaroa Akta 

Azken txostena jaso 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2017ko abendua Txostena bera 
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Hezkuntza Proiektu 
dokumentu adostua onartu 

Artezkaritza kontseiluan aurkeztu Zuzendaritza 2017ko abendua Akta 

Batzarrean aurkeztu eta onartu Artezkaritza 2017ko abendua Akta 

Azken dokumentua itxia utzi 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko urtarrila Dokumentu bera 

Behin betiko dokumentua 
ezagutzera eraman 

Hezkuntza proiektua laburbilduko duen 
euskarri bat atera 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko urtarrila Euskarria egina 

Onartuta dokumentua zabaldu 
Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko urtarrila Zabaldua 

 

III. Helburu estrategikoa: Ikastola proiektua osatzen duten dokumentu nagusiak (Curriculum proiektua, 
antolaketa proiektua, plan estrategikoa, urteko plana eta memoria) Hezkuntza proiektuarekin bat 
datozela ziurtatzea. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Hezkuntza Proiektuaren 
atalak curriculumetan 
ezartzeko, eraiki 2019-2020 
ikasturteetan hau 
gauzatzeko ekintza plana 

Ikastola osoari dagozkion dokumentu 
orokorretan ezartzeko ekintza jarduerak 
eta beste elementu guztiak zehaztu. 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko otsaila 
Gai honi dagokion 
ekintza plana osatua. 

Hezkuntza Proiektuaren atalak, etapetako 
eta zikloetako helburu operatiboak bihur 
daitezen ekintza jarduerak eta beste 
elementu guztiak zehaztu. 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko martxoa 
Gai honi dagokion 
ekintza plana osatua. 

Hezkuntza Proiektuaren atalen lanketa 
geletako programazioetan ziurtatzeko 
ekintza jarduerak eta beste elementu 
guztiak zehaztu. 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko maiatza 
Gai honi dagokion 
ekintza plana osatua. 
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Hezkuntza Proiektuaren atalen lanketa 
geletatik aparteko beste espazioetan 
ziurtatzeko ekintza jarduerak eta beste 
elementu guztiak zehaztu. 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko maiatza 
Gai honi dagokion 
ekintza plana osatua. 

Hezkuntza Proiektuaren aplikazioa 
zehaztu Plan estrategiko berrian 

Hiru azpitaldeetako 
buruak 

2018ko ekaina 

Hezkuntza 
Proiektuaren 
aplikazioaren 
garapen osoa 
bilduko duen plan 
estrategikoa egina. 
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2. ARLO PEDAGOGIKOA 
 

Ildo estrategikoa 2.1.  KIMU PROIEKTUA INDARTZEA 
Definizioa : Haur Hezkuntzako eremuan, azken urteetan osatu dugun KIMU proiektua indartu nahi dugu, espazioa 
egokituz,  Ikastolen elkarteko markoa geureganatu, hausnarketa eginaz eta prozesu horretan adostutako 
printzipioen ezarpenak eskatzen dituen aldaketak egokituz. 

 

I. Helburu estrategikoa: Ikastolen elkarteko Haur Hezkuntzako marko pedagogikoaren ezagutzea eta 
gurearen osaketa eta zabaltzea. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Marko pedagogikoaren 
irakurketa eta geurearen 
adostea 

Markoa zatika irakurri    eta 0-6 taldean 
eztabaidatu ondoren, gure ikastolako 
HHko markoa idazteko adostutako 
aldaketak idatziz jaso. 

Ainara Bidal 
17-18 ikasturtea 
18 abendua 

Markoaren idatzia 

 

II. Helburu estrategikoa: Haur Hezkuntzaren espazioaren egokitzea. 
 

III. Helburu estrategikoa: KIMU proiektuak sortu dituen erronka berriei erantzutea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Haurren jarraipena egiteko 
metodologia berritzea  

Haurren jarraipena egiteko erabiltzen 
ditugun ITEM-ak zehaztu 

Ainara Bidal 2018 martxoa Bilera Aktak  

Haurren jarraipena egiteko metodologia 
adostu  

Ainara Bidal 2018 apirila Aktak 

Beharrezko baliabideak prestatu, taulak…   Ainara Bidal 2018 maiatza 
Diseinatutako 
baliabideak 
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Txoko eta espazioen 
behaketa 

Txokoen behaketa egiteko metodologia 
zehaztu  

Ainara Bidal 17-18 ikasturtea Aktak 

Beharrezko baliabideak prestatu, taulak… Ainara Bidal 17-18 ikasturtea 
Diseinatutako 
baliabideak 

Ebaluazioa eta gurasoekin 
harremana lantzea 

Hezitzaileen lanaren behaketa Nola 
egingo dugun erabaki 

Ainara Bidal 17-18 ikasturtea Aktak 

Beharrezko diren baliabideak prestatu. Ainara Bidal 17-18 ikasturtea 
Diseinatutako 
baliabideak 

Hizkuntzen trataera 
adostea  

Hizkuntzen trataeraren inguruko 
hausnarketa egin ondorioak txosten 
batean jasoaz 

Ainara Bidal 17-18 ikasturtea  
Hausnarketaren 
ondorioen txostena 

Proiektu berriak sortzen 
dituen behar berriak 
identifikatu eta erantzutea. 

Proiektu berriak sortzen dituen behar 
berriak identifikatu  

Ainara Bidal 17-18 
Ikasturteko behar 
berriei emandako 
erantzuna 

Identifikatutako behar berriei 
erantzuteko baliabideak bilatu eta 
estrategiak definitzea   

Ainara Bidal  
Ikasturteko behar 
berriei emandako 
erantzuna 

 

Ildo estrategikoa 2.2. . LH MARKOAREN OSAKETA 
Definizioa : Lehen Hezkuntzako eremuan, Lehen Hezkuntzako marko pedagogikoa osatu nahi dugu , gure 
proiektuari buruzko hausnarketa eginaz eta prozesu horretan adostutako printzipioen ezarpenak eskatzen dituen 
aldaketak egokituz. 

 

I. Helburu estrategikoa: Lehen Hezkuntzako marko pedagogikoaren osaketarako hausnarketa burutzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Haurra/gaztearen 
garapenaren inguruko 
hausnarketa eta 
printzipioen adostea 

Haurraren Senak (berezko jokaerak) Jaione Sagartzazu 2018 ekaina Bilera aktak 

Gaitasunen garapenaren inguruko 
hausnarketa 

Jaione Sagartzazu 2018 ekaina Bilera aktak  

2017-2018 IKASTU
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Metodologia ezberdinen 
inguruko hausnarketa eta 
prestakuntza 

Matematika manipulatiboa-ren inguruko 
prestakuntza 

Jaione Sagartzazu 2017 abendua Prestakuntza saioak 

Irakurketa idazketa lantzeko metodologia 
ezberdinen ezagutzea 

Jaione Sagartzazu 2018 martxoa Prestakuntza saioak 

Nola egin hezkuntza modu globalean 
lantzeko? 

Jaione Sagartzazu 2018 apirila Bilera aktak 

Hezkuntza indibidualizatua izateko bideak 
bilatuz. 

Jaione Sagartzazu 2018 maiatza Prestakuntza saioak 

Hausnarketa , Nola landu sormena 
ikastolan? 

Jaione Sagartzazu 2019 maiatza Prestakuntza saioak 

 

I. Helburu estrategikoa: Erabiltzen ditugun baliabideen berrikustea, marko berriarekin bat al datozen 
ikusiz eta beharrezko aldaketak sortuz. 

 

II. Helburu estrategikoa: Hausnarketa prozesuaren ondorio bezala, adostutako printzipioekin etaparen 
marko pedagogikoa idaztea. 

 

Ildo estrategikoa 2.3. DBH-DBHO MARKOAREN OSAKETA 
Definizioa : Bigarren Hezkuntzako eremuan , marko pedagogikoa osatzen hasi nahi dugu , EKI proiektuaren 
ezarpena amaitu eta DBHOari buruzko hausnarketa eginaz. 

 

I. Helburu estrategikoa: Bigarren hezkuntzako marko pedagogikoaren osaketarako hausnarketa burutzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Bigarren  hezkuntzako 
helburuen hausnarketa 

Bigarren hezkuntzako Oinarrizko 
curriculum Diseinuan agertzen diren 
helburuen hausnarketa.   

Edurne Muñoa 2018 ekaina Prestakuntza saioak 
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II. Helburu estrategikoa: EKI proiektuaren ezarpena burutu, sortzen diren behar eta erronka berriei 
erantzunez. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Ebaluazioari buruzko 
hausnarketa  

DBH-ko klaustroan, ebaluazioaren 
inguruko hausnarketa egin. Zer eta 
zertarako ebaluatu? Nola ebaluatu? 

Edurne Muñoa 2018 ekaina Bilera aktak 

Kalifikazio irizpideak markatu Edurne Muñoa 2018 ekaina Bilera aktak 

Egoera berriak sortu / proba 
berriak? 

EKI Proiektuak proposatzen dituen 
antzeko egoerak sortzeko mintegi lana 

Edurne Muñoa 2018 abendua Bilera aktak 

 

III. Helburu estrategikoa: DBH – DBHO etapa arteko lotura bermatzea, DBHOrako proiektuaren inguruko 
hausnarketa eginaz. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

DBH bukatzean ikasleak duten 
profila kontutan hartuz, DBHO 
rako beharrezko badira 
aldaketak proposatzea 

DBH-DBHO-ko irakasleekin balorazio 
bilera EKIren ondoren zer aldatu den 
ikusteko eta DBHOra zer ikasle mota 
datorren ikusteko  

Edurne Muñoa 2018 ekaina Bilera akta 

DBHOko metodologiari dagokionean 
aldaketak proposatzea ikasle berrira 
egokitzeko 

Edurne Muñoa 2018 ekaina Bilera aktak 

Ikastolen elkartean DBHOaren 
inguruko mintegian azaldua 
etapan zabaldu eta 
elkarbanatzea 

Ikastolen elkartean burutzen diren 
mintegietan parte hartu 

Edurne Muñoa 2018 iraila Parte hartzea 

Mintegietan jasotakoa beste 
irakasleekin elkarbanatu 

Edurne Muñoa 2018 iraila Bilera bera 
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Ildo estrategikoa 2.4.   ETAPA ARTEKO KOORDINAZIOA  
Definizioa : ikastolako 3 hezkuntza etapatako proiektuen arteko koordinazioa gauzatzea. 

 

I. Helburu estrategikoa: 3 etapatako proiektua eta markoak klaustro osoan ezagutaraztea 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

KIMU proiektua klaustro 
osoak ezagutzea 

Klaustro batean proiektuaren 
oinarrien aurkezpena egitea 

Zuzendaritza 2018 martxoa  klaustroa 

Espaziora bisita irakasleekin proiektua 
azalduz 

Zuzendaritza 2018 martxoa klaustroa 

LH-ko proiektua eta bereziki 
ikaskidetzaren oinarriak 
klaustro osoak ezagutzea 

Ikaskidetzaren oinarrien azalpena 
klaustro batean. 

Zuzendaritza 2018 apirila klaustroa 

LHko proiektuaren aurkezpena 
klaustro osoari  

zuzendaritza 2018 apirila klaustroa 

 Eki proiektua klaustro osoak 
ezagutzea 

Eki proiektuaren aurkezpena klaustro 
osoari 

Zuzendaritza 2018 maiatza klaustroa 

DBH-ko proiektuen azalpena klaustro 
osoari 

Zuzendaritza 2018 maiatza klaustroa 

 

II. Helburu estrategikoa: Proiektu ezberdinen arteko loturak nola egin diseinatzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

HH-LH arteko loturak nola egin 
diseinatzea 

Zuzendaritzan diseinatu Zuzendaritza  2018 ekaina Bilera aktak 

Etapekin kontrastea egin Zuzendaritza 2018 ekaina Bilera aktak 

LH- DBH arteko loturak nola 
egin diseinatzea 

Zuzendaritzan diseinatu Zuzendaritza 2018 ekaina Bilera aktak 

Etapekin kontrastea egin Zuzendaritza 2018 ekaina Bilera aktak 
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DBH-DBHO arteko lotura nola 
egin diseinatu   

Zuzendaritzan diseinatu Zuzendaritza 2018 ekaina Bilera aktak 

Etapekin kontrastea egin Zuzendaritza 2018 ekaina Bilera aktak 

 

III. Helburu estrategikoa: Diseinatutako prozedurak gauzatzea. 
 

Ildo estrategikoa 2.5. ELKARBIZITZA 
Definizioa : Ikastolako elkarbizitza irizpideak jasotzen dituen dokumenturen berrikusketarekin batera, indartu 
nahi diren elkarbizitzaren barne aldeko eta kanpo aldeko aspektuak aztertu eta zabaltzea, KiVa proiektua gure 
ikastolan ezartzeaz gain. 

 

I. Helburu estrategikoa: Geletako giroaren diagnosia egin eta hobekuntza planak ezartzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Galdeketen informeari 
buruzko aztertzea 

Elkarbizitza taldeak, informeen 
inguruko azterketa egin eta 
hobekuntza planak diseinatu. 

Elkarbizitza taldea 2018 urria 
Galdeketa 
dokumentua 

Etapatan dagozkien hobekuntza 
planak azaldu eta adoste 

Elkarbizitza taldea 2018 urria 
Dokumentua 
ondartua 

Hobekuntza planak martxan jartzea Elkarbizitza taldea 2018 azaroa Galdeketak beteak 

Hobekuntza planak eraginik 
izan duten jakiteko jarraipena 
eta ebaluazioa 

Galdeketa berri bat prestatu eta pasa Elkarbizitza taldea 2018 azaroa 
Galdeketa 
dokumentua 

Datuak aztertu eta informea idaztea Elkarbizitza taldea 2018 azaroa Galdeketak beteak 

 Irakasle eta ikasleei datuen berri 
eman 

Elkarbizitza taldea 2018 abendua Informea  
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II. Helburu estrategikoa: Ikastolako elkarbizitza irizpideen dokumentua berrikusi eta adostea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Lehendik dagoen irizpide 
txostena aztertu 

Txostena aztertzeko metodologia 
finkatu: 
- Atalak berezi 
- Azterketa indibidualaren epeak 

finkatu 
- Iritziak eta proposamenak nola 

jasoko diren erabaki. 

Elkarbizitza taldea 2018 urtarrila Bilera aktak 

Azterketa bilera egin ikastolako 
hezkuntza komunitate osoarekin. 
Gurasoak, ikasleak eta irakasleak 

Elkarbizitza taldea 2018 urtarrila Bilera   

Irizpideak adostu 
Jasotakoen txostena idatzi eta banatu. 
Adostasun bilera egin. Gurasoekin, 
langileekin eta ikasleekin. 

Elkarbizitza taldea 2018 martxoa Bilera 

Elkarbizitza irizpideen azken 
txostena idatzi 

Talde arduradunak txostena idatzi. 
Azken txostena zuzendaritzan, 
azpibatzorde pedagogikoan eta 
artezkaritza kontseiluan aurkeztu eta 
ontzat eman 

Elkarbizitza taldea 2018 ekaina Azken txostena 

 

III. Helburu estrategikoa: KiVa proiektuaren ezarpena. 
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Ildo estrategikoa 2.6. EMAITZEN HAUSNARKETA 
Definizioa : Bikaintasunerantz bidean, adierazle giza ikastolako zein emaitza hartuko ditugun erabaki, ta hauen 
jarraipena egiteko protokoloa diseinatu eta martxan jartzea. 

 

I. Helburu estrategikoa: Bikaintasunerantz bidean, adierazle giza ikastolako zein emaitza hartuko ditugun 
erabakitzea 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Beste ikastola batzuetako 
emaitzekin aldaratzea 

Beste Ikastola batzuetan zein emaitza 
kontutan hartzen dituzten ikusi eta 
aldaratze bat egitea 

Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 urtarrila  

Ikastolarako adierazle izango 
diren emaitzak txosten baten 
biltzea 

Erabakitako adierazleak zerrendatuko 
dituen txosten bat idaztea. 

Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 urtarrila Txostena 

Txostena estamentu 
ezberdinekin kontrastatu 

Txostenaren kontrastea egin 
zuzendaritzan 

Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 martxoa  

Txostena Batzordean kontrastatu 
Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 maiatza  

Txostenaren kontrastea egin 
klaustroan 

Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 maiatza  

 

II. Helburu estrategikoa: Bikaintasunerantz bidean, adierazle giza hartutako emaitzen jarraipena egin. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Erabakitako adierazleen 
jarraipena egiteko protokoloa 
diseinatu eta txosten batean 
jaso 

Erabakitako adierazleen jarraipena 
egiteko protokoloa diseinatu  

Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 ekaina  

Protokoloa txosten batean jaso 
Azpibatzorde 
pedagogikoa 

2018 ekaina  
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3. ARLO EKONOMIKOA 
 

Ildo estrategikoa 3.1. EKONOMIA ETA ZERBITZUAK 
Definizioa : Bideragarritasun ekonomikoa alde batera utzi gabe, inguruko egoera sozioekonomiko berrira 
moldatuko den egitura ekonomiko bat garatzea dagokigu, zerbitzuen kalitatea hobetzen aurrerapauso bat eman 
eta ekonomia arloaren sozializazio bat lortzen dugun bitartean. 

 

I. Helburu estrategikoa: Bideragarritasun ekonomikoa helburu izanik, 2016-2020 epealdirako azterketa 
egin eta bitartekoak ezartzea. 

 

II. Helburu estrategikoa: Zerbitzu eskaintza hobetzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Ikastolak eskaintzen dituen 
zerbitzuen azterketa 

Hobekuntza proposamenak aukeratu. 
Azpibatzordeko 
arduradun 1 eta 2 

2017/10/31 Txostena 

Bideragarritasuna aztertu, 
autofinantzazioruntz. ( kuotak, 
hornitzaileak…) 

Azpibatzordeko 
arduradun 1 eta 2 

2017/10/31 Txostena 

Eskaintza zabaltzeko aukerak 
aztertu 

Ikastolak eskaini ditzakeen aukerak 
hausnartu eta aztertu. 

Azpibatzordeko 
arduradun 1 eta 2 

2017/12/31 
Galdeketa eta 
txostena 

Bideragarritasuna aztertu 
(autofinantzazioruntz) 

Esti 2017/12/31 Balantzeak 

Lehentasunak identifikatu eta 
epe motz eta ertainera akzio 
planak zehaztu 

Lehentasunak definitu 
Azpibatzordeko 
arduradun 1 eta 2 

2018/02/28 Txostena 

Beharrezko erabakiak hartu edo 
proposatu 

Azpibatzordeko 
arduradun 1 eta 2 

2018/02/28 Txostena 
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I. Helburu estrategikoa: Egoera sozioekonomiko berrira egokituko den egitura ekonomikoa garatzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Ikastolako egoeraren 
diagnostiko egin. Azken 
datuak jaso 

Kuotak ordaintzeko berankorren 
kopurua eta hauen bilakaera aztertu 

Esti 2018/03/31 
Azterketa jasotzen 
duen txostena 

Beken eskaeren azken urteetako 
bilakaera ikertu. 

Esti 2018/04/30 
Azterketa jasotzen 
duen txostena 

Gurasoen eta langileen iritziak jaso Esti 2018/05/31 Galdetegia 

Aurreko datuak jasoz informea idatzi. Esti 2018/06/30 Txostena 

Herri eta bailarako egoeraren 
inguruko azterketa 

Egoera sozioekonomikoaren informea 
aztertu. 

Azpibatzordeko 
arduradun 3 eta 4 

2018/06/30 Txostena 

Beste ikastetxeetako kuotak aztertu 
eta jarraipena egin. 

Azpibatzordeko 
arduradun 3 eta 4 

2018/06/30 Txostena 

Beharreko aldaketak ezarri. 

Aurrera eramango diren neurriak 
aukeratu.  

Azpibatzordeko 
arduradun 3 eta 4 

2018/06/30 Txostena 

Aldaketak ezarri 
Azpibatzordeko 
arduradun 3 eta 4 

2018/06/30 Txostena 

 

II. Helburu estrategikoa: Ekonomia arloaren sozializazioa. 
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I. Helburu estrategikoa: Matrikulazio hazkundea ikusita, etorkizuneko espazio beharren azterketa (obrak, 
egokitzapenak…) 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Egin beharreko obrak behar 
horietara egokitzeko etxearen 
banaketa-plana osatu 

Etxearen planoa aztertu eta 
moldaketa aukerak aztertu 

Kontseilua 
Zuzendaria 

2018ko 
Martxoaren 31 

Espazioen 
banaketaren plana 

Aireztapena, kanpoko argia…kontuan 
edukirik erreserbatu gelako espazioak. 

  

Erabaki espazio guztiak: etxearen ze 
lekuan HH/LH/DBH/ Batxilergoa eta 
beste zerbitzu gelak. 

Kontseilua  
Zuzendaria 

2018ko 
Martxoaren 31 

Erreformen proiektua osatu. 

Egindako espazio-antolaketa dela eta, 
egin beharreko espazioen 
egokitzapena deskribatu  

Kontseilua  
Zuzendaria 

 
Erreformen 
proiektua osatua 

Aplikazioaren egutegia kontuan 
edukirik, non eta zein erreformaren 
garai ezberdin posibleak kontuan 
eduki (baldin eta ez bada hobe 
inbertsio guztia batera egitea)  

Kontseilua  
Zuzendaria 

2018ko Apirilaren 
30 

Erreformaren 
egutegia erabakia 

Zer egin profesionalen lanez eta zer 
egin daitekeen auzo-lanez erabaki. 

Kontseilua 
2018ko Apirilaren 
30 

Profesionalez edo 
auzo lanez egin 
beharrekoa erabakia 

Proiektu teknikoa osatu 
Proiektu teknikoa enkargatu eta 
udaletxean eskatu beharreko lizentzia 
eskatu (beharko balitz) 

Kontseilua 
2018ko 
Maiatzaren 31 

Proiektu teknikoa 
egina eta baimena 
lortua. 
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Aurrekontua eta inbertsioa 
kalkulatu 
Aurrekontua eta inbertsioa 
kalkulatu 

Bideragarritasun planaren baitan, 
urtez-urte destina daitekeen kop. 
aurreikusi 

Azpibatzorde Ekonomikoa 
2018ko Maiatzak 
31 

Gela berrien 
aplikazio-
egutegiaren arabera, 
sarrera-gastu berrien 
kalkulua egina 

Baldin eta epetan egiten bada 
erreforma, une bakoitzeko behar 
ekonomikoak aztertu. Finantzazio 
aukerak aztertu 

Ekonomia batzordea 
2018ko Maiatzak 
31 

Erreforma-
egutegiaren arabera, 
beharreko 
inbertsioen  kalkulua 
egina 

Obren proiektua profesionalei agertu 
eta aurrekontuak eskatu.  

Ekonomia batzordea 
2018ko Maiatzak 
31 

Aurrekontuak 
lortuak 

Negoziatu obren bukaera-data eta 
ordainketen epeak kontratazioaren 
baldintza bezala. 

Ekonomia batzordea 
2018ko Maiatzak 
31 

Kontratuan bukaera 
data eta ordainketen 
epeak agertzea  

Aurrekontuak aztertuak, kontrata 
erabaki eta kontratua hitzartu. 

Kontseilua 
2018ko Ekainaren 
30 

Kontrata 
kontratatua. 

Gela berrien itunez geldi daitekeen 
diru-soberakina kalkulatu 
Bideragarritasun planaren baitan, 
urtez-urte destina daitekeen kop. 
aurreikusi 

Azpibatzorde Ekonomikoa 
2018ko Maiatzak 
31 

Gela berrien 
aplikazio-
egutegiaren arabera, 
sarrera-gastu berrien 
kalkulua egina 

Inbertsioen periodikotasuna 
ezarri 

Epe laburrean egin beharreko 
ordainketen funtsak hornitzeko 
erabakiak hartu 

Kontseilua 
Ekonomia Batzordea 

2018ko Ekainaren 
30 

Berehalako 
ordainketen funtsa 
lortua 

Epe erdirako eta luzerako zor guztien 
periodikotasuna berritu 

Kontseilua 
Ekonomia Batzordea 

2018ko Ekainaren 
30 

Periodikotasuna 
erabakia 

Urteroko aurrekontuan dagokion 
inbertsioaren zatia ezarri, aprobatu 
eta ebaluatu. ERABAKI 

Kontseilua 
Ekonomia Batzordea 

Urtero azaroan 
Aurrekontua 
aprobatua 
Ebaluazioa egina 
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4. KOMUNIKAZIOA ETA PARTAIDETZA 
 

Ildo estrategikoa 4.1. MATRIKULAZIOA 
Definizioa : Azken urteetako matrikulazio-hazkuntzak ekarri duen bigarren lerroaren egonkortasuna 0-16an 
zihurtatu, estrategia eta baliabide desberdinak sortu eta garatuz. Honela ikastolaren etorkizuna bi lerrotan 
bermatuz. 

 

I. Helburu estrategikoa: 2016-2019 epean lortu beharreko ituntzearen planifikazioa egin eta urtero 
beharreko matrikulazioa lortzeko baliabide ezberdinak sortu eta garatzea. Gure matrikulazio-helburura 
iritsi ahal izateko neurriak ezarri. 

 

Ildo estrategikoa 4.2. PARTAIDETZA 
Definizioa : Ikasleek, gurasoek eta langileek ikastolan duten partaidetzaren inguruko iritzitik abiatuta, hauen parte 
hartze eta ikastola proiektuarekin identifikazio maila handitzea. 

 

I. Helburu estrategikoa: Gurasoen ikastola proiektuarekiko identifikazio maila sendotzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Egun dugunaren diagnostikoa 
egin eta informea osatu 

Informea idatzi, Gobernu mailako eta 
Funtzionamendu mailako partaidetza 
bereiziz. 

Arduraduna 
2017ko abendua 
amaiera 

Informea idatzi den 
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Gurasoen iritziak jaso 

Galdeketa labur bat prestatu, 
informearen zatia sarrera bezala ipiniz 
eta partaidetzaren aspektu 
kuantitatiboak kontuan edukirik. 
Hobekuntza proposamenak emateko 
galdera irekia jarri. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2017ko ekaina 
amaiera 

Galdeketa egina 

Galdeketa pasa gurasoei, erantzun 
beharreko epea ipiniz. Gehienek 
erantzun dezaten sistema pentsatu. 

Arduraduna 
2017ko urria 
amaiera (1. 
gelako bileran) 

Galdeketa pasa den 

Galdeketaren emaitzak jaso eta 
informe horren berri eman ikastolako 
estamentu guztiei. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2017ko urtea 
amaiera 

Informea egina. 
Bileren aktak. 

Beharreko aldaketak ezarri 

Informea aztertu, ondorioak baloratu 
eta aldaketa proposamenak egin 
beharko balira. 

Arduraduna 
2018ko urtarrila 
amaiera 

Balizko aldaketa 
proposamenak 
biltzen dituen 
dokumentua 

Guraso ordezkariekin proposamenak 
kontrastatu eta eztabaidatu 

Arduraduna 
2018ko urtarrila 
amaiera 

Bileraren akta 

Aldaketa posibleen informazioa eman 
estamentu guztiei. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018ko martxoa 
amaiera 

Bileren aktak 

Beharreko aldaketak ezarri. Artezkaritza Batzordea 
2018ko ekaina 
bitartean 

Aldaketak ezarriak 
dagozkien ikastolako 
dokumentuetan 

 

II. Helburu estrategikoa: Ikastolako gestio organoetan (artezkaritza nahiz azpibatzordeetan) 
langileen partaidetza finkatu eta sendotzea. 
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III. Helburu estrategikoa: Ikastolako organoetan ikasleen partaidetza finkatu eta sendotzea. 
Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Egun dugunaren diagnostikoa 
egin eta informea osatu 

Helburu estrategikoaren arduraduna 
zehaztu. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018ko otsaila 
amaiera 

Arduraduna 
zehaztua 

Ikastolaren funtzionamenduan 
finkatua duguna aztertu.  

Arduraduna 
2018ko otsaila 
amaiera 

Dokumentu batean 
bildu den 

Funtzioen gidaliburuan antolatua eta 
onartua dagoen partaidetza 
nabarmendu. 

Arduraduna 
2018ko otsaila 
amaiera 

Dokumentu batean 
bildu den 

Partaidetzaren inguruko hausnarketa 
saioetako emaitzak txosten batean 
jarri. 

Arduraduna 
2018ko otsaila 
amaiera 

Txostena osatu den 

Antolaketa organoetan 
ikasleen partaidetza zehaztu. 

Txosten batean ikasleek ikastolako 
antolaketa nahiz gestio organoetan 
(ikasle mahaian, azpibatzorde 
pedagogikoan, artezkaritza 
kontseiluan,…) parte hartzeko gune 
eta prozeduren inguruko 
proposamena idatzi. 

Zuzendaria eta 
arduraduna 

2018ko martxoa 
amaiera 

Proposamena biltzen 
den dokumentua 

Ikasle mahaian proposamena aztertu 
eta parte hartze mapa zehaztu. 

Zuzendaria eta 
arduraduna 

2018ko apirila 
amaiera 

Parte hartze mapa 
dokumentua 

Onartutako parte hartze mapa eta 
prozeduren berri eman ikasleei eta 
gainerako estamentuei. 

Arduraduna 
2018ko maiatza 
amaiera 

Bileren aktak edo 
komunikazio 
dokumentuak 
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Beharreko aldaketak ezarri 

Zehaztuaren arabera antolaketa 
organoetan aldaketarik beharko balitz 
egin edo organo berriren bat sortu 
beharko balitz sortu. 

Arduraduna 
2018ko ekaina 
bitartean 

Antolaketa aldaketa 
gauzatuta. Aktan 
agertua. 

Gauzatutako aldaketen arabera, 
Funtzioen gidaliburuan eta beharreko 
dokumentuetan aldaketak ezarri. 

Arduraduna 2018ko urria  
Aldaketak 
dokumentuetan 
eginak. 

 

Ildo estrategikoa 4.3. KOMUNIKAZIOA 
Definizioa : Ikastolaren eta bertako partaide garen guztion nahiz bailarako beste eragileen artean informazio 
trukaketa modu zuzen eta eraginkor batean emateko estrategiak diseinatu eta martxan jartzea. 

 

I. Helburu estrategikoa: Gaur egun Ikastola eta bere kideen artean trukatzen den informazioaren edukiak 
eta kanalak aztertu eta hobetzeko beharrezko estrategiak diseinatu eta martxan jartzea. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 
Gaur egun, komunikazioaren 
inguruan erabiltzen ditugun 
bideak eta zabaltzen eta 
jasotzen dugun informazioa 
ezagutzea eta zehaztea. 
Komunikazio bide formalen 
mapa eratzea. 

Igorle-hartzaileen mapa marraztea: 
komunikazioaren harremanak 
nabarmenduz.  

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 urtarrila Mapa izatea 

Elkartrukatzen den informazio ez 
arautua eta honen eraginari buruzko 
hausnarketa egitea. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 urtarrila  Hausnarketa jasota 
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Barne komunikazioa. Trukatu 
beharreko informazioak eta 
bideak zehaztu. 

Artezkaritza batzordea eta 
Azpibatzordeen arteko informazioa 
eta bideak 

Azpibatzordeen 
arduradunak 

2018 otsaila 

Txosten orokor bat. 

Zuzendariak Artezkaritza 
batzordearekin, klaustroarekin, 
langileekin eta gurasoekin trukatu 
beharreko informazioa eta bideak. 

Zuzendaria 2018 otsailak 

Artezkaritza batzordeak nola eta 
zeinen bitartez ematen die beren 
akordioen informazioa klaustroari. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 

Zuzendaritzak nola eta nortzuen 
informazioa jaso behar du. Berak 
eman beharreko informazioa eta 
nortzuei. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea. 
Zuzendaria 

2018 otsaila 

Irakasleek ikasle eta tutoreekin 
trukatu beharreko informazioa eta 
bidea. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 

Tutoreek ikasle, zuzendari, irakasle, 
orientatzaile, gurasoekin trukatu 
beharreko informazioa eta bideak. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 

Garraio, jantoki eta eskolaz kanpoko 
ekintzen arduradunak eta zuzendariak 
trukatu beharreko informazioa eta 
bidea.  

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 

Ikasle ordezkariek jaso eta eman 
beharreko informazioa norekin  eta 
bidea. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 

Ikasle ohiak jaso eta eman beharreko 
informazioa norekin  eta bidea. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 otsaila 
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Ikastolako partaideekin 
erabiltzen ditugun 
komunikazio bide bakoitzak 
jasotzen dituen informazioa 
eta mezuak aztertu eta jaso 
behar dituen informazioa eta 
mezuak zehaztu.  
Bakoitzaren arduraduna 
zehaztu. 

Batzarra eta memoria 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

Mezuen eta bideen 
txosten orokorra. 

Bilera mota ezberdinak 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

Iragarki taula 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

Eskutitzak eta oharrak 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

Klikazeta 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

Korreo elektronikoa 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

ALEXIA 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 martxoa 

IKTren erabilpena sustatzea. 
WEB orria mantentzea. 

Intranet-en diseinua egin (egitura, 
hartzaileak, segurtasuna… 

IKT arduraduna 2018 urtarrila Diseinua egina 

WEB orriaren edukiak zehaztu eta 
ahalik eta osatuen eta eguneratuen 
mantentzea. Arduraduna eta 
zuzentzailea izendatzea 

IKT arduraduna edo 
taldea 

2018 martxoa WEB orria martxan 

BlogaK, prestakuntza, edukia,, sarbide 
eta  segurtasun neurriak 

IKT arduraduna edo 
taldea 

2018 maiatza Blogak eratuak. 

Ikastolako partaideekiko 
komunikazio plana egitea. 

Baliabideen azterketa: teknologikoak, 
pertsonalak, ekonomikoak 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 maiatza 
Baliabideen aukerari 
buruzko txostena 

Komunikazio helburuak finkatzea 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 maiatza Helburuak finkatuak 

Komunikazio helburu horiek lortzeko 
plan zehatza egitea.  

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 ekaina Plana garatua. 

Komunikazio plana martxan 
jartzea. 

Diseinatutako komunikazio plana 
martxan jarri. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2018 ekaina  
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II. Helburu estrategikoa: Azpeitiko ikastola kanpoan ezagutzera eraman eta bailarako eragileen arteko 
komunikazio-bideak indartzea. 

Jarduera estrategikoak Ekintzak Arduradunak Epeak Adierazleak 

Egungo argitalpenak aztertu 
eta berriei buruzko 
hausnarketa egitea 

Matrikulazio kanpaina. Ikus 
matrikulazio ildo estrategikoa. 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea 

2016-2017 2018-
2019 azaroan. 

Matrikulazio 
argitalpenak: 
txostena, liburuxka… 

Aldizkaria? Ikastolen aldizkariaren 
zabalkundea? 

Arduraduna 
Noiz eta 
zenbatetan? 

Aldizkari bera. 

Instituzioekiko harremanak 
indartzea: Udala, instituzio 
sozialak… 

Ikastolari buruzko informazioa eman, 
egoeraren informeak, eskakizun-
txostenak, kolaborazio soziala, 
euskara bultzatzeko ekintzak, 
bestelako herriko ekintzak… 

Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea. 
Artezkaritza batzordea. 
Zuzendaria. 

Gai bakoitzaren 
garaia finkatu. 

Harreman eratuak. 

Komunikabideekiko 
harremanen plana definitzea 
eta martxan jartzea. 

Kronikak, berriak, kolaborazioak… 
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea. 

Garai finkorik 
gabe. 

Bidalitako eta 
argitutako idatziak 

Ikastolen elkartearekin 
harremanak indartzea.  

Harreman sistematikoak.  
Komunikazio-Partaidetza 
azpibatzordea. 

Egutegiaren 
arabera, 
ikasturtero.  

Jasotako 
informazioen 
txostenak. 
Egindako gestioen 
emaitzen idatzia. 
Bileren akta. 

Herriko eta inguruko beste 
ikastetxeekin harremanak 
indartzea. 

Hezkuntza mahaia. Gaiak eta idatziak. 
Artezkaritza batzordea. 
Zuzendaria. 

Egutegiaren 
arabera. 

Akta. 

Beste ikastolekin. 
Esperientzia akademiko,pedagogikoak 
eta administratiboak partekatzea. 

Zuzendaria. 
Gaietako arduradunak 

Elkarrekin 
adostua. 

Txostenak. 
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3 IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA 

3.1 OHIKO IRAKASKUNTZA JARDUERA 

3.1.1 ANTOLAKETA FUNTZIONAMEDUAREN ASPEKTUAK 
 

EGUTEGIAK 

 

Ondorengoa da 2017-18 ikasturteko egutegi orokorra: 
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Jarraiak agertzen dira egutegiak etapaka bereiztuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HH 
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ORDUTEGIAK 

 

HH ETA LH 
GOIZEZ 9:30-13:00 
ARRATSALDEZ 15:00-17:00 

 

DBH 

ASTEL, ASTEAR, OST. 
GOIZEZ 8:30-13:00 
ARRATSALDEZ 15:00-17:00 

ASTEAZ, OSTIR. GOIZEZ 8:30-13:50 
 

DBHO 
ASTEL, ASTEAR, OST. GOIZEZ 8:00-14:55 
ASTEAZ, OSTIR. GOIZEZ 8:30-14:00 

 

 

MAILAK ETA IKASLE KOPURUAK 

 

 IKASLE KOPURUAK 

Haur Hezkuntza bigarren zikloa (3-6 urte).  143 

Lehen Hezkuntza (6-12 urte).  235 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16 urte).  141 

Batxilergoa (16-18 urte).  44 

GUZTIRA 563 
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TUTORE ZERRENDA 

 

HH 0 OIHANA EIZAGIRRE 
HH 1 REBEKA URRUZUNO – OLATZ ALKORTA 

HH 2 
ARANTXI ISART- Mª JOSE SEGUROLA – IDOIA GALLASTEGI 

– ITSASO EGIGUREN – NEREA ELOLA 
HH 3A MIREN LAZKANO 
HH 3B ITZIAR GOENAGA 
HH 4A MAITANE ETXEBERRIA 
HH 4B JAIONE CABALLO 
HH 5A GURUTZE GOENAGA 
HH 5B LURDES GURRUTXAGA 
LH 1A IRENE VALVERDE 
LH 1B LURDES SERRANO 
LH 2A MAITE EGIGUREN 
LH 2B MARI AZKUE 
LH 3A AMAIA OSA 
LH 3B OLATZ ARANGUREN 
LH 4A MILA MURUAMENDIARAZ 
LH 4B BEGOÑA ATXEGA 
LH 5 OLATZ LARREA 
LH 6 MAILU AIZPURU 

DBH 1A MARIJO URKIZU 
DBH 1B NEREA BIDAL 
DBH 2A MARIJO EZAMA 
DBH 2B BEATRIZ LEGARDA-EREÑO 
DBH 3 ELI AZKUE 

DBH 4A AMAIA RODRIGUEZ 
DBH 4B ALBERTO LIZEAGA 
DBHO 1 MIKEL AGIRRE 
DBHO 2 ANE MAITE GOÑI 
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3.1.2 PROGRAMA ETA PROIEKTUEN HELBURU OROKORRAK 
 

PR.01 HOBEKUNTZA PEDAGOGIKO IRAUNKORRA  (HPI) 
 

2017-2018 Ikasturtean hasita, Hobekuntza Pedagogikorako epe ertaineko hausnarketa sakon batean murgiltzera doa Azpeitiko Ikastola.  

Hausnarketa honen beharra, hainbat arlotako indikatzaileek eman digute. Batetik, azken urteetan daramagun marko pedagogikoaren aldaketa etapa 
guztietan koherentziz egiteko beharrak. Bestetik, Ebaluzio Diagnostikoko emaitzetan izandako beherakadak. 

Ondorengo taulan definitzen da 2017-2018 ikasturterako Hobekuntza Pedagogiko Iraunkorreko (HPI) proiektuaren plangintza. 

 

URRATS. EGITEKOA AZALPENA NOIZ NORK NOLA BALIABIDE/TRESNA 

01 
IKASLEAREN 

IRTEERA PROFIL 
KONPETENTZIA 

Gure ikasleengan identifikatzea 
bahi ditugun ezaugarriak zehaztu, 
esplikatu eta sozializatzeko 
jarduera 

2017 
iraila-urria 

Zuzendaritza  
Bideratzailea 

Klaustroa 

Azalpenak 
 

Taldeetan lan 
eginez 

 
2x3 ordu 

 

 Ikastola eredua 
 Ikastolaren 

Hezkuntza Proiektua 
 Ikastolaren beste 

dokumentuak 
 Hezkuntza xedeak 
 Curriculum 

ofiziala,… 

02 
EREDU 

PEDAGOGIKOAREN 
BERRIKUSKETA 

Irteera profila erdiesteko erabiltzen 
ezarrita ditugun programa, 
plangintza, jarduera etab. 
identifikatu eta berrikustea 

TR.01 
Eredu Pedagogikoa 
berrikusteko tresna 
eta gida 

03 
IKASLEAREN 

IRTEERA PROFILA 
IDENTIFIKATZEA 

Gogoetaren emaitza bezala 
Zuzendaritzak jasotzea eraiki 
dugun irteera profila, berrikuntza 
prozesu osoari esanahia emango 
diona 

TR.02 
Ikaslearen Irteera 
Profila identifikatzeko 
tresna 
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04 
HEZKUNTZA 

PRAKTIKAREN 
ANALISIA 

Galdetegiaren aurkezpena 
Zuzendaritza taldeari 

2017 
urria-azaroa 

Bideratzailea 
Zuzendaritza 1x2 ordu 

TR.03 
Hezkuntza praktikaren 
analisi-galdetegia 

Galdetegiaren aurkezpena 
klaustroari 

Zuzendaritza 
Klaustroa 1x2 ordu 

GALDETEGIA osatzea 
Zuzendaritza 

Klaustroa 
Bideratzailea 

Irakurketa 
eta azalpena 

taldean. 
Erantzunak 

norbanakoak. 

05 
HEZKUNTZA 

PRAKTIKAREN 
DIAGNOSIA 

Galdetegiaren erantzunen 
antolaketa 

2017 
Abendua-

2018 
urtarrila 

Zuzendaritza Zuzendaritzak  

Hezkuntza Praktikaren 
diagnosiaren INFORMEA osatzea: 

a) Praktika erabilienen 
egokitasun maila 

b) Praktikaren faktore 
baldintzatzaileak 

Zuzendaritza 
Bideratzailea 

Lan-saio bat 

TR.04 
Praktika 
pedagogikoaren 
diagnosi-informea. 
Hezkuntza praktikaren 
analisia eta 
baldintzatzaileak 

Berrikuntza Pedagogikorako 
Planifikazio estrategikoa: 
LEHENTASUNAK adierazteko 
ariketa 

2018 
urtarrila 

Zuzendaritza 
Bideratzailea 

TR.05 
Planifikazio 
estrategikoa PEIP 
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06 

BERRIKUNTZA 
PEDAGOGIKORAKO 

PLAN 
ESTRATEGIKOA 

(BPPE/PEIP) 

Ezarritako lehentasunak antolatu 
eta jarduerak ordenatu: 

• Epe motzean (1-2 urte) 
garatzekoak 

• Epe ertainean (3-4 urte) 
garatzekoak 

• Epe luzera (5 urte edo gehiago) 
garatzekoak 

2018 
otsaila Zuzendaritza 

1x3 orduko 
 lan-saioa 

TR.06 
Berrikuntza 
Pedagogikorako 
Proiektuen 
Kudeatzailea 
(BPPK/GPE) 

Berrikuntza Pedagogikorako Plan 
estrategikoa (BPPE/PEIP) lantzea 

1x3 orduko 
 lan-saioa 

BPPE/PEIP klaustroan aurkeztea 2018 
martxoa  1x2 ordu 

07 DISEINU TALDEA 
OSATZEA 

Etapa/profil desberdinetako 
pertsonez osatutako diseinu taldea 
osatu (aukeratu ditugun 4 eremu 
hauen inguruko lanerako soilik) 

Osatuta 
2018ko 

otsailerako 
Zuzendaritza   

08 

ELKARLANERAKO 
IRIZPIDE 

AMANKOMUNA 
(EIA/PTC) 

DISEINATZEA 

Guztiengatik ulergarria eta 
baliagarria izateko moduan 
jarraibidea landuz. Jarraibideak 
aplikazio maila desberdinak ditu, 
irakasle guztiek darabiltela, 
edozein izanda ere bere hasierako 
maila ere, bermatzeko. 

2018 
martxoa-
maiatza 

Bideratzailea 
Diseinu 
Taldea 

(Zuzendaritza) 
 

Talde lanean  
3-4x3 ordu 

09 

ELKARLANERAKO 
IRIZPIDE 

AMANKOMUNA 
(EIA/PTC) 

ONARTZEA 

Elkarlanerako Irizpide 
Amankomuna (EIA/PTC) klaustroari 
aurkeztea eta bertan onartzea 2018 ekaina 

Diseinu 
Taldea 

Zuzendaritza 
Bideratzailea 

Saio bat 
(ordu bat) 
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PR.02 JOLASTU MATEMATIKEKIN 
 
Metodologia tradizionalean matematika hasieratik modu abstraktuan aurkezten zaio umeari, eta batzuk ez daude prestatuta abstrakzio maila hori 
bereganatzeko, horrek eramaten du egiten ari dena benetan ulertu gabe jardutera. Haur asko lehenengo langan kateatuta geratzen dira. 6-7 urteko 
umeak batuketak eta kenketak buruz ikastea edo neurketa errealak egin beharrean zentigramo eta kilogramoen artean komak gora eta behera 
aldatzen ikastea, jarraibideak huts-hutsean mekanikoki errepikatzen ikastea da. Testu-liburua estuki jarraitu beharra eta umearen erritmoak aintzat 
ez hartzea ere ez dira lagungarri. 
 
Haur eta helduek esperimentatuz, jolastuz eta aurkituz ikasten dugu. Erakustea eta ikastea giza prozesu konplexua da. 
 
Matematika manipulatiboak eguneroko adibide eta praktika errealean oinarritutako matematikak ditu abiapuntu. Kontzeptuak eskuekin sentituz 
eta biziz, jolastuz, eta gauza bera egiteko bide ezberdinak daudenean denak aktibatuz. Aukera dezala bakoitzak hobeto egokitzen zaion modua. 
 
Gure ikastolako barne ebaluazioetako nahiz azken urteetako ebaluazio diagnostikoko emaitzen hausnarketetan, sumatu dugu matematika arloaren 
berrikuntzak egiteko beharra. 
 
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzan, ikastolan nahiz etxean egin daitezkeen proposamen zehatzak jasotzea da gure helburua, azken finean, gai 
edo kontzeptu bat landu behar dugunean, aurretik buelta batzuk ematea da kontua, ea modu praktikoagorik dagoen jorratzeko, paperera mugatu 
gabe. 
 
Helburu orokorrak 
 HH eta LH etapetan gure ikastolan matematika lantzeko moduari buruzko hausnarketa egitea. 
• Matematikaren irakaskuntzan hezitzaileen paperari buruzko hausnarketa egitea. 
• Haur bakoitza bere erritmora garatu dadin egoerak sortzeko beharraz kontzientziatzea irakasleak. 
• Irakasleak material-manipulazioan eta jokoan oinarritutako jarduerak egitera bideratzea  
• Matematika-konpetentziak bizipen modu eta era manipulatiboan lantzea 
• Matematikentzat irakaskuntza inguruneak sortzea material manipulatiboetan oinarrituta. 
• Erraz eraikitzeko moduko material manipulatiboa sortzeko tresna didaktikoak ikertu ondoren material hau sortzea. 
• Formazio saio eta mintegietan aztertutako metodologiak geletan praktikatzen hastea. 
• LH3 mailako proiektuak edo unitate didaktikoak matematika manipulatiboaren oinarrietan berdiseinatzea. 
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PR.03 HIZKUNTZA PROIEKTUA 
 
Hizkuntza Proiektua ikastolan lantzen diren hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak biltzen dituen eta 
haien trataerari koherentzia ematen dion egitasmoa da. Egitasmo integrala da, eta Ikastolaren eremu guztietan -- ikaskuntza-
irakaskuntzan, eskola-komunitatearen harremanetan, eta Ikastola txertatuta dagoen gizarte hurbilekiko harremanetan—eragiten du. 
 
Ikastolen Hizkuntza Proiektuaren helburua euskaran eta euskalduntasunean ardazten den eleaniztasuna garatzea da.  
 
Ikastolak formazio euskalduna eman nahi die ikasleei, euskara ongi menderatuz, eta euskararen eta euskal kulturaren transmisio, 
garapen eta indartzearekin konpromisoa hartuz. Gauzak horrela, Ikastolak euskal hiztunak hezi nahi ditu, etengabe eraginez 
euskararekiko motibazioan eta harekiko jarrera baikorrean.  
 
Ikastolak, Hezkuntzaren eta Hizkuntz Proiektuaren ardatza euskara duela, pertsona euskaldun eleaniztunak hezi nahi ditu, beste 
hizkuntzen beharrezko ezagutza eta erabilera erdiestea bideratuz. Hots, bertako hizkuntza propioaz eta ukipen-hizkuntzez gain 
(gaztelania eta frantsesa), nazioarteko harremanetan nagusi den hizkuntza maila onean erabiltzea lortu nahi du; era berean, Estatuko 
beste hizkuntza ofizialean komunikatzeko oinarrizko maila garatzea du helburu. 
 
Halaber, Ikastolak euskaraz gauzatu nahi du bere hezkuntza komunitatearen barne-bizitza; euskararen eta euskal kulturaren 
transmisioa, garapena eta zabalkundea ziurtatu nahi ditu mota guztietako harremanetan eta horretarako sortutako bitartekoetan.  
 
Euskararen indarberritzeari dagokionez, Ikastolak euskararen normalizazio-prozesuan eragile izan nahi du txertatuta dagoen 
komunitatean. Hartara, bestelako gizarte eragileekin zein askotariko instituzioekin lankidetzan jarduteko borondatea du. 
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PR.05 SIC (Semana de Inmersión al Castellano) 
 
Lehen Hezkuntzako 3. mailan eta kurtso hasierako lehenengo astean SIC programa berezia aurrera eramango da, maila honetako 
gaztelera maila indartzeko helburuarekin. Kurtso edo ikastaro hau ikastolan bertan sortutako materialean eta 1go eta 2. mailan 
jarraitzen den metodologian oinarritzen da. 
Hau egitea egoki ikusi da: 

 Horrela bideratutako denbora intentsiboagoa da eta hizkuntza baten ikaskuntza eraginkorragoa da. 
 Eskaintzen den murgilketa ikasle guztientzat da eta ez bakar batzuentzat. 
 Hizkuntzarekiko entzumenezko ulermena, zein ahoskatze eta ahozko zein idatzizko ekoizpenak lantzen direlako. 
 Ipuinak lantzetik (1go eta 2. mailan) proiektuekin lan egitera (3. mailan ) pasatzen dira. Beraz oso momentu egokia da 

murgilketarako.  

PR.04 FIE (Fortnight immersion to the Explorers) 
 
Urtero eta hainbat ikastoletan bezala, Lehen Hezkuntzako 5.mailan eta kurtso hasierako lehenengo 2 asteetan, F.I.E, ingeleseko 
murgiltze-programa berezia, egiten da. Kurtso edo ikastaro jarrai hau, Ikastolen Elkarteak sorturiko ingeleseko materialean (The 
Explorers) oinarritzen da. 
Lehen Hezkuntzako 3. zikloan, egokia ikusten da horrelako hasiera batek dakartzan onuren zergatiak ikusten baititugu: 

- Jatorrizko hiztunekin interakzioan egoteak aukera aberasgarria da ikasleentzat, horrela egokiago barneratzen eta hobetzen 
baitira hizkuntzarekiko entzumenezko ulermena zein ahoskatze eta ahozko zein idatzizko ekoizpena. 

- Esperientziak eta zenbait ikerketek erakutsi bezala, hizkuntza baten ikaskuntza eraginkorragoa da horretara bideratutako 
denbora intentsiboagoa edota jarraiagoa bada. 

- Ikasleak hamabostaldi honetan atzerriko hizkuntzarekin kontaktuan egongo diren ordu kopurua, kurtsoko bi hiruhilabeteetan 
ematen diren ordu kopuruarekin konpara daiteke. 

- Eskaintzen den murgilketa ikasle guztientzat da eta ez bakar batzuentzat. 
- Arestian aipatu bezala, 5. mailan metodologia aldaketa nabarmena ematen da. Ipuinak lantzetik proiektuekin lan egitera 

pasatzen da. Beraz, oso momentu egokia da murgilketarako. 
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PR.06 IKASKIDETZA 
 
Ikaskidetzaren bidez Oinarrizko gaitasunak zein gaitasun espezifikoak garatu nahi dira, horretarako ondoko helburuei zuzendutako 
jarduerak ditugu martxan. 
Helburuak: 

 Ikaskidetza esperientziak diseinatzea  
o Konpetentziak identifikatzea 
o Ikaskidetza teknika egokiak identifikatzea: 

 Ikaskide taldeko partaide gisa sentitzeko 
 Ezagutzaren elkartrukea ziurtatzeko 
 Konpetentziak sistematikoki landu ahal izateko 

o Autonomia sustatzen duten tresnak diseinatzea: portafolioa, lan kontratua… 
o Konpetentziak ebaluatzeko prozedurak diseinatzea. 

 
 Ikaskidetza esperientziak martxan jartzea eta ebaluatzea 

o Taldeen jarraipena egin eta esperientziaren arrakasta gakoak identifikatzea 
o Taldeen jarraipena egin eta esperientzia hobetzeko eremuak identifikatzea. 

 Lankidetza kultura sustatzea ikastetxean 
o Esperientziak elkartrukatzeko prozedurak identifikatu eta martxan jartzea. 
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PR.08 KOMUNIKAZIO EZ BORTITZA 
 
Komunikazio ez bortitza, Marshall Rosenbergek garatu zuen. Bera psikologia klinikoan doktorea da, baita ere hezitzailea eta 
Nazioarteko gatazketan bitartekari aitortza du. 
Teoria honen oinarrian honako kontzeptua dago: gure emozioen adierazpenak komunikazioa lagundu edo blokeatu dezake.  Gure 
emozioen espresioetan eta gure hitzetan, gure solaskidearengan erresistentzia edo indarkeria eragiten duen horretaz ohartu  eta 
eraldatzea du helburu. Horrela lortzen dugu inplikatutako parteen gogobetetzearen bilaketan oinarritutako hartu emanen bizipena , 
gure bizitza profesionalean zein pribatuan. 
17-18 ikasturtean gurasoen formazio saioetan oinarrituko da programa hau. 
 

PR.07 KiVa PROIEKTUA 
 
ZER DA? 

• Bullying edo eskola-jazarpena saihestu eta murrizteko programa, datuetan oinarritua. 
• Turkuko Unibertsitateak garatua (Finlandiako Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren finantzatua) 
• ”KiVa”ren esanahia: ”atsegina” eta ”jazarpenaren aurka” 
• Finlandian, Lehenengo Hezkuntza eskaintzen duten ikastetxe publikoen %90 erabiltzen ari dira 

HELBURUAK 
• Jazarpena murriztea 
• Jazarpen-kasu gehiago gerta ez daitezen saihestea  
• Jazarpenak eragindako ondorio negatiboak apaltzea 
• GAINERA, bide horretan ikasleek beste gauza garrantzitsu asko ikasten dituzte: 

• besteak errespetuz tratatzen 
• ikaskideen presioari eusten 
• norberaren ardura hartzen 

17-18 IKASTURTEAN 
 Programaren inplementazioaren 2. ikasturtea da. 
 Iazko ikasturtean sentsibilizazio saioak LH1etik LH6ra egin ziren bezala, aurtengoan DBH1 mailara ere zabalduko dira saio hauek. 
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PR.10 HEZKIDETZA 
 
Neska-mutilen berdintasunaren inguruan sentsibilizatzea, diagnosia egitea eta emakumeen aurkako indarkeria saihestea; era 
horretan, elkarrenganako errespetuan, autonomian eta erantzukidetasunean oinarritutako berdintasun harremanak eraikitzea 
erraztea, prestakuntza eta artapeneko ekintzen bitartez. 
 
Ikastolako Hezkidetza Taldea izango da gaiari buruzko proiektuak aurrera eramango dituena, hiru eragile desberdinen bitartez: 

- Profesionalen Azpeitiko hezkidetza foroa 
- Autoantolaketa taldea, ikasleen hezkidetza foroa 
- Gurasoen Herriko hezkidetza foroa. 

 

PR.09 TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA 
1) Ikaskuntza prozesuaz jabetzea eta erantzukizunez eta diziplinaz jokatzea, ikaskuntza prozesua, era egokian kudeatuz, norbere 

heziketa prozesuan funtsezko dela ikusiz.  
 

2) Lanarekin lotutako banako nahiz gizarte faktore erabakigarriak norberarengan eta ingurunean etengabe ikertzea, zein gustu, nahiz 
gaitasun ditugun, gure inguruko egoera eta beharrak zein diren, e.a, erabaki profesionalak hartzeko eta lan ibilbidea kudeatzeko 
gaitasuna errealismo handiagoz garatzeko. 

 
3) Familian, eskolan, jolas eremuan edo lan giroan behar bezalako harremanak izateko beharrezkoak diren trebetasunak eta taldeen 

funtzionamendua baldintzatzen duten faktoreak iritzi kritikoz aztertzea eta balioestea, eremu horietan parte hartzeko eta proiektu 
partekatuak egiteko. 

 
4) Gaitasun fisiko, kognitibo eta afektiboei dagokienez, taldeko gainerako kideetatik bereizten gaituzten berezko dohainak eta 

jokabideak aztertzea, gauzak egiteko gai garela ikusiz, gure buruarekin nahiz gainerakoekin ongi sentitzeko.  
 
5) Inguruneko gizarte egoerei buruz informazioa izatea eta irizpide zuzenez balioestea, injustiziaren eta besteen egonezinaren aurrean 

sentsibilitatea bultzatzeko, beste sentimendu eta ikuspuntu batzuk ulertzeko gai izan daitezen eta horiei buruz kritika arrazoituak 
egin ditzaten. 
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PR.12 AZPEITIA EZAGUTZEN 

Azpeitiaren historia modu erakargarrian bildu eta ezagutzera eman, hori da Azpeitia Ezagutzen proiektuaren helburua. Zaila izaten da 
ezagutzen ez dena maitatzea; ez baduzu maite, zaila inplikatzea; ez badago inplikaziorik, zaila herriak aurrera egitea. Gure 
nortasunaren eta kulturaren biziraupenaz dihardugu; honen aurrean herriko ondarea gazteenei helarazteko lana ezinbestekoa da, 
herriaren ezagutzak baldintzatzen baititu hein handi batean herriaren oraina eta etorkizuna.  

Lehenbiziko pausoak eman dira dagoeneko eta proiektu pedagogikoko lan koadernoak osatu dira. Guztira, hiru koaderno dira.  

Lehen Hezkuntza hiru ziklotan banatuta dago, eta lan koaderno bakoitza ziklo batean erabiliko da. Lehenengoa, aurreneko zikloko 
ikasleentzat; 6-7 urte dituztenentzat, zuzenduta dago. Irakurtzen orduantxe hasten dira, eta horregatik lehendabizikoa testu gutxi eta 
argazki askokoa izango da. Bigarren unitateak, Aro Berritik Aro Garaikidera (XVI-XVIII) arteko denbora tartea bilduko du, eta 9-10 urte 
artekoentzat izango da. Eta, azkeneko unitatea, 11-12 urteko gaztetxoei zabalduko diete. XIX, XX eta XXI. mendeko Azpeitia izango 
dute ardatz azken horiek. 

2017-2018 ikasturtean proiektuko unitate guztiak lantzeaz gain, kurtso amaieran LHko 3. zikloko ikasleek herriaren hobekuntzarako 
proposamen bat garatzea izango da helburu. 

  

PR.11 ELKARREKIN ERAIKITZEN PROIEKTUA 
 
Proiektuaren helburuei dagokionean, orain 5 ikasturte finkatu ziren berberak izaten jarraitzen dute. 

 Batetik, irakasleei irakaskuntza metodologia berritzaileak aplikatzeko aukera eskaini nahi die.  
 Bestetik, irakaskuntza metodologia berritzaileei esker, ikasleengan, ohiko irakaskuntzarekin landu ezin diren gaitasun eta 

balioak sustatzea lortu nahi da; besteak beste, sormena, IKTen erabilera, komunikazioa, autonomia, iniziatiba edota taldean 
lan egiteko gaitasunak.  

 Azkenik, ikasleek landuko dituzten egoera errealen bitartez, horiek eskualdearen egoera sozioekonomikoaren berri izatea lortu 
nahi da. 
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PR.13 EA21 

Eskolako Agenda 21 ikastetxearen iraunkortasunerako eta kalitaterako hezkuntza programa bat da. Komunitatearen partaidetzan 
oinarritzen da eta udalerriko garapen iraunkorrean esku hartu eta laguntzen du. 

Eskolako Agenda 21ak, hiru ardatz nagusi lantzen ditu: curriculuma, ikastetxearen kudeaketa eta parte-hartzea herrian. Egiten den 
diagnostikoan, lehenik, ikastetxea aztertzen da. Eta hainbat ekintzen artean, galdetegiak betetzen dira: lantzen al da klima aldaketaren 
gaia eskolako ikasgai ezberdinetan? Planteatzen da gure ikasgaietan klima aldaketak duen garrantzia? Ezagutzen al dugu herrian egiten 
dena? Ba al dago planik gure eragina murrizteko? Zer egin dezakegu gure aldetik, klima aldaketa gutxitzeko? 

Eskolako diagnostikoa amaitu ondoren, herrikoa egingo da, hainbat alderdi aztertuz: etxeko energia kontsumoen ohiturak ezagutu, 
autoen erabilera, kalean eguraldia aldatzen ari ote den sentsazioa galdetegi baten bidez neurtu, herrian erosketan egiteak baduela 
kliman eragina, Udalak klima aldaketaren kontra neurririk hartzen ote duen… 

Diagnostiko guztiak amaitzean, eskolako ekintza plana diseinatu eta ikasturte amaieran burutzen den Udalbatza prestatuko da. Orduan 
ezagutuko ditugu ateratako ondorio guztiak. 

Eskolako Agenda 21ean aurreko ikasturtean Klima Aldaketaren arazo eta hura murrizteko irtenbideak landu ziren.  

2017-2018 ikasturte honetan Klima Aldaketa eta Osasunaren arteko loturak landuko ditugu, ikasleen parte hartzea handituz.  

Helburuak: 

 Klima Aldaketak osasunean eragin ditzakeen ondorio batzuk ezagutzea: bero eta hotz boladak, gaixotasun batzuk areagotzea, 
izurriteak, uholdeak… 

 Klima Aldaketa murrizteko neurriak osasunerako mesedegarriak direla hausnartzea: oinez eta bizikletaz mugitu, animalia-
jatorriko proteina gutxiko dietara aldatu, energia berriztagarriak ahalik eta gehien sustatu, energiaren kontsumoa murriztu, 
berdeguneak sortu... 

 Ikasleen parte hartzea handitzea Klima Aldaketa eta Osasunaren gaiaren diagnostiko eta ekintza planean 
 Ikastetxeak Klima Aldaketa murrizteko eta Osasuna hobetzeko ekintzak bultzatzea 
 Klima Aldaketa murrizteko eta Osasuna hobetzeko ekintzak familiek ere bultzatzea 
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PR.14 GU ERE BERTSOTAN PROIEKTUA 

"Gu ere bertsotan", ikastetxeetan, ikas orduetan bertsolaritza lantzeko proiektua da. 

Euskal Herri mailan garatzen den proiektua da, 5. eta 6.mailako haur eta gaztetxoek lantzen dute bertsolaritza ikastetxeetan.  

Proiektuaren oinarri pedagogikoa: Bertsolaritzaren curriculuma Lehen Hezkuntza lanean biltzen da eta bertan jasotzen ditu 
bertsolaritzaren ikastetxetako lanketak haurren garapenari begira dituen helburuak, hauei loturiko edukiak, metodologia zein 
ebaluazio irizpideak. “Gu ere bertsotan” proiektuaz, hala, bertsolaritza ikuspegi globalizatzaile batetik planteatuta, 4 arlo lantzen 
dira: Hizkuntza, kultura, musika (ahotsa) eta trebetasun pertsonalak eta sozialak. 
 

PR.15 Ikt 
Ikastolaren IKT planak bi helburu orokor definituak ditu.  

 Lehenengoa, derrigorrezko irakaskuntza amaitzerakoan, ikasleek, garatu beharreko gaitasunen artean oinarrizko IKT 
konpetentziak barneratuak izatea eta IKTen erabilpenaren bitartez, beste arlo edo ikasgaien aprendizaia hobetzea lortzea.  

 Bigarrena, IKTak txertatuz, ikastolen antolaketa eta kudeaketa eredu egokiak arakatu eta proposatzea. 

PR.16 ESKOLA KIROLA 
Eskola Kiroleko jardueren programak honako helburu nagusi hauek ditu:  
Gipuzkoako ikasle guztiak kirola egiten hastea, kirol prestakuntza epe luzeko prozesu gisa landuta. Kirol lehiari zeregin garrantzitsua 
aitortzen zaio prestakuntza horren baitan, eta, gainera, ikasle guztiei kirol modalitate ezberdinak probatzeko aukera eskaintzen zaie”. 
 
Programaren bidez, hala ere, eta batez ere, “kirolaren bidez heztea” lortu nahi da. Hori dela-eta, honako alderdi hauek aintzat 
hartuko dituen eskola kiroleko eredu bat proposatzen dugu: 

 “Balioak transmititzea (talde jolasa, adiskidetasuna, joko garbia, aurkarirekiko errespetua, … )” 
 “Ikaslearen indibidualtasunaren errespetua, lehiaren bidez presiorik egin gabe, haurrei beren espezializazioa askatasunez 

aukera dezaten utziz, kirol aukera zabala ezagutu ondoren” 
 “Kirolaren bidez adingabeen garapena bideratzeko eta beren gaitasunak agerian uzteko aukera ematea”. 
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3.1.3 PRESTAKUNTZA ETA GRARAPEN PROFESIONALA 
 

Ikastolen elkartetik proposaturiko mintegietan parte hartzea  

 

00010 ZUMIN: ZUZENDARI OROKORREN MINTEGIA 

00030 IKASTOLETAKO ADMINISTRARIENTZAKO MINTEGIA 

00051 MATRIKULAZIO PROZESUA ETA KOMUNIKAZIO PLANERAKO TAILERRA 

00082  ARDURADUN PEDAGOGIKOEN MINTEGIA. APMIN . 

00953 HELDUAREN PAPERA. IRUÑEA 

01241 HAURRA ULERTZEKO MODUA. DONOSTIA (ORONA IDEO) 

01242 HAURRA ULERTZEKO MODUA. DURANGO 

02050 HAUR HEZKUNTZAN HAURRAREN GARAPENARI BURUZKO HAUSNARKETA  

00082 IRAKURRI ZERTARAKO? ULERTZEKO. ULERMENEZKO IRAKURKETA GARATZEN. 

01592 JAZARPENARI AURREA HARTZEN:KIVA JARRAIPENA. GIPUZKOA. 

02030 MATEMATIKA ESKUETARA LH 1-2 SAKONTZE SAIOAK. 

02040 MATEMATIKA ESKUETARA LH 3-4 SAKONTZE SAIOAK. 

02120 LEHENENGO HEZKUNTZAKO 1 ETA 2 MAILETAKO UNITATE DIDAKTIKOEI BURUZKO 

HAUSNARKETA. 

00192 STORY PROJECTS 2. 

00210 GORPUTZ HEZIKETAKO IRAKASLEENTZAKO MINTEGIA OREKAZ PROIEKTUA L H-n 

00301 EKI 4 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

00311 EKI 4 MATEMATIKA. DONOSTIA  

00341 EKI 4 FISIKA-KIMIKA 

00390 TEKNOLOGIA ARLOA EREDU KONPETENTZIALEAN LANTZEN 

01001 BATXILERGOA EREDU KONPETENTZIALEAN. HASTAPEN TEORIKOAK. DONOSTIA. 

01651 BATXILERGOA EREDU KONPETENTZIALEAN. HASTAPEN PRAKTIKOAK. 

FILOSOFIA+GIZARTE ZIENTZIAK ETA HIZKUNTZAK. DONOSTIA. 

01653 BATXILERGOA EREDU KONPETENTZIALEAN. HASTAPEN PRAKTIKOAK. ZIENTZIAK 

ETA HZIKUNTZAK. DONOSTIA. 

00441 HIZKUNTZA PROIEKTUA GARATZEN: 2018-2022 BITARTEKO PLAN ESTRATEGIKOA 

EGITEKO MINTEGIAK. 

00842 ALEXIA: KOMUNIKAZIOAK ESTRATEGIAK ETA KALITATEA. DONOSTIA. 

00850 HATZ10. APLIKAZIOAREN AURKEZPENA.  
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Beste erakunde batzuk bideratutako prestakuntzak 

 Ezosi Arizagarekin,  3-5 haurren tratu onean oinarritutako heziketa. 
 

 HAURRAREN GARAPENAREN ANTOLATZAILEAK jardunaldiak (DONOSTIA) …  

 

Ikastolan burutzeko prestakuntza 

 Gurasoentzako, Komunikazio ez bortitzaren inguruko tailerrak Nerea Mendizabal-

ekin 

 Matematika manipulatiboaren inguruko prestakuntza 

 Ikaskidetzaren inguruko prestakuntza 

 

 

 

  

2017-2018 IKASTU
RTEKO

 PLAN
A 

3.- 



48 
 

 

3.2 IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA 
 

 

IBILALDIAK 

 

ZIKLOA MAILA EBAL. DATA IRTEERA 

LH I 
1. 

1. 2017-10-05 Getaria-Askizu-Zumaia 
2. 2018-02 Ekain Berri 
3. 2018-05 Nuarbe-Matximenta 

2. 
1. 2017-10-05 Ibañarrieta-Aizarnazabal 
2. 2018-01 Akuariuma 

3. 2018-05-31/ 
2018-06-01 Beizama 

LH II 

3. 
1. 2017-09-29 Zinemaldia-Orio 
1. 2017-10-25 Munoaundi-Azkoitia 
2. 2018-02-23 Topic (Tolosa) 
3. 2018-05-25 Astigarraga 

4. 

1. 2017-09-29 Zinemaldia-Orio 
1. 2018 Urola Kosta 
2. 2018 Sastarrain 

3. 2018-06-05/ 
2018-06-06 Gorliz 

LH III 

5. 
1. 2017-09-29 Zinemaldia-Donostia 
1. 2017-10-11 Flysch 
2. 2017-03-22 Arrikrutz-Arantzazu 
3. 2018-05-31 Abentura parkea (Larraitz) 

6. 

1. 2017-09-29 Zinemaldia-Donostia 
1. 2017-10-11 Flysch 
2. 2018-05-31 Arrikrutz 

3. 2018-05-30/ 
2018-05-31 Zuhatza 
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MAILA IRTEERA DATA 

DBH 1 

ARTIKUTZA URRIAK 19 

MENDUKILO-PERUHARRI OTSAILAK 1 

AIKUR (ERLE MUSEOA) MAIATZAK 10 

DBH 2 

ESA - XABIER URRIAK 19 

ESKIATZERA (2EGUN) OTSAILAK 1-2 

GERNIKA-URDAIBAI MAIATZAK 10 

DBH 3 

IRUÑA-ROKOPOLIS URRIAK 19 

SU ESKOLA/ARBOLEDA-PUENTE COLGANTE OTSAILAK 1 

LASTUR (PAINTBALL)-ZARAUTZ MAIATZAK 10 

DBH 4 

UREDERRA URRIAK 19 

DONOSTIA (ZIENTZIA MUSEOA-TXURI) OTSAILAK 1 

CALAFELL MAIATZAK 9-10-11 

DBHO 1 

INTXORTA URRIAK 19 

ALBAOLA-DONOSTIA OTSAILAK 1 

  MAIATZAK 10 

DBHO 2 

IKASBIDAIA-EUROPA URRIAK 4 - 11 

INTXORTA OTSAILAK 1 

ORIENTAZIOA   

2017-2018 IKASTU
RTEKO

 PLAN
A 

3.- 



50 
 

 

 

BESTE JARDUERAK 

 

JARDUERA DATA PARTAIDEAK ORDUTEGIA 

SAN ANDRES 
EGUNA AZAROAK 30 

DBH 4 ETA BATXI 2-KO 
IKASLE ETA 
GURASOAK 

EGUN GUZTIA 

IKASTOLAREN 
EGUNA ABENDUAK 1 IKASTOLA OSOA EGUN GUZTIA 

OLENTZERO 
IKASTOLAN ABENDUAK 20 HH ETA LH KO 

IKASLEAK ARRATSALDEA 

SANTO TOMAS 
EGUNA ABENDUAK 21 

DBH 4 ETA BATXI 2-KO 
IKASLE ETA 
GURASOAK 

EGUN GUZTIA 

OLENTZERO 
HERRIAN ABENDUAK 24 HH ETA LH KO IKASLE 

ETA GURASOAK EGUERDIA 

DANBORRADA 
IKASTOLAN URTARRILAK 19 HH ETA LH KO 

IKASLEAK ARRATSALDEA 

DANBORRADA 
HERRIAN 

URTARRILAK 20 LH 4, 5 ETA 6 KO 
IKASLEAK 

EGUERDIA 

SANTA ESKEA OTSAILAK 4 LH 3 ETA 4 KO 
GURASOAK ARRATSALDEA 

EUSKAL 
IÑAUTERIAK OTSAILAK 9 IKASTOLA OSOA ARRATSALDEA 

IKASTURTE 
BUKAERAKO JAIA EKAINAK 16 IKASTOLA OSOA EGUN GUZTIA 
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4 ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA 
 

IKASLEEN JARDUERA 

 

TAILERRA EGUNA ORDUA LEKUA 
PANDEROA OSTEGUNA 13:25-13:55 MUSIKA GELA 

SOINUA OSTEGUNA 13:55-14:55 MUSIKA GELA 

ANTZERKIA 
OSTEGUNA 18:15-19:15 GANBARA 
OSTIRALA 17:00-18:00 GANBARA 
OSTIRALA 18:30-19:30 GANBARA 

PSIKOMOTRIZITATEA 
ASTELEHENA 17:15-18:45 PSIKOMOTRIZITATE GELA 
ASTEARTEA 17:15-18:45 PSIKOMOTRIZITATE GELA 

ROBOTIKA 
ASTEARTEA 13:55-14:55 INFO GELA 

ASTEAZKENA 13:55-14:55 BIKOIZKETA (DBHO) 
MEKANOGRAFIA ASTEAZKENA 13:45-14:45 INFO GELA 

GITARRA 
ASTELEHENA 17:15-18:15 MUSIKA GELA 
ASTEARTEA 17:15-18:15 MUSIKA GELA 

DANTZA MODERNOA 
ASTEARTEA 17:15-18:15 GANBARA 
OSTEGUNA 17:15-18:15 GANBARA 

 

 

GURASO ESKOLA ETA HITZALDIAK 

 

JARDUERA NORI ZUZENDUA IRAUPENA 
“IRAKURKETAREN ZALETASUNA” 

HITZALDIA 
LH 1-2 KO 
GURASOEI 1,5 h 

“GATAZKEN KONPONKETA”  
HITZALDIA 

LH 3-4 KO 
GURASOEI 1,5 h 

“SARE SOZIALAK”  
HITZALDIA 

LH 5-6 KO 
GURASOEI 1,5 h 

“KiVa PROIEKTUA” 
TAILERRAK GURASO GUZTIEI 3 h 

“KOMUNIKAZIO EZ BORTITZA” 
GURASO ESKOLA GURASO GUZTIEI Ikasturte osoan 

hilero 2 ordu 
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5 IKASTOLAKO ZERBITZUAK 
 

ZAINTZA 

Ikastolako ordutegiz kanpoko zaintza zerbitzua da. Hona hemen eskaintza: 

ZAINTZAK MAILAK LEKUA 

GOIZEKOA 

07:30 - 09:30 HH-LH Haur ikastolan 

08:30 - 09:30 
HH Txiki-txokon 

LH (1-3) Jangelan 

EGUERDIKOA 

13:45 -14:45 
HH Txiki-txokon 

LH Atarian 

Egun erdiko ARRATSALDEAK (Iraila/ekaina) 

15:00 - 17:00 HH-3tik LH-3ra Atarian 
(TALDEA OSATZEN BADA) 

ARRATSALDEKOA 

17:00 - 18:00 HH-3tik LH-3ra Haur ikastolan 

17:00 - 19:30 HH-2tik LH-3ra Haur ikastolan 
(TALDEA OSATZEN BADA) 

 

EGUERDIKO ZAINTZA: 

 Jangelako ikasleek bazkariarekin zaintza ordainduta daukate.  
 Ikastolaren ardura zaintzan dauden ikasleena izango da.  
 Ikastolako instalakuntzak erabiltzeko lehentasuna zaintzan dauden ikasleek 

izango dute eta bereziki beraientzat izendatutako lekua izango dute. Aste 
osorako zaintzako espazio banaketa egingo da (frontoia, futbol kanpo handia, 
aretoa, saskibaloi kantxa, gelak…) beraien erabilerara egokituko dira. 
Instalakuntza hori beraiek bakarrik erabili ahal izango dute tarte horretan. 
Horretaz zaintza arduraduna arduratuko da.  
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JANGELA 

 ASKORA enpresak hornitzen gaitu. Hiruhilabeteko menu zerrenda web orrian 
izango da eta, ikastolako Jangela arduradunarekin eta ASKORAko adituekin 
aztertu eta jarraipen zuzena egingo da.  

 Ikastolan jangela zerbitzua 0tik 18 urte arteko ikasleei zein bertako langileei 
eskaintzen zaie.  

 Bi jangela ditugu prestatuak, bat TXIKI TXOKO, Haur Hezkuntzako ikasleentzat 
eta bestea JANGELA, Lehen Hezkuntzatik gorako ikasleentzat eta 
langileentzat. 

 Hiruhilabetero txostena banatzen da eta urtean zehar balorazio bilera ere 
egiten da. 

  Arduradunekin ere harremana zuzenekoa da eta edozein zalantzaren aurrean 
lasai deitu dezakezue. 

 

 

GARRAIOA 

Zerbitzu publikoa denez MUGI txartelaz edonork erabil dezake. 
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