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1 SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

Azpeitiko eta inguruko herrietako ikasle, guraso, profesional eta herritar-laguntzaile talde
bat gara Azpeitiko Ikastola osatzen dugunak. Ikastolen mugimenduari eutsi nahian sortutako
erakunde soziala gara.
Urola bailaran herri ekimenaren bidez sortutako irabazi asmorik gabeko hezkuntzarako
kooperatiba bat osatzen dugu. Euskalduna, anitza eta berritzailea.
Ikastolaren xede nagusia, pertsonak bizitzarako heztea da. Izateko heztea. Ikaslea ardatz,
hauek dira beren garapen integralaren bidean subjektu aktiboak. Ikastolan, berezkoak
dituzten gaitasun pertsonal eta sozialak indartu nahi ditugu, euren potentzialtasuna modu
autonomo batean garatzeko.
Hezkuntza eredu propio eta berritzaile bat da gurea, Euskaratik abiatuz eleaniztasunera eta
Euskal Kulturatik mundura irekia. Hau guztia zerbitzuaren kudeaketan familien eta langileen
parte hartze zuzenarekin eta irakasleen etengabeko prestakuntzaz egiten dugularik.
Euskal Herriko Ikastolen europar kooperatiba elkarteko kide gara, beste ikastolekin batera.
Herrira zabaldua, gure bailaran hainbat hamarkada daramatzan ikastolen mugimenduari
eutsi nahi diogu, indartu eta eguneratuz, bailarako herrietako elkarte eta eragile
desberdinekin elkarlanean.

AZPEITIKO IKASTOLA IKASBERRI KOOP.E.
Loiolako Inazio Hiribidea 26, 20730
AZPEITIA - EUSKAL HERRIA
Telf: 943 15 12 46 – Fax: 943 15 17 76
ikasberri@azpeitikoikastola.eus
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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, esperimentazioproiektuak 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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IKASLEEN IRTEERA PROFILA

Hezkuntzaren helburua zera da: ikasleak oraingo interes eta
beharrak modu egokian asebetetzeko prestatzea, eta
etorkizunerako tresnak eta baliabideak ematea, bakoitzak bere
bidea zentzuz aukeratu, egindako aukeren arduradun izan eta
gizarteko nahiz naturako kide eta partaide aktibo bezala ahalik
eta garapen maila handiena lor dezan.
Hau gauzatzeko, ikaslearen irteera-profila diseinatu dugu, honetan oinarrituz hezkuntza
eredu propioa garatzeko.
Ondoren aurkezten duguna Azpeitiko Ikastola Ikasberri Koop.elk.ak definitutako ikasle
profila da. Zerrendatutako ezaugarri horiek guztiak garatzea ezinbestekotzat jotzen dugu
gure ikastolatik irteten diren pertsonek bizitza orekatu, osasuntsu eta zoriontsua izan
dezaten; aurkituko dituzten erronka, egoera edota arazo desberdinei (lan, akademiko, sozial
nahiz pertsonalei) irtenbide egokiak emanez gizarte hobeago bat eraikitzen laguntzeko.

EUSKALDUNA
Euskararekin eta euskal kulturarekin konprometitutako pertsona da, euskal kultura
barneratu, baloratu, zabaldu eta inguruko kultura aniztasuna kontuan hartu eta
errespetatuz, gizarte euskaldun baten alde eragile aktiboa izateko.
EMOZIONALA
Norberaren emozioez jabetu, hauek identifikatu eta ulertzen dakien pertsona da, autoezagutza garatuz, emozio positibo zein negatiboak eraginkortasunez kudeatuz, harreman
positiboak eraikiz eta zailtasunei aurre egiteko estrategiak erabiliz, bat-batean sortzen
zaizkigun egoera afektiboetatik ikasi eta norbera nahiz ingurukoengan positiboki eragiteko.
ENPATIKOA
Edozein egoera, arazo edo konfliktoren aurrean besteen lekuan jartzeko gaitasuna duen
pertsona da, entzute aktiboa erabiliz, bestearena ulertuz, berearekin alderatuz eta
hezkidetzan oinarrituz, elkarbizitza orekatu, eraikitzaile eta harmoniatsu bat lortzeko.
KRITIKOA
Jasotako informazioa interpretatu, baloratu, iragazi eta honen arabera aukeratzeko gai den
pertsona da, informazioa iturri ezberdinetatik jasoz, besteena errespetatuz eta balore
etikoak aplikatuz, nahiz aurreko ezagutzekin alderatuz, informazioa modu egokian erabili
eta norberaren iritzia osatu eta erabakiak modu arduratsuan hartzeko.
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Egunero biziko dituen egoera ezberdinen aurrean, erabakiak hartu, hauekin aurrera egin eta
ondorioak kudeatzeko gai den pertsona da, modu arduratsu eta eraginkorrean, jarrera
baikorra erakutsiz eta bere behar, ahulezia eta indar-guneak kontuan hartuz, bizitzan zehar
bere erabakiak hartu eta kontsekuentea izateko.
KOMUNIKATZAILEA
Gai desberdinen inguruko azalpenak eta iritziak, nahiz bere sentimenduak ahoz, idatziz
edota digitalki adierazteko eta besteengana iristeko gai den pertsona eleanitza da, euskara
ardatz eta oinarri hartuta, hizkuntz eta kode desberdinak (matematikoa, artistikoa,
zientifikoa, ...) eraginkortasunez erabiliz, ingurukoekin interakzionatu, erlazionatu eta modu
positibo eta eraikitzaile batean jarduteko.
SORTZAILEA
Adierazpenera zein ekintzara bideratutako ideien eta prozesu berrien eraikuntza eta
kudeaketa egiten duen pertsona da, bere gaitasunetan konfiantza edukiz, besteen ideiekin
norberarena aberastuz eta originaltasunez, ideia berriak sortzeko estrategiak erabiliz, bere
barne munduaren irudikapenak, errealitate baten eraldaketa edo berrikuntza
proposamenak adierazi eta gauzatzeko.
EKINTZAILEA
Egoera edo barne gogo baten aurrean, iniziatiba hartu eta irtenbide ezberdinak planteatu
eta aurrera eramaten dituen pertsona da, egoera aztertuz, ekintzak planifikatu eta
gauzatuz, hauen ondorioak ebaluatuz eta sistematikoki hobekuntzak planteatuz, bere
bizitzako proiektu desberdinak gauzatzeko.
PARTE HARTZAILEA
Gizarteko eremu ezberdinetako proiektuen lanketan helburu komunak lortzeko pertsona
aktiboa da, bere ideiak partekatuz, besteenekin uztartuz, norbere ardurak beteaz eta
besteekiko harremanak era inklusiboan bideratuz, gizartearentzat onuragarriak izango
diren helburuak lortzeko.
OSASUNTSUA
Ingurumenarekiko nahiz bere buruarekiko jarrera egokiak dituen pertsona da, norberaren
gorputza eta sexualitatea ezagutu, onartu eta zainduz (dieta osasuntsua, jarduera fisikoa,
higienea...) eta ingurumena errespetatuz, norberaren eta ingurumenaren garapen orekatu
eta iraunkorra izateko.
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FUNTZIONAMENDUA

Ikasberri Azpeitiko Ikastola kooperatiba da, eta lau bazkidetza aukera daude: bazkide
erabiltzaileak, lan-bazkideak, bazkide laguntzaileak eta bazkide ez aktibo edo ezerabiltzaileak.
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 bazkide erabiltzaile eta 3 bazkide
laguntzailek osatzen dute, eta bere gidaritzapean egiten du lan ikastolako zuzendaritzak.
Ikastolaren ildo nagusiak jarraituz, zerbitzu guztiak ikaslea eta familiarengan oinarrituta
prestatzen ditugu:









Guraso guztiak tutorearen eskutik seme-alaben berri zuzena urtean gutxienez 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 webgune berritu eta asteroko zirkularraren bitartez.
Zentro guztiko egoera eta emaitza akademikoen berri emanez.
Ikastolako kideon parte hartzea bermatzeko azpibatzorde egitura sendoa definituz.
Etengabe hobetzeko bidean laguntzeko guraso, ikasle eta profesionalen asebetetzea
neurtuz.
...

7

1.-

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

ORGANOAK
Ikastolaren egitura bikoitza da, hau da, Gobernu-egitura eta Funtzionamendu egitura
bereizten dira bere baitan. Funtzionamendu-egitura Gobernu-egituraren dependentzian
dago baina bakoitzak badu autonomia bere funtzioen betekizunean.

1. GOBERNU-EGITURAREN ORGANOAK.
Ikastolaren Gobernu-organoak Batzar Orokorra eta Artezkaritza Kontseilua dira. Eta hauei
laguntzeko 3 azpibatzordetan diardute.
1.1.

BATZAR NAGUSIA
Batzar Orokorra da ikastolaren gobernu-organo gorena. Kooperatibaren bazkide
guztiak dira eskubide beteko kideak. Bazkide guztiek hitz eta boto-eskubidea dute.
Urtean behin egiten da bazkideen batzarra. Bertan, diru kontuak eta kudeaketa
plana onartzeaz gain kooperatiban eragina duten egitasmoak onartzen dira.
Organo honen konpetentziek arlo pedagogikoa eta ekonomiko –administratiboa
hartzen dituzte beren baitan, arlo horiei buruzko norabide nagusiak ematea eta
memoriaren bitartez azalduko diren emaitzen onarpena dagozkiolarik.

1.2.

ARTEZKARITZA KONTSEILUA
Artezkaritza Kontseilua Batzar Orokorra funtzionamenduko Organoetara hurbiltzen
duen Organo ordezkatzaile eta funtzionala da. Berak gestionatzen du ikastola -- eta,
ondorioz, funtzionamendu-mailako zuzendariaren gestioaren kontrol iraunkor eta
zuzena egiteko ardura du.
Bere helburu nagusia Hezkuntza Komunitatearen kide guztien atxikipena eta
egiazko partaidetza lortzea da, elkarbizitza eta elkarlan egokia eta ikastolaren
egonkortasuna eraginez.
Berari dagokio ikastolaren norabide eta eginbide orokorrak erabakitzea, Batzar
Orokorrak finkatu dituen printzipio orokorrak jarraituz eta ahalmena du Legeek,
Estatutuek eta Araudiek esleitzen dizkioten ekintzak betetzeko.
Kontseilu-kideek osatuko dute Artezkaritza Kontseilua, era honetara banaturik:
bazkide erabiltzaileen 9 ordezkari eta 3 bazkide laguntzaileen ordezkari.
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1.3.

AZPIBATZORDEAK
Artezkaritza Kontseilu berak era ditzake bere funtzioen betekizuna ahal izateko edo
errazteko, unean uneko beharrei erantzunez.
20/21 ikasturteko berezitasunak kontuan harturik, aurten azpibatzorde berri bat
jarri da martxan gure ikastolan, Funtzionamendu Azpibatzordea. 4 izango dira
beraz lanean jardungo duten taldeak:


PEDAGOGIA AZPIBATZORDEA: Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren
hezkuntza eta kultura gaien inguruko norabideak aztertzea, proposatzea eta
bideratzea da bere eginkizuna. Artezkaritza Kontseiluak artatu behar dituen
pedagogia alorreko gaiak lantzea dagokio, lanketa horien berri emanez
Artezkaritzari, honek onetsi ditzan.
Arduraduna: Mari Azkue



KOMUNIKAZIO AZPIBATZORDEA: Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren
komunikazioari buruz hartu behar dituen jokabideak aztertzea, proposatzea
eta bideratzea dagokio Komunikazio Azpibatzordeari. Lan talde honek
laguntzen du ikastolak garatu behar duen matrikulazio plana definitzen, baita
ikastolako kideen partaidetza bultzatuko duten estrategiak zehaztu eta
garatzen ere.
Arduraduna: Joanes Otamendi



EKONOMIA AZPIBATZORDEA: Artezkaritza Kontseiluak ikastolaren inguruko
gai ekonomikoei buruz hartu behar dituen jokabideak aztertzea, proposatzea
eta bideratzea dagokio Ekonomia Azpibatzordeari. Ikastolaren ekonomiarekin
zerikusia duen edozein gaitan hartzen du parte, bere funtzioa aholku-emailea
delarik.
Arduraduna: Esti Karrera
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2. FUNTZIONAMENDU-EGITURAREN ORGANOAK.
Ikastolaren Funtzionamendu-organo nagusiena Zuzendaritza da.

2.1.

ZUZENDARITZA
Funtzionamendu-egitura: Ikastolaren hezkuntza-eginkizuna exekutatzeko eta
garatzeko ardura duten guztiek osatzen dute maila hau. Berari dagokio ildo nagusiak
garatzeko planak egitea, plan horiek betetzea eta kontrolatuz hobetzea.
20-21 ikasturte bukaeran egin zen datozen urteetarako zuzendaritza talde berriaren
aukeraketa. Prozesu luze baten ondoren, orain arteko zuzendaritza eredua ere
aldatzea erabaki zen. Aurrerantzean beraz, Azpeitiko zuzendaritza 3 pertsonek
osatutako talde baten esku egongo da:
HHko ZUZENDARIA: Miren Lazkano
LHko ZUZENDARIA: Mari Azkue
DBH-DBHOko ZUZENDARIA: Joanes Otamendi

2 COVID-19AREN ONDORIOZ IKASTURTERAKO
KONTINGENTZIA-PLANA
Jada 3. Ikasturtea da osasun egoerak guztiz baldintzatuta lan egin behar dugula. Ikastolak
jasota dauka 21-22 ikasturterako funtzionamendu oinarria izango den kontingentzia plana.
Eskuragarri izango dute dokumentua bai ikastolako langileria guztiak, baita guraso eta ikasle
guztiek ere (ikastolako webgunean daukagu argitaratuta, KONTINGENTZIA PLANA-AZPEITIKO
IKASTOLA (data aldakorra)).
Osasun egoera aldatu eta Hezkuntza nahiz Osasun sailetatik zehazten diren protokoloak
gehitzen joango gara gure kontingentzia planera, aldaketa bakoitzarekin eguneratuko
dugularik dokumentua.
Ikastolaren helburua da ahalik eta muga gutxien izatea protokoloa gure jarduera
akademikoarentzat. Horrek etengabeko eguneratze eta moldaketak egitea suposatuko
digularik.
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20-21 ikasturtean eman genion gure ikastolan 4 urtetarako ezarria genuen Plan Estrategikoari
amaiera. Covid-19aren eraginez ikasturte bat atzeratu behar izan genuen bere exekuzioa,
baina iritsi zaigu berritzeko garaia.
21-22 ikasturtean beraz hori izango da Ikastolaren zereginik garrantzitsuenetako bat, datozen
urteetan gure jarduera bideratuko duen dokumentu bat sortzea. Dokumentu hau, 2022ko
otsailerako osatua egotea espero dugu.
Berau osatzeko pausoen artean hausnarketa sakon bat egitea aurreikusten dugu. Eta
hausnarketa hau aurreko Plan Estrategikoaren betetze mailaren diagnostikotik abiatuz egingo
dugu. Diagnosi hau, iazko ikasturte bukaeran egin genuen eta langile, ikasle, guraso eta kanpo
eragileekin egindako lan saioetatik atera zen.
21-22 ikasturteko urteko plana ere diagnosi horretan oinarritu dugu. Bertan egin den barne
nahiz kanpo azterketek ikasturte honetako lan ildo nagusienak zehaztu dizkugute eta hauen
garapenean jardungo dugu ikasturte honetan. Urteko Plana osatzeko, beti egin izan dugun
bezala, 20-21 ikasturteko memorian ere oinarrituko gara.
5 dira beraz, aurtengo lan ildo nagusiak
1.- PLAN ESTRATEGIKO BERRIA
2.- ARLO PEDAGOGIKOA
2.1. HAUR HEZKUNTZA
2.2. LEHEN HEZKUNTZA
2.3. DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA DERRIGORREZKO BIGARREN
HEZKUNTZA ONDORENGOA
2.4. ETAPA ARTEKO KOMUNIKAZIOA
3.- KOMUNIKAZIOA
4.- DIGITALIZAZIOA
5.- ARLO EKONOMIKOA
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Ildo estrategikoa

1.1.- PLAN ESTRATEGIKO BERRIA DISEINATU

Definizioa: Gure ikastolaren plan estrategikoa diseinatu, datozen lau urtetarako izango dena.
I Helburu Estrategikoa: Plan estrategikoaren diseinurako pausoak eman.
Jarduera estrategikoak

Ekintzak
Aukera desberdinak aztertu

Kanpoko aholkularitza
Aukeratu aholkulari bat

Plan Estrategikoaren diseinua

Aholkularitzarekin batera plan
estrategikoa diseinatu eta Batzar
Orokorrean aurkeztu

Arduradunak
Artezkaritza
batzordeko
lehendakaria
Artezkaritza
batzordeko
lehendakaria
Artezkaritza
batzordeko
lehendakaria

Epeak

Adierazleak

2021 urria

Aktak

2021 urria

Aktak

2022 Otsaila

Plan
estrategikoaren
dokumentua eta
Batzar orokorreko
aurkezpena
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2.- ARLO PEDAGOGIKOA
2.1.- HAUR HEZKUNTZA

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 ezagutza eta geurearen osaketa eta zabaltzea.
Jarduera estrategikoak
Ikastolen Elkarteko Haur
Hezkuntzako markoa oinarri
hartuta geurearen osaketa eta
zabaltzea.

Ekintzak

Arduradunak

Epeak

Gure Markoaren osaketarekin amaitu

Ainara Bidal

2022 maiatza

Gure Marko Pedagogikoa zabaltzeko
euskarriak diseinatu eta sortzea

Ainara Bidal

2022 ekaina

Adierazleak
Marko
Pedagogikoaren
txostena
Euskarria bera

II Helburu Estrategikoa: Haur Hezkuntzaren espazioen egokitzea.
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Ildo estrategikoa

3.III Helburu Estrategikoa: KIMU proiektuak sortu dituen erronka berriei erantzutea.

KUKU! emozioen programa
etapan ezarri.

Ildo estrategikoa

Ekintzak
Programari buruzko formazioa jaso
irakasleek
Material didaktikoa aztertu eta
aukeratu

Arduradunak
Miren Lazkano
Miren Lazkano

Ikasgelan praktikan jarri

Miren Lazkano

Ikastolako HHko Marko Pedagogikora
gehitu

Miren Lazkano

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

Jarduera estrategikoak

Epeak

Adierazleak
Matrikulazio
2021 iraila
datuak
Ondorioen
2021 iraila
txostena
Zehaztutako
21/22 ikasturtea
adierazleak
Marko
2022 ekaina
Pedagogikoa

2.2.- LEHEN HEZKUNTZA

Definizioa: Lehen Hezkuntzako eremuan, Lehen Hezkuntzako marko pedagogikoa sendotu nahi dugu, gure proiektuari
buruzko hausnarketa eginaz eta prozesu horretan adostutako printzipioen ezarpenak eskatzen dituen aldaketak
egokituz.
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3.I Helburu Estrategikoa: Lehen Hezkuntzako marko pedagogikoaren hausnarketa burutzea.

Metodologia ezberdinen
inguruko hausnarketaren
ondorioz eta aldi berean gure
markoa hausnartuz
egunerokotasunean egin
beharreko aldaketak burutu

Espazioa

Denboraren erabilera

Baliabide materialak
Konpetentziak, komunikazioa
eta egitura pedagogikoen
inguruko kontzientzia hartzea

Ekintzak
Matematika manipulatiboa
(INNOVAMAT), KIMU eta EKI
materialaren azterketa gure
metodologian txertatzea ahalbidetuz
Hezkuntza indibidualizatua izateko
bideak bilatuz

Arduradunak

Epeak

Adierazleak
Helburuen taulak
Planifikazioaren
taulak

Mari Azkue

2022 ekaina

Mari Azkue

2022 urtarrila

Sormena lantzeko bideak topatuz

Mari Azkue

2022 maiatza

Irakurketa eta idazketa lantzeko
jarraibideak

Mari Azkue

2021
azaroa/abendua

Mari Azkue

2022 ekaina

Erabakien taulak
Besoa

Mari Azkue

2021 ekaina

Bilera aktak
Erabakien taulak

Mari Azkue

2021 ekaina

Bilera aktak
Erabakien taulak

Mari Azkue

2021 azaroa
2022 maiatza

Erabakien taulak

LH eremuko espazioaren antolaketaren
inguruko hausnarketa. Beharren
arabera mikrotxokoen diseinua eta
eraikitzea.
Lehen hezkuntzan egiten dugun
denboraren banaketaren inguruko
hausnarketa.
Lehen hezkuntzan erabiltzen ditugun
material didaktiko ezberdinak aztertu
eta gure markoan txertatzea.
Egitura pedagogiko bakoitzean
lantzen ditugun konpetentziak
barneratu, nola landuko diren
zehaztu ebaluazio irizpideak ezarriz.

Prestakuntza
saioak
Kulturaz (San
Agustin, Dinamoa),
sormenerako
espazio berria
Prestakuntza
saioa(k),
optometrista.
Erabakien taulak
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Jarduera estrategikoak

3.II Helburu Estrategikoa: Sortu eta erabiltzen dugun materialaren (proposamen, jarduera, proiektuen diseinua, materiala, formatua)
antolaketaren hausnarketa egin eta hobekuntzak ezarri.

Esku artean ditugun
baliabideak antolatzea,
egunerokotasunean gure
funtzionamendua egokituz.

Ekintzak

Arduradunak

Epeak

Proposamenen mailaketa

Mari Azkue

2021 azaroa

Formatua bateratzea

Mari Azkue

2022 urtarrila

Lan metodoen egokitasuna

Mari Azkue

2022 martxoa

Proiektuen diseinua

Mari Azkue

2022 ekaina

Gordeketa, antolaketa (sarean)

Mari Azkue

2022 ekaina

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

Jarduera estrategikoak

Adierazleak
Erabakien
Dokumentuak
Erabakien
Dokumentuak
Erabakien
Dokumentuak
Erabakien
Dokumentuak
Erabakien
Dokumentuak

II Helburu Estrategikoa: Ikasleen jarraipenaren hausnarketa, hobekuntzak ezarriz. Hausnarketaren ondoren beharrezko aldaketak
identifikatu eta gauzatu.
Jarduera estrategikoak
Ikasleen jarraipenari
buruzko hausnarketa egin,
ahal den eraginkorrena izan
dadin.

Ekintzak
Planifikazioa (maiztasuna, esku
hartzeak zehaztea eta betetze maila)
Transmisioa

Arduradunak

Epeak

Mari Azkue

2022 ekaina

Mari Azkue

2021Azaroa
2022 Ekaina

Adierazleak
Erabakien
dokumentuak
HPI
AJ2(trasmisiorako
sortutako taulak)
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3.-

Ildo estrategikoa

Definizioa: DBH ko marko pedagogikoaren osaketan, EKI Ebaluazio Integralaren hausnarketa eta inplantazioa.
DBHO markoan Erronken hausnarketa eta gelaratzea.
I Helburu Estrategikoa: Bigarren hezkuntzako EKI ebaluazio Integralaren hausnarketa eta inplantazioa.
Jarduera estrategikoak
EKI ebaluazio integralari
buruzko hausnarketa eta
prestakuntza
EKI ebaluazio integrala
inplantazioa

Ekintzak
EHIko mintegietan parte hartu DBHko
irakasle guztiak.
Azarorako frogarako buletin berria
lortu. Ondorengo ebaluazioetan
inplantatzeko.

Arduradunak

Epeak

Joanes Otamendi

2021 ekaina

Joanes Otamendi

2021 azaroa eta
2022 ekaina

Adierazleak
Mintegietako
aurkezpenak
Ikasleen ebaluazioen
buletin berriak

II Helburu Estrategikoa: EKI proiektuaren ezarpena osotasunean ezartzeko, ikastolako espazioen eta erronken hausnarketa.
Jarduera estrategikoak

Espazioa

Egoera berriak sortu / proba
berriak sortu

Ekintzak
Arduradunak
Ikastolako espazioaren
antolaketaren inguruko
hausnarketa. Gure proiektuari
Joanes Otamendi
hobeto lagunduko dion espazio
baten diseinua.
Ikasgeletako baliabideen hausnarketa
Joanes Otamendi
EKI proiektuak proposatzen dituen
Joanes Otamendi
antzeko egoerak sortzeko mintegi lana.

Epeak

Adierazleak

2022 ekaina

Diseinua

2022 ekaina
21/22
ikasturtean
zehar

Jasotako erabakiak
Erronka berriak
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2.3.- DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA ETA DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
ONDORENGOA

3.III Helburu Estrategikoa: DBH – DBHO etapa arteko lotura bermatzea eta EHI ko mintegietan irakaslegoaren parte hartzea.
Ekintzak
Ikastolen elkartean burutzen diren
mintegietan parte hartu.
Mintegietan jasotakoa beste
irakasleekinelkarbanatu.

Arduradunak

Epeak

Joanes Otamendi

2022 ekaina

Joanes Otamendi

2022 ekaina

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

Jarduera estrategikoak
EHIn DBH-DBHO etapen
inguruko mintegian
azaldua etapan zabaldu
eta elkarbanatzea

Adierazleak
Mintegietako Parte
hartzea
Bilera bera

IV Helburu Estrategikoa: DBHOn erronken hausnarketa eta gelaratzea.
Jarduera estrategikoak
Ikastolen elkartean
DBHOrako sortutako
Batxilab mintegian
parte hartu eta 0
erronkak ikasturtean
gelaratu.

Ekintzak
Ikastolen elkartean burutzen diren
mintegietan parte hartu.
Mintegietan jasotakoa etapako beste
irakasleekin elkarbanatu.
0 erronken gelaratzea burutu.

Arduradunak

Epeak

Adierazleak
Mintegietako Parte
hartzea

Joanes Otamendi

2022 ekaina

Joanes Otamendi

2022 ekaina

Bilera bera

Joanes Otamendi

2022 abendua
eta apirila

Ikasgelan lantzea 0
erronkak
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3.-

Ildo estrategikoa

2.4.- ETAPA ARTEKO KOORDINAZIOA

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

Definizioa: Ikastolako 3 hezkuntza etapatako proiektuen arteko koordinazioa gauzatzea.
I Helburu Estrategikoa: 3 etapatako proiektua eta markoak klaustro osoan ezagutaraztea.
Jarduera estrategikoak
Etapa bakoitzaren egoera eta
hausnarketakklaustroan
partekatu

Ekintzak
Etapa bakoitzaren
proiektuarenaurkezpena

Arduradunak
Zuzendaritza

Epeak
2022 martxoa

Adierazleak
Klaustroa

II Helburu Estrategikoa: Proiektu ezberdinen arteko loturak nola egin diseinatzea.
III Helburu Estrategikoa: Diseinatutako prozedurak gauzatzea.
Jarduera estrategikoak
Hobekuntza Pedagogiko
Iraunkorreko (HPI) hurrengo
fasea diseinatu eta martxan
jarri

Ekintzak
Bigarren adostutako jardunbidea (AJ2)
zabaldu
Hirugarren adostutako jardunbidea
(AJ3) aukeratu
Hirugarren adostutako jardunbidea
(AJ3) diseinatu eta martxan jarri

Arduradunak

Epeak

Adierazleak

Zuzendaritza

2021 azaroa

Aktak

Zuzendaritza

2021 azaroa

Aktak

Zuzendaritza

2022ekaina

Aktak

19

3.-

3.- KOMUNIKAZIOA
3.1.- KOMUNIKAZIO PLANA.

Definizioa: Ikastolan hausnarketa sakon baten ondoren, komunikazioan gabezia handia dagoela konturatu gara. Hau
dela eta ezinbesteko ikusten du ikastolak, komunikazio plan integral bat diseinatzea eta ondoren berau burutzea.
I Helburu Estrategikoa: Komunikazioaren inguruan hausnarketa egitea.
Jarduera estrategikoak

Ekintzak
Eskutitzak eta oharrak

Ikastolan zegoen
komunikazioa aztertzea

Klikazeta
Korreo elektronikoa
Alexia

Komunikazioaren atalean
proposamenak egitea

Komunikazioko kanpoko enpresei
aurrekontuak eskatzea

Arduradunak
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA

Epeak

Adierazleak

2021 azaroa

Eskutitzak eta
oharrak

2021 azaroa

Klikazeta
desberdinak

2021 azaroa

Aktak eta datuak

2021 azaroa

Aktak eta datuak

2021 urria

Aurrekontu
desberdinak
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Ildo estrategikoa

3.II Helburu Estrategikoa: Komunikazio plana egin eta berau martxan jartzea.
Ekintzak
Komunikazioko enpresa aukeratzea
Komunikazio plana
Komunikazio plana egitea
Komunikazio plana
inplantatzea

Komunikazio plana exekutatzea,
ikastolak planean agertzen diren
pausoak ematea.

Arduradunak
Komunikazio
azpibatzordea
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA enpresa
Komunikazio
azpibatzordea eta
GUKA enpresa

Epeak

Adierazleak

2021 urria

Aktak

2021- urriaabendua

Komunikazio plana

2022 urtarrilaekaina

Ikastolako kanal
komunikatiboetan
egingo direnak

III Helburu Estrategikoa: Komunikazio plan berriaren ebaluazioa.
Jarduera estrategikoak

Ekintzak
Plana hausnartu egokia den edo ez.

Komunikazio plana ebaluatzea
bere osotasunean.

Plana burutzean sortu diren ondorioak
egokiak diren hausnartzea.
Datorren ikasturterako ildo nagusiak
definitzea.

Arduradunak
Komunikazio
azpibatzordea
Komunikazio
azpibatzordea
Komunikazio
azpibatzordea

Epeak
2022 iraila-urria
2022 iraila-urria
2022 iraila-urria

Adierazleak
Komunikazioko
datuak
Komunikazio eta
matrikulazio datuak
Aktak
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Jarduera estrategikoak

3.-

4.- DIGITALIZAZIOA
4.1.- HAUR HEZKUNTZAREN DIGITALIZAZIO

Definizioa: HHko irakasleen eta gurasoen arteko komunikazio egokia lortzeko bidean baliabide digitalen hausnarketa
eta gelako aplikazioa.
I Helburu Estrategikoa: Baliabide teknikoak aztertu eta erabaki batzuk hartu dira. Digitalizaziorako bidean eta etapako komunikazio
egoki batera eramango gaituena.
Jarduera estrategikoak
Ditugun baliabideen
hausnarketa
Baliabide berrien
hausnarketa eta erosketa

Ildo estrategikoa

Ekintzak
Ikastolan dauden baliabideen datu
bilketa.
Zein baliabide diren egokiak hausnartu
Egokiak iruditu diren mugikorrak erosi

Arduradunak

Epeak

Adierazleak

Zuzendaritza

2021 uztaila

Aktak

Zuzendaritza
Esti Karrera

2021 uztaila

Aktak

2021 azaroa

Mugikorrak

4.2.- LEHEN HEZKUNTZAREN DIGITALIZAZIO

Definizioa: LHko irakasleen formazio digitala, gelen hornikuntza eta gelan praktika onen aplikazioa.
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Ildo estrategikoa

3.I Helburu Estrategikoa: Gelako praktika digital egokien buruketarako, irakasleen formakuntza eta gelen hornikuntza digitala.

LH etapan dauden beharren
hausnarketa

Ildo estrategikoa

Ekintzak
Ordenagailu kutxa bi hornituko dira
Geletan ordenagailu egokiak ezarriko
dira
Egunerokotasunean praktikak burutu
gelan, baliabide digitalekin.

Arduradunak
Arduraduna

Epeak
2021 urria

Adierazleak
Aktak

Arduraduna

2021 urria

Aktak

Mari Azkue

2022 ekaina

Gelaratze egunak
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4.3.- DBH ETA DBHO-REN DIGITALIZAZIOA.

Definizioa: DBHO ko ikasle guztiek baliabide digitalak izatea, praktika onak burutu ahal izateko.
I Helburu Estrategikoa: Ikasle guztiak baliabide teknikoa izan eta formakuntza egokia praktika egokiak modu digitalean burutzeko.
Jarduera estrategikoak
DBHOko ordenagailuen
inguruan hausnartu eta
erabakiak hartu.

Ekintzak
Dauden ordenagailuen inguruan
hausnartu.
Beharrak identifikatu

Arduradunak

Epeak

Adierazleak

Zuzendaritza

2021 urria

Aktak

Zuzendaritza

2021 urria

DBHOko ordenagailu kutxa hornitzea
erabaki da.

Joanes Otamendi

2021 azaroa

Aktak
DBHOko
ordenagailu kaxa
hornituta.
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5.- ARLO EKONOMIKOA
5.1.- 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 helburua izanik, hurrengo 4 urtetarako , beharrak identifikatu eta
bitartekoak ezarri.
II Helburu Estrategikoa: Zerbitzu eskaintza hobetzea.
III Helburu Estrategikoa: Egungo egoera sozioekonomikora egokituko den egitura ekonomikoa garatzea.
Jarduera estrategikoak

Osasun pandemiak eragindako
aldaketetara egokitu

Ekintzak

Arduradunak

Epeak

Beharrezko baliabideez hornitu

Covid arduraduna

2021 iraila

Kontingentzia plana egokitu eta
jasotakoa gauzatu

Covid arduraduna

21/22
ikasturtean

Finantzazio behar berrien hausnarketa
egin

Administrari burua

2021 iraila

Jaurlaritzaren laguntzen jarraipena egin

Administrari burua

2021 urria

Adierazleak
Funtzionamendu
adierazleak
Funtzionamendu
adierazleak
Aurreikuspen
dokumentua
Jaurlaritzaren
argibideak
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Ildo estrategikoa

3.IV Helburu Estrategikoa: Ekonomia arloaren sozializazioa.

Ikastolaren ekonomia
bazkideei gerturatu.

Ekintzak
Ekonomia lan taldearen,
partaideen eta
funtzionamenduaren berri eman
bazkideei eta sozializatu.
Eskuragarri jar daitezkeen datuen
hausnarketa egin.
Datuak eskuragarri jartzeko kanalak
aztertu eta martxan jarri.
Bazkideen iritziak jasotzeko kanalak
aztertu eta martxan jarri.

Arduradunak

Epeak

Adierazleak

Administrari burua

2022 ekaina

Informea egina

Administrari burua

2022 ekaina

Informea egina

Administrari burua

2022 ekaina

Informea egina

Administrari burua

2022 ekaina

Informea egina
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V Helburu Estrategikoa: Etorkizuneko espazio beharren azterketa egin (obrak,egokitzapenak…) eta lehentasunak markatu.

25

4.-

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

4 IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA
4.1 OHIKO IRAKASKUNTZA JARDUERA
4.1.1

ANTOLAKETA FUNTZIONAMEDUAREN ASPEKTUAK

EGUTEGIAK
Ondorengoa da 2021-22 ikasturteko eskola egutegi OROKORRA:
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Jarraian agertzen dira egutegiak ETAPAKA bereiztuta:

4.-

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

HH
2021/2022

LH
2021/2022
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DBH
2021/2022

DBHO
2021/2022
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Ondorengoa da 2021-22 ikasturteko HAUR ESKOLAKO egutegia:

2021-22 IKASTURTEKO
HAUR IKASTOLAKO EGUTEGIA 0-1 URTE
IRAILA
Al

URRIA

Ar

Az

Og

Or

Lr

Ig

1

2

3

4

5

Al

AZAROA
Ar

Az

Og

Or

Lr

Ig

Al

Ar

Az

Og

Or

Lr

1

2

3

1

2

3

4

5

6

Ig
7

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

29

30

Az

Og

Or

Lr

Ig

Az

Og

Or

Lr

Ig

Ar

Az

Og

Or

Lr

Ig

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

6

ABENDUA
Al

Ar

URTARRILA
Al

Ar

OTSAILA
Al

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

29

30

28

Az

Og

Or

Lr

Ig

Ig

1

2

3

31
MARTXOA
Al

APIRILA
Az

Og

Or

Lr

Ig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

EKAINA
Al

Ar

Al

Ar

MAIATZA

Ar

Al

Ar

Az

Og

Or

Lr

10

2

3

4

5

6

7

8

16

17

9

10

11

12

13

14

15

24

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

1

UZTAILA
Az

Og

Or

Lr

Ig

1

2

3

4

5

Al

Ar

Az

Og

Or

Lr

Ig

Hasiera/bukaera

1

2

3

Opor egunak

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

Jai egunak

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

Ikastolako festak

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

29

4.-

2
0
2
0
-2
0
2
1
IK
A
S
T
U
R
T
E
K
O
P
L
A
N
A

HH ETA LH
GOIZEZ
ARRATSALDEZ

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

ORDUTEGIAK

9:30-13:00
15:00-17:00

DBH

ASTEAZ, OSTIR.

GOIZEZ
ARRATSALDEZ
JARDUN JARRAIA

8:30-13:00
15:00-17:00
8:30-13:50

DBHO
ASTEL, ASTEAR, OST.
ASTEAZ, OSTIR.

JARDUN JARRAIA
JARDUN JARRAIA

8:00-14:55
8:30-14:00

ASTEL, ASTEAR, OST.

MAILAK ETA IKASLE KOPURUAK

IKASLE KOPURUAK
Haur Hezkuntza bigarren zikloa (3-6 urte).

128

Lehen Hezkuntza (6-12 urte).

293

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16 urte).

150

Batxilergoa (16-18 urte).

61
GUZTIRA

632

30

TUTORE ZERRENDA

HH 2
HH 3A
HH 3B
HH 4A
HH 4B
HH 5A
HH 5B
LH 1A
LH 1B
LH 2A
LH 2B
LH 3A
LH 3B
LH 4A
LH 4B
LH 5A
LH 5B
LH 6A
LH 6B
DBH 1A
DBH 1B
DBH 2
DBH 3
DBH 4A
DBH 4B
DBHO 1
DBHO 2
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HH 0
HH 1
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IDOIA GALLASTEGI
OLATZ ALKORTA – NEREA ELOLA
ARANTXI ISART – OIHANA EIZAGIRRE
KAREN FERNANDEZ
GURUTZE GOENAGA
AINARA BIDAL
MIREN LAZKANO
GORKA ARTOLA
MAITANE ETXEBERRIA
JAIONE CABALLO
ARRITXU OLAIZOLA
BEGOÑA ATXEGA
IRENE VALVERDE
AMAIA OSA
MARI AZKUE
MAITE EGIGUREN
JAIONE SAGARTZAZU
NAROA SORAZU
MAILU AIZPURU
MILA MURUAMENDIARAZ
OLATZ ARANGUREN
OLATZ LARREA
MARIJO URKIZU
NEREA BIDAL
OLATZ SASIETA
MAITANE IBARGUREN
ELI AZKUE + IANIRE CARRASCO
MIKEL AGIRRE + ALBERTO LIZEAGA
NEKANE VARONA + MIREN SORALUZE
ANE MAITE GOÑI + EDURNE MUÑOA

31

4.-

4.1.2 PROGRAMA ETA PROIEKTUEN HELBURU OROKORRAK
HOBEKUNTZA PEDAGOGIKO IRAUNKORRA (HPI)

2017-2018 Ikasturtean, Hobekuntza Pedagogikorako epe ertaineko hausnarketa sakon batean murgildu zen Azpeitiko Ikastola.
Hausnarketa honen beharra, hainbat arlotako indikatzaileek eman digute. Batetik, azken urteetan daramagun marko pedagogikoaren
aldaketa etapa guztietan koherentziaz egiteko beharrak. Bestetik, Ebaluazio Diagnostikoko emaitzetan izandako beherakadak.
2021-22 ikasturtea proiektuaren 5. ikastutea izango da (5. Fasea). Ondorengoak dira zehaztu diren helburuak:
1. Martxan jarria dagoen bigarren jardunbidearen ebaluazioa egin.
2. Hirugarren jardunbidea aukeratu eta bere inplementazioari buruzko hausnaketa gauzatu.
3. Epe motz eta ertainerako arlo pedagogikoko plan estrategiko osatu.
4. Ikastolako Plan Estrategiko orokorrean txertatu arlo pedagogikoari buruzko atala.
PR. 02

HEZKIDETZA
Neska-mutilen berdintasunaren inguruan sentsibilizatzea, diagnosia egitea eta emakumeen aurkako
indarkeria saihestea da hezkidetza programaren helburua. Era horretan, elkarrenganako errespetuan,
autonomian eta erantzukidetasunean oinarritutako berdintasun harremanak eraikitzea errazten da,
prestakuntza eta artapeneko ekintzen bitartez.
Diagnosiaren ondoren, ekintzak, jarduerak, espazio aldaketa proposatuko dira.

Ikastolako Hezkidetza Taldea izango da gaiari buruzko proiektuak aurrera eramango dituena.
Herriko hezkidetza foroan ere parte hartuko du taldeak: Azpeitiko beste profesionalekin, autoantolaketa taldeko ikasleekin eta guraso talde
batekin.
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KiVa PROIEKTUA

PR. 04
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ZER DA?
• Turkuko Unibertsitateak (Finlandia) garatutako Bullying edo eskola-jazarpena saihestu eta murrizteko
programa da.
• ”KiVa”ren esanahia: ”atsegina” eta ”jazarpenaren aurka”
HELBURUAK
• Ikastolan jazarpen kasuak 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 eta norberaren ardura hartzen.
21-22 IKASTURTEAN
• Programaren inplementazioaren 6 . ikasturtea da.
• Materialaren egokitasuna aztertu ondoren, ikasturterako lanketa mailak hauek dira: LH 2-3, LH 5-6 eta DBH 2-3.
• KiVa proiektua maila guztietan landuko da, tutoretza plan baten barruan.
HERRI HEZITZAILEA

Haurren kontseilua sortu du Azpeitiko udalak, Oinherrirekin batera, herri hezitzaileak proiektuaren barruan. Herriko ikastetxeek hartuko dute
parte eta ikastolako LH5 eta LH6ko ordezkariak ere bertan izango dira.
HELBURUA:
“11-12 urteko gazteen beharrak, interesak...identifikatu eta aurrera begira gazteek dituzten beharrei erantzun eta aisialdi eredu berri bat
landu beti ere gazteen autoantolaketa bultzatuz, bai prozesuan bertan bai aurrera begirako egitasmoetan”
GAZTETXOEKIN PARTAIDETZA-PROZESURAKO PAUSOAK: 21/22 ikasturtean
1. Geletan dinamikak ordezkaria aukeratu aurretik. Ardurak, eginkizunak, funtzioak adieraziz.
2. Hilean behin udaletxean bilera ikastetxe guztietako ordezkariek talde eragilearekin.
3. Ikastetxeetan lanketa saioak. Ordezkariek ekarritako gaien lanketa egingo dute geletan.
4. Ordezkariek gelatan jasotakoa eramango dute hilean behin udaletxean egingo den bilerara,
bertan partekatu eta aurrera begirako pausoak zehaztuz.
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HIZKUNTZA PROIEKTUA

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, garapeneta
indartzearekin konpromisoa hartuz. Gauzak horrela, Ikastolak euskal hiztunak hezi nahi ditu, etengabe eraginez euskararekikomotibazioan
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.
PR. 06

EUSKARAZ BIZI

Euskararen erabilera bermatu eta kalitatea hobetzeko asmoarekin ikasturte honetan ere jarduera batzuk jarriko ditugu martxan. .
Aurtengoan proiektuari indarra ematea izango da helburua.
Ikasturtean zehar etapa bakoitzari egokitutako ekintzak landuko ditugu, EUSKARA ARDATZ HARTUTA ETA IKASTOLAKO
PARTAIDE GUZTIAK BILDUKO DITUENA.
Horrez gain, abenduaren 3rako, euskararen egunaren baitan lanketa berezia egingo da.
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Hizkuntza Proiektua ikastolan lantzen diren hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzari eta erabilerari dagozkienalderdiak
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.

PR. 07

4.-

ESKOLA AGENDA 2030

2015ean onartu zuen Garapen Iraunkorrari buruzko 2030 Agenda Nazio Batuen Erakundeak, hortaz, nazioarte
mailako egitasmoa da eta denoi eragiten digu, salbuespenik gabe. Eskolako Agenda 2030 egitasmoak, zehazki,
ikastetxe iraunkorrak lortzea du helburu eta haiek hiri iraunkorretan kokatzea.
Azpeitiko Ikastola Ikasberrik konpromezua hartu du proiektu honetan
parte hartzeko.
Egun,
Garapen
Iraunkorreko
Helburuak
(GIH)
landuko
ditugu. Ikastetxean gai ezberdinen lanketak burutuko ditugu, bertan,
diagnostikoa egin, hobekuntza proposamenak aurkeztu eta ekintza plan
baten bidez ikastetxean aplikatzea du helburu. Udalerrian egoeraren
azterketa egin ondoren, hobekuntza proposamenak garatu eta udalera
bideratzen ditugu urtero, Ekoetxean eta Udalean egiten diren ikasleen
foroen bitartez. Azkenik, Udaletxean ospatzen den foroan, agintariei
aurkezten dizkiegu eskolek hartutako konpromisoak eta ikasleek
egindako eskaerak.
PR. 08

EURONET 50/50
Euronet 50/50 proiektu europarra da, eraikinetan energia aurreztea sustatzen duena, erabilera egokitik eta
energiaren kudeaketatik abiatuz.

50/50
metodologiak pizgarri
ekonomikoen bidez aurrezpen
energetikoa lortzea ahalbidetzen du. Udalak eta ikastetxeak konpromiso
bat sinatzen dute, non lehenengoak hitz ematen duen ikastetxeari lorturiko aurrezte
ekonomikoaren %50 itzuliko diola, eta ikastetxeak, aldiz, jarduera egoki batzuk aplikatu eta
proiektuaren buru jardungo duela.
50/50 metodologia energia- eta ekonomia-aurrezkia lortzea xede duten 9 urratsetan datza.
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2019-2021 ikasturterarte, Eskolako Agenda 21 deitu dioguna, hots ingurumen hezkuntzako plana, Eskolako Agenda
2030 izango da aurrerantzean.

4.PR. 09

TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA

PR. 10

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. Azken helburu honetan jarraituko
dugu aurten. Ikastolen Elkarteko beste ikastolekin batera IKT PLAN OROKORRA egiten jarraituko dugu 21-22 ikasturtean.(IkaDig)
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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 eta horiei buruz kritika arrazoituak egin ditzaten.

PR. 11

KUKU PROGRAMA

4.-

Haurrekin oinarrizko emozioak lantzeko hezkuntza-programa da KUKU!. Norberaren emozioak ezagutzeko eta kudeatzeko, eta besteenak
hobeto ulertzeko aukera bat. Hori guztia ahozkotasuna oinarri hartuta.

Pertsonaren garapen osoa helburu, emozionalki ere adimentsuak izateko testuinguru aberats eta
aproposak eskaintzen ditu. Poza, haserrea, beldurra, tristura, nazka eta sorpresa dira oinarrizko sei
emozioak. Emozioen lanketarako berariazko elementuak sortu dira esparru anitzetan erabilgarri
direnak: eskolan, familia artean edota haurrak bere kasa jolasteko.
Ikasturte honetan Haur Hezkuntza osora zabalduko dugu proiektu hau eta prestakuntzan jarraituko dugu, mintegi eta formakuntza saioetan
parte hartuz.
Familiekin elkarlana sustatzeko asmoz, guzti honen berri emango zaie.
PR. 12

IKASKIDETZA

Ikaskidetza LHra zuzendutako proiektua da. Bere bidez ikaslearen oinarrizko gaitasunak zein gaitasun espezifikoak garatu nahi dira.
Horretarako ondoko helburuei zuzendutako jarduerak ditugu martxan.
 Ikaskidetza esperientziak diseinatzea
o Konpetentziak identifikatzea
o Ikaskidetza teknika egokiak identifikatzea:
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
Esperientziak elkartrukatzeko prozedurak identifikatu eta martxan jartzea.
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Ikastolen Elkarteak sortutako programa da eta HHko ikasleengana bideratuta dago.
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4.-

ESKOLA KIROLA

PR. 14
ELKARREKIN ERAIKITZEN PROIEKTUA
Iraurgi Berritzenek dinamizatzen duen eragileen lankidetza sarean du jatorria Elkarrekin Eraikitzen proiektuak, eta eragile ezberdinek hartzen
dute parte honen garapenean.
Proiektuak, prozesuan zehar, ikaslea bere ikasketa prozesuko protagonista egin eta hiru helburu nagusi betetzea lortu nahi du.
1. Ikasleen artean ekintzailetzari lotutako balioak eta gaitasunak sustatzea; besteak beste, iniziatiba edo komunikazio gaitasuna.
2. Ikasleek eskualdeko egoera sozioekonomikoaren berri izan eta etorkizunean lan munduan sartu aurretik dagozkien erabakiak ahaliketa
informazio gehienarekin hartzea.
3. Irakasleei metodologia berritzaileekin esperimentatzeko aukera eskaintzea eta prozesuan zehar irakaskuntza metodologia
berritzaileak aplikatzea.
Prozesuan zehar, DBH 3 edo 4 mailako ikasleek hartzen dute parte eta hauek talde txikitan bilduta, Iraurgi Berritzenek proposatutako erronka
errealak hausnartu eta lantzen dituzte. Hauek eskualdeko eragile ezberdinen egunerokoan oinarritzen dira.
Proiektua, 2 fase nagusitan antolatzen da. Batetik, proiektuaren gidaritzaz arduratzen diren irakasleek elkarlanean ikasturteko mugarriak
definitu eta adosten dituzte. Bigarren fasean berriz, lehen fasean irakasle ezberdinek elkarlanean diseinatutako prozesua aplikatzen da
ikasleekin. Ikasturte amaieran, proiektuari amaiera emateko ikasleek prozesuan zehar jasotako ezagutza eta bizipenak aurkezten dituzten
ekitaldia ospatzen da.
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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”.
Aipatzekoa da aurten lehen aldiz herrian, udalak, Herri Hezitzailea programaren barruan Gazte Kirol Programa jarri duela abian. Programa
hau DBHko ikasleei zuzendua egongo delarik. Helburu nagusia, gazteek inguruan dituzten kirol aukerak ezagutzea da, beraien kabuz gustuko
dutenera jo dezaten etorkizunean.

PR. 15

4.-

JOLASTU MATEMATIKEKIN

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 egiten jarraitze
● Matematikaren irakaskuntzan hezitzaileen paperari buruzko hausnarketa egiten jarraitu.
● Haur bakoitza bere erritmora garatu dadin egoerak sortzeko beharraz irakasleak kontzientziatzen jarraitzea, norabidea edo iparra
galdu ez dadin.
● Irakasleak material-manipulazioan eta jokoan oinarritutako jarduerak egitera bideratzea.
● Matematika-konpetentziak bizipen modu eta era manipulatiboan lantzea.
● Matematikentzat irakaskuntza inguruneak sortzea material manipulatiboetan oinarrituta.
● L.H. etapa osorako sortuta dauden material manipulatiboen azterketa egitea (INNOVAMAT, EKI, KIMU).
● Erraz eraikitzeko moduko material manipulatiboa sortzeko tresna didaktikoak ikertu ondoren material hau sortzea.
● Formazio saio eta mintegietan aztertutako metodologiak geletan praktikatzen jarraitzea.
● LH mailetako proiektuak edo unitate didaktikoak matematika manipulatiboaren oinarrietan berdiseinatzea.
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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.

PR. 16

4.-

IRAKURKETA PLANA

IRAKURTZEN IKASI: Irakurtzeko gaitasuna lantzea da
irakurketaren trebezia funtzional oinarrizkoak eskuratzea.
Alfabetizazioarekin eta irakurketa eraginkor errazarekin lotuta
dago.

IKASTEKO IRAKURRI: Irakurketa jakintza eta
ikaskuntza lantzeko ezinbesteko jotzen da
multzo horrek, nola eskolan hala eskolatik
kanpo. Ikasleei irakurle on izaten lagundu nahi
die, batez ere informazioa eta deskubrimendua
eskurago izateko, eta jakinduria gehiago
hartzeko.

IRAKURZALETASUNA:
Irakurtzeko ohitura
hartzeko helburua zera da, ikasleei bere kasa
edonolako testuak irakurtzeko ohitura hartzen
laguntzea. Irakurtzeko ohitura kuriositatea
pizteko bidea ere ba denez, irakurtzeko zaletasuna
hartzeko ez ezik, irakurketaren bidez jasotzen den
jakintzaz gozatzeko ere balio du.

IRAKURKETA PLANAREN FASEAK
1) DIAGNOSTIKOA: LHn diagnostikoa eginda dago eta horren arabera irakurketa plana diseinatuta.
2) IRAKURKETA PLANAREN HOBETZEA: LHn diseinatutako planaren ebaluazioa egin ondoren 20-21 ikasturte bukaeran, 21-22 ikasturterako
hobekuntzak diseinatu.
3) IRAKURKETA PLANAREN HOBEKUNTZAK EZARRI: 21-22 ikasturterako diseinatutako hobekuntzak irakurketa planean ezarri eta ikasgelan
martxan jarri.
4) EBALUAZIOA: Irakurketa Planak ebaluazio prozesua behar du fase guztietan, aurreikusitakoa ondo betetzen dela egiaztatzeko eta,
halabehar balitz, jarduerak egokitzeko edo moldatzeko. Halaber, jardueren inplementazio epea amaituta, azken ebaluazioa egin behar
da, aurreikusitakoaren betetze maila aztertzeko. Azkenik, ikasleek irakurtzeko gaitasunean duten hobekuntzak berak egiaztatuko du
ikastolaren Irakurketa Planaren baliagarritasuna.
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Ikastolako Irakurketa Plana ikasleen irakurketa gaitasuna hobetzeko da. Horretarako ezinbestekoa da
denak elkarrekin koordinatuta eta programatuta lan egitea. Hori dela eta ikastolak irakurketari ematendion
trataera antolatua eta artikulatua izan behar du, helburu argi eta zehatzetan oinarrituta.
Gure proiektuaren asmoa oinarrizko-konpetentziak lantzea, eta gure ikasleak bizitzarako prestatzea
delako. Beraz, ondorengo hiru multzo hauetan jarriko dugu indarra.

PR. 17

4.-

FIE (Fortnight immersion to the Explorers)

- Jatorrizko hiztunekin interakzioan egotea aukera aberasgarria da ikasleentzat, horrela egokiago barneratzen eta hobetzen baitira
hizkuntzarekiko entzumenezko ulermena zein ahoskapen eta ahozko zein idatzizko ekoizpenak.
- 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 hiruhilabe batean ematen
diren ordu kopuruarekin konpara daiteke. Eskaintzen den murgilketa ikasle guztientzat da eta ez bakar batzuentzat.
- Arestian aipatu bezala, 5. mailan metodologi aldaketa nabarmena ematen da. Ipuinak lantzetik proiektuekin lan egitera pasatzen da.
Beraz, oso momentu egokia da murgilketarako.
PR. 18

GU ERE BERTSOAN PROIEKTUA

"Gu ere bertsotan", ikastetxeetan, ikas orduetan bertsolaritza lantzeko proiektua da.
Euskal Herri mailan garatzen den proiektua da, LH 5. eta 6.mailako eta DBH 1. mailako 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.
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Urtero, Lehen Hezkuntzako 5.mailan, eta kurtso bukaerako 2 asteetan F.I.E, ingeleseko murgiltze-programa berezia, egiten da.Lehen
Hezkuntzako 5. mailan, egokia ikusten da horrelako programa batek dakartzan onuren zergatiak ikusten baditugu:

PR. 19

4.-

SAN MARTIN EGOITZA LH 4KO IKASLEAK

Azpeitiko San Martin Egoitzako aiton amonen eta Azpeitiko Ikastolako L.H. 4.mailako ikasleen arteko proiektua.



Norberaren nortasuna, ezaugarriak eta esperientziak ezagutu eta finkatzea bere pribatutasun-espazioan, besteen nortasuna
errespetatzea eta autoestimua garatzea, nork bere bizitzan eta talde-bizitza baikortasunez bizitzeko.



Nork bere balio sistema eratzea, oinarri-oinarrizkoa bada ere, bizitza-proiektua hartan oinarritzeko. Horretarako, arrazionaltasuna,
autorregulazio emozionala eta enpatia erabiliko dira, egoerei buruzko iritzi morala autonomia eta objetibotasunnahikoaz emateko.



Herritarrak antolatzeko eta gizartean parte hartzeko zer modu dauden jakitea, batez ere Euskal Herrian, erreferentziazko talde
hurbiletan parte hartzea (familia, eskola, auzoan, herrian),eta norberaren ekarpenak eta besteenak aintzat hartzea, besteekin
konpartitu elkarlanean aritzeko.

Aiton amonekin harremantzea. Generazio desberdinen arteko komunikazioa eta transmizioa egitea. Gizartean parte hartzeko zer modu da
jakitea, batez ere erreferentziazko talde hurbiletan parte hartzea (familian, eskolan, auzoan, herrian), eta norberaren ekarpenak eta beste
aintzat hartzea, besteekin konpartitu eta elkarlanean aritzea. Hau da, aiton-amonen eta ikasleen ezagutzak eta ideiak partekatuz eta uztart
norbere ardurak beteaz eta besteekiko harremanak era inklusiboan bideratuz, gizartearentzat onuragarriak izango diren helburuak lortzek
Aurreko helburu horiek betetzearekin Azpeitiko Ikastolan definitutako ikasle profilean zehaztuta dauden ezaugarriak lortzea ahalbideratze
EMOZIONALA, ENPATIKOA, PARTE HARTZAILEA
NOIZ: Ikasturtean zehar, lau bat jarduera goizez nahiz arratsaldez burutuz.
JARDUERAK :Aiton-amona bakoitzari ikasle bakoitzak eskutitz pertsonal bat idatzi, egoera latz honen aurrean lehenengo kontaktua eginez,
eta beraienalderdi emozionalaren berri izateko.
Gabonetan, gabon kantak kantatuz ikasleen grabazioak bidaliko zaizkie egun horiek alaitzeko eta gogoan ditugula adierazteko.
Covid egoera dela eta, egoeraren eboluzioaren arabera diseinatuko ditugu aurtengo ekintzak.
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4.-

PR. 20

Helburu horiek betetzearekin Azpeitiko Ikastolan definitutako ikasle profilean zehaztuta dauden ezaugarriak lortzea ahalbidetzen da:
EUSKALDUNA, EKINTZAILEA ETA PARTE HARTZAILEA.
JARDUERA
Herriko plaza inguruko gune ezberdinetan ahots hutsez edo musika tresnen laguntzarekin hainbat euskal abesti abestu herriko “Kantujira”
helduen abeslari taldearekin elkarlanean. Musika tresnak jotzen dakiten ikasleek aukera izango dute beren tresnarekin parte hartzeko.
Nork: LH 5. maila eta “Kantu jira” helduen abeslari taldea
Noiz: Hilean behin asteartetan, 10:00-11:30 (Herriko azoka eguna)
ABESTI ZERRENDA:
1. Beti eskamak kentzen
5. Ikusi mendizaleak
9. Egun da Santimamiña

2. Baratze bat
6. Herriko festak
10. Pottoka

3. Guk euskaraz
7. Txoria txori
11. Agur Xuberua

4. Gora ta gora
8. Maitiak galdegin zautan
12. Zazpiak oihal batetik

● Aurtengo ikasturtean Covid-19ak baldintzaturik berezia izango da. Jarduerak ezingo ditugu aurrikusi bezala burutu, talde handia,bi
gela nahasian eta herriko beste elkarte batekin batera ezin baikara ibili kalean.
● Hala ere proiektua bertan behera uzterik nahi ez dugunez, ez dugu baztertzen ekintzaren bat burutzea.
● 20-21 ikasturtean, osasun egoeraren arabera proiektua kalean burutuko da edo bestela gela barruan.
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HELBURUAK
● Euskal Herriko nahiz beste herrialdeetako kultura-ondareko arte-adierazpenak ezagutzea eta balioestea, eta adierazpenok
zaintzek, babesteko eta etengabe berritzeko lanetan besteekin batera kolaboratzea, eta horretan, norberarenaz bestelako
kulturetako pertsonekin lan egiteak eta esperientzia artistikoak trukatzeak denok aberasten gaituela ohartzea.
● Arte-jarduera kolektiboetan parte hartzea, jarduera horietan norberak arduraz jokatzea, eta denen ekimen eta ekarpenak
balioestea, taldean arte lanen bat egitea helburu dute ekimenetan hain garrantzitsuak diren kooperazio-trebetasunak lantzeko.
● Arte-adierazpenen eta kultura bisual eta musikalaren funtzio sozial ugarien berri jakitea, eta adierazpenok guztiok norberareneta
besteen bizitzan duten presentziaz ohartzea, arteak gaur egun eta historian zehar gurean eta beste kultura batzuetan zer nolako
garrantzia duen eta izan duen ulertzeko.

PR. 21

4.-

ELKARMAKER
Ikastolen Elkarteak 4. urtez jarrian gauzatuko du 21-22 ikasturtean ElkarMaker proiektua.

 heziketa mailen arteko kooperazioa (LH3, DBH3, Unibertsitatea edo Lanbide Heziketa).
 Ikasturte bateko iraupena duen izaera teknologiko/ingeniaria duen proiektuaren garapena.
 "Maker" eta "Desing Thinking" filosofiak.
Lehenengo saioan LH3ko ikasleak izaten dira protagonista. Berauek, ideia teknologiko berritzaileei buruzko hausnarketa baten ondoren,
zientzia eta teknologia arloko bi proposamen egiten dituzte.
Ideia hauek oinarri hartuta, DBH3ko ikasleen lana hasten da ondoren. Lehenengo ebaluazioan zehar ideia hauen garapena egingo dute
maketa bana sortuz.
Ingenieritzako edo Lanbide Heziketako ikasleei aurkeztuko dizkiete ondoren maketak proiektuaren azken fasera igaroz. Ingenieritzako edo
Lanbide Heziketako ikasleak izango dira beraien lau arlo lotuz eta maketetan oinarrituz prototipoak ekoiztuko dituztenak.
Ikasturte bukaeran prototipo hauek ikusgai izango ditugu Ikastolan.
Orain dela bi ikasturte gainera, STEAM Euskadi sarien epaimahaiak ElkarMaker proiektua hamabi finalisten artean aukeratu zuen, gazteen
artean STEAM gaietan ekintzailetza sustatzeagatik.
STEAM Euskadi sariak Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Departamenduaren eta Innobasque Euskal Berrikuntza
Agentziaren ekimenez sortuziren, eta orain bi urtekoak izan ziren lehenak. STEAM sarien helburua da STEAM hezkuntza
sustatzen duten ekimenak nabarmendu eta bistaratzeaeuren emaitzak, eragina eta berrikuntza maila aintzat hartuz.
Halaber, STEAM hezkuntzara neska eta emakume gazteak erakartzeko ahalegina ere oso kontuan hartzen dute.
Epaimahaiak hamabi finalista hautatu zituen, horien artean dago ElkarMaker, aurkeztu ziren 133 hautagaitzen artean.
ElkarMaker ekimenak, finalista izateaz gain STEAM Euskadi zigilua jaso zuen, lehen fasean sailkatutako ekimenei emana.
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Testuinguru teknologikoetan murgilduta, ElkarMaker ekimenak, gazteengan ekintzailetza-jarrerak
sustatzea du helburu, ardatz hauetan oinarrituz:
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4.PR. 22

AZPEITIA EZAGUTZEN

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. Proiektuko gaiekin txertatu dugu proiektua, bi zikloetan.
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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.

4.4.1.3

PRESTAKUNTZA ETA GRARAPEN PROFESIONALA

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

DBH

LH

HH

OROKORRA

Ikastolen Elkartetik proposaturiko mintegietan parte hartzea.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

HH-KO ERREFERENTEEN MINTEGIA
HAUR HEZKUNTZA EZAGUTZA GUNEA –FOROA
KUKU PRESTAKUNTZA

✓
✓
✓
✓
✓

LH LEHEN ZIKLOKO ERREFERENTEEN MINTEGIA
LEHEN HEZKUNTZA EZAGUTZA GUNEA – FOROA
KIMU LH 1. MAILA MATEMATIKA
KIMU LH 1. MAILA EUSKARA ETA LITERATURA
KIMU LH 1. MAILA 1., 2., 3., 4., 5., 6. ERRONKAK

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

DIZIPLINARTEKOTASUNA: EKI-DBH EREDU BATEN AURKEZPENA
EKI DBH1eko MUSIKA UNITATE DIGITALEN AURKEZPENA
EKI TEKNOLOGIA:EKIMAKER
EKI TEKNOLOGIA DBH EREDU KONPETENTZIALEAN LANTZEN
EKI FRANTSESA EREDU KONPETENTZIALEAN LANTZEN
GIZARTE ZIENTZIAK
MATEMATIKA
NATURAREN ZIENTZIAK
EUSKARA
LENGUA
INGELESA
INKLUSIBITATEA ETA IKASKUNTZARAKO DISEINU UNIBERTSALAREN
DISEINUA
INKLUSIBITATEA DBH1: NATUR
INKLUSIBITATEA DBH1: GIZARTE
INKLUSIBITATEA DBH1: EUSKARA
ALEXIAN EBALUAZIO TAULAK SORTU ETA MOLDATU

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

DBHO

ZUMIN: ZUZENDARI OROKORREN MINTEGIA
ZUZENDARIEN EZAGUTZA GUNEA – FOROA
IKASTOLETAKO ADMINISTRARIENTZAKO MINTEGIA
ADMINISTRARIEN EZAGUTZA GUNEA – FOROA
ORIENTAZIOA EZAGUTZA GUNEA – FOROA
KIVA DINAMIZATZAILE MINTEGIA
IKT DINAMIZATZAILE MINTEGIA
HIZKUNTZA PROIEKTUA GARATZEN: PLAN ESTRATEGIKOA GARATZEKO
MINTEGIA

✓
✓
✓

BATXILAB: INTEGRAZIO JARDUEREN SORKUNTZA TAILERRA
BATXILAB, ARDURADUNEKIN
BATXILAB, IRAKASLEAK: 0 ERRONKA 1.1
BATXILAB, IRAKASLEAK: 0 ERRONKA 1.2
BATXILAB, IRAKASLEAK: 0 ERRONKA 1.3
BATXILAB, ERRONKA AURKEZPENA: ELKARREKIN ERABAKI
BATXILAB, ERRONKA AURKEZPENA:FINANTZETAN MURGILDUZ
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Beste erakunde batzuk bideratutako prestakuntzak.
ORIENTATZAILE MINTEGIA (BERRITZEGUNEA)

✓

AHOLKULARITZA MINTEGIA (BERRITZEGUNEA)

✓

HEZKIDETZA (UEU)

✓

FAMILIA ZUZENBIDEA IKASTETXE KOOPERATIBOETAN (ERKIDE)

✓

HERRI-ONURAKO ETA GIZARTE-EKIMENEKO KOOPERATIBEN LEGEDIA BERRIA (ERKIDE)

✓

CONGRESO VIRTUAL DE EDUCACIÓN VIVA (CAIEV)

✓

ASAMBLEA EN CLASE (INTEGRATEK)

✓

DETEKZIOA ETA ESKUHARTZE GOIZTIARRA IKASLE ZAILTASUNETAN (UEU)

✓

HAURREN BABESGABETASUN PREBENTZIOA (AZPEITIKO UDALA)

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

✓
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IBILALDIAK
IBILALDIAK HH
MAILAK
HH1

HH2

HH3

HH4 eta
HH5

IRTEERAK
Urtean zehar giro ona dagoen egunak aprobetxatzen dira, ikastolako inguruak
ezagutzeko.
Urtean zehar giro ona dagoen egunetan, ikastolako inguruak ezagutzera
ateratzen dira.
Ikasturte bukaera aldera, EKAINEAN , GOIZ PASA bat egiten dute . Tokia
aldakorra da. Baina, Azpeitiko auzoren batetara edo inguruko herri batetara
joaten dira autobusez.
Urtean zehar , ikastolako inguruak ezagutzera ateratzen dira. Olatz, Loiola…
Ikasturte bukaeran ORIO-ko hondartzako parkera eta GALAXY PARK-era joaten
dira HH4 etaHH 5 ekoekin batera EGUN PASA.
Urtean zehar , ikastolako inguruak ezagutzera ateratzen dira. Olatz,
Loiola…
Ikasturtean zehar, goiz pasa herria ezagutu edota ekintza ezberdinak
egitera (ERROTA, INGURUGIRO ETXEA, MUSIKA ESKOLA, AZOKA,
LUDOTEKA ….)
2. Hieuhilekoan IZENADUBA ETXERA EGUN PASA
Ikasturte bukaeran ORIO-ko hondartzako parkera eta GALAXI PARK-era joaten
dira HH 3 ekoekin batera EGUN PASA

Aurtengo ikasturtean urteroko ekintzak mantentzen saiatuko bagara ere , COVID egoera
dela eta, baliteke aldaketak egin beharra izatea.
Bestalde, ziklo osoak elkarrekin ikasturte bukaeran egin ohi dugun ibilaldia egun
ezberdinetan egin beharko dugu bizikidetza taldeak mantentzeko.
HH0
IKASTOLA
INGURUA
HERRIRA
GOIZ PASAK

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

x

x

x

x
x

x
x

1. Hiruhilekoa

GOENA Egun pasa

2. Hiruhilekoa

IZENADUBA
(Txandatuz) egun pasa

3. Hiruhilekoa

Goiz
pasa
auzo
batetara

ORIO – GALAXI PARK
egun pasa
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4.IBILALDIAK LH
MAILA

1.

LH I

2.

3.
LH II

4.

5.

LH III

6.

EBAL.
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ZIKLOA

IRTEERA

1.

ASKIZU

2.

EKAIN BERRI

3.

INGURUMEN IRTEERA NUARBEMATXINBENTA

4.

LIBURUTEGIA

1.

AIZARNAZABAL

2.

AKUARIUMA

3.

BEIZAMA

4.

SAKONA

1.

ZARAUTZ-GETARIA

2.

MUNOAUNDI-AZKOITIA

3.

TOPIC (TOLOSA)

4.

ORIO (PIRAGUAK)

5.

LIBURUTEGIA, LOIOLA

1.

AZPEITIA. SAGARDOGINTZA PROZESUA

2.

ALBAOLA

3.

HONDARRIBIA

1.

EUREKA+TXURI URDIN

2.

ARRIKRUTZ +ARANTZAZU

3.

TXINDOKIKO ITZALA+HONDARTZA

4.

ZAZPI FRONTOIAK

1.

FLISH

2.

LEGAZPI (MIRANDAOLA)

3.

ZUHATZA

4.

TREN MUSEOA
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4.-

MAILA
DBH 1

DBH 2

DBH 3

DBH 4

DBHO 1

DBHO 2

IRTEERA

DATA

ARTIKUTZA

IRAILAK 30

PERUHARRI

OTSAILAK 5

DONOSTIA (TABAKALERA)

MAIATZAK 5

PERUHARRI

IRAILAK 30

ARETTE ESKIATZERA

OTSAILAK 3-4

GERNIKA

MAIATZAK 5

IRUÑA-ROKOPOLIS

IRAILAK 30

ARBOLEDA-PUENTE COLGANTE

OTSAILAK 5

LASTUR (PAINTBALL)-ZARAUTZ

MAIATZAK 5

UREDERRA

IRAILAK 30

DONOSTIA (ZIENTZIA MUSEOA-TXURI)

OTSAILAK 5

CALAFELL-BARTZELONA

MAIATZAK 3-4-5

CANOPY (IGELDO)

IRAILAK 30

BILBO

OTSAILAK 5

BERTIZ

MAIATZAK 5

BILBO

IRAILAK 30

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

IBILALDIAK DBH

ORIENTAZIOA
IKASBIDAIA

APIRILAK 1-8

***Ikasturteko Plan honetan aurkeztutako ibilaldi guztiak pandemia egoeraren bilakaerara
guztiz baldintzatuta daude. Gaur-gaurkoz ditugun baldintzetan oinarrituta dauden ibilaldiak
proposatzen dira.
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JARDUERA

DATA

PARTAIDEAK

ORDUTEGIA

SAN ANDRES EGUNA

AZAROAREN 30A

DBH4 ETA DBHO1EKO IKASLE ETA
GURASOAK

Egun guztia

IKASTOLEN EGUNA

ABENDUAREN 3A

IKASTOLA OSOA

Egun guztia

OLENTZERO
IKASTOLAN

ABENDUAREN 20A

HH ETA LH-KO
IKASLEAK

Arratsaldea

ABENDUAREN 21A

DBH4 ETA DBHO1EKO IKASLE ETA
GURASOAK

Egun guztia

OLENTZERO
HERRIAN

ABENDUAREN 24A

HH ETA LH-KO
IKASLE ETA
GURASOAK

Eguerdia

DANBORRADA
IKASTOLAN

URTARRILAREN 19A

HH ETA LH-KO
IKASLEAK

Arratsaldea

DANBORRADA
HERRIAN

URTARRILAREN 20A

LH4 ETA LH5-EKO
IKASLEAK

Eguerdia

SANTA ESKEA

OTSAILAREN 4A

LH3 ETA LH4-KO
GURASOAK

Arratsaldea

EUSKAL INAUTERIAK

OTSAILAREN 25A

IKASTOLA OSOA

Arratsaldea

IKASTURTE
BUKAERAKO JAIA

EKAINAREN 11A

IKASTOLA OSOA

Egun guztia

SANTO TOMAS
EGUNA

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

BESTE JARDUERAK
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5.-

5 ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA
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IKASLEEN ESKOLAZ KAPOKO JARDUERAK
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6 IKASTOLAKO ZERBITZUAK

2021-2022 IKASTURTEKO PLANA

ZAINTZA
Ikastolako ordutegiz kanpoko zaintza zerbitzua da. Hona hemen eskaintza:
ZAINTZAK

MAILAK

LEKUA

GOIZEKOA
07:30 - 09:30
08:30 - 09:30

HH-LH

Haur ikastolan

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

17:00 - 19:30

HH-2tik LH-3ra

Haur ikastolan
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
AIBAK enpresak hornitzen gaitu. Hiruhilabeteko menu zerrenda web orrian izango
da eta, ikastolako jangela arduradunarekin eta AIBAKeko adituekin aztertu eta
jarraipen zuzena egingo da.



19-20 ikasturtetik aurrera, Azpeitiako Udaleko Azoka 2.0 proiektuarekin bat eginik,
gure jangelarako jogurtak eta fruta, bertako baserritarrei erosten dizkiegu.



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.
Bizitzen ari garen osasun pandemiak hala behartuta, bizikidetza taldeak
mantentzeko eta ikasleen arteko distantziak bermatzeko, 21/22 ikasturterako ere
jangelako eremua zabaldu beharra izan da. Ondoan dagoen Gorputz Hezkuntzako
aretoaren zati bat erabiliko da jangelako mahaiak kokatzeko.



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

GARRAIOA
Azpeitiko Ikastolak ez dauka garraio zerbitzu propiorik. Ikasleen gehiengoa oinez, bizikletaz
edo kotxez etortzen da ikastolara.
Garraioa erabili beharra duten ikasleek zerbitzu publikoa erabili dezakete. Zerbitzu publikoa
denez MUGI txartelaz edonork erabil dezake.
Ikastolako sarrera-irteera ordutegia autobus zerbitzu publikoarekin bat etortzen da ia
ibilbide guztietan. Urrestilla eta Errezilgo zerbitzu puntual batzuk taxi zerbitzuarekin
osatzen dira.
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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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