
0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oiartzunen, 2020ko maiatzaren 7an 

 

  

      

HAUSPOA 
PROIEKTUA 

ELIZALDE BHI 

(Oiartzun) 



1  ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

Aurkibidea 

 

1.-JUSTIFIKAZIOA 

 

2.- ELIZALDE BHI-REN EZAUGARRIAK 

2.1.-  OIARTZUNGO HERRIA 

2.2.- ELIZALDE BHIKO SORRERA 

2.3.-EGUNGO EZAUGARRIAK ETA DATUAK 

2.4.- ANTOLAMENDUA 

2.5.- IKASTETXEKO DOKUMENTU NAGUSIAK ETA HAUSPOA PROIEKTUA 

3.- ELIZALDE BHI.  HAUSPOA PROIEKTUA 

3.1..- HELBURUAK 

3.2.- ORDUTEGI PROPOSAMENA 

3.3..- PROIEKTUAN PARTE HARTZEKO KONPROMEZUAK ETA JARRAIBIDEAK 

3.3.1.-  IRAKASLEENA 

3.3.2.- GURASOENA 

3.3.3.- IKASLEENA 

3.3.4.- INGURUKO ERAGILEENA 

3.4.- BALIABIDE ETA GIZA BALIABIDEEN BERRANTOLAKETA  

3.4.1.- ZUZENDARITZA 

3.4.2.- IRAKASLEAK 

3.4.3.- JANGELA ETA GARRAIOA 

3.4.4.- ESPAZIOA 

3.5.- PROIEKTUAREN KOORDINAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

3.5.1.- PROIEKTUAREN KOORDINAZIOA 

3.5.2.- PROIEKTUAREN JARRAIPENA 

3.5.3.-  PROIEKTUA EZARTZEKO FASEAK 

3.5.4.- EBALUAZIOA 

4.- ELIZALDE INSTITUTUKO  ESKAINTZAREN ANTOLAKETA  

4.1.- PROPOSAMENAK 

4.2.- JARDUEREN PROPOSAMENAK, KONPETENTZIAK ETA IKASTETXE 

NORTASUNA 



2  ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

1.- JUSTIFIKAZIOA  

 

Hezkuntza Sailak, Hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko asmotan, berriztatze 

proiektu desberdinak bultzatzen ditu eta hor kokatu beharko genuke, hain zuzen ere, 

HAUSPOA proiektua. Ikastetxe publikoen barne-antolamendua berriztatzeko proiektu 

honek hezkuntza jarduerak eta eskola denborak berrantolatzea proposatzen du. 

Horren bidez, irakaskuntzaren kalitatea hobetzeaz gain, ikasle guztien eskola-

arrakasta sustatu, bizikidetza hobetu, ikasleen autonomia landu eta euskararen 

erabilera eskola orduz kanpo bultzatu nahi dira. 

Beraz, HAUSPOA proiektuak  ikastetxe bakoitzari, bere ingurumenean eta hezkuntza 

komunitatearen ezaugarrietara egokituz, barne baldintzak aldatu eta berrantolatzeko 

aukera ematen dio. Proiektu honen bitartez, hobekuntza metodologiko zein 

pedagogikoak txertatzeko aukera ere emanez, ikastetxearen  autonomia hareagotuz. 

Ikasleak, ikastetxetik kanpo, bere bizitza garatzen duen ingurunea garrantzitsua da 

bere sozializazio eta ikaskuntzaren garaian. Horrek, ikaslearen garapen integralean 

ikastetxeak bete behar duen funtzioa berriz aztertzea eskatzen du, eta  antolamendu 

eredu berriak gauzatzeko aukera aztertzea eta esperimentatzea;  ikaslearen emaitzak 

hobetzeko lagungarria izan daitekeelako. 

 ELIZALDE BHI ikastetxea era honetako esperientzietan ez da zerotik hasten. Azkeneko 

bi ikasturteetan lanaldi trinkoa izanda jangelako zerbitzu eskaintzaren antolaketaren 

ondorioz. Hori dela eta, arratsaldeetan, hezkuntza ez formalaren esparruan, ikasleei 

hainbat eskaintza pedagogiko egin zaizkie, batzuk ikastetxeak berak eskainitakoak, 

beste batzuk Guraso Elkartearen eskutik. 

HAUSPOA programaz baliatuz, dagoeneko hasitako bidea sendotu eta era arautuan 

normalizatu nahi da. Ekite horretan, institutuak dituen baliabideen berrantolaketan, 

eskaintza aberastu eta ikasleen arrakasta lortzeko tresna gehiago eskaintzea ahal 

bideratuko da. Proiektua aurkezteko erabakia hartu denean, hauxe izan da argudio 

nagusia. 

Proiektua garatzeko proposamena zuzendaritzak mahai gainean jarri duenean, 

irakasleek mintegika zein klaustro mailan eztabaidatu dute, Eskola Kontseiluan jorratu 

da, eta Guraso Elkarteak hasieratik proiektu honen aldeko apustua bultzatu du, azken 

bi urtetako esperientzia aztertu ondoren. Hauez gain, Hauspoa proiektua dagoeneko 

garatzen ari diren hainbat ikastetxeengandik informazio zuzena jaso da. 
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2.- ELIZALDE BHI-ren EZAUGARRIAK 

 

2.1.- OIARTZUNGO HERRIA 

 

Elizalde Bigarren Hezkuntzako Institutua (Elizalde BHI) Oiartzunen dagoen Bigarren 

Hezkuntzako Ikastetxe Publikoa da, Elizalde auzoan kokatuta. 

Oiartzun herriak 10.350 biztanle ditu, eta besteak beste   ezaugarri  hauek ditu: 

- Herritarren %15a EAE-tik kanpoan jaioa da, (%9a Estatu Espainiarretik etorrita, 

eta %6a beste hainbat herrialdetatik). 

- Herrialde mailako bataz besteko pertsona-errenta 22.100€takoa izanda, 

Oiartzungoa 1.000 € baxuagoa izaten da. 

- Jarduera ekonomikoei begira, zerbitzu sektorea nagusitzen da (%66), gero 

industria-energia sektorea (%27), eta hirugarrena administrazio arlokoa da (%11 

inguru) 

 

2.2.- ELIZALDE BHIko SORRERA 

 

1.996ko urtarrilaren 23ko HSAOL-k araututako lege-esparru  berriarekin Elizalde BHI-k 

1.996ko irailean ekin zion bere ibilbideari 42 ikasle eta 4,5 irakasle zituelarik. Hezkuntza 

Administrazioak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe  independenteen 

artean sartu zuen gurea. 

 

2.3.- EGUNGO EZAUGARRIAK ETA DATUAK 

 

2019-2020 ikasturte honetan, ikastetxeak orotara 238 ikasle ditu,  1., 2. eta 4. mailan 

hiru talde, eta 3. mailan  bi izanik. Hauez gain, 10 ikaslek osaturiko Aniztasun talde bat  

dago 4. mailan.  

Jatorri aldetik, ikasleen %79.5a Oiartzunen erroldatuta, %17a, Errenterian, eta %2a 

Irunen. Gainontzeko %7a Euskal Herritik kanpo jaioak. 

Irakasleei dagokionez, 33 irakasle daude ( orientatzailea eta bi Pedagogia 

Terapeutikoko irakasle, barne).  

Administrazio orokorreko  2 langile, atezaina eta administraria. 

DBHko eraikina zaharkiturik dago, izan ere, Elizalde  Eskola  1976. urtean  eraiki  zen, 

beraz aurten 44urte betetzen ditu. Denboran zehar hainbat egokitzapen eta 

berritzapen egin dira ikasle kopuruaren goraldiari eta behar pedagogiko berriei 

erantzuteko, baina eraikin zaharraren ezaugarri nagusiak sorrerakoak dira.  
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Ohiko ikasgelez gain, ikastetxeak laborategia, teknologiako gela, plastika-artisautza 

gela ,informatikako bi gela,  PT gela eta liburutegi bat ditu. Ikasturte honetan, 

salbuespen moduan, LHko eraikinaren ikasgela bat erabiltzen da talde kopurua osoari 

erantzuteko. 

Jangela zerbitzua, Elizalde HH-LH eskolarekin konpartitzen du.  

Adierazle esanguratsua,  azken Ebaluazio Diagnostikoaren arabera Elizalde BHIko 

ikasleen ISEK indizea maila baxua izatea. Hortaz, ez da harritzekoa Ikasle bekadunen 

kopurua 125 izatea, hau da, guztien %52,5a. 

 

2.4.- ANTOLAMENDUA 

 

Elizalde institutuko antolamendua, funtzionamendua eta kudeaketa urteroko IUPn eta 

gure AJAn agertzen dira. Euskal Eskola Publikoaren legeak dioen bezala, eskolako 

gidari nagusia Ordezkaritzako Organo Gorena (Eskola Kontseilua) da.Bertan, 

ikastetxeari eragiten dioten erabaki nagusiak hartzen dira.  

Bere osaketan irakasle, ikasle, administrazio menpeko langile, udal ordezkaria  eta 

gurasoek parte hartzen dute. Gurasoen ordezkaritzak lotura zuzena du institutuko 

Guraso Elkartearekin. 

Barne antolakuntza optimizatzeko, hainbat batzorde daude:  

- Euskara Batzordea (HNP) eta (HP). 

- Agenda 21 batzordea. 

- 50/50 proiektuaren batzordea. 

- Mintegi buruen batzordea. 

- Mintegi bilerak. 

- Bizikidetza taldea (BAT). 

- Mailakako tutore bilerak. 

 

2.5.- IKASTETXEKO DOKUMENTU NAGUSIAK ETA HAUSPOA 

PROIEKTUA 

Ikastetxeko hainbat dokumentutan Hauspoa proiektuaren ardatz nagusiekin bat egiten 

duten hainbat printzipio, helburu eta adierazle agertzen dira: 

1. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan agertzen den Ikastetxeko Nortasun 

Ezaugarrietako batek Aniztasun Trataera jartzen du balioan. Bere garapenerako, 

hainbat helburu eta lehentasun adierazten dira: 

 

 

 Ikasle bakoitzaren beharrak nahiak eta gaitasunak ezagutu eta garapen egokia 

bultzatu. 
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 Ikasleen izaera eta egoera anitzari erantzun anitza eman. 

 Lan ohitura onen, ikasteko estrategia egokien eta lan intelektualerako tekniken 

erabilera sustatu. 

 Orientazio akademikoa, pertsonala eta profesionala bermatzeko orientazio zerbitzu 

sendoa eratu. 

 Eguneroko elkarbizitzan guztien giza eskubideak errespetatu eta bermatuko dituen 

heziketa bultzatu,  Ikastetxeko  giroak duen elkar eragin positiboa baloratu. 

 Norberaren originaltasuna eta indibidualtasuna sustatu, horretarako auto-ezagutza 

bultzatuz, bakoitza nor izanez, bere buruarekin zuhur jokatuz, aukerak eginez eta 

erabakiak hartuz. 

 Hezkuntza behar berezien aurrean jokaera baikor eta osagarriak bultzatu. 

 Ikasleen artean dauden desberdintasunak konpentsatu, diskriminazio iturri izan ez 

daitezen, eskolako ingurunera egokitzeko bitartekoak jarriz. 

 Ezgaituei hezkuntza eskubideak bermatu. 

 Ikasle guztien eskolaratze egokirako prebentzioa, identifikazioa, bilakaera eta 

hezkuntza bermatzen duten bitartekoak eta baliabideak jarri. 

 Dauden desberdintasunetatik abiatuta, dibertsitatearen barnean, bertakotzea landu. 

 Heziketa prozesua osotasunean ebaluatu. Ebaluazio horien ondorioak gurasoei eta 

ikasleei agertu. 

 Erabakiak hartzeko garaian, aniztasunari erantzuteak lehentasuna izan. 

 

Ezaugarri hauek garbi adierazten dute Elizalde Institutuan Hauspoa proiektua oso tresna 

lagungarria izan daitekeela ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan azaltzen diren 

aipatutako helburuak lortu ahal izateko. Adibidez, gure proposamenean, 3. eta 6. 

helburuak, ikasleen hezkuntza-arrakasta orokorrean eta konpetentzien lorpena 

dute xedea hurrenez hurren. Eskaintzen diren hainbat tailerrek ahalbidetuko dute 

helburu hauek lortzea, ikaslea ikaskuntzaren prozesuaren erdigunean jarrita eta 

taldean dugun aniztasunari erantzuna emanez. 

 

2. Zuzendaritza Proiektuak (2018-2022) ere aipamen berezia egiten du HAUSPOA 

proiektuarekin lotu daitezkeen hainbat ezaugarri. Hain zuzen ere, jarraian aipatzen 

ditugunak, bizikidetzarekin lotuta daude eta egin dugun proposamenean 4. 

helburuarekin bat datoz (bizikidetza hobetzeko ekitatean oinarritutako jarduerak 

eskaintzea). Eskainiko diren jardueren artean, baditugu arlo akademikoan 

zentratuagoak daudenak, baina baita bizikidetza hobetzea helburu dutenak.  

Zuzendaritza proiektuan, helburu orokorren atalean horrela agertzen da 

adierazita: 
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 Ikasle arteko errespetu-begirunea eta erabakiak hartzeko ohitura demokratikoak 

bultzatu. 

 Ikasleen artean elkarlanerako ohitura eta jokabideak landu. 

 Ikasleei elkarbizitzen eta solidarioak izaten lagundu, dogmatismo eta ezarketa 

guztien gainetik. 

 Eguneroko bizitzan guztien giza eskubideak errespetatu eta bermatuko duen heziketa 

bultzatu. Ikastetxeko giroak duen elkar eragin positiboa baloratu. 

 Genero artean bazterketarik gabeko bizikidetza bultzatu. 

 Genero indarkeriaren inguruan hausnarketa bideratuko duten ekintzetan parte hartu. 

 Sexu diskriminazioa eragin dezaketen mezuak eta estereotipoak saihestu.  

 

3. Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan ere planteatzen diren helburuekin lotura zuzena 

dauka Hauspoa proiektuak. Hona hemen lotura duten helburu horiek: 

1. Euskara ardatz duen prestakuntza eman ikaslea euskal hiztun oso bilakatzeko, 

euskararen ezagutzan, erabileran eta motibazioan etengabe eraginez. 

2. Jatorri anitzeko ikasleekin euskararen ezagutza eta erabilera bermatu, baliabide 

egokienak erabiliz ikaslea euskal hiztun oso bilakatzeko. 

3. Euskal kultura transmititu, ikaslea euskaldun izateko; hizkuntzaren transmisio hutsa 

herren geratzen baita horri lotutako kulturarik ezean.  

4. Euskaraz gauzatu hezkuntza komunitatearen barne  zein kanpoko bizitza, baita 

gizarte, erakunde … arteko harremanak. 

5. Euskara ardatz hartuta eleaniztasuna landu, ikasleen irteera profilean ikasle 

euskaldun eleaniztunak lortzeko. 

6. Euskararen zabalkuntza eta normalizazioa bultzatzen duten proiektuetan parte 

hartu. 

7. Hizkuntza komunikaziorako, hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta 

komunikazio digitalerako konpetentzia diziplina guztietako eta irakasle guztien 

egitekoa izatea. 

 

Hizkuntza proiektuan  planteatzen ditugun helburu hauek lortzeko, lagungarriak 

izango dira HAUSPOA proiektuaren barruan eskeiniko ditugun hainbat tailer, 

gehienbat Euskal kulturarekin lotura duten jarduerak , euskararen erabilera bultzaten 

dutenak eta herriko ezagutza areagotzen dutenak. 

 

4. Ikastetxeko Antolakuntza Jardueren Araudia-k ere lotura estua du HAUSPOA 

proiektuan agertzen diren helburuekin, gure hezkuntza prozesua integrala izan 

dadin saiatzen gara eta HAUSPOA proiektua ardatz honen inguruan planteatzen 

dugu: 
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- Printzipio orokorretako bat hau dugu: 

4.- Ikastetxeko antolamenduak hezkuntza-prozesu osoari, intelektualari, afektibo-

emozionalari, psiko-sozialari, fisiko-sexualari, hau da, irakaskuntza inklusibo eta 

integralari garrantzia eman, ez emaitza akademikoei soilik. 

 

- Ikasleen eskubideen atalean, besteak beste hurrengo hau jasotzen du: 

1. Beren nortasunaren garapen osoa emango dien heziketa integrala jasotzeko 

eskubidea dute ikasleek.  

 

5. Elkarbizitza Planak hurrengo helburu hauek markatzen ditu, Balore Heziketa 

arloan: 

  Balore heziketak  helburu hauek lantzea du xede:  

 Autokontzeptua, autoestimua, enpatia landu, norberak bere buruari buruz dauzkan 

jarrerak, balorazioa eta irudikapenak  hausnartuz.  

 Gizarteratzeko tresnak eman, eta bakoitzari bere identitatearen osaketan lagundu. 

 Berdinen arteko jardueretan parte-hartzea ahalbideratu eta talde proiektuak 

antolatzen lagundu. 

 Pertsona guztien eskubide eta aukera-berdintasuna hausnartu. 

 Mota guztietako bazterkeriaren aurkako jarrera kritikoa bultzatu. 

 Norberari dagozkion ardurak bere gain hartzen ikasi. 

 

6. Ikastetxeko Tutoretza Planak ere berezko aipamenak egiten ditu: 

Ikasleekin lortu beharreko helburuen artean, hauek ditugu: 

 Ikastetxean eta taldean integratzen laguntzea, lankidetza eta besteekiko errespetua 

bultzatuz. 

 Ikasketa prozesuen jarraipen orokorra egitea, hezkuntza-erantzun eta edo behar izanez 

gero laguntza bideratzea.  

 

Ikasleen oinarrizko konpetentzien lanketarako proposamen moduan hauek ditugu: 

1- Nork bere burua eta besteekiko harremanak zintzotasunez aztertzea, lankideekin 

zein irakasleekin norberaren jokaerari buruz gogoeta eginez.  

2.- Errespetuan oinarritutako harremanak izatea, komunikaziorako trebetasunak 

garatuz eta besteekin esperientziak partekatzeko beharra baloratuz. 

3.- Eskolako lanak nahiz eskolaz kanpoko jarduerak antolatzea arauak errespetatuz 

eta erabakietan parte hartuz. 
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4.-Elkarrekin bizitzen ikastea, gizarte bazterkeriari buruz norbere ikuskera azaltzea, 

kalteak sortzen dituzten gizarte egoeren aurrean kritiko azalduz eta justizia, 

berdintasuna eta elkartasuna bezalako balioei garrantzia emanez. 

5.- Ikaskuntza prozesua aztertzea eta deskribatzea emaitzak aztertuz eta, behar 

bada, hobetzeko aldaketak proposatuz. 

 

Azkeneko bi planak, elkarbizitza eta tutoretza planak, sendotzeko, HAUSPOAN planteatzen 

dugun 2. helburua beharrezkoa dugu. Hau da, ikastetxearen autonomia areagotuz, gure 

ikasleen beharrei erantzuteko baliabide zehatzagoak bereganatuko ditugu. Modu honetan 

bizikidetza, hezkidetza eta banakoen arteko harremanak sustatu eta hobetu ahalko ditugu. 

 

 

3.- ELIZALDE BHI. HAUSPOA PROIEKTUA 

 

3.1.- HELBURUAK 

 

Elizalde BHI-ren ezaugarriak eta errealitatea  kontuan hartuz, Hauspoa proiekturako 

hurrengo helburu nagusi hauek planteatzen dira, beti ere ikasleen beharrak ardatz 

izanik: 

1.- Berrikuntza metodologikoak ahalbideratzea egungo garaietara, gure 

testuingurura egokiturik. 

Irakasleen etengabeko prestakuntza ezinbestekoa da eta Elizalde BHI ikastetxean 

xedetzat hartu da hausnarketa hori. Formakuntza proiektu horien  bitartez egoera 

berriei aurre egiteko prestatzen da bertako irakasleria. 

Azken urteotan Prestakuntza Ekimen Globalarekin loturiko urrats asko eman dira 

Elizalde BHI ikastetxean. Aipagarri, asteazkenetako formazio saioetan, arlo bakoitzeko 

konpetentzia zein zeharkako konpetentzien lanketa inguruan hausnarketa sakonak 

burutu dira, batzuetan irakasle guztiak batera , mintegika bestetan edota aditu baten 

laguntzaz hainbatetan. 

Garapen Iraunkorrerako ereduan Ikastetxeak bere eguneroko egitean 

iraunkortasunerantz eta ekitaterantz oinarritutako formazioak, jarrerak eta praktikak 

ere bultzatzen dira eskola komunitate osoan.Tartean, Eskolako Agenda 21, Oarsoko 

eskualde mailan garatzen ari den 50/50 Proiektua (efizientzia energetikoan 

oinarritutakoa). Azaroak 25 (Emakumeen indarkeriaren aurkako proiektua), 

Euskararen Astea (Euskararen Nazioarteko egunaren inguruan) edo Martxoak 8 Eguna-

Proiektua. 
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Formazio eta proiektu horietan irakasleok eskuratutako gaitasunak Hauspoa 

proiektuaren bitartez praktikan jartzeko aukera egokia da. 

 

2.- Ikastetxearen autonomia areagotzea ikasleen beharrei erantzuteko, 

gure ikastetxearen proiektuaren kalitatea aberastu eta hobetuz. 

Ikastetxeak berezko proiektuak definitu behar ditu, eskola eskaintza ikasleen 

beharretara egokitzeko, eta horretarako bat etorriko diren antolakuntza eta 

funtzionamendu ereduak garatu. Autonomiak malgutasuna eskatzen du, inguruari 

egokitu eta proiektua garatzeko baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzeko. Horrek, 

funtzionamendu moduak, eskola eskaintza, eskola denbora … berraztertzea dakar. 

 

3.- Ikasleen hezkuntza-arrakasta lortzeko era desberdinetako bitartekoak 

jartzea. 

Ikasleak bere bizitzan agertuko zaizkion egoera desberdinei era autonomoan erantzun 

egokienak emateko ikaskuntzak jaso behar ditu. Horretarako ikastetxeak, ohiko 

praktikez gain, indartze orduak inbertitzen ditu talde bikoizketak edota taldekatze 

malguak eratuz. Ikasturte honetan 45 ordu izan dira praktika honetara eskaini direnak 

matematika, euskara, gaztelania, teknologia eta fisika eta kimika arloetan. 

Ikasleen aniztasuna zabala izanik  eta testuingurua ahaztu gabe, ikastetxeak ikasleen 

arrakasta bermatu ahal izateko bitarteko desberdinen beharra dauka, ez soilik arlo 

arautuetan, irakaskuntza ez arautuan ere. Horretarako Hauspoa Proiektuak eskaintzen 

duen bidea esploratu eta gabezia honi erantzuteko tresna interesgarria dela deritzogu. 

 

4.- Bizikidetza hobetzeko ekitatean oinarritutako jarduerak eskaintzea. 

Elizalde BHI ikastetxea anitza da ikasleen egoera sozial, kultural eta gaitasun 

intelektualak aztertuz gero. Horregatik, pertsona guztien arteko bizikidetza sustatu 

behar da, parte-hartze eraikitzailearen, elkar-ekintzaren, ulermenaren eta 

begirunearen bitartez; beti ere denon  izaera eta bizikidetza-arauen errespetuan eta 

pertsonen arteko berdintasun printzipioari jarraiki. 

Elizalde BHI ikastetxean, bizikidetza, kohesioa eta hezkidetza sustatzeko Golden 5 

programaren ezagutza eta formazioa izan dugu. Horrez geroztik, urtero, ikasturte 

bakoitzaren hasieran programak dituen bost atalak berrikusten dira: ikasgelaren 

kudeaketa, harremanak eraikitzen, gizarte-giroa, ikaskuntza doitua eta familia.   

Horrez gain, hainbat ekimen burutzen dira urtean zehar. Ikasleei zuzendutako berezko 

ekintza osagarriak daude (Heziketa Afektibo Sexuala, IKTen erabilerari buruzko 

formazioa, drogomenpekotasuna eta “Gerta dakizuke” programak, …). 
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Aurrekoez gain, ikastetxeko estamentu guztien inplikazioa behar duten ikastetxeko 

ospakizun propioak daude: San Tomas eguna, Inauteriak, Elizalde eguna, … 

Barne egituren aldetik, Bizikidetza Batzordea  martxan dago (BAT taldea). 

Hauspoa proiektuak bizikidetza lantzeko eskaintzen duen aukera oso egokia ikusten da 

ikastetxearen hezkuntza proiektuan agertzen den nortasun ezaugarri hau lantzeko: 

“Inongo ideologia, pentsaera, sinesmenik bultzatu gabe, eta norberarena 

errespetatuz, pertsona aske eta kritikoak sortzen laguntzen du gure ikastetxeak”. 

 

5.- Euskararen erabilera testuinguru ez hain formaletara ere zabaltzea.  

Euskara ikasketa hizkuntza izateaz gain, elkarbizitzako hizkuntza da eta hezkuntza 

komunitate nahiari erantzun behar dio. 

Euskararen erabilerari buruzko datu hauek ditugu: 

2018-2019 ikasturtean, zenbait neurketa egin ziren ikasleen artean. Horien 

arabera, %60koaren bueltakoa da gure ikasleen  euskararen erabilera, haiek hala 

aitortuta: ikastetxean bertan, jolas-orduetan %53k beti edo gehienetan euskaraz egiten 

du, %22k beti edo gehienetan gaztelaniaz(1). Ikastetxeko sarrera irteeretan, %61ek 

euskaraz, %18k gaztelaniaz; ikastetxeak antolatutako irteera eta ekintza 

berezietan, %62k euskaraz, %13k gaztelaniaz. Azkenik, koadrilan erabiltzen duten 

hizkuntzaz galdetuta, %59k beti edo gehienetan euskaraz egiten duela dio, %34k 

gaztelaniaz. Herriko datuekin alderaturik, herriko datuen azpitik daude Elizalde 

BHIkoak. 

Ikastetxean, eta ikastetxeak berak parte hartzen duen komunitatetan euskararekiko 

konpromisoa indartu nahi da, are gehiago arestiko datua kontuan izan.  Hauspoa 

Proiektua tresna oso egokia izan daiteke euskararen erabilera testuinguru formaletik 

kanpo indartzeko. 

 

6.- Ikasleek eskuratu beharreko konpetentziak lortzen laguntzea. 

Irakasle taldeak, oinarrizko konpetentzien garapenean laguntzeko, ikasgelako 

praktiken azpian dauden printzipio pedagogiko eta metodologikoen inguruan 

hausnarketa sakona egiteko aukera izan du. 

Hausnarketa horren baitan ondorio batzuetara iritsi da. Konpetentzien lorpena 

arrakastatsua izan dadin , ikastetxeko ikasleen aniztasuna ikusita, baliabide gehiago 

izatearen  beharra, Hauspoaren Proiektuaren barruan eskaini daitezkeen praktika 

desberdinek konpetentzia lorpen maila aberastu dezaketela ziur gaude. 

                                                                    
1Galdetegian erantzuteko aukeren artean, “erantzunik ez” aukera zegoen; %100era 
iristeko falta dena horiek osatzen dute. 
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7.- Ikastetxeak herriarekin eduki beharreko errotzea lantzea inguruko 

eragileekiko hartu-emanak indartuz. 

Oiartzungo / herriko kultura, historia, geografiaren...transmisioan parte hartze zuzena 

hartuko du. Dagoeneko hainbat arlotan harreman hori ematen da: Euskara, Adin 

Txikikoen Mahaia, Agenda 21, San Tomas eguna, Intxixuak, Gerra Zibilaren 

Memoriaren herritarren testigantza, …  

 

3.2.- ORDUTEGI PROPOSAMENA 

 

Azken bi ikasturtetan, dokumentu honen hasieran adierazi den bezala, ikastetxea jardunaldi 

jarraia izaten ari da jangela-zerbitzua bermatu ahal izateko. Beraz ordutegi trinkoa dago, eta 

hain zuzen hori da proiektu honetan proposatu nahi dena: 

 

 
 

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

08:30-09:25 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

09:25-10:20 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

10:20-11:15 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

11:15-11:35 JOLASGARAIA 

11:35-12:30 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

12:30-13:25 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

13:25-13:40 JOLASGARAIA 

13:40:14:35 Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua Eskola-ordua 

14:35-15:15 JANGELA 

15:15-16:15 Hauspoa Hauspoa  Hauspoa  

16:15-17:15 Hauspoa Hauspoa  Hauspoa  

 

 

3.3.- PROIEKTUAN PARTE HARTZEKO KONPROMEZUAK ETA 

JARRAIBIDEAK 

 

3.3.1.-  IRAKASLEENA 

- Irakasle guztiek Hauspoa-ri astean ordubeteko eskaintza egiteko konpromisoa 

hartzea  ikasleekin zuzenean  aritzeko. 

- Klaustrokide guztiek Hauspoa proiektuan parte hartzea. 
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-Datorren ikasturteko irakasle berrien plazak esleituko direnean Hauspoarentzako 

ordubeteko dedikazioa txertatzea. 

- Mintegi eta irakasleei eskaintza osatzeko malgutasuna izatea. 

 

3.3.2.- GURASOENA  

- Gurasoei zuzendurik, Hauspoa-ko antolaketa eta eskaintza azaltzeko bilera 

informatiboak egin. 

- Etengabeko informazio kanalak sortu (web orriaren bitartez). 

-Gurasoen ordezkaritzarekin (Guraso Elkartearekin) harremanetan jarri haien tailer-

proposamenak jaso eta bideratzeko. 

- Ekintza bereziak antolatu gurasoek parte har dezaten. 

- Seme-alaben parte hartzea indartzeko gurasoen oniritzi eta kolaborazioa bilatu. 

- Proiektuaren balorazioa neurtzeko gogobetetasun inkestak egin. 

- Proiektuaren inguruko beharrak adostu. 

- Urtean zehar egin daitezkeen ekintzak diseinatu. 

- Beraien ekarpenak jaso . 

 

3.3.3.- IKASLEENA 

- Ikasleei zuzenduta, Hauspoa-ko antolaketa eta eskaintza azaltzeko bilerak egin. 

- Etengabeko informazio kanalak sortuko dira (web orriaren bitartez). 

- Ikasleen errefortzu eta tailer-proposamenak jaso eta kontuan hartu. 

- Proiektuaren balorazioa neurtze gogobetetasun inkestak egin. 

 

3.3.4.- INGURUKO ERAGILEENA 

- Proiektua onartutakoan, udaleko Kultur eta Hezkuntza teknikariekin bildu 

proiektuaren berri emateko. Bide batez, urtean zehar egin daitezen ekimen komunak 

lotu. 

- Kultur teknikari zein udalak Ordezkaritzako Organo Gorenean daukan ordezkariaren 

bidez, herriko beste eragileekin harremanetan jarri, eta elkar lanean  proposamen 

ezberdinak jorratu. 
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3.4.- BALIABIDE ETA GIZA BALIABIDEEN BERRANTOLAKETA  

 

3.4.1.- ZUZENDARITZA 

 
Zuzendaritza taldeak, hasieratik begi onez ikusi du proiektua, eta proiektua aurrera 

atera ahal izateko plangintza egin eta bultzatzeaz  arduratu da. Hasiera fasean, eragile 

ezberdinekin,  proiektua aurkeztu eta  oniritzia lortzea izan da helburua. Lanketa  

horretarako bide ezberdinak erabili dira, bilerak talde txikietan, batzuetan banaka, 

mintegi bilerak..,  klaustroaren %100aren onarpena lortu arte. 

Prozesu  aberasgarria izan da zuzendaritza taldearentzat, eragile guztien beldurrak, 

zalantzak, kexak, jasotzeko aukera  izan duelako. Nolabait, arazo guzti horiek  gureak 

egin dira, datozen urteetan, zuzendaritzak mahai gainean jarri eta lantzeko asmoarekin. 

Horretaz gain, ilusioa ere sumatu da prozesu guztian, Hauspoaren bitartez, eragileak 

gogotsu agertu dira eta gauzak aldatzeko eta beste era batera planteatzeko nahia jaso 

da. Agian horretarako beharra zegoen eta erantzuteko proiektu honek, marko  bat 

eskaintzen  du. 

Hau guztia aurrera eraman ahal izateko, bilerez gain, komunikaziorako euskarriak 

erabili dira, eta bertan, ikasle, irakasle eta gurasoen proposamen berriak idatziz jaso 

dira. Honek aukera eman du, guztia sailkatu eta antolatzeko, eta horren baitan,  

proiektua eraikitzen joateko. 

Helburua etengabeko informazio prozesua martxan egotea da, eta zuzendaritza 

taldearekin  komunikazioa alde bikoa izatea. Proiektuaren ildo nagusiak lantzeko eta 

honen jarraipen zehatza egiteko Hobekuntza Batzordea eratuko da, eta bertan landuko 

dira aipatutako guztiak. 

 

3.4.2.- IRAKASLEAK 

Proiektua aurrera eramateko, irakasleen ehuneko % 100-ak hartu beharreko 

konpromisoa hau da, gutxienez ikas ordu bat Hauspoari eskaintzea. Beraz, lanaldi osoa 

duten irakasleen ordutegia 18 ordutara joango da. Urritik- maiatza bitarte honela 

antolatuta: 17 ohiko irakastordu + Hauspoa ordu bat.  

Irakasle guztien presentzia-orduak errespetatuz, eta landu nahi diren helburuak 

kontuan izanik mintegi bakoitzak bere eskaintza egingo du. 

Lanpostu Zerrendan Hauspoa Proiektua islatuko da. 
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3.4.3.- GARRAIO ETA JANGELA 

Goiko ordutegian adierazten den moduan, ikasleei bazkaltzeko 40 bat minutu ematea 

aurreikusten da. Denbora tarte  hau ikasleek azken urteotan bazkaltzeko behar izan 

duten denbora aztertuta kalkulatu da. Jangela gure ikastetxean bertan dagoenez, 

denbora nahikoa dela deritzogu. 

Garraioari dagokionez, Hezkuntza Sailak duen ohiko zerbitzua mantentzen da bazkal 

ondorengo garraioa burutzeko. Hauspoa proiektuan parte hartuko duten ikasleek 

garraioa eraili beharko balute, herriko autobusak edota herri taxia erabili beharko dute.  

 

3.4.4.- ESPAZIOA 

Institutuaren baliabideak anitzak dira: ikasgelak arbela digitalarekin, Eskola 2.0-ko 

ordenagailuak DBH 1 eta 2ko ikasgeletan (esan beharra dago nahiko egoera onean 

daudela informatikako irakasleak azken urteotan eginiko mantentze  eta jarraipen 

lanengatik), liburutegia, bi ordenagailu gela, laborategia, teknologiako tailerra, 

plastika gela,  patioak, frontoia … horiek denak ikasleen hezkuntza arrakasta 

bideratzeko erabiliko dira, baliabideen optimizazioa lortzeko  zuhurtasunez jokatuz. 

Espazio  eta baliabide desberdinen erabileraren antolaketaren ardura Zuzendaritza 

talde eta Jarraipen eta Hobekuntza Batzordearenak  izango dira. 

 

3.5.- PROIEKTUAREN KOORDINAZIOA JARRAIPEAN ETA EBALUAZIOA  

 

3.5.1.- PROIEKTUAREN KOORDINAZIOA 

Hauspoa proiektua aurrera eraman ahal izateko, Koordinazioa taldea sortuko da. 

Taldeko kideak eta  eginbeharrak hauek izango dira:  

 

ZUZENDARITZA  

● Hauspoa eskaintza eta antolaketaren erabakiak astero izaten diren Mintegi Buruen 

bileran  adostu. 

● Aurrez Mintegiekin koordinatu, astero egiten diren Mintegi Buruen bileren bitartez. 

● Ikastetxeko tutoreekin komunikazio estua mantendu. 

● Ordutegiak antolatu. 

● Irailean  ikasle eta familiei galdeketak aurrera eraman. 

● Jangelako arduradunekin koordinatu. 
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● Hauspoan parte hartuko duten eragile desberdinen arteko komunikazioa bermatu 

(ikasle, irakasle, guraso, zuzendaritza eta herriko eragileen artekoa) 

● Aurre-ebaluazio eta ebaluazio saioetan ikasleen beharrei buruzko informazioa jaso, 

gero Hauspoan antolatuko diren tailer zein errefortzu taldeetan moldaketak eta 

aldaketak proposatu ahal izateko, beti ere sortzen diren beharrei erantzun ahal 

izateko. 

 

TUTOREA EZ DEN IRAKASLE ARDURADUN BAT 

● Mintegi buruen bileretan parte hartu. 

● Irailean eginiko galdeketen emaitzak eta jasotako informazioa antolatu. 

● Ikasleek eta gurasoek hartutako konpromisoen jarraipena egin. 

● Tailerren eta errefortzuen jarraipena egin. 

● Bertaratzeak kontrolatu Hauspoa-ko irakasleek pasako duten informazioa baliatuz 

(Hauspoa Bertaratze kontrol orria). 

● Altak eta bajak kudeatu. 

 

3.5.2.- PROIEKTUAREN JARRAIPENA 

Hauspoa proiektuaren jarraipenerako Jarraipen Batzordea sortu. Honen helburu 

nagusia ikastetxeko eragile guztiek (ikasleek, irakasleek, gurasoek), proiektuaren 

gorabeheren baitan, ekarpenak eta proposamenak egin ahal izateko foroa sortu eta 

aurrera eramatea izango da.  

Parte hartzaileak: 

- Zuzendaria eta Ikasketa Burua. 

- Hauspoa proiektuaren Koordinazio taldeko irakaslea. 

- Ikastetxeko bi guraso (Guraso Elkartearen ordezkariak). 

- Hauspoan parte hartuko duen ikasle bat (Irailean finkatuko da).Gelako 

ordezkariak finkatu ondoren. 

- Berritzeguneko aholkulari erreferentea. 

- Ikastetxeko ikuskaria. 

 

3.5.3.-  HAUSPOA PROIEKTUA EZARTZEKO FASEAK 

HASIERAKO FASEA (Iraila) 

Koordinazio taldeak antolatuko du.  

Egin beharrekoak: 
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- Klaustro berria osatu ondoren irakasle berriei harrera egin. Proiektua azalduko 

zaie eta proposamenak eta ekarpenak jasoko dira. 

- Ikasle eta familiei Hauspoa arratsaldeetako parte-hartzearen inguruko 

azalpenak emango zaizkie eta beraien proposamenak eta ekarpenak jasoko 

dira. 

- Inguruko eragile eta erakundeekin harremanetan jarri. 

- Irakasle berrien, guraso eta ikasleen proposamenak eta eskaerak kontuan 

hartuz, mintegi bakoitzak eginiko eskaintza aztertuko du, azken eskaintzak 

proiektuaren helburuak bete ditzan. 

- Jarraipen batzordea osatzeko urratsak eman (kideen osaketa) eta kurtsoan 

zehar egingo diren bilera kopurua eta datak zehaztu (4 bilera aurreikusten 

dira). 

- Eskaintza zehaztu eta zabalduko da. 

- Taldeak antolatu, Hauspoa Bertaratze kontrol orria prestatu eta Inikan 

partekatuko da. 

- Guraso eta ikasleen konpromiso orriak sinatuta jaso, 

 

GARAPEN FASEA (urritik maiatzera) 

Jarraipen batzordearen eginbeharra izango da.  

Fase honetan egin beharrekoak: 

Jarraipen bilerak gauzatu. Bertan: 

 Hauspoa-ko eskaintza gauzatzearen jarraipenaren berri izan. 

 Asteroko Mintegi Buruen bileretan jasotako Hauspoaren inguruko gora 

beheren berri eman. 

 Klaustroetan, Hauspoa proiektuaren garapenari buruz eman beharreko 

informazioa prestatu, hausnarketa egin ahal izateko eta etengabeko 

hobekuntza sistematizatzeko. 

 Hauspoa-ko errefortzu eta tailerren asebetetze inkestak prestatu gero pasa 

ahal izateko. 

 Hauspoa-ko tailer zein errefortzuen berri eskolako komunitate osoari eman 

beharreko informazioa adostu. 

 Altak eta bajen kudeaketaren berri eman, eta proposatzen diren aldaketak 

adostu, bereziki aurre-ebaluazio eta ebaluazio bileren ondoren. 

 

3.5.4.- EBALUAZIOA 

Proiektu honetan planteatzen diren helburuen betetze-maila ezagutzeko hainbat 

adierazle eta hauek neurtzeko ebaluazio tresnak ezarri beharko dira. 

Hurrengo taulan adierazten dira aipatutakoa guztiak: 
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HELBURU NAGUSIAK LORPEN-ADIERAZLEAK EBALUAZIO TRESNAK 

1.- Berrikuntza metodologikoak 
ahalbideratzea egungo 
garaietara eta gure 
testuingurura egokiturik.  

Proiektu moduan antolatutako 
proposamenen kopurua eta 
arrakasta. 
 
IKTak ezinbestekoak dituzten 
proiektuen kopurua. 
 
Inguruko erakundeak inplikatuta 
egon diren jarduera kopurua. 
 
Herriko/eskualdeko ezagutza 
areagotzen duten proiektuen 
kopurua. 

Parte hartu duen ikasleen 
kopurua. 
 
Inkesten bidez jasotako 
balorazioa. 
 
Inguruko erakundeekin 
izandako hartu-emanen 
balorazioa. 
 
Jarraipen batzordeak eginiko 
balorazio kuantitatiboak. 
 
IKTko arduradunak egindako 
baliabide digitalen erabileraren 
behaketa. 

2.- Ikastetxearen autonomia 
areagotzea ikasleen beharrei 
erantzuteko, gure ikastetxearen 
proiektuaren kalitatea 
aberastuz eta handituz. 

Ikastetxeko Hezkuntza 
Proiektuarekin lotura oso estua 
duten proposamenak 
 
Hauspoa proiektuaren 
jardueren antolaketarako 
ikastetxeko zein inguruko 
baliabideen erabileraren 
maiztasuna. 
 
Gurasoek proposatutako 
jardueren kopurua. 

IHP an aipatzen diren nortasun 
ezaugarriak eta Hauspoa-ko 
jardueren arteko lotura 
 
Eskolako zein herriko espazioen 
erabilera(patioak, informatika 
gelak, liburutegia, tailerrak, 
herriaren inguruko eremuak …) 
 
Gurasoek proposatutako 
jardueren balorazio kuantitatibo 
zein kualitatiboa. 

3.- Ikasleen hezkuntza-
arrakasta lortzeko era 
desberdinetako bitartekoak 
jartzea. 

Eskola komunitatearen 
gogobetetasun maila. 
 
Ibilbide akademikoan 
zailtasunak dituzten Ikasleen 
parte hartzea errefortzuetan. 
 
Errefortzu-proposamenenen 
kopurua. 
 
Zailtasunak dituzten ikasleen 
arrakasta. 

Gogobetetasun inkestak (ikasle, 
irakasle eta gurasoak). 
 
Ohiko ebaluazioen emaitzak. 
 
Koordinazio taldeko irakasleak 
eginiko jarraipena. 

4.- Bizikidetza hobetzeko 
ekitatean oinarritutako 
jarduerak eskaintzea. 

Hezkidetza lantzen duten 
jarduera kopurua. 
 
Jokabide desegokien 
kopuruaren murrizketa. 
 

Ikasketa buruak egiten duen 
jarraipena. 
 
“Banakako arreta” erabili 
dutenen kopurua. 
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HELBURU NAGUSIAK LORPEN-ADIERAZLEAK EBALUAZIO TRESNAK 

Kaleratze kopuruen murrizketa 
 
Eskola-jazarpen kopuruaren 
murrizketa. 
 
Zuzendaritzak ezarritako 
“Banakako arreta” orduen 
arrakasta. 

5.- Euskararen erabilera 
testuinguru ez hain formaletara 
ere zabaltzea.  

Euskal kulturarekin lotura duten 
jardueren kopurua. 
 
Euskal kulturarekin lotura duten 
Jardueraren asebetetze maila. 
 
IHP-arekin lotura zuzena duten 
jarduerak. 

Koordinazio taldeko irakasleak 
eginiko jarraipena. 
 
Gogobetetasun inkestak. 
 
 
HNPko batzordeak eginiko 
jarraipena. 

6.- Ikasleek eskuratu beharreko 
konpetentziak lortzen 
laguntzea. 

Hauspoa-ko eskaintzan 
zeharkako konpetentzien 
eta espezifiko guztien 
lanketa. 

Koordinazio taldeko irakasleak 
eginiko jarraipena. 

7.- Ikastetxeak herriarekin eduki 
beharreko errotzea lantzea 
inguruko eragileekiko hartu-
emanak indartuz. 

Herriko/eskualdeko ezagutza 
areagotzen duten proiektuen 
kopurua. 

Ingurumenaren ezagutzarekin 
loturiko proposamenen 
balorazioa. 
 
Bertako arte- zein kultura-
ondarearen ezagutzarekin 
loturiko jardueren balorazioa.  

  



19   ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

4.- ELIZALDE INSTITUTUKO ESKAINTZAREN ANTOLAKETA 

 

4.1.- HAUSPOARAKO JARDUERA PROPOSAMENAK 

Oiartzungo Elizalde BHIk proposamenak garatzerakoan bereak diren ezinbesteko lau zutabe nagusiak hartu ditu ardatz: 

 

 Ikastetxeko ikasleen aniztasunari ahalik eta hoberen erantzun. 

 Euskararen erabilera esparru lektiboetatik kanpora atera. 

 Esparru ez-lektiboetan ikastetxeko elkarbizitzako harreman sareak indartu eta zabaldu. 

 Ikasleen hezkuntza integrala arrakastatsua izateko bide berriak eraiki. 

 

NATUR ZIENTZIAK MINTEGIA 
 

JARDUERA 
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“FISIKA-KIMIKA 
ERREFORTZUAK” 

- Natur zientziak 
mintegiko 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Zailtasunak 
dituzten maila 
desberdinetako 
ikasleak. 

- Zailtasunak dituzten 
ikasleei laguntza 
eman.  

- Klasean ikusitakoa 
menperatzen 
lagundu.  

- Ikasgaiak 
markaturiko 
minimoak bereziki 
landu. 

- Gelako martxa 
arrunta jarraitzen 
duen ala ez.  

- Ikasgaien minimoak 
lortzea, hau da 
ikasgaia gainditzea. 

-  

- Gelan erabilitako 
materiala: ikus-
entzunezkoak, 
ariketa liburuak, 
Webguneak, 
simulazioak, applet, 
… 

- Hainbat ikasleei Fisika-
kimika ikasgaia oso 
zaila egiten zaienez, 
horrelako errefortzu 
jarduerak egiteko 
aukera izatea, kurtso 
osorako tailerra izan 
daiteke.  

- Dena den, jarduerak 
momentuko egoerara 
(ikasle kopurua, maila, 
eta abar) egokituko 
beharko dira.  

“NATUR ZIENTZIAK 
MINTEGIKO 
IKASGAIAK 
GAINDITU 

- Natur zientzietako 
mintegiko 
irakasleak. 

 

- Aurreko urtetako 
Natur zientzietako 
ikasgairen  bat 

- Ikasleen hezkuntza-
arrakasta. 

- Ikasleek eskuratu 
beharreko 

- Zailtasunak 
dituzten ikasleen 
arrakasta. 

- Gelan erabilitako 
materiala: ikus-
entzunezkoak, 
ariketa liburuak, 

- Aurreko urtetako 
pendienteen lanketa 
konplikatua izaten da 
ikasleentzat, are eta 
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GABEKOEN 
JARRAIPENA” 

- Ikasturte osoa. gainditu gabe 
dituzten ikasleak. 

konpetentziak 
lortzea, gehienbat 
konpetentzia 
zientifikoa eta 
zeharkako 
konpetentziak. 

- Ikasgaiek 
markaturiko 
minimoak landu eta 
bereganatzea. 

-  

- Zailtasunak 
dituzten ikasleen 
parte hartzea. 

Webguneak, 
irakurketa liburuak, 
aldizkariak, … 

- Ikasgaiek 
markaturiko 
minimoetan 
oinarritzen diren 
material zehatzak. 

gehiago ikasturte 
horretan ikasgai hori 
jorratzen ez badute, 
biologia-geologia 
DBH2n adibidez. Tailer 
honetan, ikasturte 
osoan zehar, pendiente 
dituzten ikasgai hauek 
lantzea proposatzen 
dugu. Material 
egokituekin eta lortu 
behar dituzten 
konpetentziak landuz. 
Pixkanaka kurrikulumak 
markatzen dituen eduki 
eta konpetentziak 
bereganatzeko. 

“AGENDA 21-
EKIMEN OSAGARRI 
PRAKTIKOAK” 

- Ingurumen 
batzordeko 
irakasleak 

 

- Ikasturte osoa 

- Maila 
desberdinetako 
ikasleak 

- Txoko berdea 
kudeatu. 

- Energia-panela 
kudeatu (50/50 
proiektua). 

- Proiektuaren faseak 
garatzeko egin 
beharreko jarduerak 
proposatu, antolatu 
eta prestatu. 

- Txoko berdea 
eguneratuta 
egotea. 

- Energia-panela 
eguneratuta 
egotea. 

- Buruturiko jarduera 
kopurua. 

 

- IKT baliabideak. 

- A21 eta 50/50 
proiektuen 
dokumentazioa. 

- Jarduera bakoitza 
burutzeko 
beharrezko 
materiala. 

 

- A21 proiektuari 
dagokion ikasturteko 
gaiari buruzko 
sentsibilizazioa, 
diagnosia eta ekintza-
plana zehaztuko dira, 
proiektua aurrera 
eramateko 
ezinbestekoa den 
ikasleen partaidetza 
bermatuz.  

- Era berean, 50/50 
proiektuarekin loturiko 
ekintzak ere zehaztuko 
dira, bi proiektu horiek 
erlazio zuzena dute eta. 

“LEHEN 
SOROSPENAK” 

- Lehen sorospeneko 
aditua 

 

- DBHko 2. Zikloko 
ikasleak. 

- Egunerokotasunean 
aurki ditzakegun 
arrisku egoerei 

- Parte hartzaileen 
kopurua 

- LAP-ko materiala - Bihotz eta birika 
susperketa, zauriak, 
hausturak, erredurak … 
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- Hirugarren hiru 
hilean 

- Gurasoak 

- Irakasle eta ez-
irakasleak 

erantzuna nola eman 
ikasi 

- Parte hartzaileen 
aniztasuna 

- Lehen sorospenen 
inguruko bideoak  

- Panpinak 

zer diren eta nola 
bideratu behar diren 
jakitea. 

- Istripu baten aurrean 
nola jokatu eta nola ez, 
bereizteko, eta egoerari 
aurre egiteko 
gutxieneko ezagutza 
izatea 

 

 

MATEMATIKA MINTEGIA 
 

JARDUERA  
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“GEOGEBRA. 

MATEMATIKA 
PROIEKTUEN 
BITARTEZ” 

- Matematikako 
mintegiko 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Klasean zein etxean 
lan egiten duten 
maila 
desberdinetako 
ikasleak 

- Proiektuen bidez lan 
egiten ikastea, 
autonomia landuz. 

- Geogebra programa 
ezagutu eta 
erabiltzen ikastea 

- Proiektuak osatzea - Geogebra 

- Ordenagailuak 

- Aurkeztuko zaizkien 
proiektuak. 

-  Klasean landutako gai 
batzuk modu praktikoan 
landu. Matematika 
ulertzeko beste modu 
erakargarri bat. 

“MATEMATIKA 
ERREFORTZUAK” 

- Matematikako 
mintegiko 
irakasleak eta 
beraien gidaritza 
pean tailerra aurrera 
eramaten duten 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Klasean zein etxean 
lan egiten duten 
maila 
desberdinetako 
ikasleak 

- Zailtasunak dituzten 
ikasleei laguntza 
eman. 

- Klasean ikusitakoa 
menperatzen 
lagundu. 

- Ikasgaiak 
markaturiko 
minimoak bereziki 
landu. 

- Aurreko ikasturteko 
pendientea 

- Gelako martxa 
arrunta jarraitzen 
duen ala ez ikustea. 

- Pendienteen 
azterketak 
gainditzen ari den 
ikustea 

- Liburua 

- Errefortzu ariketak 

- Elkar laguntza. 

- Hainbatentzat, kurtso 
osorako tailerra izan 
daiteke. Dena den, 
zenbait ikaslerentzat 
tailer puntuala izango 
da, menperatzen ez 
duen horretaz jabetu 
arte. 

- Aurre ebaluazio eta 
ebaluazio bileretan 
baloratuko da zein 
ikaslek duen beharra eta 
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gainditzeko 
laguntza eman 

zeinek utz dezakeen 
tailerra. 

 

 

GIZARTE ZIENTZIAK MINTEGIA 
 

JARDUERA 
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“ GIZARTE 
ZIENTZIAK: 
IKASGAIAK 
GAINDITU 
GABEKOEN 
JARRAIPENA” 

- Gizarte Zientziak  
Mintegiko 
irakasleak. 

 
- Otsailetik aurrera. 

- Maila 
desberdinetako 
ikasleak 

 

- Arlo pendienteak 
dituzten ikasleei 
laguntza eman. 

- Zailtasunak dituzten 
ikasleei laguntza 
eman. 

- Eguneroko lan 
dinamikaren hobekuntza 

 

- Testu liburuak, 
txostenak, 
koadernoak, 
atlasak, ikus-
entzunezkoak 

 

- Hainbat ikaslerentzat 
5 hilabeteko tailerra, 
zenbait ikaslerentzat 
tailer puntuala. 

“ZINEMA 
HISTORIAN” 

- Aitor Goñi Iradi 

 

- Ikasturte osoa 

- Maila 
desberdinetako 
ikasleak 

- Zinemaren historian 
murgildu. 

- Zinemaren bidez 
historikoki 
esanguratsuak izan 
diren hainbat gai eta 
gertakari ezagutu. 

- Zinemaz gozatu. 

- Zineman egon diren 
izar eta zuzendari 
handienak zein diren 
jakitea 

- Film desberdinak ikusi. 

- Pelikulen inguruko 
tertuliak egin, kritikoki 
aztertzeko 
zinematografikoki eta 
gaiaren aldetik. 

- Filmak 

- Liburu eta 
aldizkariak 

- Kontuan izanik 
zinema azken 
mendeko artearen 
adierazpide 
garrantzitsuenetakoa 
izan dela eta ikasleek 
abiada bizian 
hipertrofiatutako irudi 
eta abiaduraren 
garaian bizi garela, 
aukera ezin hobea 
ikusten dut patxadaz 
zinemak, irudien 
bidez istorioak 
kontatzeko izan duen 
ahalmena ikustea.  

“EUSKAL ABESTI 
ETA MUSIKARIAK 
EZAGUTU ETA 
GOZATU” 

- Gizarte Zientziak  
Mintegiko  
irakasleak. 

- Lehenengo zikloko 
ikasleak 

 

- Euskal kulturaren 
transmisioa burutu 
ikaslea euskaldun 
izateko. 

- Abesti mota ezberdinak 
irakurri, ikasi eta 
hausnartu. 

- Ikus-
entzunezkoak, 
webguneak, IKT 
baliabideak 

- HNP eta HP uztartu 
ikastetxeko hainbat 
baliabide eta 
programa optimizatuz 



23   ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

 

- Kurtso hasierako 
lehen lauhilekoa 

 

- Hizkuntza gaitasunean 
ikasleak trebatu. 

(Euskararen astea, 
Musikariak 
ikastetxean  …) 

“KARPETA 
TAILERRA” 

- Gizarte Mintegiko 
irakasle batek 

 

- Urria, azaroa eta 
Abendua 

- 3. et 4. mailako 
ikasleei zuzenduta 

 

- Sormena landu 

- Artisautza landu 

- Trebetasun artistikoa 
garatu 

- Gabonetako opari 
gisa , eskuz egindako 
karpeta egin 

 

- Parte hartuko duten 
ikasleen kopurua. 

- Ekoizpenaren 
originaltasuna ikasleek 
irudimena 
erabiltzerakoan 

- Materiala: 

- Kartoizko xafla 

- Oparientzako 
papera 

- Satinezko zinta 

- Larru sintetikoa 

- Erregela, 
guraizeak, kola... 

 

- San Tomas egunean 
ikasleek egindako 
karpeten erakusketa 
antolatzea 
ikastetxean. 

Urratsak: 

- Diseinua aukeratu 

- Neurriak zehaztu 

- Pausoz- pauso 
jarraibideak bete 

“ESKALADA” - Gorputz 
hezkuntza (Aitor) 

 

- Lehen 
ebaluazioan 4 
aste: 

- Dbh 1 eta 2  (bi 
aste, 12 ordu) 

- DBH 3 eta 4 (bi 
aste, 12 ordu) 

-  

- Zabalik ikasle 
guztiei. Kopurua 
baloratu behar 
jarduera modu 
seguruan egiteko. 

- Mendizaletasuna. 
Balioak naturarekiko, 
eskalada kokatu 
espazio librean, natura 
giroa 

- Eskalada. Kirol 
modura aurkeztu, 
aukerak eta 
modalitateak ezagutu. 

- Eskalada. Hitz 
teknikoak ezagutu eta 
ikasiz barneratu. 

- Eskalada. Kirol 
hastapenaren 
sakontze erara 
planteatzen da 
jarduera. 

- Ikaslearen autonomiaren 
balorazioa, materiala  
ezagutzeko, erabiltzeko 
eta kirola praktikatzeko. 

- Ikasleen hobekuntza 
jardueraren amaieran 
aspektu desberdinetan  
(auto gestioan eta 
estiman, kirolean 
hobekuntza 
(hizkuntzaren 
zuzentasunean 
(prebentzio eta 
segurtasun neurrien 
erabileran) 

 

- Materiala alokatu 
(federazioa, mendi 
taldea, denda??) 
edo erosi beharra 
gutxieneko bat 

- Elorsoro 
kiroldegiko 
eskalada gunearen 
kudeaketa, 
eskaera eta 
ordainketa kasua 
bada 

 

- Ikastetxeentzat Foru 
Aldundiak badu 
programa 
Mendizaletasuna 
lantzeko. Hor 
kokatzen dugu 
eskalada, hastapena 
landuz. Gure nahia, 
hastapenetik abiatuz 
sakontze maila batera 
heltzea izango zen eta 
ikasleen artean afizio 
sendoa sortu 



24   ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

- Eskalada. Prebentzio 
neurriak 
ezinbestekotzat hartu, 
ezagutu eta praktikara 
eraman. 

- Elorsoro kiroldegiko 
eskalada hormako 
igoera guztietan 
ahalegindu. 

- Eskalada. Arlo ludikoa 
gozatu. 

- Eskalada. Ikasleen 
arteko konfiantza eta 
norberaren 
errespontsabilitatea 
indartuz taldearen eta 
bakoitzaren auto 
estima bultzatu. 

“ELIKADURA ETA 
BARATZA” 

- Gorputz 
Hezkuntza 
(Markos) 

 

- Otsailean hasita 2 
orduko 12 saio 

- Ikasleak, familiak 
eta ikas 
komunitateko 
parte hartu nahi 
duen pertsona oro. 

-  1. Hezkuntza 
komunitateko kide 
guztien parte hartzea 
eta elkarlana bultzatu. 

-  2. Elkarlanak 
dakarzkigun baloreak 
bultzatzea (besteekiko 
errespetua, 
adostasunetara 
heltzea, e.a.).  

- 3. Naturarekiko 
kontaktua, errespetua 
eta zainketa 
bultzatzea baratzaren 
lanketaren bidez. 

- Baratzea sortzen da 

- Elkarlana gauzatzen da 
eskola eta herriko 
erakunde eta eragileekin. 

- Konposteroa egiten da. 

- Eskola baratzea 
hezkuntza proiektuan 
txertatuta geratzen da. 

- Partaideek baratzean 
aritzeko oinarrizko 
tresnak ezagutzen 
dituzte eta era egokian 
erabiltzen dituzte. 

- Partaideak baratze 
landare ezagunenak eta 

- 50 M kuadro 
inguruko lurzorua. 

- Palet-ak eta 
egurrak kajoiak 
egiteko. 

- Baratzean aritzeko 
lanabesak eta 
tresnak: aitzurra, 
aitzur txikia, 
lurreko eskuarea, 
pala eta eskuzko 
tresneria 
(landagailua, 
guraizeak...). 
aparteko materiala 
ere beharko dugu: 
hesolak, makilak, 

- Jarduera proiektu 
honen bidez eskola 
baratze bat sortu nahi 
dugu eta ikaste 
prozesua egoera 
errealetan gauzatzea 
posible egiten duen 
eszenatoki bat eraiki 
nahi dugu. Ikasleek 
bizitza errealean (eta 
ez testu-liburuetan 
soilik) eta honekiko 
elkar eraginean 
egoera ezberdinei 
aurre egiteko 
baliabideak eta 
ezagutzak garatzea 
ahalbidetuz. 
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-  4. Nekazaritza 
ekologikoa eta 
produktu ekologikoak 
baloratzen ikastea. 

-  5. Gizakiek sortutako 
zaborrak naturan 
daukan eraginaz 
konzientzia hartzea 
eta zaborren 
kudeaketa egokirako 
oinarrizko pausuak 
ezagutzea eta aurrera 
eramatea (birziklatzea 
eta konposta).  

- 6. Eskolako baratza 
Ikastetxeko Hezkuntza 
Proiektuan txertatzea.  

- 7. Naturaren 
kontaktuarekin eta 
elkarlanarekin 
disfrutatzea.  

- 8. Auzoko elkarteekin 
erlazionatzeko bideak 
sortzea. 

- 9. Aisian jarduera 
fisikoaren praktika 
bultzatzea eta 
bizimodu 
sedentarioari aurre 
egitea 

bere landatze zikloak eta 
egutegiak ezagutzen eta 
menperatzen dituzte. 

- Partaideek elikadura eta 
kontsumo ohiturek 
ingurugiroan duten 
inpaktuaz kontzientzia 
eta espiritu kritikoa 
garatzen du 

sokak, ureztailua, 
espraia, ontziak... 

- Konpostero bat. 

- Plantoiak, 
landareak eta 
haziak. 

- Liburuak, etiketak, 
koadernoak eta 
landare egutegiak 

Hezkuntza 
Komunitatearen 
elkarlanaren bidez, 
talde lana bultzatuz. 
Adostasunetara 
iristeko estrategiak 
ikasiz. Eskola 
Hezkuntza 
Komunitate osoa 
ikastetxeko 
Hezkuntza 
Proiektuaren parte 
senti dadin.  Jaten 
ditugun elikagaiei 
buruzko hausnarketa 
bultzatu nahi dugu.  
Elikagai ekologikoak 
nola ekoiztu (erein, 
landatu, zaindu, uzta 
jaso, e.a.). Zaborrak 
naturan eragiten duen 
kalteaz konzientzia 
hartzea eta kalte hau 
murrizteko bideak 
ikastea. Ekosistemen 
kontserbaziorako 
neurriak ezagutu eta 
praktikan jartzea.  
Naturarekiko 
kontaktua bultzatu. 

 

 

TEKNOLOGIA  PLASTIKA ETA INFORMATIKA MINTEGIA 
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JARDUERA 
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“TXONTXONGILO 
TAILERRA” 

- Mintegiko edozein 
irakasle. 

 

- Kurtso osoan zehar. 
(30 ordu) 

- DBH 1eko ikasleak - Istorioak asmatu. 

- Pertsonaiak 
diseinatu. 

- Eraikitzeko teknikak 
ikasi. 

- Espektakulua 
antolatu. 

- Ahoskera landu. 

- Tekniken 
menpekotasuna. 

- Originaltasuna. 

- Lanen antolaketa. 

-  

- Ordenagailua. 

- Eraikitzeko eta 
dekoratzeko 
materialak. 

- Josteko makina eta 
materialak. 

- DBH 1eko ikasleek 
istorio bat asmatuko, 
pertsonaiak definituko, 
eraikiko, jantziak eta 
apaingarriak egingo 
dituzte eta kurtso 
bukaeran LHko ikasleei 
emanaldia emango 
diete. 

“MUSIKA TALDEA” - Mintegiko edozein 
irakasle. 

 

- Kurtso osoan zehar. 
(30 ordu) 

- Lehenengo zikloa 
(DBH 1,2) 

- Bigarren zikloa 
(DBH 3, 4) 

- Musika dakiten 
ikasleen bi talde 
osatu. 

- Errepertorio 
desberdinak osatu. 

- Taldean jotzea. 

- Kalean jotzea. 

- Entseguetan parte 
hartzea. 

- Emanaldien lana. 

- Gela handi bat. 

- Zenbait 
instrumentu 
musikal (teklatua, 
bateria…) 

- Talde musikal bat osatu 
zenbait ekitalditan 
jotzeko. (Eskolakoak 
edo herri mailakok). 

- Errepertorio 
desberdinak prestatuko 
dituzte, Lhko 
koroarekin kantatzeko, 
edo dantzariei 
laguntzeko… 

“KOMUNIKAZIO 
TAILEERA” 

- Ikastetxeko 
irakasleek 

 

- Kurtso osoan zehar. 
(30 ordu) 

 

- Maila guztietako 
ikasleak. 

- Idatzizko nahiz 
ahozko adierazpena 
landu. 

- Berri bati buruzko 
informazioa 
emateko dauden 
bitarteko eta estilo 
desberdinak erabili 

- IKTko errekurtsoak 
erabili. 

- Parte hartzen duten 
ikasleen kopurua. 

- Berri bati buruzko 
informazioa 
emateko dauden 
bitarteko eta estilo 
desberdinak erabili 

- Sortutako irratsaio 
kopurua eta 
aniztasuna.  

- Ikasleak behar duen 
softwarea era 

- Eskolako bi 
ordenagailu 

- Bi mikrofono 

- Audio nahasgailu 
txiki bat 

- Entzungailu-
anplifikadorea 

- Argazki kamera bat 

- Bideo kamera bat 

- Grabagailu bat 

- Ikus-entzun zein 
idatzizko komunikazio 
kanala sortu nahi da 
ikastetxean. 

- Kazetaritzako genero 
desberdinak landu 
(elkarrizketa, albistea, 
kronika,…) 

- Komunikaziorako bide 
desberdinak landuko 
dira: idatzia, irratikoa, 
bideo-grabaketak 
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- Autonomia eta 
irudimena landu. 

- Euskararen erabilera 
indartu. 

- Nerabeen kezkak 
eta gogoetak 
ezagutarazi. 

- Eskolako 
komunikazio bide 
propioa sortu. 

egokian erabiltzen 
duen ala ez. 

- Ikastetxeko IKTko 
programak 
(Audacity, bideo 
edizioa) 

- Ekoiztutakoa, gero, 
ikastetxeko web orrian 
eskegiko da. 

 

“ROBOTIKA” - Mintegiko edozein 
irakasle. 

 

- Kurtso osoan zehar 
(30 ordu) 

- DBH 4ko 
ikasleentzat 

- Arduino 
mikrokontroladorea 
ezagutu. 

- Proiektuen diseinua, 
programazioa eta 
eraikuntza. 

- Egindako lanen 
kalitatea. 

- Ikasleen saiakera. 

- Ezagutza teknikoa. 

- Originaltasuna. 

- Arduino plakak eta 
proiektuak egiteko 
tresneria. 

- Tailerreko 
erramintak. 

- Arduinoren bidez 
proiektuak diseinatu, 
programatu eta eraiki 
egingo dituzte. 

“ARGAZKIGINTZA” - Mintegiko edozein 
irakasle. 

 
- Kurtso osoan zehar. 

(30 ordu) 

- Edozein mailako 
ikasleak. 

- Argazki kamera 
batekin argazkiak 
ongi nola atera 
erakustea. 

- Argazki artistikoak 

- Argazkigintzaren 
historia 

- Argazki kameraren 
funtzionamendua 
ulertu duen ala ez. 

- Argazkigintzari 
buruz ikasitakoa 
ulertu duen edo ez. 

- Argazki kamera 
bana. 

- Ikasleek argazki kamera 
bat erabiltzen ikasiko 
dute. Kamerak 
eskaintzen dituen 
aukera ezberdinak 
ulertu eta beharren 
arabera horiek erabiliz. 

- Ikastetxeak behar 
dituen zenbait argazki 
(webgunea, ikasleen 
fitxak..) beraiek egin 
ahalko dituzte. 

“FREECAD IRUDI 
3D INPRIMAKETA” 

- Mintegiko edozein 
irakasle. 

- Kurtso osoan zehar 
(30 ordu) 

- DBH 1,2 ikasleak 

- DBH 3,4 ikasleak 

- Diseinatu eta 
marraztu 
ordenagailuan 
zenbait pieza. 

- Egindako lanen 
kalitatea. 

- Ikasleen saiakera. 

- Ezagutza teknikoa. 

- Material 
informatikoa. 

- (Informatika gela) 

- 3D inprimagailua 

- Ikasleek software 
libreko FreeCad 
programaren 
hastapenak ezagutuko 
zituzten. 
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- Eraiki pieza horiek 
3D inprimagailuan. 

- Originaltasuna. - Piezak diseinatu eta 
eraiki egingo dituzte. 

“LITERATURA 
SOLASALDIA” 

- Mintegiko edozein 
irakasle. 

 
- Kurtso osoan zehar. 

(30 ordu) 

- Edozein mailako 
ikasleak. 

- Euskal Ipuin eta 
liburuak ezagutu eta 
irakurri. 

- Irakurritako 
aztertzeko 
gaitasuna. 

- Jende aurrean 
norberaren iritzi 
eman eta 
argumentatzea 
landu. 

- Euskal idazleak 
ezagutu. 

- Astero ipuin,liburu 
labur, artikulu… 
irakurtzeko 
proposatu eta 
horren solasaldia 
egin aste bete 
beranduago. 

- Solasaldia 
irakasleak gidatuko 
du hasiera batean. 

- Fotokopien bidez. 

- Eskola 2.0 
ordenagailu 
eramangarriak. 

- Liburu, aldizkari, 
egunkari... 

- Irakasleak bultzatuko du 
ikasle guztien 
partaidetza solasaldian 
galderen bidez eta 
eskatuz guztien iritzia. 

- Astero proposatutako 
Euskal idazle horren 
biografia txiki bat 
egingo da. 

“NOLA IRAKURRI 
ARTELAN BAT?” 
 

- Nerea Orbegozo 
(Plastikako 
irakaslea) 

 

- Ikasturte osoa 

- DBHko 2. zikloko 
ikasleak 

 

- Artegintza landu, 
maila teorikoan eta 
praktikoan 

 

- Artelanak aztertu 
eta ulertu 

 

- Plastika gela 

- Baliabide plastikoak  

- IKT baliabideak 

 

- Tailer honetan artelanak 
ulertzeko egingo 
duguna zera hau da: 

- 1) Garai historikoan 
kokatu 

- 2) Lanak formalki 
aztertu 

- 3) Begirada kritikoa 
garatu. 
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HIZKUNTZAK MINTEGIA 
  

JARDUERA 
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“EUSKARA 
ERREFORTZUAK” 

- Euskara mintegiko 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Maila 
ezberdinetako 
ikasleak (1-4) 

- Zailtasunak 
dituzten ikasleei 
laguntza ematea.   

- Ikasgaiak 
markaturiko 
minimoak bereziki 
lantzea. 

- Gelako martxa 
arrunta jarraitzen 
duen ala ez.  

- Komunikazio 
gaitasuna. 

- Ikus-entzunezkoak, 
testu-liburuak, 
ariketa-egokituak, 
Webguneak, 
irakurketa liburuak, 
aldizkariak, 
egunkariak… 

- Tailer hau ikasturte 
osokoa edo puntuala 
izan daiteke, kasuan 
kasu: zailtasunen edo 
interesen arabera.  

- Honez gain, tailer hau 
bereziki erabilgarria 
izango da ikasgaia 
aurreko ikasturtetik 
gainditu gabe 
dutenentzat eta iritsi 
berri diren ikasleentzat.  

“EUSKARA 
IKASGAIA GAINDITU 
GABEKOEN 
JARRAIPENA” 

- Euskara mintegiko 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- DBH maila 
ezberdinetako 
ikasleak (1-4) 

- Ikas-mailak 
eskatzen dituen 
konpetentzia 
minimoak bereziki 
lantzea.  

- Klasean ikusitakoa 
menperatzen 
laguntzea. 

- Eguneroko lanaren 
hobekuntza. 

- Komunikazio 
gaitasuna.  

- Ikus-entzunezkoak, 
testu-liburuak, 
ariketa-egokituak, 
Webguneak, 
irakurketa liburuak, 
aldizkariak, 
egunkariak… 

- Aurreko ikasturtean 
euskara eta literatura 
ikasgaia gainditu ez 
zuten ikasleentzako 
tailerra da; hau 
gainditu arte luza 
daitekeena.  

“BEKOPLAZA 
ALDIZKARIA” 

- Euskara mintegiko 
irakasleak 

- HNPko  arduradunak 

 
- Ikasturte osoa  

 

- Maila 
desberdinetako 
ikasleak  

- Testu periodistiko 
ezberdinen lanketa. 

- Testu ulermen eta 
produkzio 
trebakuntza… 

- Zeharka, 
hizkuntzetako 
ikasgaietako testu 
lanketen 
errefortzua 

- Ikasturtean zehar 
egiten diren 
ekintza ezberdinak 
erreportaje, iritzi 
artikulu… 
formuletan ematea 
Beko Plaza 
aldizkaria 
argitaratzeko 
testuak sortuz.   

- Gelan erabilitako 
materiala: IKT 
baliabideak, ikus-
entzunezkoak, 
Webguneak, 
irakurketa liburuak, 
aldizkariak, e.a. 

- Ikasturtearen bukaeran 
ikastetxeak 
argitaratzen duen 
Bekoplaza aldizkaria 
sortzeko eman behar 
diren urratsak ikasturte 
osoan zehar landuko 
dira. 
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ekarriko dio 
ikasleari. 

- Testu hauen 
egitura ulertu eta 
erabiltzen jakitea.  

“GAZTELANIA 
ERREFORTZUAK” 

- Gaztelania mintegiko 
irakasleak 

 

- Ikasturte osoa 

 

- DBHko maila 
guztietako ikasleak 

- Trebetasunak 
garatzea 
ikasleengan 
autonomo moduan 
lana egiteko. 

- Ulermen eta 
adierazmen 
minimoa lortzea, 
bai ahozkoa bai 
idatzizkoa. 

- Ikasgaiaren 
minimoak lortzea 

- Testuaren 
ulermena eta 
laburpena.   

- Testu idatziaren 
koherentzia eta 
kohesio maila. 

- Adierazmenaren 
Kohesioa eta 
egokitzapena. 

- Hiztegiaren maila 

- Genero 
desberdinetako 
testuak, ahozkoak 
zein idatzizkoak. 

- Ikus-entzunezko 
errekurtsoak. 

- IKT baliabideak 

- Testu idatziak, 
entzumenak…, beti 
erakargarriak izango 
dira. Laburpen teknika 
desberdinak erabiliko 
dira 

- Ariketa mota oso 
desberdinak izango 
dira 

- Etxeko lanetan 
laguntza izango da. 

“GAZTELANIA 
IKASGAIA GAINDITU 
GABEKOEN 
JARRAIPENA” 

- Gaztelania mintegiko 
irakasleak 

 
- Gainditu gabeko 

azterketa dataren 
arabera. 

- DBHko maila 
guztietako ikasleak 

- Ikasgaiaren 
minimoak lortzea  

- Hizkuntza edukiak 
eta literarioak 
lantzea 

- Ortografia 
menperatzea 

- Testu motak 
bereiztea 

- Testuen elementu 
esanguratsuak 
identifikatzea 

- Ulermen eta 
adierazmen maila 

- Testu liburua 

- Genero 
desberdinetako 
testuak, ahozkoak 
zein idatzizkoak. 

- IKT baliabideak 

- Koordinazio lana 
Gaztelania mintegikide 
artean beharrezkoa da. 

- Azterketan ebaluatuko 
diren edukiak eta 
prozedurak landuko 
dira progresiboki. 

“INGELESA 
ERREFOTZUAK” 

- Ingelesa mintegiko 
irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Maila 
desberdinetako 
ikasleak 

- Zailtasunak 
dituzten ikasleei 
laguntza eman. 

- Klasean ikusitakoa 
menperatzen 
lagundu.  

- Ikasgaiak 
markaturiko 
minimoak bereziki 
landu 

- Gelako martxa 
arrunta jarraitzen 
duen ala ez. 

- Gelan erabilitako 
materiala: ikus-
entzunezkoak, 
ariketa liburuak, 
Webguneak, 
irakurketa liburuak, 
aldizkariak,… 

- Hainbatentzat, eta 
hizkuntza bat lantzen 
ari garela kontuan 
hartuta, kurtso osorako 
tailerra izan daiteke. 
Dena den, zenbait 
ikaslerentzat tailer 
puntuala izango da, 
menperatzen ez duen 
horretaz jabetu arte 
langai izango duena.  
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- Atal honetan 
derrigorrez aipatu 
behar dira beste bi 
motako ikasleak: HIPI-
ak eta gaia aurreko 
ikasturtetik 
suspenditurik dutenak. 

“IRAKURKETAREKIN 
DISFRUTATU” 

- Hizkuntza 
mintegiko irakasleak, 
ahal bada lehen 
ziklokoa. 

- Printzipioz 
Gaztelaniakoa. 

 
- Astean ordubeteko 

saio bat. (30 ordu) 

- Lehen zikloko 
ikasleak, maila 
akademikoari 
begiratu gabe eta 
zailtasunak 
badituzte are eta 
hobeto. 

- Irakurketa eta 
idazketa 
jolasarekin eta 
atseginarekin 
erlazionatzea. 

- Saio atsegina eta 
guztiz librea izatea 
eskola 
curriculumetik 
erabat kanpo. 

-  Giro egokia lortu 
ezkero, 
irakurketaren 
ulermenean 
hobekuntza 
lortzea. 

- Ahozko laburpen 
orokorrak, beti 
ere, sentsazio 
positiboak 
azpimarratuz. 

- Marrazki eta 
muralen bidez 
narrazio baten 
kontestua 
azaldu… 

- Ulermen galderak 
ere tarteka egin 
daitezke 

- Komikiak, liburuak 
(ohikoak ez di 
direnak. Oso 
zaharrak, imajina 
asko dutenak, 
bereziak…) 

- Antzerki baten 
testua landu eta 
taldearen artean 
antzeztu… 

- Egunkari eta 
aldizkariei ere 
tarte bat egin 
daiteke.(bidaiak, 
animaliak…) 

- Irakurketa, 
atsedenaldi eta 
erlaxaziorako tartea 
izango da. 

- Testu idatziak eta 
imajinak estimulu eta 
ikas mina sortzeko 
erabiliko dira, 
kontestu 
akademikotik kanpo. 

 
 

 

 

ORIENTAZIO MINTEGIA 

  

JARDUERA 
ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK 

LORPEN  
ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“ORIENTAZIOKO 
BAKARKAKO 
BILERAK” 

- Orientatzailea 

 
- Ikasturte osoa 

- Ikasleak eta 
gurasoak. Ikasleak 
lehentasunez. 

- Bizitzarako 
trebetasunak, 
estrategiak … 
lantzea. 

- Bakarkako bileren 
eskaera kopurua  
izango da 
arrakastaren 
adierazlea. 

- Beharren 
araberakoa. 
Praktika arruntaren 
osagarria ere izango 
da. 

- Orientatzaileak ikusiko 
du noiz, nola, norekin … 
erabili behar diren saio 
hauek edota ikasleen 
demandak zein 
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neurrietan  kontuan 
hartu. 

“EUSKARA ETA 
GAZTELANIAN 
DERRIGORTZEN 
DIREN 
IRAKURKETA 
LIBURUEN 
IRAKURKETA 
ESANGURATSUA”  

- PT irakasleak 

 
- Ikasturte osoa 

- Autonomian eta 
irakurketa 
esanguratsua 
egiteko zailtasunak 
dituzten 1 eta 2 
mailako ikasleak. 

- Arloa gainditzeko 
beharrezkoa den 
helburua lortzea. 

- Irakurketa 
autonomoa lortzeko 
bidea lantzea 
irakurketa 
esanguratsua 
finkatuz. 

- Mintegiak 
adostutako 
irakurketa liburuak. 

- Liburuak. 

- Adierazpena 
lantzeko uneak. 

- Prestatutako 
galdera sortak eta 
testak  

 

- Irakurketa arretatsua 
egiteko zailtasunak 
dituzten 5-6 ikasle 
gehien 

- Irakurketa ozena ere 
landuko da. 

- Ahozko galderak eta 
jolasaldi zuzenduak 
tartekatuko dira. 

 

 

ZUZENDARITZA 
 

JARDUERA ARDURADUNAK 
IRAUPENA  

HARTZAILEAK  HELBURUAK LORPEN  
ADIERAZLEAK 

BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“BANAKAKO 
ARRETA” 

- Zuzendaritza 

 
- Ikasturte osoan 

zehar 

- Gurasoak 

- Ikasleak 

- Herriko eragileak 

- Hezkidetza, 
bizikidetza eta 
ekitatea sustatu 

- Ikasturtean zehar 
izandako 
hitzorduen kopurua 

- Ikastetxeko 
zuzendaritza gunea 

- Hitzordu digitalak 

- Interneten bidez 

- Zuzendaritza taldeak 
gurasoei eta ikasleei 
banakako arreta 
eskainiko die kurtso 
osoan zehar.  

- Aurre-zita eskatu 
beharko da, Inikaz, 
telefonoz edo web 
orrian dagoen link-aren 
bitartez. 

“INIKA-REN 
ERABILERA” 

- Zuzendaritza. 
- INIKA enpresako 

arduraduna 
 

- Urrian, bi saio 

- Gurasoak - Komunikaziorako 
plataforma honen 
errekurtsoak eta 
eragilera gurasoei 
helarazi  

- Parte hartzen duten 
gurasoen kopurua 

- Informatikako gela 
- Ordenagailuak 
- INIKA aplikazioa 

- Eskolako estamentuen 
arteko komunikaziorako 
erabiltzen den 
errekurtso telematiko 
hau gurasoei erakusteko 
eta bere aukerak 



33   ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

- Gurasoen arteko 
ezagutza bultzatu 

ulertarazteko nahian 
antolatutako ikastaroa.  

 

 

GURASO ELKARTEA 
 

JARDUERA ARDURADUNAK 
IRAUPENA  HARTZAILEAK  HELBURUAK LORPEN  

ADIERAZLEAK BALIABIDEAK DESKRIBAPENA  

“INGELESA 
HIZKUNTZARAKO 
HURBILKETA 
MINTZAMENA ETA 
ENTZUMENAREN 
BITARTEZ”” 

- Guraso elkartea 

 

- Ikasturte osoa 

- DBHko ikasle 
guztiak 

- Ingelesa ikasgaia 
esparru teorikotik at 
jorratu. 

- Mintzamena eta 
entzumena landu  

- Parte hartuko duten 
ikasleen kopurua. 

- Kurtsoaren 
bukaerako inkestan 
islatzen den 
asebetetze maila. 

- Ikastetxeko gela bat 

- Ikastetxeko ikus-
entzuneko 
baliabideak. 

- Mintzamena eta 
entzumena landu nahi 
dira, batez ere esparru 
hauek ohiko 
irakaskuntzan lantzeko 
behar den denborarik ez 
dagoelako. 

“EUSKAL 
DANTZAK” 

- Guraso elkartea 

 

- Ikasturte osoa 

- Maila guztietako 
ikasleak 

- Oiartzungo zein 
eskualdeko 
kulturarekin loturiko 
euskal dantzak 
ikastea. 

- Parte hartuko duten 
ikasleen kopurua. 

- Kurtsoaren 
bukaerako inkestan 
islatzen den 
asebetetze maila. 

- Ikastetxeko  gela 
haundia. 

- Eskolako ikus-
entzuneko 
baliabideak 

- Oiartzungo euskal 
dantzetako aditu baten 
eskuz emango da tailer 
hau. 

- Eskolako jai eta 
ospakizun zein herri 
mailakoetan parte 
hartzeko aukera 
bermatuko da 

“IDAZKERA 
DIGITALA” 

- Guraso elkartea 

 

- Ikasturte osoa  

- Maila guztietako 
ikasleak 

- Ordenagailuko 
teklatua era egokian 
erabiltzen ikasi 

- Ikastaroan parte 
hartzen duten 
ikasleen kopurua 

- Kurtsoaren 
bukaerako inkestan 
islatzen den 
asebetetze maila. 

- Informatika gela. 

- Informatikako 
gelaren 
ordenagailuak 

- Idazkera digitaleko 
on line-ko 
programak 

- Mekanografian 
trebatzeko baliabideak 
jarri behar dira ikasleek 
idazkera digitalaren 
arauak ezagutu ditzaten. 

“ABESBATZA” - Guraso elkartea - Kantuarekiko 
zaletasuna duten 

- Musikarekiko 
zaletasuna landu 

- Parte hartuko duten 
ikasleen kopurua. 

- Ikastetxeko 
liburutegia 

- Guraso elkarteak 
antolatutako tailerra. 
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- Ikasturte osoa 

DBHko ikasle eta 
gurasoak 

- Ikasleen arteko 
harremanak landu 
musikako 
disziplinaren 
bitartez 

- Ikastetxeko 
gurasoen arteko 
ezagutza indartu 

- Kurtsoaren 
bukaerako inkestan 
islatzen den 
asebetetze maila. 

- Ikastetxeko organo 
elektronikoa 
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4.2.- JARDUERA PROPOSAMENAK, KONPETENTZIAK ETA IKASTETXEAREN NORTASUNA 

 

 ZEHAR KONPETENTZIAK DIZIPLINA-KONPETENTZIAK IKASTETXEKO JARDUTEAREN OINARRIAK 
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1. FISIKA-KIMIKA ERREFORTZUAK X X  X   X X      X X  X  X 

2. NATUR ZIENTZIAK MINTEGIKO IKASGAIAK 
GAINDITU GABEKOEN JARRAIPENA 

X X   X  X X     X X     X 

3. AGENDA 21-EKIMEN OSAGARRI 
PRAKTIKOAK 

X  X X X X  X  X X  X X   X  X 

4. LEHEN SOROSPENAK   X  X     X  X   X   X X 

5. GEOGEBRA. MATEMATIKA PROIEKTUEN 
BITARTEZ 

X X X X X  X X X     X X  X  X 

6. MATEMATIKA ERREFORTZUAK X X X X X  X X X      X  X  X 

7. ORIENTAZIOKO BAKARKAKO BILERAK X X X X X          X X  X X 

8. GIZARTE  ZIENTZIAK: IKASGAIAK 
GAINDITU GABEKOEN JARRAIPENA 

X X        X X   X   X  X 

9. ZINEMA HISTORIAN X X X X X X    X X    X X X  X 

10. EUSKAL ABESTI ETA MUSIKARIAK 
EZAGUTU ETA GOZATU 

X  X   X    X X   X   X   

11. KARPETA TAILERRA    X X      X        X 

12. ESKALADA  X X X X     X  X X  X  X X X 
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 ZEHAR KONPETENTZIAK DIZIPLINA-KONPETENTZIAK IKASTETXEKO JARDUTEAREN OINARRIAK 
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13. ELIKADURA ETA BARATZA X X X X X   X  X  X X  X  X X X 

14. TXONTXONGILO TAILERRA X X X X X X   X X X  X X X  X  X 

15. MUSIKA TALDEA X X X X X      X X   X  X X X 

16. KOMUNIKAZIO TAILEERA X X X X X X   X X X   X X X X X X 

17. ROBOTIKA X X  X   X  X  X   X     X 

18. ARGAZKIGINTZA X  X X     X X X   X X X X X X 

19. FREECAD IRUDI 3D INPRIMAKETA  X  X   X X X  X  X X  X X X X 

20. LITERATURA SOLASALDIA X  X X X X    X X    X X X X X 

21. NOLA IRAKURRI ARTELAN BAT? X X         X  X X   X X X 

22. EUSKARA ERREFORTZUAK X X    X           X X X 

23. EUSKARA IKASGAIA GAINDITU GABEKOEN 
JARRAIPENA 

X X    X           X X X 

24. BEKOPLAZA ALDIZKARIA X  X X  X    X    X X  X X X 

25. GAZTELANIA ERREFORTZUAK X X    X        X     X 

26. GAZTELANIA IKASGAIA GAINDITU 
GABEKOEN JARRAIPENA 

X X    X             X 



37   ELIZALDE BHI (Oiartzun)- Hauspoa Proiektua 

 ZEHAR KONPETENTZIAK DIZIPLINA-KONPETENTZIAK IKASTETXEKO JARDUTEAREN OINARRIAK 
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27. INGELESA ERREFORTZUAK X X X X X X    X     X   X X 

28. IRAKURKETAREKIN DISFRUTATU X X X  X X         X X  X X 

29. ORIENTAZIOKO BAKARKAKO BILERAK X  X  X     X     X X X X X 

30. EUSKARA ETA GAZTELANIAN 
DERRIGORTZEN DIREN IRAKURKETA 
LIBURUEN IRAKURKETA ESANGURATSUA 

X X X X X X          X X X X 

31. BANAKAKO ARRETA               X X X X  

32. INIKA-REN ERABILERA X  X      X     X X    X 

33. INGELESA X  X  X X          X  X X 

34. EUSKAL DANTZAK X  X        X X    X  X X 

35. IDAZKERA DIGITALA X  X      X     X X   X X 

36. ABESBATZA X  X  X X     X    X    X 

 

 
 

 

  


