qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
UPO — ALAITZ BHI
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
UPO — ALAITZ BHI
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
2020-21
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh
jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio
pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
2020-21

0

UPO — ALAITZ BHI

2020-21

1

UPO — ALAITZ BHI
Edukina
1)

HOBEKUNTZA PLANA ............................................................................................................ 4

2)

ORDUTEGI OROKORRA .......................................................................................................... 6
a)

Ikastetxearen ordutegia .................................................................................................... 6

b)

Irakastordu-ordutegia: ...................................................................................................... 6

c)

Eskola jarduneko ordutegia eta taldeen banaketa egiteko irizpideak .............................. 7

d)

Irakastordu ez diren jardueren denbora banaketa ........................................................... 7

e)

Ikasleekin egotekoak ez diren bi ordu lektiboak ............................................................... 8

f)

Ebaluazioen egutegi-ordutegiak........................................................................................ 8

g)

2. Batxilergoaren maiatzeko egutegia (Maiatzeko azterketa astea) ................................. 8

h)

Tutoreen orduak................................................................................................................ 9

i)

Taldeen antolaketarako erabilitako erizpideak ............................................................... 10

j)

Gurasoekin kurtso hasierako bilerak ............................................................................... 10

3) IKASTETXEAREN HEZKUNTZA-PROIEKTUAREN / CURRICULUMAREN URTEKO
ZEHAZTAPENA ............................................................................................................................. 11
a)

Aniztasunari arreta emateko urteko plana. .................................................................... 11

b)

Orientazio akademikoaren plana. Tutoretza plana ......................................................... 12

c)

Bizikidetza plana (2020-21) ............................................................................................. 25

4)

GOBERNU ORGANOAK ETA KOORDINAZIO DIDAKTIKORAKO ORGANOAK......................... 26
a)

Eskola kontseilua eta klaustroa ....................................................................................... 26

b)

Zuzendaritza taldea ......................................................................................................... 27

c)

Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen urteko lan plana......................................... 27

d)

Departamentuetako urteko lan planak ........................................................................... 27

5)

IKASTETXEKO FORMAKUNTZA PLANA................................................................................. 55
a)

Plan orokorra................................................................................................................... 55

b)

Mintegietako planak ....................................................................................................... 55

6)

JARDUERA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ KANPOKOAK ......................................................... 61
a)

Mintegiz mintegi ............................................................................................................. 61

b)

Kurtsoz kurtso ................................................................................................................. 68

7)

COVID-19 GERTAKIZUN PLANA ........................................................................................... 82

8)

MINTEGIEN PROGRAMAZIOEN ADOSTASUN DOKUMENTOAK .......................................... 83

2020-21

2

UPO — ALAITZ BHI

2020-21

3

UPO — ALAITZ BHI
1) HOBEKUNTZA PLANA
HELBURUAK

ADIERAZLEA

JOMUGA

CoViD-19 eginkizun Plana
prestatu

UPO

%100

2019-20 ikasturtean pandemia
dela eta galdutakoa, ikasturte
honetan berreskuratu

Programazioak

%100

Balizko urrutiko hezkuntzako
ebaluazioa prestatu

Programazioak

%100

Programazioen berrikuspena
ikasturtearen hasieran hobetu,
amaierako ebaluazioaren
emaitzetara egokitzeko
(memorian jasota bezala).
(Autoebaluaziotik)

Mintegien
programazioak

%100

Irakasleak ikasleen asistentzia
eta puntualitatearen kontrola
hobetu.

Educan sartu
gabeko faltak

0

2020-21

EKINTZAK

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

EGUTEGIA

Hezkuntza Sailak
argitaratutako plana gure
egoerara moldatu eta
argitaratu
Departamentuen
programazioetan iaz ikasleek
barneratu eta gainditu ezin
izan zutena aurten
berreskuratzeko prozedurak
sartu
Departamentuen
programazioetan urrutiko
hezkuntzako ebaluaziorako
sail berezia sartu
Aurreko ikasturteko
oroitidazkiko ebaluazioa
erabili programazioan
sartzeko

Zuzendaritza
taldea + CoViD
arduraduna

Web-gunea eta UPO

Kurtso
hasieran

Mintegi buruak

Oroitidazkia +
Programazioa

Urrian

Mintegi buruak

Programazioa

Urrian

Mintegi buruak

Oroitidazkia +
programazioa

Urrian

Educan hutsuneak eta faltarik
gabeko justifikazioak bilatu.
Errudunari jakinarazi.

Ikasketa burua

Educa

Ikasturte
osoan
zehar
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(Autoebaluaziotik)
Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua
garatu.
(Kurtso hasierako
aginpideetatik)
Eremu eszenikoaren obrak
bultzatu

2020-21

Sentsibilizazio
eta diagnostiko
faseak

Burutzea Batzordea sortu eta
diagnostiko fasea egin

KPB + Batzordea

Departamentuak
emandako
materiala + Educa

Ikasturte
osoan
zehar

Obrak

Hasi

Zuzendaria

Txostenak, deiak,
emailak, bilerak,
e.a.

Ikasturte
hasieran

Departamentuko Azpiegituren
sailarekin kontaktua
mantendu
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2) ORDUTEGI OROKORRA
a) Ikastetxearen ordutegia
Ikastetxea eta bere instalazioak ahalik eta denbora gehien irekita egon behar dira, ikastordu saioetara
bakarrik ez mugatuz. Irakastordu ez diren bestelako jarduerak (guraso bilerak, eskolaz kanpoko ekintzak,
hitzaldiak, ikastaroak …) oztoporik gabe garatzeko, ikastetxea ondoko ordutegian egonen da irekia.
Astelehenetik ostiralera bitartean goizeko 7,50etatik arratsaldeko 19:30etara. Ikastetxea eskola
oporraldietan ere irekita egonen da honako ordutegiarekin: Astelehenetik ostiralera goizeko 9:00etatik
eguerdiko 14:00etara. Aldez aurretik programaturiko ekintzak, koordinazio bilerak, klaustroak, mintzaldiak,
ikastaroak eta bestelako jarduerak burutzen direnean ikastetxeko ordutegia luzatuko da ixteko orduari
dagokionez, ekintza hauek amaitu arte. Kasu hauetan atezainek legez urteko jardunaldia betetzeko falta
zaizkien orduak konpensatuko dituzte. Idazkaritzaren ordutegia, goizeko 8:00etatik eguerdiko 15:00 arte
izanen da.

b) Irakastordu-ordutegia:
DBH
Astelehena Asteartea
8.15-9.10

1. saioa

9.10-10.05

2. saioa

10.05-11.00

3. saioa

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

11.00-11.25
11.25-12.20

4. saioa

12.20-13.15

5. saioa

13.15-14.10

6. saioa

BATXILERGOA
Astelehena
8.15-9.10

1. saioa

9.10-10.05

2. saioa

10.05-11.00

3. saioa

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

11.00-11.25

2020-21
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11.25-12.20

4. saioa

12.20-13.15

5. saioa

13.15-14.10

6. saioa

14.10-15.05

7. saioa

Ordutegi hauek pandemiari esker alda daitezke (ikus Eginkizun Plana).

c) Eskola jarduneko ordutegia eta taldeen banaketa egiteko irizpideak
•

Aniztasunaren trataerako laguntza eta heziketa indartze neurriak beharren arabera talde
guztietan jarriko dira.
Hautagaiak diren irakasgaietan aukera zabala eskainiko zaie ikasleei.
Tutoreak eta Orientatzailearen koordinaziorako bilerak mailaka egingo dira.
CoViD pandemia dela eta, sektoreak osatuz egin dira taldeak (ikus Eginkizun Plana).

•
•
•

d) Irakastordu ez diren jardueren denbora banaketa
•

Departamentu Didaktikoaren Koordinaziorako bilera astean ordubete, ordutegi orokorrean
sartuta:

Saio

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

1.
2.

Teknologia

3.

G.Heziketa
Biologia
Plastika

4.

Frantsesa Latina

5.

Fis-Kim

Orientazioa
Musika
Filosofia

Gaztelania

Euskara
Gizarte

Matematika

Ingelesa

6.
7.

•

Tutoretza - Koordinazioa: Maila bereko tutoreak, astean behin koordinazio bilera
orientatzailearekin.

2020-21
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Saio

Astelehena

Asteartea

Asteazkena

DBH 3

DBH 2

Osteguna

Ostirala

1.
2.
3.

DBH 1

DBH 4

4.

Ba 2

5.

Ba 1

6.

e) Ikasleekin egotekoak ez diren bi ordu lektiboak
86/2018 Agindu Foralean zehaztutako bi ordu lektibo horiek honela sailkatu ditugu:

•

•

Ordu bat irakastaldeak eta lan taldeak koordinatzeko. Taldeak osatzen dituzten kideen
arabera bilduko dira. Batzutan eskola-ordutegiaren barne biltzea batzutan ezinezkoa izango
delakoan, asteazkeneroko arratsaldeko ordu bat (16:30-17:30) erreserbatu da ordutegi
ofizialean.
Eskola ordutegiaren barneko beste ordu lektibo bana izango dute irakasle guztiek proiektu,
programa edo planetan lan egiteko.

Ikastetxean ikasturte honetan garatuko diren proiektuak edo planak honako hauek dira:

•
•
•
•

Eraldaketa digitala. Arduraduna: Mikel Domeño.
Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua. Arduraduna: Batirtze Ccabello.
Sormen digitala. 3. mailan musika, plastika eta euskara ematen duten ikasleek osatuta.
CoViD-19. Arduraduna: Xabi Mina.

Proiekto bakoitzean batzorde bat osatuko da, zeinak ikasturtean zehar dagokion lana garatuko duen,
maiatzan edo txostena KPBn aurkezteko.

f) Ebaluazioen egutegi-ordutegiak
•
•
•
•
•

Aurre-ebaluazioa: Irailak 30
Lehen ebaluazioa: azaroak 18 (2. batx), 25 (beste guztiak)
Bigarren ebaluazioa: otsailak 10 (2. batx), 24 (beste guztiak)
Azken ohiko ebaluazioa: maiatzak 12 (2. batx), ekainak 16 (beste guztiak)
Azken ebaluazio berezia: ekainak 23

g) 2. Batxilergoaren maiatzeko egutegia (Maiatzeko azterketa astea)
Batxilergo 2. mailako ikasleek selektibitate edo hauta-froga dutela medio maiatzaren 12rako azken
ebaluazioa egingo da. Koordinazio Pedagogikorako Batzordeak hartutako erabakiaren ondorioz maila
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honetan 3. ebaluazioaren azterketa guztiak eta errekuperaketak zazpi egunetan ezarriko dira. Zuzendaritzak
azterketa-egutegia prestatuko du.

h) Tutoreen orduak
Tutoreek honako ordutegi hau daukate gurasoak jasotzeko:

2020-21

Taldea

Tutorea

Tutoretza gurasoekin

DBH 1A

Amaia Dominguez

Ostirala 4. saioa

DBH 1B

Amaia Dominguez

Ostirala 4. saioa

DBH 2A

Saioa Oskoz

Osteguna 4. saioa

DBH 2B

Ana Turunbai

Ostirala 5. saioa

DBH 3A

Pati Alonso

Ostirala 5. saioa

DBH 3B

Haritz Basterretxea

Asteartea 3. saioa

DBH 4A

Joana Lobo

Asteazkena 3. saioa

DBH 4B

Gerizpe Iraola

Asteazkena 4. saioa

BATX 1A

Xabier Sagastibeltza

Asteartea 3. saioa

BATX 1B

Jesus Mari Beltza

Asteazkena 3. saioa

BATX 1C

Ane Lezama

Asteazkena 3. saioa

BATX 1D

Saioa Ura

Osteguna 4. saioa

BATX 2A

Aritz Estibez

Asteartea 3. saioa

BATX 2B

Ibai Zubizarreta

Asteartea 3. saioa

BATX 2C

Maite Larrea

Astelehena 3. saioa

BATX 2D

Edurne Beaumont

Astelehena 2. saioa
9

UPO — ALAITZ BHI

i) Taldeen antolaketarako erabilitako erizpideak
•

1DBH.ko taldeak egiterakoan Lehen Hezkuntzatik jasotako informazioa kontutan hartu da.

•

DBHko gainontzeko taldeetan, aurreko kurtsoetako tutoreak eta irakasleek ikastaldeak osatzen
dituzte honako irizpideekin:

-

ikasle-kopuru antzekoa izatea

-

sexuen oreka lortzea

-

errepikatzaileak ez multzokatu talde batean

-

ikasleen ezaugarri bereziak kontutan hartu

j) Gurasoekin kurtso hasierako bilerak
Irailaren 16an gurasoekin bilduko dira tutoreak.

2020-21

10

UPO — ALAITZ BHI
3) IKASTETXEAREN HEZKUNTZA-PROIEKTUAREN / CURRICULUMAREN
URTEKO ZEHAZTAPENA
a) Aniztasunari arreta emateko urteko plana.
Ikasleen beharrei erantzuteko badira zenbait hezkuntza neurri berauen arretan har daitezkeenak.
Neurri hauen deskribapen eta zehaztapena Aniztasunaren Trataerarako Planean azalduta eta gure
Hezkuntza Proiektuan islatuta daude.
Horrez gain, DBHko Ebaluazioa eta Promozioa arautzen dituen Foru Dekretuan agertzen dira
hezkuntza-neurri batzuen azalpena. Izendapen horri jarraituz, aurten hartuko diren neurriak eta
institutuko zenbait ikaslek jasoko dituztenak ondoko lerroetan zehaztuta daude:

❑

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak:
❑

Hartutako neurria

❑

Ikasle kopurua

❑

Hezkuntzako errefortzua (HE)

❑

3

❑

Hezkuntzako errefortzua curriculumera sarbideko
egokitzapenarekin (HE-CSE)

❑

5

❑

Berreskurapen
izateari lotuta

❑

Berreskurapen Programa (BP): errepikapenari lotuta

Programa

(BP):

gainditugabeak

Hartutako neurria

Ikasle kopurua

Curriculum egokitzapen garrantzitsua (CEG) eta/edo
Hezkuntzako errefortzua (HE)

2

❑

Ikasteko zailtasunak dituzten ikasleak
Hartutako neurria

Ikasle kopurua
3

Hezkuntzako errefortzua (HE)
Hezkuntzako errefortzua
egokitzapenarekin (HE-CSE)

2020-21
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Berreskurapen Programa (BP): gainditugabeak izateari
lotuta

2

Berreskurapen Programa (BP): errepikapenari lotuta

❑

Gaitasun handiko ikasleak
Hartutako neurria

Hezkuntzako errefortzua curriculuma aberasteari lotuta
(HE-CAL)

❑

Ikasle kopurua
5

Eskolako ibilbide edo baldintza pertsonalak direla eta, laguntza beharrak dituzten ikasleak.
Hartutako neurria

Ikasle kopurua

Berreskurapen Programa (BP): gainditugabeak izateari
lotuta

3

Berreskurapen Programa (BP): errepikapenari lotuta

1

Hezkuntza Errefortzua (HE)

4

Curriculum Eguneratzeko Plana (CGP)

1

b) Orientazio akademikoaren plana. Tutoretza plana
1.- TUTORETZAREN DEFINIZIOA

Irakaskuntza eta hezkuntza lotzen dituen irakasle-lanaren funtsezko osagaia da tutoretza,
bere helburua ikaslearen garapen pertsonala eta osoa sustatzea delarik. Edozein hezkuntza
jarduera, pertsona ezberdinek osatutako talde bati zuzendua den aldetik, ezagutza-transmisioa edo
heziketa hutsa baino zerbait gehiago badela azpimarratzen du tutoretzak. Horrela bada, tutoretza
eta hezkuntzaren pertsonalizazioa harreman estua duten kontzeptuak dira: ikaskuntza eta
irakaskuntza prozesuen indibidualizazioan du oinarria tutoretzak. Izan ere, berezko ezaugarriak eta
beharrak dituzten pertsona zehatzak, eta aldi berean pertsona osoak (garapen pertsonalaren eremu
ezberdinak integratuz) hezten direla hartzen da kontuan tutoretzan.

Hori dela eta, Tutoretza irakaslego osoari dagokion funtzioa dela nabarmendu beharra dago:
ikasleen beharretara erantzuteak eta, beraz, beraien garapen pertsonala lortzeak irakasle guztien
partehartze eta elkarlana eskatzen du. Azkeneko hau gauzatu ahal izateko, tutorearen figura
2020-21
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agertzen da, ikasle talde batekin lotutako tutoretza-jarduera guztien koordinazio eta ardura hartzen
duena.

2.- TUTORETZAREN BETEBEHARRAK

Ikastetxeen Erregelamendu Organikoan tutoreen funtzioei buruzko atala abiapuntutzat
hartuta, tutoretzaren eginkizuna hiru eremutan burutzen dela aipatzekoa da: ikaslegoa, irakaslegoa
eta familiak. Eremu bakoitzari egokitutako betebeharrak ondoko hauek lirateke:

Ikaslegoa:
▪ Ikasleen ezagupena izan eta jarraipena egin: beraien interesak ezagutu, taldean zein
zentroan integrazioa erraztu, beraien arazo edo kezkak bideratu, beraiekin bilerak
izan (taldeka nahiz bakarka),...
▪ Zentroko bizitza eta funtzionamendu barruan jarrera partehartzaileak bultzatu.
▪ Hezkuntza zein lanbide aukera ezberdinen aurrean, ikaslegoari orientazioa eta
aholkuak eman.

1.

2. Irakaslegoa:
▪ Taldeko irakaslegoaren irakaslana koordinatu eta denen elkarlana bultzatu: ikasleen

segimenduan informazio-trukea bideratu, ebaluazio-prozesua koordinatu, balizko
arazo edo kezken aurrean bitartekari lana burutu,...
3. Familiak:
▪

Gurasoei informazioa eman: ikasketa errendimendu edo irakaskuntza jardueren
gaineko informazioa eman, ez-etortzeen berri eman, ikasturterako plangintza eta
funtzionamendurako arauei buruzko informazioa eskaini,...
▪ Gurasoekin lankidetza bultzatu: ikasleen lanen antolaketan eta segimenduan partehartzea
eskatu, bilerak egin (taldekakoak nahiz bakarkakoak),...
▪ 3.- TUTORETZAREN HELBURU ETA JARDUERAK
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.1.- Helburuak:
Ikastalde zein zentroko dinamika eta funtzionamenduaren barruan, ikaslegoaren integrazioa eta
partehartzea erraztu.
Ikaslegoaren ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuen segimendu pertsonalizatua burutu.
Ikasleei beraien garapen pertsonalean lagundu.
Ikasketa edo eta lanbide etorkizunari buruz informazioa eman ikasleei eta erabakiak hartzen
lagundu.
Irakasleen koordinazioa bideratu eta ikasleen gaineko segimenduan nahiz erabakietan beraien
partehartzea bultzatu.
Gurasoei beraien seme-alaben ikasketa eta egokitzapen egoeraren berri eman.

2020-21

13

UPO — ALAITZ BHI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Hezkuntza edo eta lanbide aukera ezberdinei buruz informazioa eman gurasoei eta beraien
seme-alabei erabakiak hartzen lagundu.
Familia eta ikastetxearen arteko komunikazioa eta lankidetza bultzatu.
3.2.- Jarduera orokorrak:

3.2.1.- Ikasleekin
Harrera eguna
Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
Ikasleei buruzko hasierako informazioa.
Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu beste prozedimendu batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz, taldeko dinamika aztertuz,...).
▪ Taldeko ordezkariaren ezaugarriak eta betebeharrak ezarri.
▪ Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.
Ikasleen ordutegi eta eginbeharren antolaketa (beraien plangintza pertsonala egiten
lagundu).
Ikastearen antolakuntza eta ikasteko teknikak.
Ikasleekin ikasturtean zehar banakako elkarrizketak.
Ikasleei, beraien ebaluazioen emaitzak apuntatu eta baloratzeko fitxak banatu.
Ebaluazioen emaitzak baloratu eta komentatu ikasleekin
Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak eztabaidatu eta bideratu (jaiak, bidaiak, unez
uneko gertaerak,...).
Ikasleen garapen pertsonalerako lagungarriak diren gaiak landu (norberaren ezagupena,
autoestimua, pertsonen arteko harremanak, sexualitatea, sustantzien kontsumoa,
koedukazioa, teknologia berriak,...).
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo aukera ezberdinei buruzko informazioa.
Ikasleen hezkuntza nahiz lanbide interesak jasotzeko galdetegiak egin.
Ikasleei, beraien interes eta gaitasunen araberako etorkizunerako erabakiak hartzen
lagundu.

3.2.2.- Irakasleekin
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Taldeari buruz informazioa jasotzeko aurreko tutorearekin elkarrizketa izan.
Taldeko zein ikasle jakin batzuei buruzko informazioa trukatu eta erabakiak hartzeko
irakasleen bilerak.
Taldeko irakasleen arteko informazioa modu arinean eskatu eta jasotzeko prozedura.
Tutoretzaren koordinaketa eta ebaluazioa egiteko, mailako tutore eta orientatzailearen
arteko asteroko bilerak.
Guraso bilkurak prestatzeko tutore guztien bilera.
Hasierako ebaluazioa egin eta ikasleen atentziorako erabakiak hartzeko irakasleen bilera.
Ikasleen ebaluazioa egiteko saioak.
Ikasleen etortzeen segimendua.

2020-21
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3.2.3.- Gurasoekin
Ikasturterako ezagutu beharreko informazioak eman ahal izan eta elkarlanerako jarrerak
bultzatzeko, taldeko gurasoekiko kurtso hasierako bilkura.
❑ Gurasoekin banakako elkarrizketak ikasturtean zehar (ikaslearen gaineko informazioa jaso,
segimendua egin eta beharreko neurriak proposatu eta adosteko).
❑ Ikasle bakoitzaren ebaluazio-emaitzak jasotzen dituen txostenak bere gurasoei eman hiru
hilez behin.
❑ Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo aukera ezberdinei buruzko informazioa eskaini.
❑ Ibilbide edo aukera ezberdinen artean, beraien seme edo alabarentzat erabakirik egokiena
hartzeko elkarrizketak.
❑ Beraien seme-alaben etortzeen gaineko segimenduaren komunikazioa.
Orientazio akademikoaren plana. Tutoretza Plana. Bizikidetza Plana (2020 - 2021)
❑

2020-21
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3.3.- Mailaz mailako jarduerak eta tenporalizazioa

3.3.1.- DBHko 1. maila:

Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

1.
hiruhi
l.

2.
hiruh
il

3.
hiruhi
l.

Eskaeraren
arabera

Harrera eguna

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
❑ Ikasleei buruzko hasierako informazioa jaso
galdetegien bidez.
❑ Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu
beste prozedimendu batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin
nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz,
taldeko dinamika aztertuz,...).
❑ Taldeko
ordezkariaren
ezaugarriak
eta
betebeharrak ezarri.
● Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.
❑

❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Lanerako antolaketa eta plangintza.

❑

Covid 19 eta Itxialdiari buruzko hausnarketa.

❑

Gazteentzako baliabideak ezagutu: Baragazte

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.
Ebaluazioen emaitzak baloratu eta komentatu
ikasleekin.
Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak
eztabaidatu eta bideratu (jaiak, irteerak, unez
uneko gertaerak,...).
Ikasleen garapen pertsonalerako lagungarriak
diren gaiak landu (norberaren ezagupena,
autoestimua,
elkarbizitza
eta
taldeko
harremanak, sexu heziketa eta genero

❑
❑

❑

2020-21
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berdintasuna, teknologia berrien eta sare
sozialen erabilera egokia, aniztasuna eta giza
eskubideak, etxeko arriskuen prebentzioa, ...).
❑ Elkarbizitza
egitasmoaren helburuak eta
baliabideak ezagutzera eman ikasleei.
❑ Elkarbizitza egitasmoak proposatzen dituen
jarduerak aurrera eraman
3.3.2.- DBHko 2. maila:

Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

1.
hiruhi
l.

2.
hiruh
il

3.
hiruhi
l.

Eskaeraren
arabera

Harrera eguna

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
❑ Ikasleei buruzko hasierako informazioa jaso
galdetegien bidez.
❑ Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu
beste prozedimendu batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin
nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz,
taldeko dinamika aztertuz,...).
❑ Taldeko
ordezkariaren
ezaugarriak
eta
betebeharrak ezarri.
● Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.
❑

❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Covid 19 eta Itxialdiari buruzko hausnarketa.

❑

Lanerako antolaketa eta plangintza.

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

Ebaluazioen emaitzak baloratu eta komentatu
ikasleekin.
Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.
Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak
eztabaidatu eta bideratu (jaiak, bidaiak, unez
uneko gertaerak,...).

❑
❑

2020-21
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❑

❑
❑
❑

Ikasleen garapen pertsonalerako lagungarriak
diren gaiak landu: elkarbizitza eta taldeko
harremanak, adimen emozionala, sexu heziketa
eta genero berdintasuna, teknologia berrien eta
sare sozialen erabilera egokia, gatzakakonponketa eta kulturarteko bitartekaritza,
etxeko arriskuen prebentzioa, …
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa.
Elkarbizitza egitasmoaren helburuak eta
baliabideak ezagutzera eman ikasleei.
Elkarbizitza egitasmoak proposatzen dituen
jarduerak aurrera eraman
3.3.3.- DBHko 3. maila:
Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

Harrera eguna

❑

❑

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
Ikasleei buruzko hasierako informazioa jaso
galdetegien bidez.
Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu
beste prozedura batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin
nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz,
taldeko dinamika aztertuz,...).
Taldeko
ordezkariaren
ezaugarriak
eta
betebeharrak ezarri.
Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Covid 19 eta Itxialdiari buruzko hausnarketa.

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

Ebaluazioen emaitzak baloratu eta komentatu
ikasleekin.
Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.

❑
❑

❑

❑

2020-21
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❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑

Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak
eztabaidatu eta bideratu (jaiak, bidaiak, unez
uneko gertaerak,...).
Ikasleen garapen pertsonalerako lagungarriak
diren gaiak landu (elkarbizitza eta taldeko
harremanak, koedukazioa eta berdintasuna,
sustantzien ezagupena eta kontsumoa, sexu
heziketa, teknologia berrien eta sare sozialen
erabilera egokia, aniztasuna eta giza eskubideak,
RCP, ...)
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa.
Ikasleen hezkuntza nahiz lanbide interesak
jasotzeko galdetegiak egin.
Ikasleei, beraien interes eta gaitasunen
araberako etorkizunerako erabakiak hartzen
lagundu.
Elkarbizitza egitasmoaren helburuak eta
baliabideak ezagutzera eman ikasleei.
Elkarbizitza egitasmoak proposatzen dituen
jarduerak aurrera eraman
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3.3.4.- DBHko 4. maila:

Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

Harrera eguna

❑
❑

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
Taldeko ordezkariaren
ezaugarriak eta
betebeharrak ezarri.
Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.

❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Covid 19 eta Itxialdiari buruzko hausnarketa.

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.
Ebaluazioen emaitzak baloratu eta komentatu
ikasleekin.
Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak
eztabaidatu eta bideratu (jaiak, bidaiak, unez
uneko gertaerak...).
Ikasleen garapen pertsonalerako lagungarriak
diren
gaiak
landu:
koedukazioa
eta
berdintasuna, sexu heziketa, teknologia berrien
eta sare sozialen erabilera egokia, sustantzien
kontsumoak, RCP, ...
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa.
Ikasleen hezkuntza nahiz lanbide interesak
jasotzeko galdetegiak egin.
Ikasleei, beraien interes eta gaitasunen
araberako etorkizunerako erabakiak hartzen
lagundu.
Elkarbizitza egitasmoaren helburuak eta
baliabideak ezagutzera eman ikasleei.
Elkarbizitza egitasmoak proposatzen dituen
jarduerak aurrera eraman

❑
❑

❑

❑
❑
❑

❑
❑

2020-21

1.
hiruhil
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2.
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l

3.
hiruhil
.
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arabera

●
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3.3.5.- Batxilergoko 1. maila:

Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

Harrera eguna

❑

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu
beste prozedura batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin
nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz,
taldeko dinamika aztertuz,...).
Taldeko
ordezkariaren
ezaugarriak
eta
betebeharrak ezarri.
Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.

❑

❑

❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

On-line jokoak eta bere arriskuak

❑

Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.
Ikasleen intereseko gai, kezka edo arazoak
eztabaidatu eta bideratu (jaiak, bidaiak, unez
uneko gertaerak,...).
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa.

❑

❑

2020-21
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3.
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❑

Ikasleei, beraien interes eta gaitasunen
araberako etorkizunerako erabakiak hartzen
lagundu.

2020-21
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3.3.6.- Batxilergoko 2. maila:

Tenporalizazioa
Ikasleekin

❑

1.
hiruhil
.

2.
hiruh
il

3.
hiruhil
.

Eskaeraren
arabera

Harrera eguna

Ikastetxeko funtzionamendurako informazioak
eman: ordutegiak, egutegia, arauak,...
❑ Ikasleen nahiz taldearen ezagupenean sakondu
beste prozedimendu batzuen bitartez (aurreko
ikastetxe edo tutorearen bitartez, ikasleekin
nahiz gurasoekin elkarrizketatuz, espediente
ezberdinetan bildutako informazioa bilduz,
taldeko dinamika aztertuz,...).
❑ Taldeko
ordezkariaren
ezaugarriak
eta
betebeharrak ezarri.
● Ordezkarien batzarraren funtzioak azaldu.
❑

❑

Taldeko ordezkarien hautaketa.

❑

Ikasgeletako inbentarioa

❑

Ebakuazio simulakroa

❑

Ikasleekin
ikasturtean
zehar
banakako
elkarrizketak.
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa.
Ikasleei, beraien interes eta gaitasunen
araberako etorkizunerako erabakiak hartzen
lagundu.

❑
❑

2020-21
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3.3.7.- Maila guztietan:

Tenporalizazioa
Irakasleekin

❑

Taldeko zein ikasle jakin batzuei buruzko
informazioa trukatu eta erabakiak hartzeko
irakasleen bilerak.
Taldeko irakasleen arteko informazioa modu
arinean eskatu eta jasotzeko prozedimendua
(ikasleen martxaren gaineko fitxa edota
EDUCAren bidez).
Tutoretzaren koordinaketa eta ebaluazioa
egiteko, mailako tutore eta orientatzailearen
arteko asteroko bilerak.
Guraso bilkurak prestatzeko tutore guztien
bilera.
Ikasleen ebaluazioa egiteko saioak.

❑

Ikasleen etortzeen segimendua.

❑

❑

❑

❑

1.
hiruhil
.

2.
hiruhi
l

3.
hiruhil
.

Eskaeraren
arabera

Tenporalizazioa
Gurasoekin

❑

❑

❑

❑

1.
hiruhi
l

2.
hiruhil
.

3.
hiruhil
.

Eskaeraren
arabera

Ikasturterako ezagutu beharreko informazioak
eman ahal izan eta elkarlanerako jarrerak
bultzatzeko, taldeko gurasoekiko kurtso
hasierako bilkura.
Gurasoekin banakako elkarrizketak ikasturtean
zehar (ikaslearen gaineko informazioa jaso,
segimendua egin eta beharreko neurriak
proposatu eta adosteko).
Ikasle bakoitzaren ebaluazio-emaitzak jasotzen
dituen txostenak bere gurasoei eman hiru hilez
behin.
Hezkuntza Sistema eta beronen ibilbide edo
aukera ezberdinei buruzko informazioa eskaini.
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❑

❑

Ibilbide edo aukera ezberdinen artean, beraien
seme edo alabarentzat erabakirik egokiena
hartzeko elkarrizketak.
Beraien seme-alaben etortzeen
inguruko
segimenduaren komunikazioa.

Bizikidetza plana (2020 - 2021)
Hezkuntza Proiektuan jasota dagoen Bizikidetza Planari erantzunez, ondoko hauek dira
aurten tutoretza orduan ikasleekin burutuko diren jarduerak (prebentzio mailan
kokatzen direnak):
●
●
●
●
●
●
●

Elkarbizitza Planaren aurkezpena: DBH-ko 1., 2., 3. eta 4. mailan .
Elkarbizitzan agertu daitezkeen egoerak eta gatazkak aztertu (gehien bat bullying
fenomenoaren ingurukoak): DBH 1. eta 2. mailan.
Genero berdintasuna eta bizikidetza: DBH osoan.
Xenofobia eta arrazakeriaren inguruko jarduerak: DBH 3. eta 4. mailan.
Heziketa Sexuala: DBHko maila guztietan (batez ere harreman eta tratu onak
lantzen diren edukietan) . 4 saiotako tailerra.
Interneteko baliabideak (sare sozialak bereziki) modu egokian erabili: DBH3. eta
4. mailan.
Kattalingune erakundearen aurkezpena: DBH osoan.

c) Bizikidetza plana (2020-21)
Hezkuntza Proiektuan jasota dagoen Bizikidetza Planari erantzunez, ondoko hauek dira
aurten tutoretza orduan ikasleekin burutuko diren jarduerak (prebentzio mailan
kokatzen direnak):
●
●
●
●
●
●
●

Elkarbizitza Planaren aurkezpena: DBH-ko 1., 2., 3. eta 4. mailan .
Elkarbizitzan agertu daitezkeen egoerak eta gatazkak aztertu (gehien bat bullying
fenomenoaren ingurukoak): DBH 1. eta 2. mailan.
Genero berdintasuna eta bizikidetza: DBH osoan.
Xenofobia eta arrazakeriaren inguruko jarduerak: DBH 3. eta 4. mailan.
Heziketa Sexuala: DBHko maila guztietan (batez ere harreman eta tratu onak
lantzen diren edukietan) . 4 saiotako tailerra.
Interneteko baliabideak (sare sozialak bereziki) modu egokian erabili: DBH3. eta
4. mailan.
Kattalingune erakundearen aurkezpena: DBH osoan.

2020-21
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4) GOBERNU ORGANOAK ETA KOORDINAZIO DIDAKTIKORAKO
ORGANOAK
a) Eskola kontseilua eta klaustroa

Eskola-Kontseilua
Ohiko bileraz gain beharren arabera bestelako gaiak planteatuko dira.
Egitasmoa:
Gaiak

noiz

•
•
•
•
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
•

urria

Ikasturte hasierako informazio orokorra.
Ekintza osagarrien onespena
Egutegiaren onespena
Urteko Programazio Orokorraren onespena.
Ebaluazioaren emaitzak
Hauteskundeak
Balantze ekonomikoa
Ebaluazioaren emaitzak
2021/2022 ikasturteko egutegia
Ebaluazioaren emaitzak
Informazio orokorra
Hobekuntza planaren ebaluazioa
Oroitidazkiaren onespena

abendua

maiatza
ekaina

Klaustroa
Gaiak

noiz

•
•
•
•
•

Ikasturte hasierako informazioa
Ordutegi pertsonalen banaketa
Ebaluazioaren emaitzak
Gabonetako jaialdia
Ebaluazioaren emaitzak

iraila

•
•

Aniztasun trataerako planaren onespena
2021/2022 ikasturteko egutegia

maiatza

•
•
•

Emaitza akademikoak
Hobekuntza planaren ebaluazioa
Oroitiazkiaren onespena

ekaina

2020-21
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b) Zuzendaritza taldea
•
•
•
•
•

Zuzendaria: Iosu Mena
Zuzendariordea: Maite Larrea
Ikasketa-burua: Uxue Fdez. De Arroyabe.
Idazkaria: Mariano Gonzalez de Txabarri.
Koordinazio bilera: astelehenetan 4 eta 5. saioetan

KPB, Eskola Kontseilua, eta klaustroaren koordinazioak, curriculum proposamenak, giza
baliabideen kudeaketa, zaintzen antolaketa, guraso zein ikasleekiko harremanak, kanpo
erakundeak, antolaketa akademikoa, tutoretzak, ekintza osagarriak, hornikuntza, gestio
ekonomikoa…eta eguneko eginbeharrak.

c) Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen urteko lan plana
KPB-ko lana taldeka banatuko da. Hilean behin, gutxienez, guztiok bilduko gara talde
bakoitzeko martxa elkarrekin komentatzeko. Landuko diren gaiak denon artean finkatu dugun
hobekuntza planetik ondorioztatzen dira. Hauetaz aparte, bestelako gaiak ere landuko dira
(datorren kurtsoko aniztasunaren tratamendua, ekintza osagarrien onespena,…..).

d) Departamentuetako urteko lan planak
BIOLOGIA
XEDEA

PROZESUA

NOR

NOIZ

INDIKADOREA

1

Departamentu
Didaktikoaren lanplana

Departamentu didaktikoaren
atazak zehaztu eta
denboralizatu

MB

iraila

pd01 dok

2

Departamentu
Didakatikoaren
hobekuntza-plana

hobekuntza-planaren analisia
eta egokitzapena

MB

iraila

pd02 dok

3

Departamentu
Didaktikoaren
formakuntza-plana

irakasleen formakuntza
jardueren zehaztapena

MB

iraila

pd03 dok

4

Jarduera osagarriak

Programazio didaktikoaren
arabera kurtsoka burutuko
diren jarduera osagarrien
egitaraua diseinatzea

MK

iraila

pd04 dok

5

Ikasle
gainditugabekoen
berreskurapen- plana

Berreskurapen-plana diseinatu,
ikasle gainditugabekoei
jakinarazi, akta sinaerazi eta
tutorei informazioa pasa

MK

iraila

pd05 dok
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6

Laborategiko
antolakuntza

Laborategia erabiltzeko
ikastaldeen txandak antolatu

MB

iraila

pd06 dok

7

Programazio
Didaktikoa

Programazio Didaktikoaren
birmoldaketak eta
egokitzapenak burutu eta
onespena eman

MB

urria

Programazioa

Programazio didaktiko
laburrak

Departamentuko programazio
didaktiko laburrak burutu eta
zintzilikatu web orrian

MB

9

Irakurmen-idazmen
plana

Institutuaren irakurmenidazmen plana berrikusi eta
ikasleekin landu klasean

MK

otsaila

bai/ez

9

Koordinazioa

Programazio didaktikoen
jarraipena burutu

MB

iraila→ekaina

bai/ez

10

Hornidura

Beharrezkoak diren hornidura
eskaerak egin

MB

iraila→ekaina

bai/ez

11

Emaitza akademikoak

Ebaluazio bakoitzean lorturiko
emaitza akademikoak aztertu

MB

azaro→ekaina

bai/ez

12

Kanpoko frogak

PISA eta diagnostiko frogen
emaitzak aztertu eta ikasleekin
simulazioak egin

MB

martxo

bai/ez

13

Metodologia

Laborategiko jarduerak egokitu
eta sistematizatu

MK

iraila→ekaina

bai/ez

8

pd07 dok

urria

pd08 dok
bai/ez

Flipped classroom erabileraren
inplementazioa
14

IKT

Plataforma digitalen
inplementazioa

MK

iraila→ekaina

bai/ez

15

Kudeaketa

KPBn adosturiko atazak,
jarduera akademikoak eta
jarduera osagarriak kudeatu

MB

iraila→ekaina

bai/ez

16

Hobekuntza

Departamentu didaktikoaren
puntu sendo eta ahulak
identifikatu eta proposamenak
egin

MB

ekaina

bai/ez

17

Ebaluazioa

Ikasgai bakoitzean
programazioaren arabera
edukinen betetze maila
kuantifikatu

MK

ekaina

pd09dok

ekaina

Oroitidazkia

MB

Departamentu didaktikoaren
plan eta lanen ebaluazioa
18

Oroitidazkia

2020-21

Ikasturtearen datuak,
estatistikak eta bestelako
analisiak burutu eta gauzatu

MB

pd11 dok
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EUSKARA

XEDEA

PROZESUA

ARDURADUN
A

NO
N

INDIKADORE
A

1

Aurreko urteko
emaitzen analisia

Irakasle guztiak

Min

Egina ala ez

2

Hezkuntza
Proiektua eta
Programazio
Orokorra
birplantzeatzea

Irakasle guztiak

Min

Egina ala ez

3

Programazio
didaktikoa
prestatzea

Irailean Batxilergo
eta DBHn izandako
ebaluazioen
emaitzak aztertu eta
hurrengo urteko
arlo eta materiaren
programazioaren
gainean hausnarketa
egin.
Institutuaren
Hezkuntza
proiektua eta urteko
Programazio
Orokorra prestatu
benetan gure
beharrik badago,
eta, beharrik bada,
zuzentzen parte
hartu eta behar
diren proposamenak
igorri zuzendaritza
taldeari eta
klaustroari.
Ezarrita dauden
oinarrizko ildoak
jarraituz,
departamentuko
arloei dagozkien
irakaskuntzen
programazio
didaktikoa egitea.

M. burua

Min

Egina ala ez

4

Orientabide
Departamenduareki
n elkarlana

Orientabide
Departamenduareki
n elkarlanean
aritzea, ikaskuntza
arazoak garaiz
antzeman eta
aurre-neurriak
ipintzeko, bai eta
premia duten
ikasleentzat
curriculum
egokitzapenak
programatu,
prestatu eta
aplikatzeko ere.
Halaber, curriculum
desberdinak
eratzeko

Irakasle guztiak

Min

Egina ala ez

2020-21
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programetako arlo
berariazkoen
programazioa
prestatzen ere
elkarlanean
jardunen dute.
5

Jarduera osagarriak
programatzea

Jarduera osagarriak
programatu eta
aurrera eramatea,
horrelakorik
badago.

Mintegia

Min

Egindako kopurua

6

Irakasleen
formakuntza
sustatzea

Irakasle guztiok

Hezk.
Dep.

Egina ala ez. Ordu
kopurua.

7

Pendienteen
plangintza

M. burua

Min

Egina ala ez

8

Erreklamazioei
erantzutea

Ikastetxeak
eskainitako zein
bestelako
formakuntza
saioetan parte
hartzea, irakasleon
behar eta interesei
erantzunez.
Aurreko urteko
ikasgaia gainditu
gabe duten ikasleei
berreskuratzeko
egin beharrekoa
azaltzea eta behar
diren azterketa edo
lanak prestatzea
Ikasleek ebaluazio
prozesuan eginiko
erreklamazioei
buruzko ebazpenak
ematea, indarra
duen arautegiari
lotuz.

M. burua eta
irakaslea

Min

Bai/ez

9

KPBko gaien
lanketa

KPB.n irteten diren
gaiak lantzea,
baldin eta
pertinentea bada
edo hala propio
eskatzen bazaigu.

Irakasle guztiak

Min

Bai/Ez

1
0

Irakurketa
gaitasuna hobetzea

Ulermenezko
irakurketa lantzeko
proposamenak
mahaigaineratzea
(irakurmena
sustatzeko
hobekuntza
planaren barruan)
eta horiei heltzea
baldin eta
mintegikeei
interesgarriak eta

Irakasle guztiak

Min

Bai/ez

2020-21
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aberasgarriak
iruditzen bazaizkie.

1
1

Idazmen gaitasuna
hobetzea

Euskara idatzia
lantzeko idazlanen
eta hizkuntza
idatzia ardatz duten
proiektuen
proposamenak
mahaigaineratzea
(idazmena
sustatzeko
hobekuntza
planaren barruan)
eta horiei heltzea
baldin eta
mintegikeei
interesgarriak eta
aberasgarriak
iruditzen bazaizkie.

Irakasle guztiak

Min

Bai/Ez

1
2

Kurtsoko memoria
egitea

Kurtsoaren
Amaierako
Memoria
prestatzea, honako
hauek
barne:
programazio
didaktikoa
nola
bete
den
baloratzea,
Curriculum
Proiektuan sartzeko
egin
daitezkeen
aldaketak zehaztea,
jarduera osagarriak,
lortutako emaitzak
eta
Departamentuaren
beraren
funtzionamendua.

Irakasle guztiak

Min

Bai/Ez

FILOSOFIA

XEDEA

PROZESUA

ARDURADUNA NON INDIKADOREA

1

Mintegiko
programazioan eta
ikasleei banatzen
zaion programazio
laburrean argitaratu

M. burua

Min

%100a

M. burua
Unitate didaktiko
bakoitzean ariketa
egokiak proposatu.

Min

42 froga

2

Psikologiaren
ebaluazio eta
kalifikazio
irizpideak
berrikusi.
1. Batxillerren
irakur-ulermena
hobetu.

2020-21
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3

Idazmena
hobetzea
batxillerrean.

4

Diagnostiko
frogaren
emaitzak
aztertu

5 Baloreetan

oinarrituta
dagoen ikasleen
hezkuntzan
sakondu

6 Balore etikoak

7

8

ikasgaia
lantzeko
materialak
prestatu.
Psikologia
ikasgaia
lantzeko
materiala
hobetu.
Klaseko jarrera
egokiak landu
eta bultzatu.

Mikrotestuen
metodologia erabili,
zenbait gogoeta-gai
proposatuz.
Gure ikastetxeko
emaitzak aztertu
puntu ahulak aurkitu
eta zuzendu ahal
izateko
Programazioetan eta
gelako estrategian,
baloreetan
oinarritutako
hezkuntza jaso eta
garatu
Ikasgaia ematen
duten irakasleekin
elkarlanaren bitartez
, materialak osatu.

M. burua

Min

42 froga

M. burua

Min

Ondorio zehatz eta
baliagarriak atera

M. burua

Min

Bai/Ez

M. burua eta
irakasleak

Min

15 dokumentu

Testu berriak osatu
irakurtzeko,
lantzeko eta
komentatzeko.

Psikologia irakaslea

Min

10 dokumentu

Klaseko dinamika
desegokiak sortzean,
gogoeta elkarren
artean portaerak
hobetzeko.

Irakasleak

Min

Bai/Ez

FISIKA ETA KIMIKA
XEDEA

PROZESUA

NOR

NOIZ

INDIKADOREA

1

Departamentu
Didaktikoaren
irakasle berriei
harrera

Irakasle berriei
informazioa eman

MB

Iraila

Bai/ez

2

Programazio
Didaktikoaren
onespena

Programazio
didaktikoaaren
birmoldaketa eta
egokitzapenak burutu eta
onespena eman.

MB

Iraila-Urria

2019-2020 Fisika eta
Kimikako
programazioa

3

Ekintza osagarrien
antolaketa

Ekintza osagarrien
egitaraua diseinatzea

MB,
MK

Iraila-Urria

Bai/ez

4

Jarduerak, kurtsoka
zehaztea.

Erabaki diren jardueren
planifikazioa kurtsoka
planifikatu.

MB,
MK

Iraila-Urria

Bai/ez

5

KPB partehartzea

KPB-an proposamenak
egin eta Institutuaren

MB

I.go hiruhilabetea

Bai/ez

2020-21
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antolamendu orokorrean
parte hartzea.
6

Departamentuaren
irakasleen
formakuntza plana
egitea.

Irakasleen formakuntza
jarduerek zehaztapena

MB

I.go hiruhilabetea

Bai/ez

7

Berreskurapen
programen
zehaztapena

Pendienteak dituzten
ikasleei, ikasgaia
berreskuratzeko
plangintza prestatzea

MB

I.
Hiruhilabetea/
II.
Hiruhilabetea

Berreskurapen
Programak

8

Kudeaketa I

Proposatutako
eginkizunak modu
egokian betetzen diren
ikustea.

MB

I.go hiruhilabetea

Bai/ez

9

KPB-ko gaiak lantzea

KPB-a adosturiko
jarduera eta erabakiak
kudeatu.

MB

II.go hiruhilabetea

Bai/ez

10

Kudeaketa II

Proposatutako
eginkizunak
modu
egokian betetzen diren
bermatzea.

MB

II.go hiruhilabetea

Bai/ez

11

Laguntza
akademikoa

DBH.ko ikasleei gainditu
ez dituzten arlo edo
irakasgaietan laguntzea
eta behar denean, ikasle
libreentzat beharrezkoak
diren probak antolatu eta
egitea

MK

III.go hiruhilabetea

Bai/ez

12

KPB-ko gaiak lantzea

KPB-a adosturiko
jarduera eta erabakiak
kudeatu.

MB

III.go
hiruhulabetea
n

Bai/ez

13

Urte bukaerako
oroitidazkia
prestatzea

Kurtsoaren Amaierako
Oroitidazkia prestatzea,
honako hauek barne:
programazio didaktikoa
nola bete den baloratzea,
Curriculum Proiektuan
egin daitezkeen
aldaketak zehaztea,
jarduera osagarriak,
lortutako emaitzak eta
Departamentuaren

MB

III.go hiruhilabetea.

Oroitidazkia

2020-21
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beraren
funtzionamendua

FRANTSESA
1.- Erabilitako testuliburuak aldatzea.
2.- Eduki minimoak aztertzea eta beharrezkoa bada, berritzea.
3.- Baliabide informatikoak prestatzea material osagarria bezala ikasleek klasean erabiltzeko edo
aukera gehiago emateko.
4.- Frantziako Landetako eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen
den Aimé Césaire ikastetxeko ikasleekin gutun trukea finkatu.
5.- Jarduera osagarriak antolatu
6.-Arloko oinarrizko hiztegia eta testuen ulermena lantzea.
7.- KPBn ateratzen diren gaiak lantzea.
8.- Ebaluazioen analisia eta balorazioa burutzea.
9.- Hizkuntza eskolako frogak prestatzeko materialaren aukeraketa eta prestaketa
10.- Hizkuntza eskolako koordinazio lanak burutzea.
11.- Departamentuari dagokion hobekuntza plana aurrera eramatea.
12.- Irakurketa plana berrikustea eta aurrera eramatea.
13.- Kurtso amaierako oroitidazkia prestatzea.

GAZTELERA

XEDEA

PROZESUA

ARDURADUN
A

NOIZ

INDIKADORE
A

1

Programació
n Didáctica
del curso
2020-21

Coordinación y
realización de la
programación entre
todos los miembros
del Departamento.

Jefa de
Departamento

Octubre

SI/No

2

Coordinació
n de los
miembros
del
Departament
o en la
elección de
lecturas
obligatorias
y opcionales
en los
diferentes
cursos de
ESO.
Teniendo en
cuenta

Todos los
miembros del
Departamento

Sept./
Febrero

Si/No

2020-21

Selección de
lecturas
obligatorias en
todos los cursos de
la Eso y
Bachillerato.
Selección de libros
de diferente
dificultad para
aquellos
alumnos/as que
quieran leer más.

Septiembre
-octubre
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3

diferentes
criterios:
grado de
dificultad,
valor
literario y
valores
humanos
que se
pueden
trabajar.
Coordinació
n de la
programació
n de 2º de
Bachillerato
con la
prueba de
Reválida

Reunión de
coordinación de
Lengua Castellana
y Literatura de
Bachillerato_Lomc
e.

Jefa de
Departamento

Octubre

Si/No

Profesoras que
imparten en 2º de
Bachillerato

Realización de los
cambios
pertinentes en la
programación para
adaptarnos a la
prueba.

4

Información
y análisis de
los
resultados de
examen de
Reválida y
de los
cambios
acordados
par el nuevo
curso.

Análisis de los
resultados de
Reválida en
nuestra asignatura
e intentar detectar
los puntos de
mejora.

Jefa de
Departamento y
profesoras de 2º de
Bachillerato.

Octubre

Si/No

5

Revisión de
los criterios
de
calificación
y
recuperación
.

Todos los
miembros del
Departamento.

Octubre

Si/No

6

Recuperació
n de la
asignatura
pendiente de
aprobar del
curso
anterior.

Tras el análisis de
la experiencia del
curso anterior,
repasar los
mínimos y
plasmar en la
programación los
criterios de
calificación de
manera objetiva.
Programación y
coordinación de la
recuperación de la
asignatura.

Jefa de
Departamento

Octubre
Enero
Abril Mayo

Si/No

2020-21

Trabajos y pruebas
objetivas para la
recuperación en la
ESO.
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7

Mejora de la
comprensión
lectora.

8

Mejora de la
escritura

9

Analizar los
resultados de
nuestro
centro en las
pruebas de
Diagnóstico,

1
0

Mejora de la
competencia
digital

1
1

Profundizar
en la
educación en
valores

2020-21

Trabajar los
materiales
preparados para
este propósito en
años anteriores, así
como el que ofrece
el libro de texto.
Aplicar estrategias
lectoras y
cuestionarios que
sigan el modelo de
PISA.
Dedicar parte del
tiempo de clase a
la animación
lectora, la
comprensión y la
lectura
Trabajar
habitualmente la
escritura con las
actividades
programadas.
Determinar el tipo
de texto que se va a
incidir más en cada
evaluación
Analizar los
resultados de
nuestro centro y
buscar los puntos
débiles para
intentar superarlos.

Todos el
Departamento

OctubreMayo

Seguir realiza un
mínimo de dos
pruebas por
evaluación.
Seguir dedicando
un día a la semana a
la lectura en clase.
En 4º se insistirá en
el teatro como
elemento
motivador.

Todos el
Departamento

OctubreMayo

Trabajos de las
diferentes tipologías
y géneros siguiendo
la programación.

Jefa de
Departamento

Octubre.
Noviembre

Hacer saber a los
alumnos que los
resultados de esa
práctica tendrá
repercusiones en la
nota.

Mejorar la
competencia digital
nuestra y de
nuestro alumnado.

Jefe de
Departamento.

OctubreMayo.

Realización de
trabajos utilizando
diferentes
herramientas
digitales.
Ayuda a tomar
conciencia, a través
de textos, de las
falsas noticias.

Trabajar la
educación en
valores éticos tanto
en las estrategias
de aula como a
través de textos y
actividades de
investigación y
expresión oral y /o
escrita que ayude a
sensibilizarse con
los
comportamientos
inaceptables y los
problemas de la
sociedad.

Todo el
Departamento.

Septiembre
- Mayo

Si/No.
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Jefa de
Departamento

Todos los
meses

Si/No.

Jefa de
Departamento

Todas las
evaluacione
s

Si/No.

Todo el
Departamento.

Noviembre
/ Marzo /
Mayo

Si/No

Jefa de
Departamento
Todo el
Departamento.

Junio

Si/No

XEDEA

NOIZ

1

Iraila

INDIKADORE
A
SI/No

1
2

1
3

1
4
1
5

Seguimiento
de la
programació
n de cada
curso.
Análisis de
los
resultados de
las
evaluaciones

Tener en cuenta
estos a la hora de
elegir las lecturas.
Puesta en común
en la reunión
semanal.

Valoración
de las
lecturas
obligatorias.
Recoger
todo lo
realizado
durante el
curso.

Análisis de los
problemas
detectado y
búsqueda de
soluciones
posibles.
Valoración de las
lecturas y selección
para la evaluación
siguiente.
Memoria final

GIZARTE

PROZEDUR
ARDURADU
A
NA
Prog.
Departamentu Mintegia osoa
Didaktikoaren kide guztiek
prestaketa.
kurtso
Kalifikazio
hasieran
irizpideak
prestatuko
hobetu
eta dituzte
zehaztu

2

Programazio
Didaktikoaren
eta
Pendienteen
jarraipena.

3

Irakurulermena
hobetzea

2020-21

Kurtso
hasieran
irakasleak
pendienteak
dituen
ikasleekin
bilduko dira,
plana
azaltzeko
Testuak
aukeratuko
dira eta
liburuen
irakurketa

Mintegi burua.

Ebaluaket
a
bakoitzar
en
ondoren

Departamentu
aktan islada

M. burua

Ebaluake
ta
bakoitze
an

3 froga
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4

Idazmena
hobetzea

5

Kanpoko
ebaluazioko
frogak
prestatu

7

8

Ebaluazio
bakoitzean
hainbat
ariketa jasoz
(testuen
iruzkinak,
testuen
ulermena
ziurtatzeko
galderen
erantzuank)

Azterketen
ereduak
landuko dira
2.
Batxilergoan
OINARRIZKO
Departamentu
GAITASUNAK
an dauden
Giz.Zientzietan materialen
bidez
GAITASUN
Irakasleen
DIGITALA
prestakuntza
eta hainbat
lan edo
proiektu
eginez

9

M. burua

Kurtso
osoan
zehar

3 froga

M. burua

Kurtso
osoan
zehar

3 froga

Mintegia

Urria–
Azaroa.

Si/No

M. burua
/Zuzendaritza

Kurso
osoan
zehar

3 froga

Mintegia

Ebaluazio
guztietan

2 froga

3 froga

Ikasleekin

bildu, lanak
Programazioar
jaso eta
en
eta
azterketa egin
pendienteen
jarraipena.

10

Metodologia
pedagogiko
aktiboen
aplikazioa (lan
kooperatiboa)

Hainbat
proiektu edo
jarduera
planteatu

Mintegia

Ebaluazio
guztietan

11

-Memoria
Historikoa

Gaia landu eta
elkarrizketak
prestatu
Bideoa
prestatu

Mintegia.

Martxoa – Froga 1
Apirila.Maiatza

-Ahozko
historia.
Proiektu

2020-21
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Gogoan
eta
Bideogintza
12

Pendienteen
azken
ebaluaketa.

Maiatza.

1
3

Testu
eta
materialen
azterketa .

Ekainean

Departamentua
ren aktan

1
4

Ikasturteko
Oroitidazkia

Ekaina

Si/No.

Mintegia
Emaitzak
aztertuz
berreskurapen
planaren
arabera
liburu Testu liburuak Mintegia
bertze aztertu

Mintegian
prestatu

M.burua

GORPUTZ HEZIKETA
XEDEA

1

2

3

4

2019-2020 urteko
programaketa
didaktikoa aztertu
eta aldaketak egin

PROZESUA
Aurreko urteko
programazioa, ikastetxeko
materiala, instalakuntzak
eta covid-19 egoera aztertu
ondoren, programazioan
beharreko aldaketak egin
eta unitate didaktiko
berriak prestatu.

Ikasleei ikasturtean landu
Ikasturteko
diren unitate didaktikoak
programazioa ikasleei eta hauen ebaluazio eta
helarazi
kalifikazio irizpideak
helarazi (Classroom)
Programaketa
didaktikoaren
jarraipena egin

Programazioaren jarraipena
egin, bereziki landutako
unitate didaktikoak eta
denboralizazioa aztertzeko.

ARDURADUNA

INDIKADOREA

BAI
Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Irailean
EZ

BAI
Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Irailean

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Ebaluazio
bakoitzaren
amaieran

Materiala ordenatu eta
Kirol materiala
konpondu, bere
ordenatu, bere
Departamentu
egokitasuna aztertu,
egokitasuna aztertu,
burua
inbentarioa egin eta
inbentarioa egin eta
material erosketak aztertu.
ikasturte berrirako
Erosi beharrekoaren lista

2020-21

NOIZ

EZ

Ikasturte
hasieran eta
amaieran
(irailean eta
ekainean)

BAI
EZ

BAI

EZ
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material erosketak
aztertu.

5

6

7

8

9

10

egin eta idazkariarekin
erosiko dena adostu.

Kiroldegiko kointzidentzia
Kiroldegiko beharrak orduak aztertu eta honen
aztertu eta honen
inguruko erabakiak hartu,
inguruko erabakiak programazioan ahalik eta
hartu.
aldaketa gutxien izateko
asmotan.
Praktiketako ikasleen
Praktiketako ikasleen (egongo balira) harrera
harrera egin, beraien egin, hauen ikastetxeko
ikastetxeko
eginbeharrak antolatu eta
eginbeharrak
zehaztu eta dagokion
antolatu eta ikasle
unibertsitatearekin
hauek ebaluatu
harremanetan jarriz ikasle
hauek ebaluatu.

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Departamentuko kideen
artean ekintza osagarriak
erabaki eta hauek antolatu.
Ekintza osagarriak
Egin ondoren hauek
antolatu eta baloratu
baloratu, hurrengo
ikasturteei begira egokiak
izan daitezkeen zehazteko.
Mintegira etortzen
den informazioa
analizatu eta beste
irakasleei helarazi

2020-21

BAI

EZ

BAI
Departamentu
burua

Aurreko ikasturteko
programazioa eta memoria
2020-2021
kontutan hartuta,
Departamentu
ikasturteko
irakasleen artean
burua
programazioa egin.
adostutako hobekuntzak
zehaztu eta egin.
Departamentuko kideen
Departamentuko
formakuntza beharrak
ikasturteko
ikusita formakuntzarik
formakuntza plana
egokiena aukeratu eta egin.
zehaztu, egin eta
Formakuntza bukatzean
baloratu
hau baloratu.

Ikasturte
hasieran
(orokorra) eta
astero
(ikasturtean
zehar)

Praktikei
dagokion
aldian

BAI
Urria
EZ

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Iraila-Urria
(aukeratu).
Ikasturtean
zehar (egin
eta baloratu)

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Iraila-Urria
(aukeratu eta
antolatu).
Ekainean
(memorian
baloratu)

Mintegira etortzen den
informazioa (KPB, korreoa,
Departamentu
etab.) aztertu, filtratu eta
burua
mintegiko beste kideei
helarazi.

EZ

BAI

EZ

BAI

EZ

BAI
Ikasturtean
zehar
EZ
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11

12

13

14

15

KPBk emandako lana
betetzea

KPB bileretan erabakitako
eginbeharrak eta lanak
Departamentua
betetzea, jasotako epeak
errespetatuz.

Aurreko ikasturteko
memoria eta ikasturteko
programazioa kontutan
2020-2021
hartuz, ikasturteko
ikasturteko memoria memoria egin (emandako
unitateak, emaitzen
analisia, jarduera
osagarriak, etab.)

Kiroldegiko
mantenimendua
aztertu

Kiroldegiko eta biltokiko
mantenimendua aztertu
eguneroko beharrei
erantzuteko eta
beharrezkoa bada
konpondu beharrekoaz
jakinarazi.

Bestelakoak

BAI
EZ
BAI

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Ekaina
EZ

BAI
Departamentu
burua

Departamentuari
Hobekuntza planean
dagozkion Hobekuntza
proposatzen diren
Departamentu
planean proposatzen diren
ildoak bete eta
burua
ildoak bete eta hauen
baloratu
betetze maila baloratu.
Aurreko puntuez gain,
sortzen diren beharrei
erantzuna emango zaie
ahal den bezain azkar.

Beharra
ikusten
denean

Gorputz
Hezkuntzako
irakasleak

Beharra
ikusten
denean

EZ

BAI
Ikasturtean
zehar

Beharra eta
posible
denean

EZ

BAI
EZ

INGELERA

XEDEA

PROZESUA

1 Ebaluaketa
bakoitzaren
ondorengo
ingelerako
emaitzen analisia
eta balorapena.
2 Aurtengo irakurketa
liburuak egokiak
izan diren aztertzea.

Irakasle bakoitzari
Departamentuko
dagozkien emaitzak
Kideak
aztertu eta Departamentu
bileretan egokitasuna
mahairatu

Min Ebaluaketa bakoitzaren

Irakasle bakoitzari
dagokion irakurketa
liburua aztertu eta
Departamentu bileretan
egokitasuna mahairatu .

Min

2020-21

ARDURADUNA NON INDIKADOREA

Departamentuko
kideak

ondorengo saioa . 3 saio

5 liburu
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3 Aurreko ikasturteko
Ikaseen kopurua eta
M. burua
ikasleen jarraipenerako ezaugarriak jakinda
materiala sortu
materiala sortu beraien
kabuz berreskura dezatela
4 Hurrengo urteari
Departamentu Burua
M. burua
begirako kanpoko
antzerki edo ta Ipuin
ekintzak antolatzeko
kontalari enpresekin
proiektua bideragarria harrematuko da beraien
den ikusi
eskeinatzak aztertzeko
5 NUHE ko / EOIDNA Departamentu buruak
M Burua
ko entzumen ariketak entzumena lantzeko
prestatu
materiala bilduko du.

Min

4 txosten (DBH 1,2,3 eta
Batx1)

Min

4 konpania
desberdinekin
harremanatu. 4 proiektu
jaso

MIN 10

KULTURA KALSIKOA
XEDEA
Prog. Didaktikoaren
prestaketa.Zentroko tek.
Berriaren ezagutza.
Programazio Didaktikoaren
jarraipena.
Batxilergo 2. mailako Latina
eta Grekoaren programazio
berriaren jarraipena
selektibitateko frogari begira.

2020/2021 ikasturteko
Oroitidazkia.Bestelakoak.

Irakur-ulermena hobetzea

Idazmena hobetzea

Gaitasun digitala hobetu

Baloreetan oinarrituta dagoen
ikasleen hezkuntzan sakondu

Kalifikazio irizpideak hobetu
eta zehaztu

Eraginkortasuna mintegiaren
ildo pedagogikoa hezkuntza-

2020-21

PROZESUA
Berrikusi
programazioa ea
aldaketarik jartzen
den aurtengorako
Ebaluaketa
bakoitzaren
ondorengo jarraipena
Kurtsoan zehar
aztertu programazioan
dagoenak bat egiten
duen selektibitateko
frogan eskatzen
denarekin eta
beharrezkoa dena
moldatu.
Kurtsoko emaitzak
izan eta azertu
ondoren oroitidazkia
prestu.
DBH osoan azken
urteetan sortutako
materialak landu
DBH osoan azken
urtean sortutako
materialak landu eta
material berriak sortu
Ikasleen eta
irakasleen gaitasun
digitala hobetu
Programazioetan eta
gelako estrategian,
baloreetan
oinarritutako
hezkuntza jaso eta
garatu
Programazioetan
kalifikazio irizpide
objektibo eta zahatzak
jarri

ARDURADUNA
Mintegia eta
Departamentu
burua.

NOIZ
IraileanUrrian

Indikadorea
Bai/ez

Departamentu
burua.

Ebaluaketa
bakoitzaren
ondoren
Urtarrilaekaina

Bai/ez

Departamentu
burua

Ekaina

Bai/ez

M. burua

IrailaEkaina

9 froga

M. burua

IrailaEkaina

9 froga

M. burua

IrailaEkaina

M. burua

Ekaina

Landu diren
jardueren
kopurua
Bai/ez

M. burua

Ekaina

Bai/ez

Kurtsoan aztertu
autoebaluazioan 1

Mintegi burua

Ekaina

Bai/ez

Departamentu
burua

Bai/ez
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ja-jarduerako programen, eta
planen bidez

batekin atera zen
estandarra

MATEMATIKA
XEDEA

PROZESUA

ARDURADUNA

NOIZ

INDIKADOREA

1

Ikasleak ongi
informatuta
izatea

Ikasleei ikasgai bakoitzeko edukiak,
helburuak eta ebaluazio eripideak
adostutako fitxan eman (Inf001)

Irakasle guztiok

Irailean

Egin ala ez

2

Pendienteak
gainditzeko
prozedurak
ikasleei
helaraztea.

Adostutako ereduan (Eb007-1)
edukiak eta egin beharrekoa
jakinarazi.

Irakasle guztiok

Irailean

Egin ala ez

3

Pendienteen
jarraipena eta
ebaluazioa
egitea

DBH: Etxean egiteko lanak eta proba
idatziak (Abenduan eta martxoan)
jakinarazi

Irakasle
bakoitzak

Ikasturtean zehar

Egin ala ez

Batxilergokoak: Proba idatziak.
Urtarrilean eta apirilean egingo diren
frogei buruzko informazioa eman

Departamentuburua

Ikasturtean zehar

Egin ala ez

Kanpoko
ebaluazioak
prestatzea

Aurreko ikasturteetan proposaturiko
diagnosi probak jorratu.

Irakasle bakoitza

Ikasturtean
zehar

Landu diren
jardueren
kopurua

5

Ikasleen
gaitasun
dijitala
hobetzea

Programazioan biltzen diren edukiak
(Kalkulu orria, testu prozesadorea,
google, google maps, geogebra,
klasrooma…) jorratu

Irakasle guztiok

Ikasturetan
zehar

Egin ala ez

6

Baloreetan
oinarituta
dagoen
ikasleen
hezkuntzan
sakontzea

Autonomia eta ardura landu, nor
bere buruaren jabe izateko asmoz,
ondoko prozedurak landuz

Irakasle guztiok

Ikasturetan
zehar

Egin ala ez

4

Aurreko ikasturteetako
Selektibitateko azterketak landu

●

●

Ikasleari bere lana
antolatu eta erabakiak
hartzeko aukera eman.
Lana ongi burutzea:
o
Ongi irakurri
jarraibideak
o
Laguntzarik
gabe ebazten
saiatu.
o
Lana egin
ondoren
birpasatu

Errespetua, elkartasuna, jakinmina,
elkarlanerako
gaitasuna, sortzailetasuna,
kritikotasuna, partehartzea landu
Inguratzen duenarekiko sentikorra
izateko asmoz ondoko prozedurak
landuz:
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Ikaskide zein Zentruko edozein
pertsona begirunez tratatzea.
Materiala errespetatzea.
Ez iraindu inor.
Ez egin farre inortaz.
Komentario desegoki ororen artean
parte hartzea eta hausnarketa
sortzea.
Talde-lanak proposatzea.
Hitzaren txanda errrespetatzea eta
txanda eskatu eskua altxatuz.
Ez moztu mintzatzen ari denari.
Irakasleari azalpenak bukatzen utzi
ondoren zalantzak galdetu.
Besteen iritziak entzun eta
errespetatu.
Testuinguru hausnargarriak sortu
buruketen enuntziatuen bitartez

MUSIKA
Kurrikulum proiektuarekin eta hobekuntza planarekin loturiko jarduerak musika
departamentuan hauek izango dira:

● Ikasleak ongi informatuak egotea. Horretarako mintegiak programazioen
laburpenak ikasleei emango die. Bertan, edukiak,helburuak, kalifikatzeko irizpideak,
berreskuratzeko jarduerak eta gainditzeko minimoak izango dira.

● Pendienteak dituzten ikasleei informatuak izateak. Ikasle hauei irakasgaia
gainditzeko prozedurak azalduko zaizkio. Bilera bat egingo da informazio hau
emateko. Bileraren berri tutoreei emango zaie.

● programazioa berrikustea: ikasturtean zehar egin beharko da.
● arloko testuen ulermena lantzea
● Liburutegiaren erabilera sustatzea.
● musika irakasleen arteko koordinazio bilerak egitea
● ikasturteko plana egitea eta martxan jartzea
● ikastetxeak antolatzen ahal dituen beste ikastaroetan parte hartzea
● departamentukideen fitxen horniketa (ordutegia eta ordu osagarriak)
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● unitate didaktikoen prestaketa
● material berrien azterketa
● baliabideen karpeta osatzea
● KPB-k eta zuzendaritzak ematen duten informazioaren azterketa
● beste ikastetxeekin koordinazioa
● jarduera osagarriak antolatzea
Ikasturte

amaierako

kontzertuak

prestatzeko

Biurdana

eta

Altsasuko

irakasleekin elkartu beharko dugu. Prestaketa hau dela eta, hilean behin elkartu
beharko dugu gutxienez. Bilera hauetan, kantutegia zehaztu, orkestazioak
erabaki eta banatu, koreografiak erabaki, antolakuntza kontuak zehaztu e.a egin
beharko dugu. Materiala guk sortzen dugu gehienbat, kantuen moldaketak
adibidez, eta hauen inguruko erabakiak ere bilera hauetan hartu beharko ditugu.
Bilerak Barañainen izanen dira.
Ikastetxeko zenbait mintegiekin elkarlanean aritzen saiatuko gara kontzertuen
prestaketan.

●

Programazioan finkatu ditugun eduki multzoen behaketa egin

beharko dugu: hauen garapena, banaketa denboran e.a.

●

Materiala berritzea ezinbestekoa da gure gaian. Lehen ere esan

dugu kontzertuetako materiala guk sortzen dugula, kantuen moldaketak
egiterako garaian. Urtean zehar bestelako materiala sortzen eta biltzen
arituko gara ondoko gaien inguruan:

-

Kantutegiak: ikasleekin gelan abesteko, beti ere inguruan bildu edo

abestu izan diren kantuak barneratuz.

-

Jotzeko kantuak: internet tresna oso interesgarria da honetarako. Midi

formatuan hainbat kantu topa daitezke eta horien moldaketak egin
ikasleekin jotzeko. Hizkuntza musikala lantzen dugun garairako ikasleentzat
oso motibagarriak izan daitezken kantuak topatu ahal izango ditugu bertan.

-

Saio desberdinetako fitxak: entzunaldietan, dantzak ikasterakoan e.a.

Egin dugun saioan ongi funtzionatu duten gauzak antzeman baditugu,
honen inguruko fitxa gordeko dugu mintegian ( ze kantuekin egon diren
gustura edo ulertu duten argi zerbait, dantza bat ikasteko emandako
pausuak…).
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-

Egokitzapenerako materialak. Ikasle bakoitzarentzat desberdinak izan

daitezke. Beraz, gure arteko komunikazioa beharrezkoa izango da emaitza
ona eman diguten materialak zeintzuk izan diren jakiteko. Sortzen dugun
material guztia mintegian jasoa geratuko da.
KOORDINAZIOA BESTE IKASGAIEKIN:

Gure gaia beste hainbat ikasgaietako edukiekin osatu edo garatu daitekeela pentsatzen
dugu. Beste mintegietako kideekin lanean aritzea gustokoa dugu gainera. Azken
urteetan plastika mintegikoekin aritu gara lanean gehienbat. Kontzertuei dagokienez,
dekoratua prestatzeko aproposak direla uste dugu. Agian Teknologia mintegikoak ere
lagungarriak izanen lirateke lan honetan. Gorputz Hezkuntzako mintegia ere oso
aproposa ikusten dugu koreografiak prestatzeko

orduan. Euskara, Ingelera edo

Frantsesa mintegiak ere lagungarriak izan daitezke kanten hitzak lantzerakoan. Beste
edozein mintegi edo kide gustora hartuko genituzke proiektu hau prestatzeko.
Orientazio departamentuarekin harremana izanen dugu hezkuntza errefortzua edo
egokitzapena egiten diegun ikasleen jarraipena egiteko. Ikasle hauetako bakoitzaren
txostena mintegi horretan utziko dugu.

ORIENTAZIOA
Xedea

Prozesua

Arduraduna

Noiz

Indikadorea

1. Ikasketa
zailtasunak
aurreikusten eta
antzematen,
irakasleekin
elkarlanean aritu

Ikasle berrien informazioa
bilduz
eta
irakasleei
emanez: ikasle etorri
berrien edo etorriko
direnen
jatorrizko
zentroekin harremanetan
jarri edo eta bilerak eginen
dira
horretarako
ikasturtean zehar, batik
bat
hasieran
eta
bukaeran.

Orientatzailea

- Ikasturte hasieran

- Ikasgela
guztiak
kontuan
hartuta,
zenbat
ikasgelatan
egin diren
ikasleen
inguruko
informazioa
emateko
jarduerak (
%etan
azalduta)

Beharrezkoa
den
kasuetan,
ikasleen
ebaluazio
psikopedagogikoa eginez.
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2. Ikasle horien
arretarako
beharrezkoak
diren neurriak
erabakitzen
lagundu

Curriculum-Egokitzapenak
edota
bestelako
moldaketak
zehazteko
orduan,
Departamentu
edo irakasleekin batera
erabakiak hartuz.

Orientatzailea

- Eskaera dagoen
bakoitzean

- Izandako
eskaera
guztien
betetze
maila
(%etan
azalduz)

Txosten
psikopedagogikoak eginez
beharrezkoa den kasuetan
(batez
ere
ez-ohiko
promozioa izango duten
ikasleena: PCA, PMAR
izeneko programak edota
Oinarrizko
Lanbide
Heziketa
egiteko
gomendioa jasoko duten
ikasleenak, alegia).

3. Heziketa
Premia Bereziak
dituzten ikasleen
arretan parte
hartu

Heziketa Behar Bereziak
dituzten
ikasleei
Pedagogia Terapeutikari
dagozkion
orduaren
laguntzarekin
arreta
zuzena emanez (aurten
DBH 1. eta 2. mailatan).

Pedagogia
terapeutikoaren
irakaslea,
Euskara
Laguntzako
irakaslea eta
Esparruetako
irakasleak

- Ikasturte osoan
zehar

- Izan
beharreko
saio guztien
betetze
maila
(%etan
azalduz)

4. Ikasle horien
jarraipenean
tutoreei laguntza
eman

Ikasleen
jarraipena
egiteko eta beharrezkoak
diren erabakiak hartzeko
tutoreekin
bilduz
(ordutegian
seinalatu
diren saioetan).

Orientatzailea

- Ikasturte osoan
zehar

- Izandako
eskaera
guztien
betetze
maila
(%etan
azalduz)

Ikasturte nahiz etapa
bukaeran ikasle hauen
inguruko
informazioa
transmititzeko (tutore edo
irakasle
taldearekin
bilerak
eginez
eta,
beharrezkoa
den
kasuetan,
txostenak
prestatuz).
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Aholkularitza
psikopedagogikoa
emateko
ikasleen
familiekin
elkarrizketak
eginez.

Ikasleekin
ere
elkarrizketak
eginez,
aholkularitza
psikopedagogikoaren
beharra dagoenean.

PLASTIKA
Departamentuko kideak astero ordu batez elkartzen gara ikasturtean zehar suertatzen
diren lan urratsak garatzeko.

Bilera hauetan Koordinazio Pedagogikoko bileretatik irteten diren proposamenak
tratatzen eta garatzen ditugu.
Bestaldetik programazioaren jarraipen zuzena daramagun aztertzen dugu, eta bertan
suertatu daitezkeen denboratze arazoak moldatzen saiatzen gara.

Urte guztian zehar material eta baliabide berriak bilatu, eguneratu eta egokitzen aritzen
gara: ikasgelarako irudi bilduma aberasten, erakusketetako katalogoak biltzen, etab.

2019-2020 ikasturterako baliabide eta espazioekin harremandutako plan bat abian
jartzea pentsatu genuen duela bi urte. Izan ere, Arte Plastikoen departamentuan ikasgai
artistiko zein tekniko ugari dugula eta, Ikus-Entzunezko gela bat antolatzeko erronka
hartu genuen, bertan tresneria zein baliabide ezberdinak antolatzeko eta erabiltzeko
aukera sortuko litzateke.
Zuzendaritzarekin adostua izan zen gela bat egokitzeko aukera, eta, posible zaigun
neurrian, horretarako denbora gutxi dugu eta, eraikitzen eta materiala han zentralizatzen
hastea pentsatu genuen. Tamalez, covid 19 gaitzaren ondorioz gertatu zen
konfinamenduak lana on-line bilakatu zuen eta ezin izan genion erronkari aurre
egin.
Aurtengo egoera ezegonkorrak nekez bideratu ahal izan du egitasmoa; adostutako
espazioaren erabilera bermatzen ez duen egoeran aurkitu gara covid 19ak
planteatutako gela berezien behar eta antolamendua dela eta.
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2020-2021 ikasturtean zehar egoera berrira egokitzen ibili beharko gara;
presentziala den ikaskuntzak zein balizko on-line ikaskuntzak eskatzen duten
beharretara alegia.
Ikastetxean landutako kontingentzi planetan oinarrituta, espazioen egokitzea
gauzatu dugu mintegian, eta, plastika eta marrazketa teknikoko gelak gutxieneko
distantzia bermatzen duen antolaketarekin prestatu ditugu.

Informatika gelen erabilera zaila ikusten da talde kopurutsuegiak direlako.
Hezkuntzara bikoizketak gauzatu ahal izateko laguntza eskatu da eta 9 orduko
kontratodun irakaslea bidali zaigu departamentura.

1.2.1 Departamentu didaktikoaren lan proposamenak
(Covid-19 gaitzak bideratutako kontingentzi planaren eraginpean)

1.Hiruhila:
❑ Ekintza osagarriak eratu, KPB-ra eramateko (kontingentzi planaren
arabera ezin da jarduera osagarririk gauzatu. Departamentuak
jarduera dexente antolatzen duenez, egoeraren arabera, baten bat
egingarritzat har daitekeen ala ez eztabaidatuko dugu; adibidez online edo in-streaming formaturen bat proposatuko balitz...)
❑ Programazio Didaktikoan egin beharreko aldaketak eztabaidatu eta
onartu. (Balizko konfinamendu batek ekar dezakeen on-line
metodologiaren inguruko hausnarketa egingo da)
❑ Mintegi kideen
prestakuntza planerako egin beharreko ikastaroen
antolaketa.(Aurten formakuntza instituzionala izan behar dela eta,
departamentu kideen beharrak aztertuko dira eta 35 ordura nola
iritsiko garen ikusiko da).
❑ Material
eskaerak. (Covid-19 gaitza dela eta, salbuespenak
salbuespen, ez da materialik eskeiniko. Ikaslegoak material propioa
izan beharko du aurten behintzat)
❑ D.B.H. irakurmen gaitasuna hobetzeko plana aztertu.
❑ Ikasle gainditugabeei berreskurapen plana prestatu eta aurkezte datak
zehaztu.(Aurten on-line egin behar izatekotan nola jokatuko dugun
zehaztuko da)
2. Hiruhila:
−

Lehen ebaluazioaren jarduera berrien balorazioa (ARTO eta IKUS
ikasgaietan jasotako laguntzak aztertzea)
− Emaitzen eta kalifikazioen analisia.
− Jarduera berrien prestakuntzaren jarraipena.
− Ikasgelako programazioaren jarraipena.
− Ikasle gainditugabeen lanen jarraipena.
3. Hiruhila:
−
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−
−
−
−

Inbentarioa eguneratu.
2020-2021ikasturteko oroitza txostena.
KPB-n lantzen diren gaiak ere, Departamentu Didaktikoko orduetan
garatuko dira.
Ikasturtean zehar programazioari egindako moldaketak baliagarriak izan
diren ala ez baloratuko da.

TEKNOLOGIA
DEA

PROZESUA

1

NOIZ

INDIKADOREA

Irakasle guztiok
Ikasleei ikasgai
bakoitzeko edukiak,
helburuak eta ebaluazio
irizpideak adostutako
fitxan eman (Inf001)

Irailean

Egin ala ez

Programazioaren
jarraipena egin
departamentuko arlo
guztietan, bereziki
landutako edukiak eta
denboralizazioa
programatutakoa dela
ziurtatzeko.

Departamentu
burua

Astero

Egin ala ez

Departamentu
Departamentu bilera
informazioa aztertu. orduan e-postaz heldu burua
den informazioa aztertu

Astero

Egin ala ez

Departamentu
Departamentu-kideen
burua
artean ekintza
osagarriak erabaki,
kontutan izanda aurreko
urtean egindakoen
balorazioa, memorian
dagoena.

Iraila

Egin ala ez

Aurreko ikasturteetako
departamentuko eta
tailerreko erreminten
inbentarioa eguneratu.

Iraila

Egin ala ez

Iraila edo
urria

Egin ala ez

Ikasleak ongi
informatuta izatea

2 Programaketa
didaktikoaren
jarraipena egin

ARDURADUNA

3 E-postaz heldutako

4 Ekintza osagarriak
antolatu Eskola
Kontseilura
eramateko

5 Inbentarioak
eguneratu

6 2020-2021
ikasturteko
programazioa egin.

2020-21

Departamentu
burua

Departamentu
Aurreko ikasturteko
burua
programazioa eta
memoria kontutan
hartuta, hobekuntzak
egin ikasturteko
programazioan, irakasle
guztien iritzia jaso
ondoren.
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7 Departamentuaren
ikasturteko
formakuntza plana
egitea.

Departamentuko Iraila
Departamentu-kideen
irakasleak
formakuntza beharrak
ikusita eta arloaren
premia berriak ikusita,
formakuntzarik egokiena
aukeratu.

8 Aurreko ikasturteko Adostutako eredua, non Departamentuko Iraila edo
gainditugabeen
berreskurapen
jarraibide eredua
dagozkien ikasleei
ematea.

Egin ala ez

Egin ala ez

azaltzen da ikasleak zer irakasleak
egin behar duen arloa
berreskuratzeko, azaldu,
eman eta sinatuarazi
banan bana ikasleei.

Urria

Ikasleak aurtengo
ikasturteko arloko 1.
Ebaluaketa gainditu
badu, berreskuratutzat
emango dugu aurreko
ikasturteko
gainditugabeko arloa.

Departamentu
burua

Abendua

Egin ala ez

Ikasleak aurkeztu
beharreko lanak egoki
eginez gero,
berreskuratutzat
emango dugu aurreko
ikasturteko
gainditugabeko arloa

Departamentu
burua

Maiatza

Egin ala ez

Departamentu
Aurreko ikasturteko
ikasturteko memoria memoria eta ikasturteko burua
programazioa kontutan
hartuta, ikasturteko
memoria garatu
hurrengo ikasturteko
programazioan
hobekuntzak egiteko
asmoz, irakasle guztien
iritzia jaso ondoren.

Ekaina

Egin ala ez

Irakasleek ikasturteko Departamentu
burua
ekintza osagarriak
baloratu eta balorazioa
memorian idatzi
hurrengo ikasturteko
programazioan kontutan
izateko.

Ekaina

Egin ala ez

9 Gainditugabeen
balorazioa

10 Gainditugabeen
balorazioa

11 2020-2021

12 Ekintza osagarriak
baloratu

2020-21
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Ekaina

Egin ala ez

14 Curriculum aldaketei Egindako material berria Departamentua Urtean

Egin ala ez

13 Irakasleen
formakuntza
baloratu

erantzunez prestatu
dugun material
berriaren
egokitasuna aztertu.

15 Ikasturteko
Hobekuntza Plana
baloratu.

16 Irakurmena
hobetzeko plana:
Zehaztutako
jardueren
egokitasuna aztertu.

Formakuntzaren
azterketa egin,
aurreikusitako
irakasleen formakuntza
eta benetan egindako
formakuntza alderatuz.

Departamentua

eta orain arte erabili
dugun materiala aztertu,
egokitasuna baloratuz
eta Curriculum aldaketei
erantzuten baduten
baloratuz.

zehar

Ikasturteko Hobekuntza Departamentu
Planaren betetze maila burua
baloratu, hurrengo
ikasturteko
programazioan
islatzeko..

Urtean
zehar

Egin ala ez

Departamentua. Urtean
zehar

Egin ala ez

Irakurmena hobetzeko
plana: Zehaztutako
jardueren egokitasuna
aztertu eta aldaketa
aztertu hurrengo
ikasturterako.

Urtean
zehar

Egin ala ez

19 Gaitasun digitalaren Arloak erlazio handia du Departamentua Urtean

Egin ala ez

17 Emaitzen, kanpoko
eta barruko
ebaluazioetan,
analisia eta
kalifikazioen analisia

hobekuntza

20 Unitate didaktiko
berriak prestatu

2020-21

Arloarekin lotura duten Departamentu
burua
kanpoko eta barruko
ebaluazioen analisia eta
kalifikazioen analisia
egin, programazioa
hobetzeko asmoz.

gaitasun digitalarekin,
beraz hobetzen saiatuko
gara formakuntza bidez
ikastaro moduan edo
egunerokotasunean.

zehar

Departamentua
Urteetan zehar arloak
aldaketa asko jaso ditu
curriculoan, berez
Unitate didaktiko berriak
prestatuko dira
beharren arabera eta
landutakoak hobetzen
saiatuko gara.

Beharra
Egin ala ez
ikusten
denean eta
posible
denean
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20 Liburuak aztertu

Batxilergoko eta DBHko Departamentua
liburuak aztertu
programazioa hobetzeko
asmoz.

Beharra
Egin ala ez
ikusten
denean eta
posible
denean

21 Teknologia gelako

Teknologia gelako
Departamentu
tailerreko eta biltokiko burua
mantenimendua
aztertu eguneroko
beharrei erantzuteko.

Beharra
Egin ala ez
ikusten
denean eta
posible
denean

tailerreko eta
biltokiko
mantenimendua
aztertu

Departamentu
eta konpondu, bere
burua
egokitasuna aztertu,
eta erreminta eta
material erosketak
aztertu beharra
ikusten denean eta
bereziki ikasturte
hasiera eta amaieran.

Beharra
Egin ala ez
ikusten
denean,
posible
denean eta
bereziki
ikasturte
hasiera eta
amaieran.

KPB bileretan
erabakitako
eginbeharrak eta lanak
betetzea, jasotako
epeak errespetatuz.

Departamentua

Beharra
ikusten
denean

Egin ala ez

Departamentua

Urtean
zehar

Egin ala ez

Departamentua
Chomebookaren
erabilera zabaldu
ikasturtean zehar DBH 1
eta DBH2 mailetan eta
materiala prestatu.

Urtean
zehar

Egin ala ez

Departamentua
Ikasgelan erabilitako
materiala moldatu eta
prestatu Classroom
desberdinetara igotzeko.

Urtean
zehar

Egin ala ez

Departamentua
Programazioa aztertu
ondorioz, balizko on eta moldatu balizko on
line egoerarako
line egoerarako, bereziki
prestatu
Meet eta Classroom
bidez.

Urtean
zehar

Egin ala ez

22 Erremintak ordenatu Erremintak ordenatu
eta konpondu, bere
egokitasuna aztertu,
eta erreminta eta
material erosketak
aztertu.

23 KPBk emandako
lana betetzea

24 Hobekuntza planean Departamentuari
proposatzen diren
ildoak bete

25 Chromebookaren
erabilera zabaldu

26 Materiala prestatu
Classroom
geletarako

dagozkion Hobekuntza
planean proposatzen
diren ildoak bete.

27 Pandemiaren

28 Bestelakoak

2020-21

Aurreko puntuetaz gain, Departamentua
sortzen diren beharrei
erantzuna emango zaie

Beharra
Egin ala ez
ikusten
denean eta
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modu egokian ahal den
bezain azkar.

2020-21

posible
denean
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5) IKASTETXEKO FORMAKUNTZA PLANA
a) Plan orokorra
•
•
•
•
•
•

CoViD (3) + Laborategiak eta PANP (12), 15 ordu
Chromebookak/Classroom, 8 ordu
Ebaluazio konpetentziala, 12 ordu
Metodologia aktiboak eta ebaluazio online, 8 ordu
Sormen digitala, 20 ordu
Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua: 20 ordu

b) Mintegietako planak
MATEMATIKA
IKASTAROA/IHARDUERA

ORDU
KOPURUA

Covid

3

Laboratorios y PANP

12

Chromebook eta classroom

8

NEKANE ROS

Formazio instituzionala

35

ANA TURUMBAY

Formazio instituzionala

35

JOSEBA SANZ

Formazio instituzionala

35

IRAKASLEA

LOREA LASARTE

ARTE PLASTIKOAK
IZENA
Koro Lizarreta Jaka

Uxue Fernandez Arroiabe

Andrea Galbete
Razquin
2020-21

IKASTAROA
Chromebook eta Classroom.
Tresnaka
On-line Laborategiak eta PANP
Covid-19
Sormen digitala
On-line Laborategiak eta PANP
Covid-19
Chromebook eta Classroom.
On-line Laborategiak eta PANP

ORDU
KOPURUA
9 ordu
20,5 ordu
12 ordu
3 ordu
12 ordu
3 ordu
9 ordu
12 ordu
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Enrique Alberdi Aranburu

KULTURA KLASIKOA
IRAKASLEA

Patxi Garayoa

Zuria Sadaba

Covid-19
Chromebook eta Classroom.
Tresnaka
On-line Laborategiak eta PANP
Covid-19

3 ordu
9 ordu
20,5 0rdu
12 ordu
3 ordu

IKASTAROA/IHARDUERA

ORDU
KOPURUA

Instituzionala. Covid-19 (3 ordu), PAN (12),
Ebaluazio konpetentzialak (12), chromebook,
classroom (8)
Pnte on line “Lánzate a la red con red”

35 ordu

Instituzionala

35 ordu

EUSKARA

PANP eta COVID-19

ORDU
KOPURUA
15h

Haritz Basterretxea Iribar

PANP eta COVID-19
Sormen digitala

15h
20 h

Ainhoa Goñi Lopez

PANP eta COVID-19
IHP

15h
20 h

PANP eta COVID-19
IHP
PANP eta COVID-19
Sormen Digitala

15h
20 h
15h
20 h

IRAKASLEA
Jon Azkona Fuente

Judith Mariezkurrena
Balda
Saioa Oskoz Garde

IKASTAROA/IHARDUERA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
IRAKASLEA

IKASTAROA/JARDUERA

ORDU
KOPURUA

Gemma Etxebeste
Setién

-Laborategiak eta PAN. Covid
-Croome book
-Ebaluazio konpetentziala

15
8
12

Edurne Beaumont
Esandi

-Laborategiak eta PAN. Covid
- Croome book
- Ebaluazio konpetentziala
-Gerra zibilaren exilio

15
8
12

2020-21
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Maite Larrea Urtasun

-Laborategiak eta PAN. Covid
- Ebaluazio konpetentziala
-Ingelera
-Ebaluazioa on line gauzatzeko tresnak

15
12
200
8

TEKNOLOGIA
IRAKASLEA

MIKEL DOMEÑO

MARIAN FERNANDEZ

IKASTAROA
Ikastetxean derrigorrez burutu beharreko
jarduerak:
Teknologia berriak
Ikastetxean derrigorrez burutu beharreko
jarduerak:
Teknologia berriak

ORDUAK

35

35

GAZTELANIA ETA LITERATURA
IRAKASLEA

BURUTURIKO FORMAKUNTZA

Sandra Galar

COVID 19
Laboratorios y PANP

ORDU
KOPURUA
3
12

Ane Lezaun ( Sandra
Galaren ordezkoa)

Laboratorios y PANP
COVID 19

12
3

Mariaje Erdozain

COVID 19
Laboratorios y PANP

3
12

COVID 19
Laboratorios y PANP
IHP Ikastetxeko hizkuntza proiektua
Crombook eta clasroom
COVID 19
Laboratorios y PANP

3
12
15
9
3
12

Joana Lobo

Asun Moral
FISIKA
IRAKASLEA

IKASTAROA/JARDUERA

ORDUAK

Xabier Mina

Covid

3

2020-21
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Laboratorios y PANP (bertaratu gabeko
arretarako plana).

12

Ikastetxekoak
.Mariano González de
Txabarri

Ikastetxekoak

BIOLOGIA-GEOLOGIA
IRAKASLEA

Ainara Flores

Juan Alonso

IKASTAROA/JARDUERA
Teknologi berrien erabilpena:Formación
obligatoria: laboratorios y PANP

ORDU
KOPURUA
15

Covid Ikastaroa
Teknologi berrien erabilpena:Formación
obligatoria: laboratorios y PANP

3
15

Covid Ikastaroa

3

MUSIKA
IRAKASLEA

IKASTAROA/IHARDUERA

Amaia Dominguez

Formakuntza instituzionala
-Covid
-Laborategiak eta PAMP
-Ebaluazio konpetentziala (online)
-Metodologia aktiboak eta ebaluazioa
online irakaskuntzarako, Google Meet
(online)
Beste batzuk
-Flipped Classroom eta gamifikazioa
Kantu jardunaldiak

2020-21

ORDU
KOPURUA

3 ordu
12 ordu
12 ordu
8 ordu

25 ordu

58

UPO — ALAITZ BHI
Ismael Yagüe

Formakuntza instituzionala
-Covid
-Laborategiak eta PAMP
-Ebaluazio konpetentziala (online)
-Metodologia aktiboak eta ebaluazioa
online irakaskuntzarako, Google Meet
(online)

3 ordu
12 ordu
12 ordu
8 ordu

Beste batzuk:

Jesus Mari Beltza

Formakuntza instituzionala
-Covid
-Laborategiak eta PAMP
-Ebaluazio konpetentziala (online)
-Metodologia aktiboak eta ebaluazioa
online irakaskuntzarako, Google Meet
(online)
-Sormen digitala
Beste batzuk
Ingelesa C1

Leire Celestino

Aritz Estibez

Formakuntza instituzionala
-Covid
-Laborategiak eta PAMP
-Ebaluazio konpetentziala (online)
-Metodologia aktiboak eta ebaluazioa
online irakaskuntzarako, Google Meet
(online)
Beste batzuk
-Gorputz perkusioa
Formakuntza instituzionala
- Covid
-Laborategiak eta PAMP
-Ebaluazio konpetentziala (online)
-Metodologia aktiboak eta ebaluazioa
online irakaskuntzarako, Google Meet
(online)
Beste batzuk:
-Ingelesa C1 (Thats English)
-Gorputz perkusioa

3 ordu
12 ordu
12 ordu
8 ordu

20 ordu

100 ordu
3 ordu
12 ordu
12 ordu
8 ordu

12 ordu
3 ordu
12 ordu
12 ordu
8 ordu

100 ordu
12ordu

2020-21
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FRANTSESA
Batirtze Cabello Otxoa
"Laborategiak eta COVID-19" 15 ordu
“IHP” 20 ordu osotara
“Ahozkotasuna lantzeko ikastaroa” 12 ordu.
GORPUTZ HEZIKETA
IRAKASLEA

XABI
SAGASTIBELTZA

GERIZPE
IRAOLA

EKONOMIA
Irakaslea
Endika Eugui

ORIENTAZIO MINTEGIA
Irakaslea
Josune Huarte

IKASTAROA/JARDUERA

ORDU KOPURUA

COVID-19a

3 ordu

Derrigorrezko formakuntza:
laborategiak eta PANP

12 ordu

Ebaluazio konpetentziala

12 ordu

Online ebaluazio tresnak

8 ordu

COVID-19a

3 ordu

Derrigorrezko formakuntza:
laborategiak eta PANP

12 ordu

Ebaluazio konpetentziala

12 ordu

Online ebaluazio tresnak

8 ordu

Formakuntza

Orduak

- Covid- Laboratorios/ PANP
- Ebaluazio konpetentziala
- Metodologia aktiboak eta
ebaluazioa online.

15 ordu
12 ordu
8 ordu

Formakuntza

Orduak

- Covid- Laboratorios/ PANP
- Ebaluazio konpetentziala
- Metodologia aktiboak eta
ebaluazioa online.

15 ordu
12 ordu
8 ordu

FILOSOFÍA
2020-21
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IRAKASLEA

BURUTURIKO FORMAKUNTZA

Irakasle 1: JOSU MENA

Laboratorios y PANP
UNED

ORDU
KOPURUA
15 ordu
100 ordu

Irakasle 2: RICARDO LIBERAL

Laboratorios y PANP
Evaluación formativa

15 ordu
15 ordu

Laboratorios y PANP

15 ordu

Irakasle 3: KOLDO ANSA
* Gainontzeko orduak, kopurua bete arte, erabakitzeke daude.

INGELESA
Ibai Zubizarreta
Laborategiko ikastaroa gehi Covid-aren derrigorrezko ikastaroa: 15 ordu.
Apuntatu da “Online tools for teachers” ikastaroan (12 ordu)
Beatriz Arana
ILP (20 ordu)
Laborategiko ikastaroa gehi Covid-aren derrigorrezko ikastaroa (15 ordu)
Classroom (Mikel Domeño) 12 ordu
Saioa Ura
Laborategiko ikastaroa gehi Covid-aren derrigorrezko ikastaroa: 15 ordu.
Flipped classroom eta gamifikazioa. (25 ordu)

6) JARDUERA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ KANPOKOAK
a) Mintegiz mintegi
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude. Ikasturtea
aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat aurrera eramateko
aukera egongo litzateke.

MATEMATIKA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

HELBURUAK

2. DBH

OLINPIADA MATEMATIKOA

Maiatza

Matematikaz gozatzea
eta beste zentruetako
ikasleekin kontaktuan
jartzea

2020-21
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OHARRA: Ikasturtean zehar, arloarekiko lotuta dauden pelikulak, hitzaldiak edo
erakustaldiak burutu ahal daitezke, zenbait talderekin.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen
dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen
dugun formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in
streaming... parte hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa
izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ANIMATIC (Animazio film laburren
Nazioarteko Erakustaldia)

Civican, Iruñea
ANIMATIC
HITZALDIA
Civican, Iruñea
PUNTO DE VISTA (Nafarroako Zinema
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia)

BATX1
BATX2
(eszenikokoak)

azaroan

BATX 2

azaroan

(Irudi/Soinukoak)
BATX1
BATX2

martxoan

Nafarroako Filmoteka, Iruñea
PUNTO DE VISTA
TAILER eta HITZALDIAK
Nafarroako Filmoteka, Iruñea
ARTE ERAKUSKETAK

(eszenikokoak)
BATX 2

martxoan

(Irudi/Soinukoak)
Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

KULTURA KLASIKOA
NON
Colonia Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos)
Donemiliaga Kukula (Errioxa)
NOIZ
Maiatzako lehenengo astean ( Egoera sanitarioak baimentzen badu)
HELBURUAK
Erromatar garaiko hiri handi bat ezagutzea, bai hirigintza, kultura, arkeologia eta baita
ekonomiaren ikuspuntutik.
Ikasleen arteko eta harremanak sakondu.
EDUKIAK
Garai klasikoko literatura ezagutzea, antzerkigile klasikoen tragediaren eta komediaren
antzezpena garaiko antzezleku batean ikusi.
Antzinako obrek planteatzen dituzten egoerak aztertuz, pentsamendu kritikoa garatu.
Ordurako landu diren edukiak sakondu.
Ondare historikoaren garrantziaz jabetu. Erdi Aroko bide sareak (Donejakue bidea) eta
horko kultura guneak (Monastegiak eta liburutegiek tradizio klasikoaren transmisioan
2020-21
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izan duten garrantzia) ezagutu
EUSKARA
KURTSOA JARDUERA
1.maila

2.maila

3.maila

4.maila

1.batx

2.batx

DATA

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu eta kurtso
amaieran edo udaberri aldean eguneko txango
bat egitea proposatuko dugu.
Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu eta kurtso
amaieran edo udaberri aldean eguneko txango
bat egitea proposatuko dugu.
Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu eta kurtso
amaieran edo udaberri aldean eguneko txango
bat egitea proposatuko dugu.

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)
Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)
Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu eta kurtso
amaieran edo udaberri aldean eguneko txango
bat egitea proposatuko dugu.
Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu.

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)
Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)
Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu.

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

DBH 1. maila

-Ekaingo kobazuloa..
-Zinema.

-3. hiruhilabetea
-Kurtso osoan zehar (eskaintzaren
arabera)

DBH 2. maila

( Arellano)
-Iruñeko alde zaharra
-Gotikoa: Iruñeko katedrala
-Zinema.
-Donejakue bidearen zatia

-2. hiruhilabetea
-Kurtso osoan zehar(eskaintzen
arabera)
-Edozein hiruhilabetean
-Maiatza

- Iruñeko bisitaldia.
Ero Parlamentoa.

2020-21
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DBH 3 .maila.
-Zinema.

-Kurtso osoan zehar

DBH 4. maila A/B

- Zinema.

-Kurtso osoan zehar

BATX.1MAILA

-Zinema
-San Cristobalgo ihesaren
ibilbidearen zati bat
-San Cristobalgo ihesaren
ibilbidearen zati bat
-Zinema.

-Kurtso osoan zehar
-3. hiruhilabetean
-3. hiruhilabetean
-Kurtso osoan

-Zinema

1 edo 2. hiruhilabetea

Mundu
Garaikideko
Historia
Nafarroako
Historia
( Batx 1)
Batx 2 maila.
Historia .
TEKNOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

HELBURUA

DATA

D.B.H. 2 A
(18) eta 2 B
(18)

Atarrabiako San
Andres errotaren
azalpen birtuala
ikasgelatik on line
jarraitua
Mekanismoak
lantzeko.

Iruñerriko
mankomunitateak
eskaintzen duen
Atarrabiako San Andres
errotaren on line
azalpenaren bidez
mekanismoak landu.

2020ko
azaroak 27
10:05-10:55
eta azaroak
30, 13:1514:10

IRAUPEN
A
55
minutu

GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar
ninguna actividad.
FISIKA
Ondorengo taulan adierazten dira, gaurko egunean, fisika eta kimika departamentuak
aurreikusita dituen jarduera osagarrien zerrenda. Dena den, Covid-aren inguruko
egoera berezia dela eta ez dakigu jarduera hauek aurrera eramateko aukerarik izango
dugun.
Aktibitatea
Taldeak
Data
Irakasle Arduraduna
Arazuri, ura arazten
DBH 2
Xabier Mina
(mancoeduca)
Eureka museoara
DBH 3
Xabier Mina, Mariano
bisita
Gzlez de Txabarri eta
Mikel Domeño
Airearen kalitatea
DBH 4
Xabier Mina
(mancoeduca)
Kurtsoan zehar, mintegikideek programazioarekin lotura duten beste aktibitate
interesgarriren bat proposatuko balute, zerrenda honetara atxikitzeko aukera izango
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lukete, beti ere mintegikideekin adostua.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer
antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin
ahalko balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Euskara Astea Barañain

Batx1, 2

Antzerki eskola, antzerkia

Batx 1, 2

Euskara astea NUP

Batx 1, 2

Negua kantuz

Batx 1, 2

ORFEOIA PROIEKTUA:
Baluartera bisita

Batx 2

Baluartera bisita

Batx 1

Orfeoiaren emanaldia

Batx 1, 2

Kontzertua orfeoiarekin

Batx1, 2

Atalak proiektua

DBH3, 4
Batx1,2

Musika tresnen museoa Oiartzun

DBH 1

OPERA

Batx 1, 2

Txirula kontzertua Altsasu

DBH 3

Txirula kontzertua Barañain

DBH 1

Antzerkia Barañaingo Auditorioan

Batx 1

Antzerkia Burlatako Kultur Etxean

Batx 1

Kurtso bukaerako txirula kontzertua

DBH maila guztiak

Portaventura

DBH maila guztietako ikasle
batzuk
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FRANTSESA
COVID-19 dela-eta zaila ikusten da ikasturte honetan irteerak egin ahal izatea. Egin
ahalko balira, hauek dira antolatuko direnak: DBH 1go eta DBH 3. ikasleekin Frantziako
Landetako eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen den
Aimé Césaire ikastetxera bisita. Ikasturte bukaera aldera izango litzateke eta betiere
Frantziako irakasleak posible ikusten badu.
Irteerak egiteko aukera egonez gero, eta Frantziako kontaktuak ez balu irteerarik egin
nahi, gure ikasleak Miarritzera surfa egitera eramango ditugu maiatza hasieran.
Ikasleek Miarritzen pista jokoa egingo dute hiria ezagutu eta frantsesa praktikatzeko.
DBHko ikasle guztiekin irteera hau egingo genuke modu honetara taldekatuz: 1go eta 2.
mailakoak alde batetik eta 3. eta 4. mailakoak bestetik.
GORPUTZ HEZIKETA
KURTSO
A

JARDUERA

DBH 1

“Arga bizirik”

DBH 2

“Salting”

DBH 3.

2020-21

ASTE BERDEA

HELBURUAK
ETA
JARDUERAK
- Aisialdiaren
erabilera
osasuntsu
bat bultzatu.
- Hurbileko
inguru
naturala
ezagutu.
- Ingurune
ez-egonkor
batean (ibai)
jarduera
fisikoa
burutu.
- Aisialdiaren
kirola egiteko
modu
dibertigarri
eta berri bat
ezagutzea
- Ingurune
ezegonkorrean
eta aisialdian
kirola egiteko
modu
dibertigarri
eta berriak
ezagutzea.
- Eskolaz
kanpo

GARRAIO
A

PREZIOA

DATA

Autobusa
(Villavesa)

7€

3.
ebaluaketa
(apirilamaiatza)

Autobusa
(Villavesa)

8€

2.
ebaluaketa
(abendua)

130 €

ZOZKETARE
N ARABERA
(martxoamaiatza)

Autobusa
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DBH 4

BATX 1

2020-21

Rokodromoa
“Bi hatz”

Mendi irteera

ikaskideekin
esperientzia
berri eta
aberasgarria
k bizitzea.
- Eguneroko
jardueretan
autonomiaz
eta
errespetuz
jarduteko
aukerak
eskaintzea.
- Mendi
ingurunean
praktikatu
daitezkeen
kirol
jarduerak
EZ
ezagutu.
- Eskaladaren
balio
pedagogikoa
barneratu.
- Ingurune
ezegonkorrean
eta aisialdian
kirola egiteko
modu
dibertigarri
eta berriak
ezagutzea.
Orientazioko Autobusa
unitate
didaktikoan
landutako
edukiak
ingurune ezegonkor
batean
praktikan
jartzea.

7€

2.
ebaluaketa
(abendua)

Autobusare
n kostea

3.
ebaluaketa
(apirilamaiatza)
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BATX 2

Etxabakoitzek
o igerilekura

- JFKZG
sarrera
proben
prestakuntza
.
EZ

8€

AzaroaOtsaila Apirila

-Ingurune ezegonkorrean
-Surf ikastaroa
Autobusa 15 €
eta aisialdian
Iraila
(Zarautz)
kirola egiteko
modu
dibertigarri
eta berriak
ezagutzea
* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera
geratuko dira 2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak
hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo
litzateke.
ORIENTAZIO MINTEGIA
Aurten, covid-19 dela eta, ez ditugu ekintza osagarririk egingo, gutxienez lehenengo
hilabetean ikusitako egoeran. Aurreko ikasturtetik itxita dauden ikastaroak aipatzen
dira hurrengo taulan, baina osasun egoeraren arabera egingo dira.
Maila
Data
Jarduera
Arduraduna
Uso adecuado y sin violencias en la
DBH 3 eta 4
Urria eta azaroa
Orientatzailea
RED
DBH osoan
Martxoa
Sexu hezkuntza
Orientatzailea
KATTALINGUNE erakundearen
DBH osoan
3.hiruhilekoa
Orientatzailea
aurkezpena

b) Kurtsoz kurtso

DBH 1
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
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IRTEERA

MAILA/TALDEA

NOIZ

ARTE ERAKUSKETAK Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako
EUSKARA
KURTSOA JARDUERA
1.maila

DATA

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten badu,
idazle bat ekarriko dugu eta kurtso amaieran edo
udaberri aldean eguneko txango bat egitea
proposatuko dugu.

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

DBH 1. maila

-Ekaingo kobazuloa..
-Zinema.

-3. hiruhilabetea
-Kurtso osoan zehar (eskaintzaren
arabera)

( Arellano)
GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Musika tresnen museoa Oiartzun

DBH 1

Txirula kontzertua Barañain

DBH 1

Kurtso bukaerako txirula kontzertua

DBH maila guztiak

Portaventura

DBH maila guztietako ikasle batzuk

FRANTSESA
COVID-19 dela-eta zaila ikusten da ikasturte honetan irteerak egin ahal izatea. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak: DBH 1go eta DBH 3. ikasleekin Frantziako Landetako
eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen den Aimé Césaire
ikastetxera bisita. Ikasturte bukaera aldera izango litzateke eta betiere Frantziako irakasleak
posible ikusten badu.
Irteerak egiteko aukera egonez gero, eta Frantziako kontaktuak ez balu irteerarik egin nahi,
gure ikasleak Miarritzera surfa egitera eramango ditugu maiatza hasieran. Ikasleek Miarritzen
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pista jokoa egingo dute hiria ezagutu eta frantsesa praktikatzeko. DBHko ikasle guztiekin irteera
hau egingo genuke modu honetara taldekatuz: 1go eta 2. mailakoak alde batetik eta 3. eta 4.
mailakoak bestetik.
GORPUTZ HEZIKETA
KURTSOA JARDUERA

HELBURUAK ETA
JARDUERAK

GARRAIOA

PREZIOA DATA

- Aisialdiaren erabilera
osasuntsu bat
bultzatu.
3. ebaluaketa
“Arga
- Hurbileko inguru
Autobusa
DBH 1
7€
(apirilabizirik”
naturala ezagutu.
(Villavesa)
maiatza)
- Ingurune ez-egonkor
batean (ibai) jarduera
fisikoa burutu.
* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ORIENTAZIO MINTEGIA

Aurten, covid-19 dela eta, ez ditugu ekintza osagarririk egingo, gutxienez lehenengo
hilabetean ikusitako egoeran. Aurreko ikasturtetik itxita dauden ikastaroak aipatzen
dira hurrengo taulan, baina osasun egoeraren arabera egingo dira.
Maila

Data

DBH osoan Martxoa

Jarduera

Arduraduna

Sexu hezkuntza

Orientatzailea

DBH osoan 3.hiruhilekoa KATTALINGUNE erakundearen aurkezpena Orientatzailea

DBH 2
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
MATEMATIKA
HELBURUAK

KURTSOA JARDUERA

DATA

2. DBH

Maiatza Matematikaz gozatzea eta beste zentruetako
ikasleekin kontaktuan jartzea

OLINPIADA
MATEMATIKOA

OHARRA: Ikasturtean zehar, arloarekiko lotuta dauden pelikulak, hitzaldiak edo erakustaldiak
burutu ahal daitezke, zenbait talderekin.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
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hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ARTE ERAKUSKETAK

Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

EUSKARA
KURTSOA JARDUERA

DATA

2.maila

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten badu,
idazle bat ekarriko dugu eta kurtso amaieran edo
udaberri aldean eguneko txango bat egitea
proposatuko dugu.

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

DBH 2. maila

-Iruñeko alde zaharra
-Gotikoa: Iruñeko katedrala
-Zinema.
-Donejakue bidearen zatia

-2. hiruhilabetea
-Kurtso osoan zehar(eskaintzen
arabera)
-Edozein hiruhilabetean
-Maiatza

- Iruñeko bisitaldia.
Ero Parlamentoa.
TEKNOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

HELBURUA

DATA

IRAUPENA

D.B.H. 2 A (18)
eta 2 B (18)

Atarrabiako San
Andres errotaren
azalpen birtuala
ikasgelatik on line
jarraitua Mekanismoak
lantzeko.

Iruñerriko
mankomunitateak
eskaintzen duen
Atarrabiako San Andres
errotaren on line
azalpenaren bidez
mekanismoak landu.

2020ko
azaroak 27
10:0510:55 eta
azaroak
30, 13:1514:10

55 minutu

GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
FISIKA

Ondorengo taulan adierazten dira, gaurko egunean, fisika eta kimika departamentuak
aurreikusita dituen jarduera osagarrien zerrenda. Dena den, Covid-aren inguruko
egoera berezia dela eta ez dakigu jarduera hauek aurrera eramateko aukerarik izango
dugun.
Aktibitatea
Taldeak Data Irakasle Arduraduna
Arazuri, ura arazten DBH 2
Xabier Mina
(mancoeduca)
Kurtsoan zehar, mintegikideek programazioarekin lotura duten beste aktibitate interesgarriren
bat proposatuko balute, zerrenda honetara atxikitzeko aukera izango lukete, beti ere
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mintegikideekin adostua.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA JARDUERA
Guztietan

DATA

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA MAILA

Kurtso bukaerako txirula kontzertua

DBH maila guztiak

Portaventura

DBH maila guztietako ikasle batzuk

FRANTSESA
COVID-19 dela-eta zaila ikusten da ikasturte honetan irteerak egin ahal izatea. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak: DBH 1go eta DBH 3. ikasleekin Frantziako Landetako
eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen den Aimé Césaire
ikastetxera bisita. Ikasturte bukaera aldera izango litzateke eta betiere Frantziako irakasleak
posible ikusten badu.
Irteerak egiteko aukera egonez gero, eta Frantziako kontaktuak ez balu irteerarik egin nahi,
gure ikasleak Miarritzera surfa egitera eramango ditugu maiatza hasieran. Ikasleek Miarritzen
pista jokoa egingo dute hiria ezagutu eta frantsesa praktikatzeko. DBHko ikasle guztiekin irteera
hau egingo genuke modu honetara taldekatuz: 1go eta 2. mailakoak alde batetik eta 3. eta 4.
mailakoak bestetik.
GORPUTZ HEZIKETA
KURTSOA JARDUERA

HELBURUAK ETA
JARDUERAK

GARRAIOA

PREZIOA DATA

DBH 2

- Aisialdiaren kirola
egiteko modu
dibertigarri eta berri bat
ezagutzea

Autobusa
(Villavesa)

8€

“Salting”

2. ebaluaketa
(abendua)

* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.

ORIENTAZIO MINTEGIA

Aurten, covid-19 dela eta, ez ditugu ekintza osagarririk egingo, gutxienez lehenengo
hilabetean ikusitako egoeran. Aurreko ikasturtetik itxita dauden ikastaroak aipatzen
dira hurrengo taulan, baina osasun egoeraren arabera egingo dira.
Maila

Data

Jarduera

Arduraduna

DBH osoan

Martxoa

Sexu hezkuntza

Orientatzailea

KATTALINGUNE erakundearen
aurkezpena

Orientatzailea

DBH osoan

2020-21
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DBH 3
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ARTE ERAKUSKETAK

Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

KULTURA KLASIKOA

NON
Colonia Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos)
Donemiliaga Kukula (Errioxa)
NOIZ
Maiatzako lehenengo astean ( Egoera sanitarioak baimentzen badu)
HELBURUAK
Erromatar garaiko hiri handi bat ezagutzea, bai hirigintza, kultura, arkeologia eta baita
ekonomiaren ikuspuntutik.
Ikasleen arteko eta harremanak sakondu.
EDUKIAK
Garai klasikoko literatura ezagutzea, antzerkigile klasikoen tragediaren eta komediaren
antzezpena garaiko antzezleku batean ikusi.
Antzinako obrek planteatzen dituzten egoerak aztertuz, pentsamendu kritikoa garatu.
Ordurako landu diren edukiak sakondu.
Ondare historikoaren garrantziaz jabetu. Erdi Aroko bide sareak (Donejakue bidea) eta
horko kultura guneak (Monastegiak eta liburutegiek tradizio klasikoaren transmisioan
izan duten garrantzia) ezagutu
EUSKARA
KURTSOA JARDUERA

DATA

3.maila

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten badu,
idazle bat ekarriko dugu eta kurtso amaieran edo
udaberri aldean eguneko txango bat egitea
proposatuko dugu.

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

-Zinema.

-Kurtso osoan zehar

DBH 3 .maila.
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GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
FISIKA

Ondorengo taulan adierazten dira, gaurko egunean, fisika eta kimika departamentuak
aurreikusita dituen jarduera osagarrien zerrenda. Dena den, Covid-aren inguruko
egoera berezia dela eta ez dakigu jarduera hauek aurrera eramateko aukerarik izango
dugun.
Aktibitatea
Eureka museoara bisita

Taldeak
DBH 3

Data

Irakasle Arduraduna
Xabier Mina, Mariano
Gzlez de Txabarri eta
Mikel Domeño
Kurtsoan zehar, mintegikideek programazioarekin lotura duten beste aktibitate interesgarriren
bat proposatuko balute, zerrenda honetara atxikitzeko aukera izango lukete, beti ere
mintegikideekin adostua.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Atalak proiektua

DBH3, 4
Batx1,2

Txirula kontzertua Altsasu

DBH 3

Kurtso bukaerako txirula kontzertua

DBH maila guztiak

Portaventura

DBH maila guztietako ikasle batzuk

FRANTSESA
COVID-19 dela-eta zaila ikusten da ikasturte honetan irteerak egin ahal izatea. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak: DBH 1go eta DBH 3. ikasleekin Frantziako Landetako
eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen den Aimé Césaire
ikastetxera bisita. Ikasturte bukaera aldera izango litzateke eta betiere Frantziako irakasleak
posible ikusten badu.
Irteerak egiteko aukera egonez gero, eta Frantziako kontaktuak ez balu irteerarik egin nahi,
gure ikasleak Miarritzera surfa egitera eramango ditugu maiatza hasieran. Ikasleek Miarritzen
pista jokoa egingo dute hiria ezagutu eta frantsesa praktikatzeko. DBHko ikasle guztiekin irteera
hau egingo genuke modu honetara taldekatuz: 1go eta 2. mailakoak alde batetik eta 3. eta 4.
mailakoak bestetik.
GORPUTZ HEZIKETA
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KURTSOA JARDUERA

HELBURUAK ETA
JARDUERAK

GARRAIOA PREZIOA DATA

- Ingurune ezegonkorrean eta
aisialdian kirola
egiteko modu
dibertigarri eta berriak
ezagutzea.
ZOZKETAREN
- Eskolaz kanpo
ASTE
ARABERA
DBH 3.
ikaskideekin
Autobusa
130 €
BERDEA
(martxoaesperientzia berri eta
maiatza)
aberasgarriak bizitzea.
- Eguneroko
jardueretan
autonomiaz eta
errespetuz jarduteko
aukerak eskaintzea.
* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ORIENTAZIO MINTEGIA

Aurten, covid-19 dela eta, ez ditugu ekintza osagarririk egingo, gutxienez lehenengo
hilabetean ikusitako egoeran. Aurreko ikasturtetik itxita dauden ikastaroak aipatzen
dira hurrengo taulan, baina osasun egoeraren arabera egingo dira.
Maila
DBH 3 eta 4
DBH osoan

Data

Jarduera

Urria eta azaroa

Uso adecuado y sin violencias en la RED Orientatzailea

Martxoa

Sexu hezkuntza

Orientatzailea

KATTALINGUNE erakundearen
aurkezpena

Orientatzailea

DBH osoan

3.hiruhilekoa

Arduraduna

DBH 4
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ARTE ERAKUSKETAK

Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

KULTURA KLASIKOA

NON
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Colonia Clunia Sulpicia (Peñalba de Castro, Burgos)
Donemiliaga Kukula (Errioxa)
NOIZ
Maiatzako lehenengo astean ( Egoera sanitarioak baimentzen badu)
HELBURUAK
Erromatar garaiko hiri handi bat ezagutzea, bai hirigintza, kultura, arkeologia eta baita
ekonomiaren ikuspuntutik.
Ikasleen arteko eta harremanak sakondu.
EDUKIAK
Garai klasikoko literatura ezagutzea, antzerkigile klasikoen tragediaren eta komediaren
antzezpena garaiko antzezleku batean ikusi.
Antzinako obrek planteatzen dituzten egoerak aztertuz, pentsamendu kritikoa garatu.
Ordurako landu diren edukiak sakondu.
Ondare historikoaren garrantziaz jabetu. Erdi Aroko bide sareak (Donejakue bidea) eta
horko kultura guneak (Monastegiak eta liburutegiek tradizio klasikoaren transmisioan
izan duten garrantzia) ezagutu
EUSKARA
KURTSOA JARDUERA
4.maila

DATA

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten badu,
idazle bat ekarriko dugu eta kurtso amaieran edo
udaberri aldean eguneko txango bat egitea
proposatuko dugu.

Irekia
(idazleen
predisposizioaren
arabera)

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

DBH 4. maila A/B

- Zinema.

-Kurtso osoan zehar

GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
FISIKA

Ondorengo taulan adierazten dira, gaurko egunean, fisika eta kimika departamentuak
aurreikusita dituen jarduera osagarrien zerrenda. Dena den, Covid-aren inguruko
egoera berezia dela eta ez dakigu jarduera hauek aurrera eramateko aukerarik izango
dugun.
Aktibitatea
Taldeak
Data
Irakasle Arduraduna
Airearen kalitatea
DBH 4
Xabier Mina
(mancoeduca)
Kurtsoan zehar, mintegikideek programazioarekin lotura duten beste aktibitate interesgarriren
bat proposatuko balute, zerrenda honetara atxikitzeko aukera izango lukete, beti ere
mintegikideekin adostua.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA

2020-21

JARDUERA

DATA
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Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Atalak proiektua

DBH3, 4
Batx1,2

Kurtso bukaerako txirula kontzertua

DBH maila guztiak

Portaventura

DBH maila guztietako ikasle batzuk

FRANTSESA
COVID-19 dela-eta zaila ikusten da ikasturte honetan irteerak egin ahal izatea. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak: DBH 1go eta DBH 3. ikasleekin Frantziako Landetako
eskualdean, Saint-Geours-de-Maremne herrian hain zuzen ere, kokatzen den Aimé Césaire
ikastetxera bisita. Ikasturte bukaera aldera izango litzateke eta betiere Frantziako irakasleak
posible ikusten badu.
Irteerak egiteko aukera egonez gero, eta Frantziako kontaktuak ez balu irteerarik egin nahi,
gure ikasleak Miarritzera surfa egitera eramango ditugu maiatza hasieran. Ikasleek Miarritzen
pista jokoa egingo dute hiria ezagutu eta frantsesa praktikatzeko. DBHko ikasle guztiekin irteera
hau egingo genuke modu honetara taldekatuz: 1go eta 2. mailakoak alde batetik eta 3. eta 4.
mailakoak bestetik.
GORPUTZ HEZIKETA
KURTSOA JARDUERA

HELBURUAK ETA
JARDUERAK

GARRAIOA PREZIOA DATA

- Mendi ingurunean
praktikatu daitezkeen
Rokodromoa
2. ebaluaketa
DBH 4
kirol jarduerak ezagutu. EZ
7€
“Bi hatz”
(abendua)
- Eskaladaren balio
pedagogikoa barneratu.
* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.

ORIENTAZIO MINTEGIA

Aurten, covid-19 dela eta, ez ditugu ekintza osagarririk egingo, gutxienez lehenengo
hilabetean ikusitako egoeran. Aurreko ikasturtetik itxita dauden ikastaroak aipatzen
dira hurrengo taulan, baina osasun egoeraren arabera egingo dira.
Maila
DBH 3 eta 4
DBH osoan

2020-21

Data

Jarduera

Arduraduna

Urria eta azaroa

Uso adecuado y sin violencias en la RED Orientatzailea

Martxoa

Sexu hezkuntza

Orientatzailea
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DBH osoan

3.hiruhilekoa

KATTALINGUNE erakundearen
aurkezpena

Orientatzailea

BATX 1
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ANIMATIC (Animazio film laburren
Nazioarteko Erakustaldia)

Civican, Iruñea
PUNTO DE VISTA (Nafarroako Zinema
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia)

BATX1
BATX2
(eszenikokoak)

azaroan

BATX1
BATX2

martxoan

Nafarroako Filmoteka, Iruñea
(eszenikokoak)
Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

ARTE ERAKUSKETAK

EUSKARA
KURTSOA JARDUERA

DATA

1.batx

Irekia
(idazleen predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu.

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

BATX.1MAILA

-Zinema
-San Cristobalgo ihesaren
ibilbidearen zati bat
-San Cristobalgo ihesaren
ibilbidearen zati bat
-Zinema.

-Kurtso osoan zehar
-3. hiruhilabetean
-3. hiruhilabetean
-Kurtso osoan

Mundu Garaikideko
Historia
Nafarroako Historia
( Batx 1)

GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
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BIOLOGIA-GEOLOGIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Euskara Astea Barañain

Batx1, 2

Antzerki eskola, antzerkia

Batx 1, 2

Euskara astea NUP

Batx 1, 2

Negua kantuz

Batx 1, 2

Baluartera bisita

Batx 1

Orfeoiaren emanaldia

Batx 1, 2

Kontzertua orfeoiarekin

Batx1, 2

OPERA

Batx 1, 2

Antzerkia Barañaingo Auditorioan

Batx 1

Antzerkia Burlatako Kultur Etxean

Batx 1

GORPUTZ HEZIKETA
KURTSOA JARDUERA

BATX 1

Mendi
irteera

HELBURUAK ETA
JARDUERAK
- Ingurune ezegonkorrean eta
aisialdian kirola
egiteko modu
dibertigarri eta
berriak ezagutzea.
- Orientazioko unitate
didaktikoan
landutako edukiak
ingurune ez-egonkor
batean praktikan
jartzea.

GARRAIOA PREZIOA

Autobusa

Autobusaren
kostea

DATA

3.
ebaluaketa
(apirilamaiatza)

* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
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BATX 2
Programatutako jarduera osagarri eta ateraldiak pandemia egoeraren mende daude.
Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu, hauetako jardueraren bat
aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
ARTE PLASTIKOAK
Ondorengo taulan urtero parte hartzen dugun jarduera osagarri finko batzuk agertzen dira.
Aurtengo egoera berezia dela eta ez da posible halakorik burutzea, ez urtero erabiltzen dugun
formato presentzialarekin behintzat. Egoera aldatzekotan, edo on-line, in streaming... parte
hartzeko aukerarik sortzekotan, agertzen diren jarduerak interesa izan dezaketela iruditu zaigu.
IRTEERA
MAILA/TALDEA
NOIZ
ANIMATIC (Animazio film laburren
Nazioarteko Erakustaldia)

Civican, Iruñea
ANIMATIC
HITZALDIA
Civican, Iruñea
PUNTO DE VISTA (Nafarroako Zinema
Dokumentaleko Nazioarteko Jaialdia)

BATX1
BATX2
(eszenikokoak)

azaroan

BATX 2

azaroan

(Irudi/Soinukoak)
BATX1
BATX2

martxoan

Nafarroako Filmoteka, Iruñea

PUNTO DE VISTA
TAILER eta HITZALDIAK
Nafarroako Filmoteka, Iruñea
ARTE ERAKUSKETAK

(eszenikokoak)
BATX 2

martxoan

(Irudi/Soinukoak)
Programatu gabe, sortu ahala.
Edozein mailarako

EUSKARA
KURTSOA JARDUERA

DATA

2.batx

Irekia
(idazleen predisposizioaren
arabera)

Interesgarritzat jotzen badugu eta egoerak uzten
badu, idazle bat ekarriko dugu.

GEOGRAFIA ETA HISTORIA
KURTSOA

JARDUERA

DATA

-Zinema

1 edo 2. hiruhilabetea

Batx 2 maila.
Historia .
GAZTELANIA ETA LITERATURA
Dada la situación creada por la pandemia, este Departamento ha decidido no realizar ninguna
actividad.
BIOLOGIA-GEOLOGIA
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KURTSOA

JARDUERA

DATA

Guztietan

COVID-arengatik ez da kurtsoaren zehar ezer antolatuko

MUSIKA
Covid pandemiak baldintzatuko du jarduera osagarriak egiteko aukera eta datak. Egin ahalko
balira, hauek dira antolatuko direnak:
EKINTZA OSAGARRIAK

DATA

MAILA

Euskara Astea Barañain

Batx1, 2

Antzerki eskola, antzerkia

Batx 1, 2

Euskara astea NUP

Batx 1, 2

Negua kantuz

Batx 1, 2

Baluartera bisita

Batx 2

Orfeoiaren emanaldia

Batx 1, 2

Kontzertua orfeoiarekin

Batx1, 2

Atalak proiektua

DBH3, 4
Batx1,2

OPERA

Batx 1, 2

GORPUTZ HEZIKETA
KURTSOA JARDUERA

HELBURUAK ETA
JARDUERAK

GARRAIOA PREZIOA DATA

- JFKZG sarrera proben
prestakuntza.
- Etxabakoitzeko
igerilekura
BATX 2

EZ

8€

AzaroaOtsaila Apirila

-Ingurune ezegonkorrean eta
Autobusa
15 €
aisialdian kirola egiteko
Iraila
modu dibertigarri eta
berriak ezagutzea
* COVID-19 PANDEMIAREN ONDORIOZ, jarduera osagarri hauek bertan behera geratuko dira
2020-2021 ikasturte honetan. Ikasturtea aurrera doan heinean egoerak hobera egingo balu,
hauetako jardueraren bat aurrera eramateko aukera egongo litzateke.
-Surf ikastaroa
(Zarautz)
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7) COVID-19 GERTAKIZUN PLANA
Ikastetxeko web orrian dago:
Euskaraz: http://alaitz.net/index.php/eu/494-gertakizun-plana
Gazteleraz: http://www.alaitz.com/index.php/es/493-plan-de-contingencia2
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8) MINTEGIEN PROGRAMAZIOEN ADOSTASUN DOKUMENTOAK
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