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1. PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA

1.1. Proiektuaren justifikazioa, aurkezpena eta zuzendaritza taldearen
identifikazioa.

Jarraian datozen lau ikasturteetarako (2023-2027) Joxemiel Barandiaran HLHI eskolarako,

egin dugun Zuzendaritza Proiektua aurkeztuko dizuegu. Proiektu hau 2022ko abenduaren

19an Hezkuntza Sailak argitaratutako dekretuan oinarritzen da.

Zuzendaritza proiektu hau lanerako erreferentzia izango dugun dokumentu zehatza eta argia

izaten saiatu gara. Ikastetxearen xedea eta norabidea zehazten dituzten dokumentuen

ildoak biltzen ditu. Hezkuntza komunitate osoaren beharrak eta iritziak oinarri hartuta sortu

da eta unean uneko aldaketei aurre egiteko aukera ematen duen proiektu eraginkorra eta

hobekuntzara bideratua aurkitzen da.

Gogo eta ilusio handiz diseinatu dugu. Aurkeztearen arrazoi nagusienetako bat,

ikastetxearekin eta Hezkuntzarekin hirurok dugun konpromezu pertsonala, baita

ikastetxearen izaera, kokapena eta inguruak eskaintzen dizkion baliabideak izan dira. Horrez

gain, aurreko Zuzendaritzak bere ibilbidea bukatutzat eman zuen, eta ikastetxearen

ibilbideari jarraipena emateko animatu gintuzten, bai aurreko Zuzendaritza taldeak baita

Klaustroko zenbait irakasleak ere.

Proiektu hau egiteko Zuzendaritza taldea hauexek osatu dugu:

● Idazkaria: Arantxa Indakoetxea

● Ikasketaburua: Gorka Herce

● Zuzendaria: Dorleta Barreras

Arantxa Indakoetxeak eskolan 10 urte daramatza. Urte gehienak laguntza taldean eman

ditu: PT bezala 7 urte eta aholkulari lanetan azken urtea eta beste une puntualetan. Azken

hiru urteetan, Zuzendaritza taldeko kide izan da: bi urte ikasketaburu bezala, aurreko

Zuzendaritzarekin eta ikasturte hau idazkari bezala, osatu berri dugun Zuzendaritza taldean.

Gorka Hercek eskolan hiru urte eramaten ditu. Lehenengo bi urteak Gorputz Hezkuntzako

irakasle moduan eta jangela arduradun bezala, eta azken urte hau Zuzendaritzako kide

bezala; aurretik esan den moduan, ikasketaburu funtzioa beteaz.

Dorleta Barrerasek 4 urte eramaten ditu ikastetxean. Hiru urte Lehen Hezkuntzako tutore

bezala eta azken urte honetan Zuzendari gisa.

2



ZUZENDARITZA PROIEKTUA 2023-2027

Gure xede nagusia, gure ikasleei XXI. mendeko erronkei aurre egiteko trebetasunak

eskuratzen laguntzea da, bakoitzak dituen beharretatik abiatuta eta ikasle guztien ongizate

emozionala bermatuz, gure ikasleek arrakasta lortzeko bideak jarriz.

LH6 maila bukaeran, alderdi ezberdinetan, ondo prestatuta dauden ikasle konpetenteak

garatzea dugu helburu: bai hizkuntza, eleaniztasun, matematika eta zientzia alderdietan

konpetenteak izanik, konpetentzia digital egoki bat eskuratuz, norberak, zein besteekin

ikasten ikasiz, maila pertsonal eta sozialean, ikasle ekintzaileak izaten bultzatuz, bizitza

sozialean parte har dezaten, adierazpen kulturalak ezagutuz eta besteenak errespetatuz.

Lanketa horretan, ezinbestekoa izango da: eskolako ikasleen aniztasuna kontuan izatea eta

aniztasun honi erantzutea; baita gure ikaslegoa baloreetan heztea ere, errespetua oinarri

izanik, elkarbizitza positibo bat sustatzea; eta ikaslegoa, hezkidetza eta aukera

berdintasunean heztea. Guzti honetan, jasangarritasuna ere presente egongo da.

Xede hau aurrera eramateko, LIDERGO PARTEKATUAn oinarritutako Zuzendaritza Taldea

bultzatu eta indartu nahi dugu. Hau da, ardurak eta erabakiak talde lanean hartuko dituen

lidergoa eta dudarik gabe, Eskola Komunitate osoaren parte hartzea indartu nahi duena, hau

da, ikasleena, familiena, langileena eta irakasleona; guztiok osatzen baitugu eskola. Beraz,

ez dugu erronka makala, gaur egungo gizartean, geroz eta inplikazio txikiagoa ikusten baita

esparru desberdinetan.

1.2. Zuzendaritza-proiektuaren lehentasunak

Zuzendaritza funtzioaren marko konpetentziala hartu dugu oinarri gure proiektua

diseinatzerakoan. Marko horretan, 10 konpetentzi hauek ditu:

K1- PLANGINTZA ESTRATEGIKOA
K2- ERALDAKETARAKO ANTOLAKETA
K3- LIDERGO PEDAGOGIKOA
K4- LIDERGO PARTEKATUA
K5- IKASLE GUZTIEN ARRAKASTA
K6- PRINTZIPIO ETIKOAK
K7- ELKARBIZITZA POSITIBOA
K8- ELKARREKIN IKASTEN DUEN KOMUNITATEA
K9- PARTE-HARTZE DEMOKRATIKOA
K10- KANPO HARREMANAK
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Konpetentzi horiek guztiak ezinbestekoak eta garrantzitsuak dira. Proiektu honetan

proposatu ditugun HELBURUAK lortzeko konpetentzi batzuei lehentasuna eman diegu,

nahiz eta modu batera edo bestera guztiak ukitzen ditugun.

Guzti honetan, taldean lan egin nahi dugu, ikastetxeko pertsonen inplikazioa eta

pertenentzia sentimendua sustatuz, LIDERGO PARTEKATUA oinarri hartuz (K-4).

Eskola Komunitateko kide guztien partaidetza sustatzeko, BIZIKIDETZA POSITIBOA
lantzen jarraitzeak asko laguntzen du. Horretarako, errespetuan, lankidetzan eta etengabeko

komunikazioan oinarritutako eskola-giroa bultzatu eta indartu nahi dugu (K-7).

Bestetik, ikasleei XXI. mendeko erronkei aurre egiteko trebetasunak barneratzeko aukera

ematen dien irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak eskainiko dizkiegu. Honela, IKASLE
GUZTIEN ARRAKASTA bermatzen saiatuko gara (K-5).

1.3. Prozesuaren deskribapena

Zuzendaritza-proiektu hau egiteko, jarraian zehazten dizkizuegun pausuak eman ditugu:

1) DOKUMENTAZIOA:

Lehenik eta behin, gure lan honetarako garrantzitsuak diren dokumentuak irakurri eta

aztertu ditugu: Ikastetxeko Hezkuntza Proiektua (IHP), aurreko Zuzendaritza

Taldearen proiektua eta beraien hobekuntza proposamenak, legedia eta araudi

markoa, eta dekretu berria. Ondoren, proiektua idazteko Zuzendari formakuntzan

eskura jarri diguten GIDA jarraitu dugu.

2) DIAGNOSIA EGIN:

Eskolako “argazkia” ateratzeko, Komunitateko partaide guztien (ikasle, irakasle,

familia eta langile) iritzia jaso nahi izan da galdetegi desberdinak erabiliz. Prozesu

honen nondik norakoak, hurrengo puntuan xehetasun gehiagorekin azalduko

dizkizuegu. Horrek, ikastetxeko ahulguneak edota hobetzeko eremuak eta

indarguneak zein diren identifikatzeko aukera eman digu. Jasotako emaitza hauek,

eskola komunitatean aurkeztuak izan dira; Komunitateko partaideengandik jasotako

informazioaz gain, ikasleen emaitzak ere aztertu ditugu.
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3) PROIEKTUAREN HELBURUAK, EKINTZAK, KOMUNIKAZIO MODUA,

EBALUAZIOA ETA DOIKUNTZA ZEHAZTEA.

Behin ikastetxeko indarguneak eta hobetzeko eremuak identifikatu eta gero, eta

ikasturte hasierako ebazpenean aipaturiko ildo estrategikoak (eskola inklusiboa

bultzatzea, ikasleen ongizate emozionala zaintzea, curriculum berriarekin batera ebaluazio

eredu berri baten inguruko gogoeta, ikastetxeko hezkuntza-lidergoa ahalduntzea eta

euskara ardatz izatea) oinarri hartuta, hobetzeko eremuak HELBURU bihurtu ditugu.

Gero, HELBURU horiek Zuzendaritza-funtzioaren zein marko konpetentzialarekin
uztartuko ditugun analizatu dugu. Jarraian, helburu horiek lortzeko egingo ditugun

EKINTZAK denboralizatu eta proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, JARRAIPEN
ADIERAZLEAK zehaztu ditugu.

Bukatzeko, Komunitateari proiektuaren berri nola emango diogun zehaztu dugu eta honen

ebaluazioa eta doikuntza ere nola burutu ditugun zehazteko, LORPEN ADIERAZLEAK

zeintzuk izango diren definitu ditugu.

2. IKASTETXEAREN AZTERKETA DIAGNOSTIKOA

2.1. Testuinguruaren analisia

Gure ikastetxea, Ataun herrian kokatua dago. Herri hau, Gipuzkoako herririk luzeena da

(14km) eta hiru auzoetan banatua dago. Ikastetxea, San Martin auzoan kokatua dago.

Mendiz inguratua dago eta ez du herrian bertan industriarik. Ikasle asko, baserrietan bizi

dira. Beraz, eskolara batzuk oinez, beste batzuk autobusez eta beste batzuk kotxez etortzen

dira. Guztira 1.694 biztanle ditu Ataunek, beraz, herri “txikia” dela esan dezakegu.

Oso herri euskalduna da; nahiz eta, azken urteetan, hala ere, euskararen erabilerak behera

egin duen UEMAK egiten duen kale neurketaren arabera. Inguruko herrietatik jendea etorri

da bizitzera  herrira eta baita jatorri desberdinetako familia etorkinak ere.

Jarraian, ikastetxearen diagnosia egiteko buruturiko barne eta kanpo analisia azalduko dugu

2.1.1. Barne analisia 

Gure ikastetxeko barne-analisia egiteko tresna desberdinak erabili ditugu:

★ Zuzendaritza taldeak, konpetentzietan oinarritutako Zuzendaritza taldearen

autoebaluazioa egin dugu.
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★ Ikastetxeko emaitzak aztertu ditugu, barne eta kanpo ebaluazioetatik eratorriak

★ Aurreko Zuzendaritza Proiektuaren balorazioaren hobekuntza proposamenak

kontutan izan ditugu.

★ Familien eta irakasleen (ikastetxeko harreman, proiektuen balorazio, baliabideen

kudeaketaren… inguruan) iritzia eta ekarpenak jasotzeko, talde bakoitzari bere

Google Inprimakia helarazi zitzaion eta betetzeko eskatu, epe bat jarriz.

Komunitateko beste langileei aldiz, eskura emandako galdeketa bat banatu zitzaien, etxean

bete eta egun batzuen ostean eskolara ekartzeko eskatuz.

Eta bukatzeko, ikasleen iritzia eta ekarpenak jasotzeko baliabide ezberdinak erabili

genituen, adinaren arabera; HH4-H5-LH1 eta LH2ko ikasleei tutoreek guk pasatako galderak

talde handian ahoz egin zizkieten eta ondoren idatziz Zuzendaritza Taldeari helarazi. LH3tik

LH6ra berriz, ikasle bakoitzari idatziz erantzuteko galdeketa bat pasa zitzaion. Ondoren,

ikasle bakoitzak galdeketa horretan idatzitakoan oinarrituz, nahi bazuen, Olentzero eta

Maridomingiri nahi duen eskola nolakoa den azalduz eskutitz bat idaztera gonbidatu zitzaion

Tresna hauetatik jasotako erantzunak aztertzeak, eskolako argazkia atera eta jarraian

azaltzen diren AHULGUNEAK  eta INDARGUNEAK  identifikatzen lagundu digu.

BARNE-ANALISIRAKO TAULA

BARNE EGOERAREN
ANALISIA. ALDAGAI

PROPOSAMENAK

DATUAK eta
INFORMAZIO

ESANGURATSUA

BARNE-ANALISITIK
ERATORRITAKOINDARGUNEAK eta

AHULEZIAK

-Ikasleen ikas-irakas

prozesua.

-Ikastetxeko emaitzak:

barne eta kanpo

ebaluaziotik eratorriak.

-Ikasleen galdetegietatik

jasotako informazioa

orohar oso ona izan da.

-Barne eta kanpo

emaitzetan orohar

emaitza onak jaso dira,

honako hauek aztertuz:

*Barne emaitzak

*Ebaluazio diagnostiko

emaitzak

INDARGUNEAK:
-Ikasleak gustura daude eskolan, gelan

ikasteko erabiltzen dituzte baliabide material

eta ordenagailuekin.

-Orokorrean barne eta kanpo emaitza onak

izaten ditugu.

-Baliabideak kontuan hartuz, ikasle bakoitzari

hezkuntza erantzun egokiena ematen zaio

-Eskolako Otsoa irratia eta Eguzkiberri

aldizkariarekin egiten den alderdi ezberdinen
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*DBHra joaten diren

ikasleen kurtso

hasierako itzulketa

lanketa.

AHULGUNEAK:
-LH1en gaztelania arloa hobetzeko alderdi bat

da.

Metodologia eta

erabilitako materiala

(testuliburuak).

-Ebaluazioa

Galdetegietan honen

informazioa eskatu da.

Curriculum berriaren

inplementazioak

ekarriko dituen

aldaketak direla eta,

eguneroko jardunean

sumatu den behar bat

da.

INDARGUNEAK:
-Ikasleak ondo prestatuta ateratzen dira.

-Irakasle taldea Curriculum berriaren inguruan

orientatu da

AHULGUNEAK:
-Curriculum berria inplementatu eta ebaluazio

konpetentziala modu egokian burutzearen

inguruko kezka.

-Ikasleen irteera profila kontuan hartuta,

konpetentzien garapenaren jarraipena eta

ebaluazioa egiteko sistemak indartzearen

beharra.

-Ikas prozesuetan ardatz curricularrak

integratzea, hala nola: ikaskuntza

konpetentziak, genero ikuspegia…

-Zenbait alderdiren inguruan hausnarketa bat

egin beharra: materiala, ebaluazioa…

-Formakuntza eta denbora falta

Eskolako baliabideen

kudeaketa: orduak,

materiala, arduren

banaketa, ….

Irakasleei egindako

galdeketan zenbait

alderdi ondo baloratu

dira eta beste zenbaiten

hausnarketaren beharra

azaleratu da.

INDARGUNEAK:
-Eskolako baliabideen kudeaketa egoki egiten

da.

AHULGUNEAK:
-HPBko ikasleei erantzuteko edota bestelako

indartzeak behar dituzten ikasleentzako,

hezkuntzak ematen dituen baliabideak ez dira

nahikoak.

Eskolako

dokumentuak

Curriculum berriaren

inplementazioa dela eta,

dokumentu batzuk

eguneratu beharra.

INDARGUNEAK:

-Eskolako dokumentuen oinarri bat badago.

AHULGUNEAK:
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-Komunitateko kide batzuk, dokumentu horien

ezagutza eza adierazi dute galdetegian.

-Aurretik egindako dokumentu horiek

osatzea/eguneratzea faltako litzateke.

Komunitateko

partaidetza eta

elkarbizitza positiboa

Galtegietako emaitzetan

jaso da, baina

egunerokotasunean ere

sentitu da behar hau.

Galdetegietan gurasoen

parte hartzea eskasa

izan da. Soilik guraso

euskaldunek erantzun

dute.

INDARGUNEAK:

-Parte hartu duten gurasoen balorazio egokiak.

-Errespetuan oinarrituriko harremanak

sustatzen eta elkarbizitza positiboa indartzen

lanketa egiten da.

AHULGUNEAK:

-Gurasoen partaidetza eskasa.

-Eskolako langileak diren, baina irakasleak ez

diren figurekiko errespetua indartzeko beharra.

-Berdinen arteko zenbait hitz egiteko modu,

jokabide ezegoki lantzen jarraitu beharra

Guraso elkartearekin

harremana

-Guraso Elkartearekin

hilabetean behin biltzen

gara (gutxi gora

behera). Dena den,

unean uneko beharren

arabera, telefono,

email… bidez

komunikazio bideak

irekita ditugu.

INDARGUNEAK:

-Komunikazio bideak irekiak, hileroko bilerak

burutuz.

AHULGUNEAK:

-Kideak aldatzen joatean (bai zuzendaritza

baita guraso elkartea ere), informazio trukean

hutsuneak.

Eskolako kanpo

espazioaren

hainbat eremu berritu

eta eraldatzearen

egokitasuna, udalaren

egitasmoarekin bat.

Galdetegian jaso ditugu

datuak

INDARGUNEAK:

-Eraberritzea lankidetzan egitea: hau da,

eskolako partaide desberdinen iritziak nola

eraldatu nahi duten behatokian jasotzea eta

erabakiak hartzea.

AHULGUNEAK:

-Diru falta.
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Ikasle guztien

arrakasta

Irakasleen galdetegian

jaso dugu

INDARGUNEAK:

-LHtik DBHra igarotzean, Loinazpekoek eskola

emaitzak onak dituztela adierazten digute.

AHULGUNEAK:

-Datozkigun aldaketen aurrean, ikasleak orain

arte bezain ondo prestatuta irtetearen kezka.

HH eta LH etapen

arteko zubi lana.

Eskolako Klaustroko

egoera dela eta,

erretiratzen ari zaizkigun

irakasle kopurua dela-

eta, lotura hori idatzita

uzteko beharra

sumatzen da.

INDARGUNEAK

-Ziklo mailan pertsona erreferente bat izatea.

-Etortzen diren irakasle berrien ekarpenak.

AHULGUNEAK:

-Urteetan eskolan finko egon den irakasleriaren

erretiroa.

Irakasleriaren

eguneroko jardunaren

inguruko hausnarketa:

saioak, formakuntzak,

koordinazioa,

materiala

Galdetegietan jaso da. INDARGUNEAK

-Irakasleen, inplikazio prestutasuna eta jarrera

ona.

AHULGUNEAK:

-Egiten den lana    sistematizatzeko beharra

-Denbora eskasa, jasotako formakuntzak

finkatzeko eta ezagutzen transmisioa egiteko.

2.1.2. Kanpo analisia 

Kanpo analisia egiteko datuak Udalak eskaini dizkigu eta horiek eskolak dituen eta UEMAk

eskaini zizkigun datuekin osatu ditugu.

Azken urteotan 1.650-1.700 biztanle inguruan dabil Ataun. Biztanleriaren gora behera

horretan eragina duen arrazoia, joan-etorrian dabilen biztanleria da. Hau da, erroldatu eta

denbora batera baja ematen dutenak edo beste herriren batera joaten direnak.

Hala ere, herriko biztanle kopuruari nahiko ondo eustea lortzen du; jaiotzen den pertsona

kopurua (10-15 lagun urtean) baino jende gehixeago hiltzen den arren (15-20 lagun urtean),

kopuruak nahiko paretsu gelditzen baitira.
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Baina, Euskal Herriko bazter askotan bezala, eskolan ere jaiotze tasa jaisten ari dela

pairatzen hasiak gara. Eta horren adibide garbia, aurtengo ikasturtean eskolak galdu dituen

3 gelak izan dira; iaz 12 gela izatetik aurten 3 gela gutxiago izatera pasa baikara eta ikasle

kopuruaren jeitsiera dela eta, 2 eta 3 urtekoak elkarrekin baititugu.

Herriko biztanlerian eta ikastetxeko matrikulazioan, etorkinen etorrerak eragina du. Herri

mailan, 2022 urtean 87 etorkin erroldatu ziren eta horietatik 6 ikastetxean matrikulatu ziren.

Aurretik aipatu dugun bezala, Ataun UEMAn sartua dago. Beraz, herri euskalduna da. Eta

gizartearen errealitatea eskolan islatzen denez, eskolan giro euskalduna nagusitzen da.

Hala ere, UEMAk adierazi digu, azken urteetan euskararen erabilera pixka bat jaitsi egin

dela eta eskolan ere zenbait ikasleei gazteleraz hitz egiten ere entzuten hasi zaiela. Horri

ere, irakasleriak euskararen kalitatean ikusi duen jaitsiera ere gehitu behar zaio.

KANPO-ANALISIRAKO TAULA

KANPO EGOERAREN
ANALISIA. ALDAGAIAK

DATUAK eta INFORMAZIO
ESANGURATSUA

MEHATXUAK ETA AUKERAK

-Biztanleriaren bilakaera,

migrazioa, udalerriaren

testuinguru

sozioekonomikoa eta

soziolinguistikoa.

-Ikastetxera azken urtean,

ikasle etorkin batzuk etorri

zaizkigu.

AUKERAK:

-Ikastetxeko kulturartekotasuna eta

aniztasuna balore modura.

MEHATXUAK:

-Ikasle etorkinei arreta eskaintzeko

baliabide pertsonal eskasa.

-Hizkuntza ez ezagutzea, familiekin

komunikatzeko arazoak.

-Familia etorkinen parte hartze eskasa.

-Hezkuntza Sailak

indarrean dituen lan

ildoak, orientabideak,

legedia, araudia...

-Indarrean jarri diren lan

ildoak (curriculuma,

ebaluazio konpetentziala)

eta eskaera (digitalizazio

plana gauzatzea,

AUKERAK:

-Egiten ari garenaren inguruan

hausnartzeko unea. Ondo egiten

dugunari eutsi eta hobetzeko duguna

aldatzeko aukerak aztertzeko.
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-Kanpotik datozen

eskaerak (berrikuntza,

metodologia,

digitalizazioa…).

curriculum berriaren

inplementazioa…)...

bapateko aldaketak,

zirriborro baten gainean

lan egitea.

MEHATXUAK:

-Berriak diren gauzak, ondo aztertu eta

hausnartzeko denbora eskasa.

Informazioa jaso ahala, unean bertan

burutu beharra.

-Aldaketen aurrean ziurtasun falta:

gauzak ondo egiten ari ote garenaren

zalantza.

-Udalarekin harremana. -Eskolak Udalarekin

harreman gertukoa, hurbila

du. Beti laguntzeko prest.

AUKERAK:

-Komunitateko kide guztion arteko

partaidetza sustatzea.

MEHATXUAK:

-Gure eskakizun guztiak betetzeko

baliabide mugatuak.

-Kanpo espazioaren

eraldaketa eta

berrikuntza.

-Parkea berritu eta

handitzeko beharra ikusi

da galdetegi

desberdinetan. Kanpo

espazioko gune batzuetan

lurrean jolasak margotzea

(adibidez, txingoa…).

AUKERAK:

-Komunitateko kideen partaidetza eta

lankidetza sustatuz, aukera

berdintasunean (hezkidetza) eta

jasangarritasunean oinarritutako

eraldaketa bat  kanpo espazioko

guneetan egitea.

MEHATXUAK:

-Diru falta dela eta, eraldaketa egiteko

zailtasunak izatea.

-Herriko

Haurreskolarekin eta

Bigarren Hezkuntzako

Ikastetxearekin

harremanak.

-Bigarren Hezkuntzako

Ikastetxearekin harremana

dago.

AUKERAK:

-DBH ikastetxearekin dugun harremana

sakontzeko aukera: metodologia ezagutu

eta zubi lana egiteko.

MEHATXUAK:

-Haurreskola eta Haur Hezkuntzako

etapen artean zubi-lan eza.
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-Goierriko ikastetxe

desberdinetako

Zuzendaritzekin

saretzea.

Egunerokotasunean

saretze beharra antzeman

dugu ikastetxe bezala eta

ikastetxe desberdinekin

bilkurak egiten hasi gara.

AUKERAK:

-Beste ikastetxe batzuetan egiten denetik

ideiak hartzea, gogoeta egin eta

aberastea. Lan karga arintzea.

MEHATXUAK:

-Ikastetxe bakoitzak duen lan kargagatik

biltzeko aukera gutxi izatea eta saretze

horri behar den etekina ez ateratzea

-Beste ikastetxeekin

lankidetzan aritzea, baita

gizarte inguruneko

bestelako gizarte eragile,

zerbitzu…eta

administrazioko sail

ezberdin eta laguntza

zerbitzuekin.

-Osakidetzako pediatria,

OMZ;

Gautena.,Berritzegune,

Gizarte Zerbitzu, Diputazio,

Lauka- Harrerako

arduradun, eskolaz

kanpoko beste

berezilariekin (psikologo,

psikomotrizista, logopeda,

terapeuta, Psikolagun,

partikularra eskaintzen

duten pertsonak…)

harremana.

AUKERAK:

-Ikasleen jarraipena eta beraien inguruan

koordinazioak burutuz, beren beharrei

erantzun egokiena ematea.

MEHATXUAK:

-Koordinazio ezak ekar ditzazkeen

hutsuneak.

-UEMA. -Soziolinguistika Klusterrak

herrian egindako

hizkuntzen erabileraren

azken kale neurketaren

arabera,  euskararen

erabilera zertxobait jaitsi

egin dela adierazi du.

AUKERAK:

-Herriko eragile desberdinekin herri

mailan euskara bultzatu eta indartzeko

ekimenak pentsatu eta martxan jartzeko

aukera.

MEHATXUAK:

-Herrian ematen hasi den egoera hori

eskolan indarra hartzen hastea,  eta

euskararen erabilera gutxitzea.
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2.2. Indarguneak eta hobetzeko eremuak

Atal honetan ikastetxeak dituen indarguneak eta hobetzeko eremuak zein diren zehaztuko

dizkizuegu. Alderdi horiek identifikatzeko iturri desberdinetatik jasotako informazioa erabili

dugu:

- Diagnosia egiteko galdetegiak: familia, irakasle, ikasle.

- Iazko ikasturte bukaeran Klaustroari egindako galdetegia

- Gurasoei ikasturte hasieran, guraso bilerei buruz egindako galdetegia

- Udalarekin izandako bilerak

- Hezkuntzatik datozen eskakizunak eta jarraibideak: ebazpena, Curriculum berria…

- Aurreko Zuzendaritza proiektua eta hobekuntza proposamenak.

- Barne eta kanpo analisia

- Zuzendaritza taldearen autoebaluazioa

INDARGUNEAK
[barne eta kanpo analisietan

identifikatutakoak]

HOBETZEKO EREMUAK
[barne eta kanpo analisietan

identifikatutakoak]
-Eskolako komunitateko kide desberdinak

(langile, irakasle, ikasle, gurasoen eta

Zuzendaritza) eskolan gustura daude eta

kideen arteko harremana gertukoa da

gehiengoaren ustez.

-Harreman hori estutzen jarraitzeko lanean

jardutea, partaide guztiak kide sentitu

daitezen eta kidetasun hori lortzeko oinarri

bezala, bizikidetza eta elkarbizitza positiboa

hartzea eta hori lantzen jarraitzea.

-Irakasle taldearen, inplikazioa,

prestutasuna eta jarrera.

-Klaustroaren inplikazioa eta konpromezua

Curridigi formakuntzan, norberaren

konpetentzia digitala hobetzeko.

-Curriculum berrira egokitzea.

-Kanpo eta barne espazioen berrikuntza.

-Denbora falta:  ezagutzen transmisioa

burutzeko, formakuntzak barneratzeko,

proiektuak finkatu eta sistematizatzeko

-Hurrengo ikasturteetara begira,

formakuntza digitala eskaintzea.

-Ikasleak gustura daude eskolan, ikasteko

moduarekin: testu liburu eta ordenagailua;

eta beren barne eta kanpo emaitza onak

dira.

-Elkarbizitza positiboa indartzen jarraitzea.

-Ikasleak jangelako arauak eta

begiraleekiko errespetua indartzea.

-Eskola/familia arteko komunikazio eta

informazioa egokia.

-Orokorrean eskola komunitatearen

partaidetza sentimendua nagusitzen da.

-Kide sentitzen ez diren pertsona horien

parte hartzea sustatzea.
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-Kanpo eremua eta bertako baliabideak

(basoa, urmaela eta baratzea).
-Baratzea, urmaela eta basoa txukun

mantentzea eta erabilera sistematizatzea.

-Kanpo espazioaren eraldaketa eta

berrikuntza, aukera berdintasun eta

jasangarritasuna sustatuz.

-Eskolan dokumentu batzuk eginak daude:

AJA, Harrera plana, Tutoretza Plana, ICP,

IHP…

-Dokumentu horietako batzuk zaharkituta

daude. Horiek berrikusi,  berritu eta horien

berri Komunitateari ematea.

-Curriculumaren inplementazioak, gure

irakaskuntza prozesuaren hausnarketarako

tartea ekarri izana.

-Curriculum berrira egokitzeko hausnarketa

eta erabakiak hartzea.

-Ebaluazioa konpetentziala burutzea.

Ebaluazio eredu berriaren  gogoeta egin,

erabakiak hartu eta  inplementatzea.

-Ikas prozesuetan ardatz curricularrak

integratzea: konpetentzia, digitalizazioa…

-HH eta LHko zubi lana ziurtatzea.

-Azken urteetan, herriko biztanleriaren

bilakaeran jaitsiera eman da  eta biztanleen

kulturartekotasuna aberastu da

-Elebidunak diren familiak eta beste kultura

batekoak eskolara gehiago hurbiltzea.

-Eskolan kulturartekotasunari lekua ematea.

-Eskolako irratia. -Gela kopurua jaitsi denez, talde bakoitzak

prestatu beharreko irratsaio kopurua

handitu egin da. Lan karga hori arintzeko,

egokiak diren formulak probatu eta adostea.

3. ERRONKAK (HOBETZEKO EREMUAK) HELBURU BIHURTZEN

Atal honetan, aurreko taulan zehaztu ditugun HOBETZEKO EREMUAK eta Hezkuntza

Sailetik etortzen zaizkigun ILDO ESTRATEGIKOAK kontuan hartuta, gure Zuzendaritza

proiektuaren itsasargia izango diren HELBURUAK zehaztu ditugu. Ebazpenean, aipatzen

zaizkigun ILDO ESTRATEGIKOAK hauexek dira:

- Ikasleen ongizate emozionala lantzea.

- Eskola inklusibo baten alde lan egitea.

- Euskara ardatz hartzea hezkuntza-komunitate eleaniztunak bultzatuz.

- Ebaluazio-eredu berri baten inguruko gogoeta egitea.

- Zuzendaritza taldearen hezkuntza-lidergoa eta ahalduntzea sustatzea.
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Gure itsasargia izango diren helburuak, ZEHATZAK, NEURGARRIAK, LORGARRIAK, ESANGURATSUAK, DENBORAN MUGATUA ETA

SOZIALAK izan daitezen saiatu gara. Helburu horiek zein diren beheko taula horretan adierazi dugu eta horiek ikastetxeko beharren eta

eragingarritasunaren arabera LEHENETSIAK daude.

ERRONKETATIK HELBURUETARA 

ANALISIAREN ONDORIOAK  KONPETENTZIAREKIN LOTURA  HELBURUA ZEHAZTU 

Hobetzeko eremua 1
Curriculum berriaren inplementazioak,

konpetentzietan ebaluatzeak, hausnarketa eta

gogoeta egitea dakar, erabakiak hartzea eta

horiek martxan jartzea.

K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K4 Lidergo partekatua

K5 Ikasle guztien arrakasta

1. helburua

Curriculum berria inplementatu  eta

ebaluazio eredu berri bat adostu, klaustro

mailan hausnarketa eginez gure

irakaskuntza prozesuaren oinarri izateko eta

ikasle guztien arrakasta bermatzeko.

Hobetzeko eremua 2

Egungo legedian oinarrituta, eskolako

dokumentuetako batzuk zaharkituta daude eta

horiek berrikusi eta berritzeko beharra dago.

Baita, dokumentu horien berri Komunitateari

ematearena ere.

K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K5 Ikasle guztien arrakasta

K8 Elkarrekin ikasten duen komunitatea

K9 Parte-hartze demokratikoa

K10 Kanpo harremanak

2. helburua

Ikastetxearen funtzionamenduarekin lotutako

dokumentuak berrikusi eta eguneratu,

egungo legedian oinarritutako hezkuntza

erantzun egoki bat emateko klaustroak

dagozkion aldaketak eginez.
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Hobetzeko eremua 3
Ikas irakas prozesuan digitalizazioaren inguruko

ezagutza eta heziketa egoki bat ziurtatzea,

digitalizazio planean oinarrituta.

K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K5 Ikasle guztien arrakasta

K8 Elkarrekin ikasten duen komunitatea

K9 Parte-hartze demokratikoa

K10 Kanpo harremanak

3. helburua
Burututako digitalizazio plana aurrera

eraman eta hedatu, eskola komunitateko

kideen gaitasun digitala hobetzeko,

horretarako zehaztutako pausoak emanez.

Hobetzeko eremua 4
Harreman hori estutzen jarraitzeko lanean

jardutea, partaide guztiak kide sentitu daitezen,

beren partaidetza sustatuz eta kidetasun hori

lortzeko oinarri bezala, bizikidetza, elkarbizitza

positiboa eta errespetua oinarri hartzea eta hori

lantzen jarraitzea.

K1 Plangintza estrategikoa

K4 Lidergo partekatua

K6 Printzipio etikoak

K7 Elkarbizitza positiboa

K8 Elkarrekin ikasten duen

komunitatea

K9 Parte hartze demokratikoa

4. helburua

Komunitateko kide guztien partaidetza

sentimendua sortzeko eta sendotzeko,

uneak eta guneak sortu bizikidetza positiboa

sustatuz, aniztasuna eta kulturartekotasuna

kontuan hartuz eta guztion ongizate

emozionala bermatuz.

Hobetzeko eremua 5
Eskolak bere ingurunean dituen baliabideak

(baratzea, urmaela eta basoa) txukun

mantendu eta beren erabilera sistematizatzea.

Honekin batera, kanpo eremu zabaleko hainbat

gune (parkea, saskibaloi zelaia…) berritzeko

eta eraldatzeko beharra, Udalarekin

elkarlanean, ikasleen interesak kontuan izanik.

K2 Eraldaketarako antolaketa

K6 Printzipio etikoak

K7 Elkarbizitza positiboa

K8 Elkarrekin ikasten duen komunitatea

K9 Parte-hartze demokratikoa

K10 Kanpo harremanak

5. helburua
Hezkidetzan eta ikasleen interesetan

oinarrituz, kanpoko hainbat gune berritu eta

kanpo eremuan ditugun baliabideen

erabilera sistematizatu, ikasleek

esperimentatzeko, gozatzeko eta gure

hezkuntza proiektua garatzeko.
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4. HELBURUETATIK EKINTZETARA

Gure Zuzendaritza proiektua gidatuko duten HELBURUAK jada zehaztu ditugu. Baina oso garrantzitsua iruditzen zaigu HELBURU

horiek gauzatzen lagunduko diguten ekintzak zein diren zerrendatzea eta baita HELBURU horiek gauzatzen ari diren ikusteko; JARRAIPEN

ADIERAZLEAk ere:

HELBURUETATIK EKINTZETARA

LEHENETSITAKO
HELBURUAK

EKINTZA JARRAIPEN ADIERAZLEAK
DENBORALIZAZIOA

23-24 24-25 25-26 26-27

1. helburua.

Curriculum berria

inplementatu  eta ebaluazio

eredu berri bat adostu,

klaustro mailan

hausnarketa eginez gure

irakaskuntza prozesuaren

oinarri izateko eta ikasle

guztien arrakasta

bermatzeko.

 

 

EK 1.1 HH eta LH 1. zikloko

irakasleen arteko zubi-lana burutu.

EK 1.2 Ebaluazio eredu berriaren

formakuntza Klaustroari eskaini.

EK 1.3 Curriculum berria ezartzen

bukatu HH-LH etapa osoan.

EK 1.4 Klaustroak IHPren eta

ICParen azterketan eta aldaketan

parte hartu.

E.K 1.5 Programazioak Curriculum

Berrira egokitu.

E.K. 1.6 Eskolako metodologia

klaustroak ezagutzen duela ziurtatu,

AD 1.1 HH eta LH1. zikloko

irakasleen arteko zubi-lana burutu da.

AD 1.2 Klaustroak ebaluazio eredu

berriaren formakuntza jaso du.

AD 1.3 Curriculum berria HH-LH

etapa osoan martxan jarri da.

AD 1.4 Klaustroak parte hartu du

IHParen eta ICParen eguneraketetan.

A.D 1.5 Programazioak Curriculum

Berrira egokitu dira.

A.D 1.6 Eskolako metodologia

klaustroak ezagutzen duela ziurtatu

da.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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ikasleek eskola-bizitzan metodologia

berarekin lan egin dezaten.

EK 1.7 Ikasmaila bakoitzeko

minimoak aztertu eta berradostu.

EK 1.7 Ikasmaila bakoitzeko

minimoak aztertu eta berradostu dira.

O O

2. helburua.

Ikastetxearen

funtzionamenduarekin

lotutako dokumentuak

berrikusi eta eguneratu,

egungo legedian

oinarritutako hezkuntza

erantzun egoki bat emateko

klaustroak   dagozkion

aldaketak eginez.

EK 2.1 IHP eguneratu.

EK 2.2 ICP eguneratu.

EK 2.3 IHIP eguneratu.

EK 2.4 Tutoretza-plana eguneratu.

EK 2.5 Hezkidetza Plana eguneratu.

EK 2.6 Ikasleen Harrera Plana

berrikusi.

EK 2.7 Ebaluazio Diagnostikotik eta

emaitza akademikoak aztertu eta

hutsuneak hobetzeko plana

diseinatu.

AD 2.1 IHP eguneratu da.

AD 2.2 ICP eguneratu da.

AD 2.3 IHIP eguneratu da.

AD 2.4 Tutoretza-plana berrikusi da.

AD 2.5 Hezkidetza Plana eguneratu

da.

EK 2.6 Ikasleen Harrera Plana

berrikusi da.

EK 2.7 Ebaluazio Diagnostikotik eta

emaitza akademikoak aztertu eta

hutsuneak hobetzeko plana diseinatu

da.

O
O

O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

3. helburua.Burututako

digitalizazio plana aurrera

eraman eta hedatu, eskola

komunitateko kideen

gaitasun digitala hobetzeko,

horretarako zehazturiko

pausoak emanez.

EK 3.1 Digitalizazio Plana aurrera

eraman

EK 3.2 Digitalizazioa eskolako

programazioetan txertatu.

EK 3.3 Eskola komunitateari

formakuntza eskaini digitalizazioan

trebatzeko eta hezteko.

AD 3.1 Digitalizazio Plana aurrera

eraman da.

AD 3.2 Digitalizazioa eskolako

programazioetan txertatu da.

AD 3.3 Eskola komunitateari

formakuntza eskaini zaio

digitalizazioan trebatzeko eta hezteko.

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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4. helburua.

Komunitateko kide guztien

partaidetza sentimendua

sortzeko eta sendotzeko,

uneak eta guneak sortu

bizikidetza positiboa

sustatuz, aniztasuna eta

kulturartekotasuna

kontuan hartuz eta

guztion ongizate

emozionala bermatuz.

 

EK 4.1 Familiak geletara gonbidatu.

EK 4.2 Jangela batzorde bat sortu

(guraso, ikasle, irakasle eta

jangelako langileak).

EK 4.3 Kezka sortzen dizkiguten

gaien inguruko kafe tertuliak egin

beharrak horrela eskatzen duenean.

EK 4.4 Ekintzetara gurasoak

gonbidatu.

E.K 4.5 Ikastetxeko familia anitzen

errealitate eta kulturak

ezagutarazteko ekintzak burutu

EK 4.6 Auzolanean ekimenak egin

beharrak hala eskatuz gero.

EK 4.7 Eguneratutako dokumentuen

(IHP, ICPa…) berri komunitateari

eman, eguneratu ahala.

EK 4.8 Elkarbizitza positiboa eta

errespetua lantzen jarraitzeko

dinamikak egin.

AD 4.1 Familiak geletara gonbidatu

dira

AD 4.2 Jangela batzordea sortu eta

biltzen da.

AD 4.3 Kafe tertuliak egin dira

beharra ikusi denean.

AD 4.4 Eskolan egiten diren ekintza

desberdinetara gurasoak gonbidatu

dira eta parte hartu dute.

A.D 4.5 Ikastetxeko familia anitzen

errealitate eta kulturak ezagutarazteko

ekintzak burutu dira.

AD 4.6 Zenbait ekimen auzolanean

burutu dira, beharrak eskatu duenean.

AD 4.7 Ikastetxeko dokumentuak

ikusgai eta eskura jarri dira, eguneratu

ahala.

AD 4.8 Dinamika desberdinak egin

dira elkarbizitza positiboa eta

errespetua lantzeko.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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EK 4.9 Behatokiko bilkurak egiten

jarraitu.

EK 4.10 Komunikazioa hobetu eta

beharrak identifikatze aldera,

komunitatearen iritziak jasotzeko

galdetegiak sortu.

EK 4.11 Familia etorri berriei harrera

egiteko batzorde bat sortu.

AD 4.9 Hiruhileko bakoitzean

behatokian elkartu gara.

AD 4.10 Komunitateko kideen iritzien

berri izateko, galdetegiak bidali eta

jaso dira.

AD 4.11 Familia etorri berriei harrera

egiteko batzorde bat sortu da.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

5. helburua. Hezkidetzan

eta ikasleen interesetan

oinarrituz, kanpoko hainbat

gune berritu eta kanpo

eremuan ditugun

baliabideen erabilera

sistematizatu, ikasleek

esperimentatzeko,

gozatzeko eta gure

Hezkuntza proiektua

garatzeko.

EK 5.1 Patioaren eraldaketan

ikasleen iritzia eta interesak

kontutan hartu.

EK 5.2 Basoaren, baratzearen eta

urmaelaren erabilera sistematizatu.

EK 5.3 IHPn zehaztutako

baliabideak Ikastetxeko Urteko

Planean (IUP) txertatu eta aurrera

eraman.

AD 5.1 Patioaren eraldaketan

ikasleen iritzia eta interesak kontutan

hartu dira.

AD 5.2 Basoaren, baratzearen eta

urmaelaren erabilera sistematizatu da.

AD 5.3 IHPn zehaztutako baliabideak

IUPn txertatu dira eta aurrera eraman

dira.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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5. PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOA

ZUZENDARITZA-PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIO PROZESUA

NORK NORI NOLA ETA NON NOIZ

Zuzendariak

Zuzendaritza

Proiektuaren

Hautaketa Batzordeari

NOLA? Ahoz, aurkezpen Power Pointa oinarri hartuta eta kide

bakoitzari Zuzendaritza Proiektuaren kopia bana eskura

emanik.

NON? Eskolako liburutegian.

Martxoaren 20tik 31ra bitarte

Klaustroari
NOLA? Ahoz, aurkezpen Power Pointa oinarri hartuta.

NON? Eskolako liburutegian.
Otsailaren 22an

OOGri
NOLA? Ahoz, aurkezpen Power Pointa oinarri hartuta.

NON? Eskolako liburutegian.
Martxoaren 6an

Familia bakoitzak Familiei

NOLA? Familien eskura jarriko da eskolako sarrera nagusian

eta baita web orrian digitalki ere.

NON? Norberak irakurriz.

Otsailaren 23an
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6. PROIEKTUAREN JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA DOIKUNTZA

2023-2027 AGINTE KOADROA

KONPETENTZIAREKIN
LOTURA

HELBURUAK LORPEN ADIERAZLEAK (SMARTS) DENBORALIZAZIOA

23-24 24-25 25-26 26-27

1. helburua K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K4 Lidergo partekatua

K5 Ikasle guztien arrakasta

K8 Elkarrekin ikasten duen

komunitatea

K9 Parte hartze demokratikoa

K10 Kanpo harremanak

Curriculum berria

inplementatu  eta

ebaluazio eredu berri

bat adostu, klaustro

mailan hausnarketa

eginez gure

irakaskuntza

prozesuaren oinarri

izateko eta ikasle

guztien arrakasta

bermatzeko.

-Curriculum berria inplementatu da eta

ikasleak euren ikaskuntza prozesuaren

protagonista izan daitezen bideak jarri

dira.

-Curriculum berria oinarri hartuta IHP

eguneratu da, araudi berriko alderdiak

txertatuz.

-Curriculum berria oinarri hartuta ICP

eguneratu da, araudi berriko alderdiak

txertatuz: (funtsezko konpetentziak,

konpetentzia espezifikoak, oinarrizko

jakintzak…).

-Konpetentzietan oinarritutako

ebaluazioa burutu da, gure ebaluazio

txostena eta ebaluatzeko modua

horretara egokituz.

O

O

O

O

O

O
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-Ikasle bakoitzaren arrakasta lortzeko

beren konpetentzien lorpen maila

aztertu eta hobetzeko alderdiak

zehaztu dira.

-Eskola barruko zein kanpoko

erakundeekin edota beste

berezilariekin koordinazioak burutu

dira.

O

O

O

O

O

O

O

O

2.helburua K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K4 Lidergo partekatua

K5 Ikasle guztien arrakasta

K6 Printzipio etikoak

K7 Elkarbizitza positiboa

K8 Elkarrekin ikasten duen

komunitatea

Ikastetxearen

funtzionamenduarekin

lotutako dokumentuak

berrikusi eta

eguneratu, egungo

legedian oinarritutako

hezkuntza erantzun

egoki bat emateko

klaustroak   dagozkion

aldaketak eginez.

-Dokumentuak klaustro mailan

berrikusi eta aztertu dira.

-Eguneratu beharreko dokumentuak

klaustro mailan lehentasunaren

arabera zerrendatu dira.

-Dokumentuak legedi berrira

eguneratzeari ekin zaio.

-Zerrendaturiko dokumentuak

eguneratu dira.

-Eguneraturiko dokumentuak digitalki

jaso dira hezkuntza komunitatearen

eskuragarri izateko.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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3.helburua K3 Lidergo pedagogikoa

K5 Ikasle guztien arrakasta

K8 Elkarrekin ikasten duen

komunitatea

Burututako

digitalizazio plana

aurrera eraman eta

hedatu, eskola

komunitateko kideen

gaitasun digitala

hobetzeko,

horretarako

zehaztutako pausoak

emanez.

-Eskola komunitatearen gaitasun

digitala hobetzeko formakuntzak burutu

dira.

-Digitalizazioa programazioetan

txertatu da.

-Programazioetan txertaturiko

oinarrizko jakintzak maila bakoitzeko

ikasleekin landu dira eta positiboki

baloratu dira.

-Landutako alderdiak barneratu dira.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

4.helburua K1 Plangintza estrategikoa

K2 Eraldaketarako antolaketa

K3 Lidergo pedagogikoa

K4 Lidergo partekatua

K5 Ikasle guztien arrakasta

K6 Printzipio etikoak

K7 Elkarbizitza positiboa

K8 Elkarrekin ikasten duen

komunitatea.

Komunitateko kide

guztien partaidetza

sentimendua sortzeko

eta sendotzeko, uneak

eta guneak sortu

bizikidetza positiboa

sustatuz, aniztasuna

eta kulturartekotasuna

kontuan hartuz eta

guztion ongizate

emozionala bermatuz

-Ikastetxeko hezkuntza komunitateko

kideen artean gogoetak egiteko uneak

eta guneak ahalbideratu dira.

-Eskola komunitateko kide ezberdinen

parte hartzeari buruz iritziak jasoko dira

galdetegien bitartez.

-Eskolan antolatutako ekintzetan

familien parte hartzea handituz doa.

-Ikasleekin taldeko tutoretzak astean

behin burutu dira  eta banakako

tutoretzak hiruhilabetean behin edo

beharrak eskatzen duenean egin dira.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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5.helburua K6 Printzipio etikoak.

K7 Elkarbizitza positiboa
Hezkidetzan eta

ikasleen interesetan

oinarrituz, kanpoko

hainbat gune berritu

eta kanpo eremuan

ditugun baliabideen

erabilera

sistematizatu, ikasleek

esperimentatzeko,

gozatzeko eta gure

hezkuntza proiektua

garatzeko.

-Behatokian kanpo eremuaren

inguruan, geletatik etorritako, ikasleen

interesekin bat datozen proposamenak

jaso dira.

-Jasotako proposamenak aukera

berdintasun ikuspegitik aztertu dira.

-Aukera berdintasunean oinarrituriko

proposamenak aurrera eramateko

erabakiak hartuko dira.

-Unean uneko eskolako baliabideen

arabera, erabaki horiek aurrera eraman

dira.

-Baratza, urmaela eta basoa, ikasturte

hasieran zehazturiko moduan, eraman

da aurrera.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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