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GURE KONPROMISOA 

Gure irakaskuntza-eredua prestakuntza integraleko proiektu batean oinarritzen da, pedagogia Maristarekin 
lerrokatutakoa. Hezkuntza-berrikuntzarekin konprometituta gaude, gure ikasleek gizarte-inklusiorako gaitasu-
nak autonomiaz eta arduraz eskuratzeko eta XXI. mendeko aldaketa-agente bilakatzeko bermearekin. 

Gure ikasleak dira gure plan bakoitzaren protagonista nagusiak. Proiektu horiek beti oinarritzen dira aniztasu-
naren arretan, eleaniztasunean, eskola inklusiboan, askotariko adimenen garapenean, hezkuntza-berrikuntzan 
eta teknologia berrietan, beste orientazio batzuen artean. Beti ari gara ikasten. 

 

 

EGINKIZUNA, IKUSPEGIA, BALIOAK 

 

EGINKIZUNA 

 Jado hezkuntza-komunitate bat gara, Kristau Eskolaren eskolen sarean parte hartzen duena, Erandion pe-
dagogia Marista hezur-mamitzeen duena eta pertsonarentzako hezkuntza integrala eta zeharkakoa es-
kaintzen duena, alderdi humano, sozial eta transzendentean. 

 Gure ikasleak prestatzen ditugu, bereziki behar handienak dituztenak, gurea eskola abegitsua baita, kul-
tura-aniztasunari irekia, eleaniztuna, berritzaile eta euskal kulturan murgildua. 

 Beren gaitasunak ahalik eta gehiena garatzeko asmoz egiten dugu lan, ikasleak gizartean kritikoki eta ar-
duraz parte hartzeko prestatuz. 

 

IKUSPEGIA 

 Hezkuntza-erreferentea izatea inguruan, gizarte-lan handiak ezaugarritzen duen gure 80 urte baino gehi-
agoko historia luzeari fidel. 

o Balio ebanjeliko eta humanoak garatzeko heziz. 

o Aniztasuna eta inklusibotasuna oinarri hartuta ikasleen prestakuntza integrala eta banan-banangoa 
sustatuz. 

 Ikasleentzako eta haien familientzako asebetetze- eta ongizate-maila handia lortzen duen eskola bat iza-
tea, beren garapen pertsonal eta profesionalarekin asebeteta dauden langileek osatua. 

 Gizartean eragin positiboa izatea. 

 

BALIOAK  

 KONPROMISOA, KOLABORAZIOA eta ARDURA hezkuntza-proiektua garatzeko inplikazio aktiboan. 

 KOMUNIKAZIOA hezkuntza-komunitateko kideen artean, talde-lanaren bidez, elkarrekin egindako eba-
luazioetan, gatazkak konpontzean eta ikaskuntza- eta sozializazio-bizipenetan laguntzean. 

 IKASKUNTZA eta ZERBITZUA, zaintzaren etikan inspiratua, pertsona bakoitzak besteekin hartzen duen 
arduraren etikan; besteentzat baliagarri izanda trebeak izaten ikas dezaten orientatzen dugu. 

  



 

IKASTETXEKO EGUTEGIA  

HAUR-ESKOLA (1 ETA 2 URTE) 

IRAILA 

3 Ikasturte hasiera  

3-17 Egokitze aldia 

18 Klaseak goiz eta arratsaldez  

URRIA 12 El Pilar eguna  

AZAROA 30 Zaindariaren eguna (aldaketa) 

ABENDUA 

7 Zubia (haurtzaindegirik ez) 

8 Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna 

22 Klaseen amaiera 

24 Haurtzaindegirik ez 

25 Eguberri eguna 

23-28-29 Haurtzaindegia 

30-31 Haurtzaindegirik ez 

URTARRILA 

1 Urteberri eguna 

4-5-7 Haurtzaindegia 

6 Erregeen eguna 

8 Klaseen hasiera 

OTSAILA 15-16 Haurtzaindegia (Inauteriak) 

MARTXOA 

19 San José eguna  

26 Klaseen amaiera 

29-30-31 Haurtzaindegia 

APIRILA 

1-2-5 Aste Santua 

6-7-8-9 Haurtzaindegia 

12 Klaseen hasiera 

EKAINA 

18 Klaseen amaiera 

21-22-23-24-25 

28-29-30 

Haurtzaindegia 

UZTAILA 

1-2-3-4-5     8-9-10-11-12      15-16-17-18-19 

22-23-24-26           29-30 

Haurtzaindegia 

25 Santiago eguna 

31 San Ignazio eguna 

  



 

HAUR HEZKUNTZA-LEHEN HEZKUNTZA-DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

IRAILA 

7 Aurkezpena HH-LH-DBH 1-2 

15 Aurkezpena DBH 3-4 

21 Klaseak goiz eta arratsaldez 

URRIA 12 El Pilar eguna 

AZAROA 30 Zaindariaren eguna (aldaketa) 

ABENDUA 

7 Zubia 

8 Andre Maria Sortzez Garbiaren eguna 

22 Klaseen amaiera  

URTARRILA 8 Klaseen hasiera  

OTSAILA 15-16 Inauteriak 

MARTXOA 
19 San José eguna 

26 Klaseen amaiera 

APIRILA 12 Klaseen hasiera 

EKAINA 
7 Klaseak goizez 

18 Klaseen amaiera 

 

 

 

 

 

  



 

SARRERA ETA IRTEERA ORDUTEGIAK  

Familiek sarrera eta irteera ordutegiak errespetatu beharko dituzte, antolatutako jardueren garapena ez ete-
teko.  

 
 

HAUR-ESKOLA  

 Goizez:  09:00-13:00 

 Arratsaldez:  15:00-17:00 

 
 

HAUR HEZKUNTZA eta LEHEN HEZKUNTZA  

 Goizez:  09:00-13:00 

 Arratsaldez:  15:00-17:00 

Asteazkenetan, 09:00-13:00 (arratsaldez ez dago eskolarik) 

COVID-19 dela eta, sarrerak eta irteerak mailakatuak izango dira. 

 
 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

 Astelehena, asteartea eta ostegunetan 8:30-13:00 eta 14:30-16:30 

 Asteazkena eta ostiraletan 8:00-13:30 (arratsaldez ez dago eskolarik) 

COVID-19 dela eta, sarrerak eta irteerak mailakatuak izango dira. 

 

 

   



 

 

 

 

TALDE-BILERAK FAMILIEKIN 

E1. HIRUHILEKOA 

HAUR HEZKUNTZA 

1 urte Irailak 17 17:00 

2 urte Irailak 17 17:00 

3 urte Urriak 13 17:30 

4 urte Urriak 13 17:30 

5 urte Urriak 15 17:30 

 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

1.maila Urriak 6 17:30 

2.maila Urriak 6 17:30 

3.maila Urriak 8 17:30 

4.maila Urriak 8 17:30 

5.maila Urriak 13 17:30 

6.maila Urriak 13 17:30 

 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

1.maila Urriak 15 17:00 

2.maila Urriak 15 17:00 

3.maila Urriak 8 17:00 

4.maila Urriak 13 17:00 

 

 

2. HIRUHILEKOA 

HAUR HEZKUNTZA 

5 urte Apirilak 26 17:15 
 
 
 

 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

1.maila Martxoak 2 17:00 

4.maila Martxoak 4 17:00 

 

3. HIRUHILEKOA 

HAUR HEZKUNTZA 

1 urte Ekainak 22 17:00 

2 urte Ekainak 23 17:00 

3 urte Ekainak 23 17:00 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

6.maila Maiatzak 24 17:15 

 
 
 

 



 

 
 
 

EBALUAZIO-ALDIAK 

-ALDIK TALD EBALUAZI-ALDIAK AK 

 
 

HH – LH 1.EBALUAZIOA 2.EBALUAZIOA 3.EBALUAZIOA 

Ebaluazio-amaiera Abenduak 11 Martxoak 12 Ekainak 11 

Ebaluazio-saioa Abenduak 14-15-16 Martxoak 15-16-17 Ekainak 14-15-16 

Txostenen banaketa Abenduak 22 Martxoak 26 Ekainak 18 

Familien bilerak Ekainak 21 

DBH 1.EBALUAZIOA 2.EBALUAZIOA 3.EBALUAZIOA 

Aurrebaluaketa Urriak 21 Urtarrilak 20 Apirilak 28 

Azterketa astea Azaroaren 19tik 25era Otsailaren 17tik 23ra 
Maiatzaren 27tik  

Ekainaren 2ra 

Ebaluazio-amaiera Azaroak 27 Otsailak 26 Ekainak 4 

Ebaluazio-saioa Abenduak 2 Martxoak 3 Ekainak 9 

Txostenen banaketa Abenduak 4 Martxoak 5 Ekainak 11 

Ez ohiko errekuperaketak 

Ekainak 14tik 18ra 

klaseak 

Ekainak 21tik 22ra  

azterketak 

Amaierako txostenak 
Ohikoa Ekainak 18 

Ez-ohikoa Ekainak 24 

Familien bilerak Ekainak 25  

Irakasgai pendienteen deialdia Urtarrilak 22 Maiatzak 7 



 

 
 
 

JARDUERA OSAGARRIAK 

HAUR HEZKUNTZA 

2 urte maiatzan TXIKI PARK 

3 urte martxoak 12 GARDEN CENTER 

3 urte maiatzak 21 OROBIO 

4 urte martxoak 12 ITSAS MUSEOA 

4 urte maiatzak 27 BIZKAIGANE 

5 urte martxoak 12 ARTZINIEGA 

5 urte maiatzan LURRASKA 

   

   

   

LEHEN HEZKUNTZA 

1. 2. hiruhilean EL POBAL 

1. 3. hiruhilean BASONDO 

2. 2. hiruhilean ERANDIO 

2. 3. hiruhilean LAPURRIKETA 

3. eta 4. 3. hiruhilean ALLUITZ 

5. Zehazteke BARATZE 

5. eta 6. Maiatzak 28 ZIENTZIA MUSEOA 

 

DBH                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. eta 2. Zehazteke ELKARBIZITZA (ERANDIO) 

1. Zehazteke BERTIZ 

1. Zehazteke MUSKIZ 

2. Zehazteke ZIENTZIA ASTEA BILBAO 

2. Zehazteke GASTEIZ 

2. Zehazteke BIDARRAI 

2. Zehazteke SOPUERTA ABENTURA 

3. eta  4. Zehazteke ELKARBIZITZA (ERANDIO) 

3. eta 4. Zehazteke GURUTZETAKO OSPITALEA 

3. Zehazteke URDAIBAI 

3. Zehazteke DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 

3. Zehazteke TROKA 

4. Zehazteke DURANGO 

4. Zehazteke EUSKAL TELEBISTA 

4º Zehazteke IKASKETA BIDAIA 

4º Zehazteke CAMPUS IBERICA 

4º Zehazteke AIXERROTA 

4º Zehazteke IKASTURTEARI AGURRA 



 
 

 

 

 

IKASTETXEKO JARDUERAK 

GURASO ESKOLA Zehazteke 

HAUR-ESKUBIDEEN ASTEA Azaroak 16-20 

EUSKAL ASTEA Abenduak 1-4 

GABONAK Abenduak 22 

JARDUNALDI IREKIAK Zehazteke 

BAKEAREN EGUNA Urtarrilak 30 

AGATE DEUNA Otsailak 4 

OTORDU/ASKARI SOLIDARIOA Otsailak 5 

INAUTERIAK Otsailak 12 

EMAKUMEAREN EGUNA Martxoak 8 

DANTZALDIA  Martxoak 26 

IKASTETXEKO JAIA: MARTZELINO-ELKARBIZITZA Zehazteke 

FAMILIA MARISTA (LARDERO) Ekainak 6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

PERTSONAK 

  

LAN-TALDEAK 

 

 



 
 

ESKOLA KONTSEILUA 

ESKOLA KONTSEILUA 

Presidentea ROSA Mª CAMPO TERRÓN 

Idazkaria EVA Mª DE LAS HERAS SENDEROS 

Titularraren ordezkariak 

NEREA BEGOÑA LOPATEGI 

NANCY FEIJÓO CONDE 

CARLOS MARTÍN HINOJAR  

Gurasoen ordezkariak 

AINARA SANTAMARÍA RODRÍGUEZ 

ZURIÑE LAMBEA AURRECOECHEA 

LUIS MARÍA BLANCO VALLEJO 

Irakasleen ordezkariak 

IRATXE SAINZ DE LA MAZA DOÑABEITIA 

AIDA FULLAONDO BARRUTIA 

IZASKUN IZQUIERDO ORTEGA 

NAGORE ARBIDE ARTEAGA 

Langileen ordezkariak GAIZKA LOMBARDERO MELERO 

Ikasleen ordezkaria 
ENEKO PERALES SÁNCHEZ 

AITANA RABANAL DELCLAUX 

Udalaren ordezkaria IKER JALÓN HERRERA 

Ikastetxeko elkartearen ordezkaria MARTA GONZÁLEZ SÁNCHEZ (IGE) 

 

FUNDAZIOA 

EGINKIZUNA 

Fundazio bat gara eta gure helburua da: Fundatzaileak utzi zituen ondareak kudeatzea eta heziketa 
bikain eta konfesionala, Erandioko eta inguruko neska mutilentzat bermatzea. 

NEREA BEGOÑA LOPATEGI (Presidentea) 

JON IÑAKI RODRÍGUEZ ELOSEGI 

NANCY FEIJÓO CONDE 

AITZIBER OLIBAN GUTIÉRREZ 

EGOKIÑE ANGULO GOTI 

ASIER ZUBIAUR LAVÍN 

 



 
 

LAN TALDEAK 

 

  

ZUZENDARIA ROSA Mª CAMPO TERRÓN 

ZUZENDARITZA  

EVA Mª DE LAS HERAS SENDEROS  

LEXURI ARTEAGA VILLALABEITIA  

MAITE AURRE ORMAETXE 

SUSANA FRANCÉS BARRUTIA 

IDAZKARITZA EVA Mª DE LAS HERAS SENDEROS 

ADMINISTRAZIOA PIEDAD DIÉGUEZ MILLÁN 

GABINETE PSIKOPEDAGOGIKOA 
BEGOÑA FEIJÓO FEIJÓO  

MAITE AURRE ORMAETXE 

ADINGABETUEN BABESA 

BEGOÑA FEIJÓO FEIJÓO  

MAITE AURRE ORMAETXE 

ROSA Mª CAMPO TERRÓN 

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA SUSANA FRANCÉS BARRUTIA 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA LEXURI ARTEAGA BILLALABEITIA  

BERRIKUNTZA ROSA Mª CAMPO TERRÓN 

PASTORALTZA 
DANIEL CUENDE DE FRANCISCO 

KIKO ANTOLÍN TREMONTI 

BARNETASUNA  TAMARA HARO ALONSO 

IKT IGOR VÁZQUEZ BARRERA 

TAC IRATXE OROQUIETA GARCÍA 

AGENDA 21 GARBIÑE BASTERRA ALONSO 

HIZKUNTZAK IZASKUN IZQUIERDO ORTEGA 

KALITATEA LEXURI ARTEAGA BILLALABEITIA 

KOMUNIKAZIOA IGOR VÁZQUEZ BARRERA 



 
 

TUTORETZAK 

HAUR ESKOLA 

URTE 1 ANE MAITE CORTABARRIA GALLASTEGI 

NOELIA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 

 

2 URTE 

IRATI BOTELLO LEGARRA (ESTEFANÍA GONZÁLEZ HIDALGO ordezkoa) 

BEGOÑA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  

ANE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ 

HAUR 
HEZKUNTZA 

      3A VANESA FLORES RODRÍGUEZ 

3B TAMARA HARO ALONSO 

 4A IRATXE SÁINZ DE LA MAZA DOÑABEITIA (ERIKA PALOMINO SANTA-
MERA ordezkoa) 

4B IRATXE LAVÍN ANSOLEAGA 

 5A Mª JESÚS FRANCÉS BARRUTIA 

 5B IRANTZU LARREA GARCÍA 

LEHEN 
HEZKUNTZA 

 1.A ESTHER ALONSO SERRANO 

 1.B ANDER NIEVES RODRIGO 

2.A AIDA FULLAONDO BARRUTIA 

 2.B LEIRE VIVANCO ESTEBAN 

3.A ANA PÉREZ SUBINAS 

3.B MARLEN NAVARRO CRESPO 

4.A MIREN URQUIAGA BILBAO 

4.B IZASKUN IZQUIERDO ORTEGA 

5.A ASUN BARRIO POZA 

5.B BATIRTZE CUEVAS AJURIA 

6.A ALICIA CLAVELL AGUIRREZABAL 

6.B ANA ROSA FERNANDEZ SANTOS 

DBH 

1.A Mª JESÚS SOTO CALLEJA 

 1.B NAGORE ARBIDE ARTEAGA 

PREE ION ERDOZAIN ETXEANDIA 

2.A GARBIÑE BASTERRA ALONSO 

2.B IANIRE MARTÍN SÁNCHEZ   

3.A GUILLERMO MALAINA MARTÍNEZ 

3.B MILA ZUBERO ABAITUA 

3.D KIKO ANTOLÍN TREMONTI 

4.A DANIEL CUENDE DE FRANCISCO 

  4.B IRATXE OROQUIETA GARCÍA 



 
 

 

IRAKASLEAK ETA ADMINISTRAZIO-ZERBITZUAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AITZIBER FDEZ.CASTAÑEDA VIGUERA HAUR HEZKUNTZA 

VANESSA ARES ANTOLÍN HAUR HEZKUNTZA 

LOURDES ANSOLEAGA MORENO HAUR HEZKUNTZA 

SUSANA FRANCES BARRUTIA LEHEN HEZKUNTZA 

AITZIBER ASKASIBAR RENOBALES LEHEN HEZKUNTZA 

EMI ELORTEGUI CANGAS LEHEN HEZKUNTZA 

ROSA Mª CAMPO TERRÓN LEHEN HEZKUNTZA 

LOLI ETAYO PIÑOL LEHEN HEZKUNTZA 

NEREA VILLAR MAESTRO LEHEN HEZKUNTZA 

ERLANTZ POLANCOS ISUSKIZA (LEIRE CRESPO MIER ordezkoa) DBH 

LEXURI ARTEAGA BILLALABEITIA DBH 

TANIA SANZ VILA DBH 

IGOR VÁZQUEZ BARRERA DBH 

Mª ASUN BILBAO BILBAO DBH 

NATALIA GARCÍA DÍAZ AUX. NEE 

BLANCA DIEZ CALDERON AUX. NEE 

ALICIA DE LA FUENTE RENEDO PT 

ANA BEGOÑA RUIZ IPIÑAZAR PT 

BEGOÑA FEIJOO FEIJÓO ORIENTACION 

MAITE AURRE ORMAETXE ORIENTACION 

ANGEL LARREA HUALDE PAS 

EVA DE LAS HERAS SENDEROS PAS 

GAIZKA LOMBARDERO MELERO PAS 

PIEDAD DIEGUEZ MILLAN PAS 



 
 

 

IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA 

Ikasleen Guraso Elkarteak Jado Ikastetxearen hezkuntza proiektua garatzen laguntzea du helburu nagusi. 

Helburu orokorrak 

 Ikastetxearekin batera, heziketa jardueran parte hartzea. 

 Eskolaz Kanpoko Jarduerak bultzatzea. 

 Guraso eta ikastetxearen arteko eremua zaintzea. 

 

Jado Ikastetxeko Ikasleen Guraso Elkartearekin harremanetan jartzeko kontaktua: 

ampa@jadomaristak.eus 

ampajadokirolak@gmail.com    

 

Familia agurgarriak: 

JADO ikastetxeko IGEk, 2020-2021 ikasturte honetan ere, Gurasoen Eskola antolatzen saiatuko du. Presta-
kuntza-jarduera horren helburu nagusia da gurasoei laguntzea familiaren eguneroko elkarbizitzak dakartzan 
arazoak lasaitasunez eta arrakastaz gainditzen. 

Gurasoen Eskolatik familia-hezitzaileei laguntza eman nahi zaie haiekin emozioak, espazioa eta, batez ere, 
elkarbizitza partekatzen duten seme-alabak hezteko prozesuan. Jarduera prebentiboa ere bada, jokabide 
desegokiak zuzentzen eta familian garatzeko jarraibide osasuntsuak hartzen lagunduko baitu. 

Hauek dira Eskolaren helburuak: 

- Seme-alaben garapen pertsonala sustatzea gurasoen bidez. 
- Haurrari edo nerabeari laguntzea bere eboluzio-ezaugarriak ezagutzen, eta horretarako bidea erraztea. 
- Gurasoei familia-taldearen hazkuntza osoa dinamizatzeko baliabideak eta gaitasunak ematea. 
- Heziketa- eta prestakuntza-baliabideak ematea beren seme-alabengan balioak, gaitasun pertsonalak eta 

sozialak sustatzeko, errealitateari aurre egiteko prestatzeko xedearekin. 
- Bertaratuen parte-hartze aktiboa sustatzea, euren familia-testuingurutik bertatik. 
- Bertaratutako gurasoen arteko esperientzia-trukea sustatzea. 

 

Profesionalek emandako hitzaldiak izango dira. 

 

 

 

 

 

mailto:ampa@jadomaristak.eus
mailto:ampajadokirolak@gmail.com


 
 

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

Eusko Jaurlaritzako protokoloak dioenez: 
 
“Ikasturtearen hasieran ikastetxean eskolaz kanpoko jarduerarik ez antolatzea gomendatzen da, harik 
eta ikasleak ikastetxera itzultzearen bilakaera, eskola-jardueraren kudeaketa eta garapena eta pande-
miaren beraren bilakaera ikusi arte, kasuen trazabilitate hobea bermatzeko. 
 

 

Unea iristen denean, zer baldintzatan antola daitezkeen jakinaraziko da; nolanahi ere, irizpide orokor 
gisa, ikastetxeko ohiko bizikidetza-taldeei eusteari eta kontaktu fisikorik ez dakarten jarduerei lotuta 
egongo dira. 
 
Egoeraren bilakaera aztertu ondoren, neurri berriak hartuko dira eskolaz kanpoko jarduerei dagokie-

nez”. 

 

ERANDIOKO KABALGATA 

Presidente                 Ángel Larrea Hualde 
Presidenteordea       Marta Carrillo Riobello 
Idazkaria                     Ane de la Cruz Oleaga. 
Diruzaina                    Leire Alonso Oleaga. 
Bokala                         Begoña Martín Cuesta. 

 
E-mail: cabalgatadeerandio@gmail.com 

 

Aurten ez da burutuko. 

 

 

AUSARTZEN 

 
           Ausartzen Elkartea duela 7 urte hasi zen Erandion lanean, egoera ahulean dauden mutil eta 

neska nerabeei laguntzeko, oinarrizko gaitasunak eta aisia eta astialdia indartzeko proiektuen 

bidez, haiek garatzen lagunduz eta balio maristak sustatuz. 

 

Arratsalde guztiak, 12 eta 17 urte bitartekoak, txanda desberdinetan antolatuta adinaren eta beharren ara-

bera, Europa plazan dauden lokaletara etortzen dira, eta hezitzaileek eta boluntarioek ematen dituzten lagu-

ntzek eskolako curriculumeko hainbat gai ikasten dituzte: elkartasuna, erantzunkidetasuna, lide-arraza, par-

te-hartzea, kulturartekotasuna, berdintasuna… 

Gure xedea da egoera ahulean dauden nerabeen garapena sustatzea, hezkuntza integralaren bidez, gizarte- 
eta hezkuntza-proiektuen bidez, eta, hala, gure inguruan aintzatetsitako erakundea izatera iristea, nerabeak 
lagundu eta garatzeagatik, helduaroan barneratzeagatik eta boluntarioak sustatzeagatik. 

mailto:cabalgatadeerandio@gmail.com


 
 

 

 

 

ZERBITZUAK 

IDAZKARITZA ETA ADMINISTRAZIOA 

E-mail: idazkaritza@jadomaristak.eus  

E-mail: administrazioa@jadomaristak.eus   

Helbidea: Tartanga, 13 – 48950 ERANDIO (Bizkaia)   Tel: 944672558 

 

JENDAURREKO ORDUTEGIA 

 Goizean:  8:30-14:00 

 Arratsaldean:  15:00-17:00 (asteazkenetan izan ezik) 

 Ekaina, uztaila eta irailean: Goizean, 9:00-13:00 

 

Idazkaritzaren oharra: Ziurtagiriak, agiri akademikoak, erregistro konpultsatuak eta halakoak behar 
badituzue, kontuan hartu izapide txiki bat egin behar dela eta denbora behar duela. Saiatu aldez aurre-
tik abisatzen -nahikoa da telefono-dei bat egitea- agiriak prestatzeko. 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOAK 

ZUZENDARITZA zuzendaritza@jadomaristak.eus 

HAUR HEZKUNTZA – LEHEN HEZKUNTZA hh-lh@jadomaristak.eus 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA dbh@jadomaristak.eus 

ORIENTAZIOA orientazioa@jadomaristak.eus 

ADINGABETUEN BABESA protecciondelmenor@jadomaristak.eus 

PASTORALTZA pastoraltza@jadomaristak.eus 

NORMALKUNTZA (HIZKUNTZAK) normalkuntza@jadomaristak.eus 

AGENDA 21 agenda21@jadomaristak.eus 

IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA ampa@jadomaristak.eus 

IDAZKARITZA idazkaritza@jadomaristak.eus 

ADMINISTRAZIOA administrazioa@jadomaristak.eus 

INFORMAZIOA info@jadomaristak.eus 

 

 

mailto:idazkaritza@jadoikastetxea.com
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Aktibatu gure App Android:   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lciberica.pspappandroid&hl=es 
  

Aktibatu gure App iOS: 

https://itunes.apple.com/es/app/familiacomunicaciones/id1336138969?mt=8 
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IKASTETXEKO PROIEKTUAK  

Ikasturte honetan proiektu hauek gauzatuko ditugu, dagozkien jarduera eta metodologiekin batera: 

 BERRIKUNTZA 

o 1X1 PROIEKTUA (SARE HEZKUNTZA) 
o TEAMS  
o PROIEKTUETAN OINARRITUTAKO IKASKUNTZA 
o EMAT (MATEMATIKA) (LH 1-2) 
o ROBOTIKA ETA PROGRAMAZIOA 
o JADOWORLD (HH) 
o AUCOUTURIER PSIKOMOTRIZITATEA (HH) 
o ESTIMULAZIO GOIZTIARRA 
o TAILER ESPERIMENTALAK 

                             
 BARNETASUNA: WU WEI                                                                 

 

 HIZKUNTZAK: HTB, E-TWINNING… 
 

 PASTORALTZA 

o HEZKUNTZ PASTORALTZA 
o GIZARTE PASTORALTZA 
o BOKAZIO PASTORALTZA 

 AGENDA 21 

 

 BIZIKIDETZA: BERDINEN ARTEKO TUTORETZA 
 

  ADINGABETUEN BABESA 
 

 KALITATEA: KUDEAKETA AURRERATUA 
                                                                                                                                   

 ORIENTAZIOA 
o ANIZTASUNAREN ARRETA 
o HIZKUNTZ ERREFORTZUA 
o GAITASUN HANDIAK 
 

 HBIP 
 

 DIBERTSIFIKAZIOA                                                         
 

                                                         
 
 
 
                                                 



 
 

 

ELKARBIZITZA ON BATERAKO ARAUAK 

Elkarbizitzako arauak 201/2008 abenduaren 2ko dekretuan “Ikaslearen eginbeharrak eta eskubideak” 

arloan adierazita daude. Arau guzti hauek elkarbizitza planaren barruan daude.  Gure Ikasturteko pro-

iektua aurrera eramateko aukera ematen digu eta horregatik hezkuntza komunitate osoari zuzenduta 

dago (ikasleak, familiak, irakasleak, eta irakasle ez direnak).  

HAUR-ESKOLA 

1.- ARAU OROKORRAK   

 Hezkuntza komunitate guztiko partaideak errespetatu behar dira, errespetuz eta tonu egokian zu-

zenduz.   

 Ikastetxe osoan erretzea guztiz debekatuta dago (28/2005 abenduaren 26, BOE 309 2005-1227ko 

dekretuan oinarriturik), patioak barne.   

 Gurasoak klase orduetan ezin dira geletatik eta pasabideetatik ibili, tutoreei abisuren bat eman 

nahi bazaio, idazkaritzaren bidez egin.  

 Zabuen patioa ekintza pedagogikoetarako erabiltzen den bitartean, libre utzi behar da ikasleen 

erabilerarako.  

 Lorategia garbi mantentzen lagundu behar gaituzue, zarama zakarrontzietara botatzen.  

 Mantala bat eta adurretakoak jantokirako izen-abizenaz markaturik.  

 Umeak ikastetxera arropa erosoarekin etorriko dira beraien autonomiarentzat lagungarria baita 

(tiranterik ez, lokarririk ez eta gerrikorik ez).   

 Umeen aulkitxoak dagokion espazioetan era ordenatu batean gordeko dira.   

 Ikastetxean jostailu didaktikoak daude, ez da zertan etxetik ekarri.  

 

2.- SARRERAK ETA IRTEERAK; PUNTUALTASUNA  

 Familiek eskola ordutegia errespetatu behar dute programatutako ekintzen garapena ez eteteko:   

 Sarrera:   

 HH urte 1: 9:00etatik 10:00etara.  

 HH urte 2: 9:00etatik-9:30etara, edo 10:00etan.   

 Irteera:   

 HH urte 1 eta HH 2 urte: eguerdian 13:00etan eta arratsaldean 15:00etatik aurrera.  

 Ikasleak jasotzeko aldez aurretik baimenen fitxa bete behar da baimendu guztien NAaren kopia 

atxikituz.  

 Ahal den neurrian umeak pertsona bat baino gehiago ez jasotzen saiatuko gara gelako sarreran 

pilaketa handirik ez egoteko.  
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 Klase orduetan umeak jasotzen badira, aldez aurretik tutoreari jakinaraziko zaio ahoz zein agen-

dan idatziz.  

3.- FAMILIAK ETA IKASTETXEAREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA   

 Familia eta ikastetxearen arteko komunikazioa tutorearen bitartez izango da beti, ahoz zein agen-

dan idatziz.   

 Familiekin izaten diren bakarkako elkarrizketak aldez aurretik emandako hitzorduan izango dira, 

irakasleak bakarrik bilduko dira gurasoekin edo tutoreekin.   

 

4.- GARBITASUN PERTSONALA  

 Ikastetxera egokitasunez jantzita eta garbirik etorri behar da.  

 Ikasleen artean zorriak nabaritzen badira gurasoei abisua emango zaie, eta behar den garbiketa 

egin arte ikasleak ezin izango dira ikastetxera etorri.   

 

5.- GAIXOTASUNAK   

 Ikasleak gaixotasun kutsakorren bat duenean ezin da klasera etorri guztiz sendatu arte.   

 Ahal den neurrian saiatuko gara ikastetxean medikamenturik ez ematen, umeren batek eskola 

orduetan botika hartu beharko balu, medikuaren ziurtagiria ekarri behar da azalpen guztiekin; 

neurria eta ordua, eta gurasoen baimena ere (protokolo fitxa, idazkaritzan eskatuz).  

 Ikastetxeko aseguruak ikastetxean bertan gertatutako istripuetan laguntzen du. Kasu batzuetan 

ikastetxean bertan atendituta izango dira eta beste batzutan dagokion klinikan, familiari jakinara-

ziko zaio, beraz telefonoak eguneratuta izan.  

 

6.- IRTEERA PEDAGOGIKOAK  

 Antolatutako irteerak (Txiki park - 2 urte) Curriculumarekin lotuta daude.  

 Ekintza hauek aldez aurretik kobratuko dira banku-erakundearen bidez, dagokion hilabetearen 

ordainagiriarekin batera.   

 Gaixotasunen bat dela eta, ezin badu ekintza horietako batean parte hartu, ekintza horren zenba-

tekoa itzuliko da aldez aurretik medikuaren egiaztagiria erakutsita. Nolanahi ere, ez da itzuliko ga-

rraioaren zati proportzionala, eta aldez aurretik jarri beharko da Administrazioa jakinaren gai-

nean.  
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HAUR HEZKUNTZA 

1.- ARAU OROKORRAK   

 Hezkuntza komunitate guztiko partaideak errespetatu behar dira, errespetuz eta tonu egokian zu-

zenduz.   

 Ikastetxe osoan erretzea guztiz debekatuta dago (28/2005 abenduaren 26, BOE 309 2005-1227ko 

dekretuan oinarriturik), patioak barne.   

 Gurasoak klase orduetan ezin dira geletatik eta pasabideetatik ibili, tutoreei abisuren bat eman 

nahi bazaio, idazkaritzaren bidez egin.  

 Zabuen patioa ekintza pedagogikoetarako erabiltzen den bitartean, libre utzi behar da ikasleen 

erabilerarako.  

 Lorategia garbi mantentzen lagundu behar gaituzue, zarama zakarrontzietara botatzen.  

 Irakasleek agindutako materiala ekarri behar da. Bi mantala (astelehena eta ostegunetan ekar-

tzeko) eta adurretakoak jantokirako izen-abizenaz markaturik.  

 Umeak ikastetxera arropa erosoarekin etorriko dira beraien autonomiarentzat lagungarria baita 

(tiranterik ez, lokarririk ez eta gerrikorik ez).   

 Umeen aulkitxoak dagokion espazioetan era ordenatu batean gordeko dira.   

 Ikastetxean jostailu didaktikoak daude, ez da zertan etxetik ekarri behar. 

 

2.- SARRERAK ETA IRTEERAK; PUNTUALTASUNA  

 Familiek eskola ordutegia errespetatu behar dute programatutako ekintzen garapena ez eteteko:   

 Sarrera:   

 9:00etan eta 15:00etan lorategian iladak eginez.   

 Irteera:   

 13:00etan eta 17:00etan umeak banan-banan banatuko dira.  

 Ikasleak jasotzeko aldez aurretik baimenen fitxa bete behar da baimendu guztien NANaren kopia 

atxikituz.  

 Ahal den neurrian umeak pertsona bat baino gehiago ez jasotzen saiatuko gara gelako sarreran 

pilaketa handirik ez egoteko.  

 Klase orduetan umeak jasotzen badira, aldez aurretik tutoreari jakinaraziko zaio agendan idatziz.  

 

3.- FAMILIAK ETA IKASTETXEAREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA   

 Familia eta ikastetxearen arteko komunikazioa tutorearen bitartez izango da beti, ahoz zein agen-

dan idatziz.   

 Familiekin izaten diren bakarkako elkarrizketak aldez aurretik emandako hitzorduan izango dira, 

irakasleak bakarrik bilduko dira gurasoekin edo tutoreekin.   
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4.- GARBITASUN PERTSONALA  

 Ikastetxera egokitasunez jantzita eta garbirik etorri behar da.  

 Ikasleen artean zorriak nabaritzen badira gurasoei abisua emango zaie, eta behar den garbiketa 

egin arte ikasleak ezin izango dira ikastetxera etorri.   

 

5.- GAIXOTASUNAK   

 Ikasleak gaixotasun kutsakorren bat duenean ezin da klasera etorri guztiz sendatu arte.   

 Ahal den neurrian saiatuko gara ikastetxean medikamenturik ez ematen, umeren batek eskola 

orduetan botika hartu beharko balu, medikuaren ziurtagiria ekarri behar da azalpen guztiekin; 

neurria eta ordua, eta gurasoen baimena ere (protokolo fitxa, idazkaritzan eskatuz).  

 Ikastetxeko aseguruak ikastetxean bertan gertatutako istripuetan laguntzen du. Kasu batzuetan 

ikastetxean bertan atendituta izango dira eta beste batzutan dagokion klinikan, familiari jakinara-

ziko zaio, beraz telefonoak eguneratuta izan.  

 

6.- IRTEERA PEDAGOGIKOAK  

 Antolatutako irteerak Curriculumarekin lotuta daude.  

 Ekintza hauek aldez aurretik kobratuko dira banku-erakundearen bidez, dagokion hilabetearen 

ordainagiriarekin batera.   

 Gaixotasunen bat dela eta, ezin badu ekintza horietako batean parte hartu, ekintza horren zen-

batekoa itzuliko da aldez aurretik medikuaren egiaztagiria erakutsita. Nolanahi ere, ez da itzuliko 

garraioaren zati proportzionala, eta aldez aurretik jarri beharko da Administrazioa jakinaren gai-

nean.  

 

 

LEHEN HEZKUNTZA 

1.- ARAU OROKORRAK   

 Hezkuntza komunitate guztiko partaideak errespetatu behar dira, errespetuz eta tonu egokian 

zuzenduz.   

 Ikastetxe osoan erretzea guztiz debekatuta dago (28/2005 abenduaren 26, BOE 309 2005-

1227ko dekretuan oinarriturik), patioak barne.   

 Gurasoak klase orduetan ezin dira geletatik eta pasabideetatik ibili, tutoreei abisuren bat eman 

nahi bazaio, Idazkaritzaren bidez egin.  

 Zabuen patioa ekintza pedagogikoetarako erabiltzen den bitartean, libre utzi behar da ikasleen 

erabilerarako.  
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 Lorategia garbi mantentzen lagundu behar gaituzue, zarama zakarrontzietara botatzen.  

 Klasera eskolako materiala eta liburuak ekartzea derrigorrezkoa da. Arau hau betetzea gurasoen 

eta ikasleen ardura da.   

 Umeak ikastetxera arropa erosoarekin etorriko dira.   

2.- SARRERAK ETA IRTEERAK; PUNTUALTASUNA  

 Familiek eskola ordutegia errespetatu behar dute programatutako ekintzen garapena ez eteteko:   

 Ikasleak jasotzeko aldez aurretik baimenen fitxa bete behar da baimendu guztien NANaren kopia 

atxikituz.  

 Klase orduetan umeak jasotzen badira, aldez aurretik tutoreari jakinaraziko zaio agendan idatziz.  

 

3.- FAMILIAK ETA IKASTETXEAREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA   

 Familia eta ikastetxearen arteko komunikazioa tutorearen bitartez izango da.   

 Familiekin izaten diren bakarkako elkarrizketak aldez aurretik emandako hitzorduan izango dira.   

 

4.- GARBITASUN PERTSONALA  

 Ikastetxera egokitasunez jantzita eta garbirik etorri behar da.  

 Ikasleen artean zorriak nabaritzen badira gurasoei abisua emango zaie, eta behar den garbiketa 

egin arte ikasleak ezin izango dira ikastetxera etorri.   

 

5.- GAIXOTASUNAK   

 Ikasleak gaixotasun kutsakorren bat duenean ezin da klasera etorri guztiz sendatu arte.   

 Ahal den neurrian saiatuko gara ikastetxean medikamenturik ez ematen, umeren batek eskola 

orduetan botika hartu beharko balu, medikuaren ziurtagiria ekarri behar da azalpen guztiekin; 

neurria eta ordua, eta gurasoen baimena ere (protokolo fitxa, idazkaritzan eskatuz).  

 ko zaio, berIkastetxeko aseguruak ikastetxean bertan gertatutako istripuetan laguntzen du. Kasu 

batzuetan ikastetxean bertan atendituta izango dira eta beste batzutan dagokion klinikan, fami-

liari jakinaraziaz telefonoak eguneratuta izan.  

 

6.- IRTEERA PEDAGOGIKOAK  

 Antolatutako irteerak Curriculumarekin lotuta daude.  

 Ekintza hauek aldez aurretik kobratuko dira banku-erakundearen bidez, dagokion hilabetearen 

ordainagiriarekin batera.   
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 Gaixotasunen bat dela eta, ezin badu ekintza horietako batean parte hartu, ekintza horren zen-

batekoa itzuliko da aldez aurretik medikuaren egiaztagiria erakutsita. Nolanahi ere, ez da itzuliko 

garraioaren zati proportzionala, eta aldez aurretik jarri beharko da Administrazioa jakinaren gai-

nean.  

 

7.- JOLASORDUAK  

 Guztiok antolaturiko espazioan egon behar dira.   

 Ikaskideekin errespetuz jolastu behar dute. Ezin dira jo.   

 Arduradunen iradokizunak kontutan izan behar dituzte.   

 Ezin dituzte larruzko baloiak ekarri ikastetxera.   

 Jolas arriskutsuak ezin dira ikastetxera ekarri (zibak, makilak, patineteak, etab.). Ekartzen badute 

jolasen bat Ikastetxea ez da arduratzen galdu edo apurtzen bada.   

   

8.- AZTERKETAK BERRIKUSTEKO PROTOKOLOA  

 Tutoreari azterketaren edo lanaren berrikuspena idatziz eskatuko zaio.   

 Bakarkako elkarrizketa guraso edo tutore legalekin eta ikaslearekin izango da.  

 Eskatzen badute, azterketa edo lanaren fotokopia egingo zaie.   

 

9.- GAILU DIGITALEN ARLOKO JARDUKETA PROTOKOLOA  

Teknologia berriak egoteak lagundu eta erraztu egiten du pertsonen arteko komunikazioa, baina ho-

riek gaizki erabiltzea gatazka-iturria da eta arriskua dakar norberaren irudiaren eta intimitatearen 

errespetuarentzat. Ezin da mugikorrik edo gailu digitalik erabili hezkuntza-helbururik gabe eta irakas-

leak aldez aurretik horretarako baimena ematen ez badu. Hori dela eta: 

 Ikastetxean mugikorrak joz gero, irakasleak mugikorra eskatuko du eta ikasleak eman egingo dio.  

 Ikastetxeko instalazioetan eta/edo bertako jardueretan (txangoak, irteerak eta jarduera osagarri-

ak, besteak beste) argazkiak atera edo bideo- edo audio-grabazioak egin ahal izango dira soilik 

irakasleek edo une horretan arduradun gisa dauden langileek horretarako baimena ematen badu-

te berariaz dagokion egitekorako. Argazki, bideo edo grabaketa horiek ezingo dira sare sozialetan 

edo beste bitarteko batzuetan argitaratu, baldin eta ikastetxearen jabetzako bitartekoak ez badi-

ra, eta adingabeen familien berariazko baimenik gabe. Arau hori ez betetzea bizikidetzarako kal-

tegarria den jokabidetzat hartuko da. 

 Ikastetxeko jardueretan (eskolak, txangoak, irteerak eta jarduera osagarriak, besteak beste) en-

tzungailuak eta musika entzuteko edo bideoak ikusteko gailuak erabili ahal izango dira soilik ira-

kasleek edo une horretan arduradun gisa dauden langileek horretarako baimena ematen badute 

berariaz dagokion egitekorako. 



4 
 

 Gailu elektrikoen erabilera ez dago baimenduta honako kasuetan: helburu akademikoa ez bada 

eta edukia adingabeentzat ez bada. Debeku hau indarrean dago hala ikastetxeko instalazioetan 

egiten den edozein jardueratan nola kanpoan antolatzen direnetan (txangoak, irteerak, osagarriz-

ko ekintzetan...). Neurri hau aplikagarria da online edo offline izeneko sarbideetan, ikastetxearen 

Internet konexioaren erabileran eta norberaren datuen bidezkoan. Arau honen haustea falta de-

segokia izango da, eta, beraz, berorri dagokion neurri zuzengarria hartuko da. Familiak edo legez-

ko tutoreak jazotakoari buruzko txostena jasoko du. 

 Ordenagailuek estalita izan beharko dituzte aurreko eta atzeko argazki-kamerak, ikastetxeko ira-

kasle edo langileek jardueraren batean horiek erabiltzeko baimena ematean izan ezik. 

 Ikasleek gailu elektronikoak erabili ahal izango dituzte eskola-jarduerak egiteko jantokiko ordue-

tan (eskolakoak ez diren orduetan), une horretan arduradun gisa dauden langileek berariaz bai-

mena ematen badute; langile horiek zehaztutako baldintzak beteko dira. 

 Ebaluazio-azterketak edo -probak egin bitartean, ikasleek ezingo dute gailu elektronikorik izan 

gainean, irakasleek berariaz adierazten ez badute. 

 Arau hau bete ezean, ardura duen edozein pertsonak (irakasleak, eskolaz kanpoko ekintzetako 

begiraleak, laguntzaileak...) ikasleari eskatu ahal izango dio bere gailua emateko. Jarrera dese-

gokiaren berri emango zaio familiari, eta astebetez gailua kentzea ekarriko du neurri zuzengarri. 

 Araudi hori hausten duten jokabideak behin eta berriz eginez gero, jokabide desegokiak pilatu eta 

bizikidetzaren aurkako jokabide bihur daitezke. Jokabide horiek ikasleen eskubide eta betebeha-

rrei buruzko dekretuan eta ikastetxeko Bizikidetza Planean jasotako zigorra ekar dezakete. 

 

10.- IKASTETXEAN EZARRITAKO COVID ARAUEN AURREAN JARDUTEKO PROTOKO-

LOA 

 Arau horiek ez betetzea hutsegite desegokitzat hartuko da, eta neurri zuzengarria hartuko da. Famili-

ak edo legezko tutoreak jazotakoari buruzko txostena jasoko dute. 

  

 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

 

1.- ARAU OROKORRAK 

 Ikastetxeko sartu-irtenak patioko atetik egingo dira. 

 Ezingo da ikasgeletara igo eta horietatik jaitsi txirrinak jo arte. Igoera nahiz jaitsiera era orde-

natuan egin beharko dira. 

 Ikasleek ez dute igogailua erabiliko, lesioengatik ez baldin bada salbu. 

 Beste ikasgela batzuetarako eta jolastokirako joan-etorriak eta sartu-irtenak ordenatuta egin 

behar dira, zalapartarik atera gabe.  

 Eskola-jarduera bakoitza egiteko beharrezkoa den materiala ekarriko da. 

 Hezkuntza-komunitateko kideak errespetatu beharko dira, edukazioz, errespetuz eta tonu 

egokia erabiliz. Hezkuntza-komunitateko kide orok (irakasleak eta irakasleak ez direnak) es-
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kubidea du ikasleengana jotzeko, beren jarduerei buruzko adierazpen egokiak egiteko. 

 Ikaskideak eta haien materiala errespetatu egin behar dira. 

 Jantzi egokiak erabiliko dira, eta instalazioetan ezingo da txapelik, txanorik, eguzkitako be-

taurrekorik eta zintzilikatutako entzungailurik erabili. Eskola batzuetan hezkuntza-baliabide 

gisa erabiliko dira. 

 Ikasleek ezin dezakete mugikorra erabili ikastetxean, jarduera akademikoak hori eskatzen ez 

badu salbu. 

 Erabat debekatuta dago erretzea (abenduaren 26ko 28/2005 Legearen arabera; 2005-12-

27ko BOE, 309. zk.) ikastetxe-barruan eta ikastetxeak antolatutako jarduera guztietan. 

 Den-denen erantzukizuna da ikastetxea garbi mantentzea; ez dira botako objektuak lurrera 

eta ez dira zikinduko jolastokia edo beste elementu batzuk. 

 Ikastetxea ez da eskolan erabiltzekoak ez diren eta hautsi edo galdu diren gauzen erantzule 

izango. 

 

 

2.- IKASGELAK, KOMUNAK ETA KORRIDOREAK 
a. Ikasgelak: 

Ikasgelek espazio atseginak, garbiak eta ordenatuak izan behar dute, gure lana ondo egiteko. 

 Eskola bakoitza amaitutakoan, irakasgaiko materiala jaso eta hurrengokoa prestatu behar 
dugu. Mahaiak jasota geratu behar dira beste talde batzuek erabili ahal izan ditzaten. 

 Goizaren eta arratsaldearen amaieran, mahai guztiak jasota eta lerrokatuta geratu behar di-
ra, liburuak tiraderan edo motxilan gordeta (motxila ondo zintzilikatuta egongo da), eta ez da 
libururik edo paperik egongo lurrean. 

 Mahaiak, aulkiak, ikastetxeko materiala eta instalazioak egoera onean mantendu behar dira. 
Instalazioetan edo norbere edo besteen materialean nahita edo axolagabekeriaz kalteak era-
giten dituzten ikasleek kalteak konpondu beharko dituzte, edo horien kostua ordaindu. 

 Irekitako leihoak ardatz aldagarriko leiho kulunkarien eran egongo dira, irakasleak horiek 
manipulatzea erabakitzen ez badu salbu. Ikasleek ezingo dute leihora irten, ezta handik ezer 
bota ere. 

 Lan-giro egokiari eutsiko zaio eskola-une guztietan. 

 Eskola-aldaketak atsedenaldi txikiak dira; ez dira jolasteko edo korridorera irteteko uneak. 

 Eskoletako irteeretan, ikaskideren bati itxaron behar bazaio, jolastokian edo irteeran itxaron-
go zaio, baina ez korridorean edo eskailera-buruan, gainerakoen irteera oztopatuko baitu. 

 Eskoletan ezingo da jan. 

 Jolas-orduan ikasgelak eta korridoreak itxita egongo dira, eta ez da ikaslerik egongo horietan. 

b. Komunak: 

Bainugelak ezinbesteko espazioak dira eta guztioi gustatzen zaigu horiek garbi eta txukun aurki-

tzea. Horrenbestez, egoera onean mantentzen lagundu behar dugu. Hortaz: 

 Komunera joan ahal izango da goizez eta arratsaldez eskoletara sartu aurretik, baita jolas-
orduan ere. 
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 Behar izanez gero, irakasleei baimena eskatuko zaie. 

 Komunak ez dira biltzeko, topatzeko edo jolasteko lekuak. Banan-banan joan behar da, ez 
taldean. 

 

c. Korridoreak: 

 Ezingo da atean egon; izan ere, ikasgelarako sarrera oztopatzen da. 

 Ezin da ikastetxeko jardueraren ohiko garapena oztopatzen duten oihu, zarata, lasterketa 
edo jolasik egin. 

 Joan-etorriak gainerako eskolen garapena oztopatu gabe egingo dira. 

 

 

3.- JOLAS-ORDUAK 

Jolas-orduak atseden hartzeko eta aisialdirako dira eskola-jardunaldian. Garrantzitsuak eta beharrez-

koak dira.  

 Jolas-orduetan ezingo da ikasgelan egon. 

 Jolas-orduan irakasleren batek neurri zuzentzaileren bat jartzea erabakitzen badu, pertsona 

edo talde horri lagun egiteaz arduratuko da denbora horretan. 

 Jolastokia eta aisialdirako eremuak garbi eduki behar dira. 

 Jolas-orduetan gainerakoen atsedena eta jolasak errespetatuz jolastuko da, eta debekatuta 

daude jolas bortitzak eta arriskutsuak. 

 

4.- HIGIENEA, OSASUNA ETA OHITURA ONAK 

Gorputzaren, osasunaren, ohitura osasungarrien, jarduteko modu onen eta abarren zaintza ere hezi 

beharreko alderdi bat da. Horrenbestez: 

 Higienea eta norberaren itxura zaindu behar da; egokia izan behar du giro atsegina eta osa-

suntsua sortzeko. 

 Irakasleak nabaritzen badu ikasleren batek substantzia estupefazienteren bat kontsumitu 

duela, Eskola Osasuneko protokoloarekin bezala jokatuko du: familiari abisatuko zaio. 

 Jarrera positiboa izan behar da jokabide txarrengatiko abisu, gogoeta eta zuzenketen aurre-

an. 

 Jarrera eta hizkera egokia, errespetuzkoa eta edukazio onekoa eduki behar da. 

 Pertsona bakoitzaren intimitatea eta itxurarako eskubidea errespetatu behar dira. 

 

5.- ASISTENTZIA- ETA PUNTUALTASUN-FALTAK 

 Eskoletara derrigorrean joan behar dute ikastetxeko ikasle guztiek. Joan ezean, behar bezala 

justifikatu behar da, idatziz, eta eskolara berriro etorritako egunean taldeko tutoreari eman 

behar zaio agiria. Gurasoek edo legezko tutoreek egin behar dute justifikazioa. 

 Familiek eskola-ordutegia errespetatu beharko dute. 
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 Atzerapenak eta justifikatu gabeko faltak jokabide desegokiak dira ikastetxeko bizikidetza-

arauei dagokienez (hiru jokabide desegoki izanez gero, bizikidetzaren aurkako jokabide bat 

osatuko dute). 

 Berandu etortzen diren ikasleek ezingo dute sartu hurrengo ordua iritsi arte eta Harreratik 

sartu beharko dute. Mediku-kontsulta batengatik atzeratuz gero, behar bezala justifikatu be-

harko dute idatziz, eta eskolara sartu ahal izango dute. 

 Ez etortzea etengabea eta luzarokoa bada, ezingo zaio ebaluazio jarraitua aplikatu eta absen-

tismo gisa tratatuko da. 

 Jokabide hori behin eta berriz errepikatzeak Barne Araudian bizikidetzaren aurkako jokabi-

deetan jasotako bestelako neurri batzuk hartzea ekarriko du: 

 Eskolaz kanpo egin behar diren jarduera osagarrietan parte hartzeko eskubidea ete-
tea, gehienez ere zuzendutako jokabidea egin den hiruhilekoa amaitu arte; edo, joka-
bide hori hiruhileko akademikoaren azken hilabetean gertatu bada, hurrengo hiruhi-
lekoa amaitu arte. Nolanahi ere, eskola-ordutegiaren barnean, ikasleari arreta eman 
beharko zaio ikastetxean. 

 Irakasgai bateko edo bat baino gehiagotako eskoletara nahiz ikastetxera joateko es-
kubidea etetea, ikasle adingabeen gurasoekin edo legezko ordezkoekin bildu arte. 
Neurri horrek ezin izango du hiru egun baino gehiago iraun. 

 Ikaslea gaixo jarritakoan, ikastetxeak telefonoz emango dio horren berri familiari. 

IKASTETXETIK IRTETEAN ETA ISTRIPUETAN JARRAITU BEHARREKO JARDUKETA-PROTOKOLOA 

 Ikasleak ziurtagiria ekarriko du. 

 Irakasleak irteera-baimenaren orria sinatuko du. 

 Ikasleak baimen-orria Harreran aurkeztuko du. 

* Lehen Hezkuntzako edo DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleei gurasoak etorri beharko 

zaizkie bila. 

 Ikaslea gaixo jartzen bada edo ondo ez badago, tutoreak edo irakasleak deituko du haren 
etxera. 

 Gurasoekin hitz egingo du eta baimena eskatuko die ikaslea etxera bidaltzeko. 

* Lehen Hezkuntzako edo DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleei gurasoak etorri beharko 

zaizkie bila. 

* Gaixorik egon arren gurasoekin edo legezko tutoreekin harremanetan jarri ezin bada, 

ikasleak ikastetxean egon beharko du. 

 Baimen-orria beteko da eta ikasleak Harreran aurkeztuko du baimena. 

 

6.- FAMILIEN ETA IKASTETXEAREN ARTEKO KOMUNIKAZIOA 

 Familiaren eta ikastetxearen arteko komunikazioa tutorearen bitartez egingo da beti, elka-

rrizketa pertsonal batean, aldez aurretik hitzordua hartuta. 

 Beharrezkoa izanez gero, tutoreak kudeaketak egingo ditu beste irakasle batzuekin, Koordi-

nazio Sailarekin, Orientazio Sailarekin edo Zuzendaritzarekin biltzeko. 
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7.- JANTOKIA 

 Jantokia eremu lasaia izateko ahalegina egingo da beti, jateko orduan tentsioa saihestuz. Ho-

rretarako, oso garrantzitsua da jantokirako sarrera era antolatuan egitea, oihuak eta aglome-

razioak saihestuz, eta jantokian bertan lasai egon beharko da. 

 Elikagaiekiko intolerantziarik izanez gero, mediku-txostenaren bitartez eman beharko da ho-

rren berri.  

 Jantokian modu egokian jokatu beharko da, gorputz-jarrera eta jokamoldeak zainduz. 

 Erabat debekatuta egongo da janaria ikaskideei edo lurrera botatzea, baita ura nahita isur-

tzea ere. 

 Eskola-jantokiko zaintzaileak dira arduradunak garai horretan. Horregatik, errespetatu egingo 

dira eta haien jarraibideei men egingo zaie. Bestela, Barne Araudia aplikatuko da jar litezkeen 

zigorrei dagokienez, eta jantoki-zerbitzua mugatu ere egin ahal izango da behin-behinean 

edo behin betiko. 

 Bizikidetzaren eta errespetuaren aurkakoak diren ikasleen jarrerak familiei jakinaraziko zaiz-

kie. 

 Ikasleak lehenago irten behar badu egoera bereziren batengatik, idatziz jakinarazi beharko 

zaio jantokiko arduradunari eta tutoreari. 

 

 

8.- JARDUERA OSAGARRIAK 

 Ikasleek irakasleen edo monitoreen jarraibideak jarraituko dituzte jardueraren edozein al-

derdiri dagokionez. 

 Jarduerak gauzatzeko ezarritako ordutegiak errespetatuko dira. 

 Jarduera egin bitartean, ikasleak taldean egongo dira beti, laguntzen dien irakasleak berariaz 

baimena ematen duenean salbu. 

 Jarduera mota hori egiteko legezko tutoreen berariazko baimena beharko da. 

 Ikasleek jarduera horietan parte hartu behar dute, curriculumaren barruan daudelako. Beste-

la, formalki justifikatu beharko dute. 

 

9.- IRTEERA PEDAGOGIKOETARAKO PROTOKOLOA 

 Programatutako jarduera guztiak derrigorrezkoak dira, ikastetxeko curriculumaren barruan 

daudelako. 

 Jarduera horietakoren batean parte hartu ezin bada gaixo egoteagatik, jardueraren zenbate-

koa itzuliko da medikuaren frogagiria ekarri ondoren, garraioaren zati proportzionala izan 

ezik (Administrazioari abisatu behar zaio aurretiaz). 

 

10.- AZTERKETAK EDO PROBAK BERRIKUSTEKO JARDUKETA-PROTOKOLOAK 

 Tutoreari idatziz eskatuko zaio eginiko azterketa edo lana berrikusteko, berau zuzendu eta 

ikasleei ikasgelan entregatu ondorengo bi eguneko epean. 
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 Elkarrizketa pertsonala egingo da gurasoekin edo legezko tutoreekin eta ikaslearekin; bilera 

horretan egindako zuzenketak azalduko zaizkie. 

 Eskatuz gero, eginiko azterketaren edo lanaren fotokopia emango zaie tutorearekin edo arlo-

ko irakaslearekin izandako bilera batean. 

 

11.- GAILU DIGITALEN ARLOKO JARDUKETA-PROTOKOLOA 

Teknologia berriak egoteak lagundu eta erraztu egiten du pertsonen arteko komunikazioa, baina ho-

riek gaizki erabiltzea gatazka-iturria da eta arriskua dakar norberaren irudiaren eta intimitatearen 

errespetuarentzat. Ezin da mugikorrik edo gailu digitalik erabili hezkuntza-helbururik gabe eta irakas-

leak aldez aurretik horretarako baimena ematen ez badu. Hori dela eta: 

 Ikastetxean mugikorrak joz gero, irakasleak mugikorra eskatuko du eta ikasleak eman egingo 

dio.  

 Ikastetxeko instalazioetan eta/edo bertako jardueretan (txangoak, irteerak eta jarduera osa-

garriak, besteak beste) argazkiak atera edo bideo- edo audio-grabazioak egin ahal izango dira 

soilik irakasleek edo une horretan arduradun gisa dauden langileek horretarako baimena 

ematen badute berariaz dagokion egitekorako. Argazki, bideo edo grabaketa horiek ezingo 

dira sare sozialetan edo beste bitarteko batzuetan argitaratu, baldin eta ikastetxearen jabe-

tzako bitartekoak ez badira, eta adingabeen familien berariazko baimenik gabe. Arau hori ez 

betetzea bizikidetzarako kaltegarria den jokabidetzat hartuko da. 

 Ikastetxeko jardueretan (eskolak, txangoak, irteerak eta jarduera osagarriak, besteak beste) 

entzungailuak eta musika entzuteko edo bideoak ikusteko gailuak erabili ahal izango dira soi-

lik irakasleek edo une horretan arduradun gisa dauden langileek horretarako baimena ema-

ten badute berariaz dagokion egitekorako. 

 Gailu elektrikoen erabilera ez dago baimenduta honako kasuetan: helburu akademikoa ez 

bada eta edukia adingabeentzat ez bada. Debeku hau indarrean dago hala ikastetxeko insta-

lazioetan egiten den edozein jardueratan nola kanpoan antolatzen direnetan (txangoak, irte-

erak, osagarrizko ekintzetan...). Neurri hau aplikagarria da online edo offline izeneko sarbi-

deetan, ikastetxearen Internet konexioaren erabileran eta norberaren datuen bidezkoan. 

Arau honen haustea falta desegokia izango da, eta, beraz, berorri dagokion neurri zuzenga-

rria hartuko da. Familiak edo legezko tutoreak jazotakoari buruzko txostena jasoko du. 

 Ordenagailuek estalita izan beharko dituzte aurreko eta atzeko argazki-kamerak, ikastetxeko 

irakasle edo langileek jardueraren batean horiek erabiltzeko baimena ematean izan ezik. 

 Ikasleek gailu elektronikoak erabili ahal izango dituzte eskola-jarduerak egiteko jantokiko or-

duetan (eskolakoak ez diren orduetan), une horretan arduradun gisa dauden langileek bera-

riaz baimena ematen badute; langile horiek zehaztutako baldintzak beteko dira. 

 Ebaluazio-azterketak edo -probak egin bitartean, ikasleek ezingo dute gailu elektronikorik 

izan gainean, irakasleek berariaz adierazten ez badute. 

 Arau hau bete ezean, ardura duen edozein pertsonak (irakasleak, eskolaz kanpoko ekintzeta-

ko begiraleak, laguntzaileak...) ikasleari eskatu ahal izango dio bere gailua emateko. Jarrera 

desegokiaren berri emango zaio familiari, eta astebetez gailua kentzea ekarriko du neurri zu-

zengarri. 
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 Araudi hori hausten duten jokabideak behin eta berriz eginez gero, jokabide desegokiak pila-

tu eta bizikidetzaren aurkako jokabide bihur daitezke. Jokabide horiek ikasleen eskubide eta 

betebeharrei buruzko dekretuan eta ikastetxeko Bizikidetza Planean jasotako zigorra ekar 

dezakete. 

 

12.- IKASTETXEAN EZARRITAKO COVID ARAUEN AURREAN JARDUTEKO PROTOKO-

LOA 

 Arau horiek ez betetzea hutsegite desegokitzat hartuko da, eta neurri zuzengarria hartuko da. Famili-

ak edo legezko tutoreak jazotakoari buruzko txostena jasoko dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID 19 

 

Kontingentzia Plana eta etapa bakoitzeko infografiak Komunikazio atarian ARCHIVOS eremuan 

egongo dira eskuragarri. 

 

 

 

 

IKASLEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK 

201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erki-

degoko Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide 

eta betebeharrei buruzkoa (EHAA, 2008-12-16) 

 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf
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TEI PROGRAMA. Berdinen arteko tutoretza 

TEI PROGRAMA, eskoleetan ematen den bullying arazoa 

ekiditzeko eta elkarbizitza hobetzeko hezkuntza estrategia bat 

da. Ikaskideen arteko harreman emozionala oinarritzat hartuta, 

errespetua, enpatia eta erantzunkizuna, elkarbizitzaren oinarriz-

ko elementu gisa, garatzen ditu. 

 

 


