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Agurra
Ikasturte honetan IBILALDIA gurean!

Ondarroan Ibilaldiari  “Ibilaldixe” esaten diogu, eta hortik hartu dugu gure 

leloa ere.

Hizki birek osatzen dute 2023ko Ibilaldiaren leloa: x eta e: xe. Hizki xehe bi. 

Hizki jolasti bi.

Hain zuzen, horixe egin nahi izan dugu: hizkuntzarekin jolastu; Ibilaldia 

geurera ekarri. Geure listuz busti. Geure gustuz.

 “Xe” esanez hitz egiteko modu bat ezezik herri bat ere irudikatu nahi dugu. 

Euskara berea duen herri bat. Ibili dabilen hizkuntza bat. Bizia. Goroldiorik 

gabeko harria bezalaxe.

Gure herria, gure herrixe, horrelakoxea delako: bixixe. Alaixe. Argixe. 

Iraixe.

Bertakoon jolasteko gogoa, euskaraz bizitzeko gogoa, kutsakorra izan dadila 

Ibilaldira datozenentzat. Erabil dezagun guztiok gure hizkuntza ahominean, 

harro eta, zergatik ez, lotsagabe, bere itxura guztiekin. 
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1.Gureeskaintza
1.1. Hezkuntza-mailak

16tik aurrera - Ibaizabal ikastola
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1.Gureeskaintza

HH DBHLH
Haur 
Hezkuntza

0-6 Urte

Lehen 
Hezkuntza

6 - 11 Urte

Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza

12-16 Urte



1.2. Curriculuma

DERRIGORREZKO 
BIGARREN 

HEZKUNTZA
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1.Gureeskaintza

Konfiantzaren Pedagogia

Kuku proiektua

Psikomotrizitatea

ELEANITZ proiektua:

READY FOR A STORY

Konfiantzaren Pedagogia  
(LH 1, 2, 3,)
Kimu proiektua (LH 1, 2, 3)
EKI proiektua  (LH 4, 5, 6) 
EKI digitala
Ikaskuntza kooperatiboa
Informatika irakasgaia: 
Pentsamendu 
konputazionala (LH 4, 5, 6)
IKT curriculuma (LH 5, 6)
IKASYS proiektua (LH 
osoa)
KIVA
ELEANITZ proiektua:
HOCUS & LOTUS (LH 1,2)

STORY PROJECTS (LH 3)

EKI digitala  (DBH 1, 2, 3, 4)

Ebaluazioa hezigarria

Diziplina arteko 

proiektuak

ELEANITZ  ingelesa:

Social Sciences Language 

Integrated Curriculum 

(DBH 3,4)

ELEANITZ frantsesa 

IKT curriculuma 

Orientazio-plana

KIVA

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA
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HEZKUNTZA 
BEREZIA

Arazoen antzematea eta azterketa
Ikasleen jarraipen pertsonal eta akademikoa
Laguntza eta indartze-neurrien aplikazioa
Gurasoentzako aholkularitza psikopedagogikoa
Logopedia eta Fisioterapia (Berritzegunetik)

PROIEKTU 
OROKORRAK

Euskal Curriculuma: Konpetentzietan oinarritutako 
hezkuntza
HPI (Hobekuntza Pedagogiko Iraunkorra)
Hizkuntza Normalkuntza Proiektua
Irakurketa plana
Informazio eta Komunikazio Teknologiak (I.K.T)
Lea Artibaiko Eskola-Agenda 30
Elkarbizitza-Plana
Hezkidetza-Plana
KIVA
Eskolaz kanpoko jarduerak

1.Gureeskaintza 1.Gureeskaintza



1.3. Zerbitzuak

Ikastolaren eginkizuna klase orduekin bakarrik lotzeko ohitura dugun arren, 
haratago doala uste dugu. jarduera osagarriak tresna garrantzitsua dira 
pertsonak bere osotasunean hezteko, eta gure ikasleen mugimendu eta 
adierazpen gaitasunak aberasteko, harremanak sendotzeko eta haien 
zaletasunak bideratzeko.

Horregatik, gure eskaintza ez da mugatzen jarduera zehatzetara. 
ikasleentzako,jarduera anitzez osatutako egitasmoa dugu.
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1.Gureeskaintza

Marrazketa Irratia

Euskal Dantzak Eskola kirola

Jarduera osagarriak:

Jantokia:

Zaintza :

Adinak: HH 0-5 eta LH1 eta LH2
Iruapena: 10 hilabete. 2022ko irailean hasi  eta 2023ko 
ekainean bukatu.
Ordutegia: 8:00etatik 9:30ak arte
Hezitzailea:  Josebe Badiola

Elikadura-ohitura egokiak garatzea, era guztietako menuetara ohitzeko 
ahalmena aberastea, elikagai guztiak bermatzen dituen dieta eskaintzea 
eta Zentruko Hezkuntza Proiektuaren barruan kokatzea dira jangelako 
helburu garrantzitsuenak.

•    Kontsumo arduratsua bultzatzea
•    Baserritarraren eta Ikastolaren arteko harreman zuzena sustatzea
•    Lea Artibain, edo inguruan, ekoiztutako sasoiko elikagai ekologikoak 
erabiltzea

•    Bertoko ekonomia sustatzea dakar.



2. Egutegi etaOrdutegiak
2.1. Egutegia
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HH 0 - HH 1

2. Egutegi etaOrdutegiak
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2. Egutegi etaOrdutegiak
HH-LH-DBH
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2. Egutegi etaOrdutegiak 2. Egutegi etaOrdutegiak

2.2. Ordutegiak

Jarraia : 08:00 -17:00

Astelehen, astearte eta ostegunetan : 08:00 -12:30  / 13:30-15:30

DBHko EBALUAZIO-DATAK

Haur Hezkuntza:

etapak

 2-6 urte:

Lehen Hezkuntza:

Goizez: 09:00 -12:30     Arratsaldez 14:30 -16:30

Goizez: 09:30 -12:30     Arratsaldez: 14:30 -16:30

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza:

0-1 urte

Asteazken eta ostiraletan : 08:00 -14:05
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2. Egutegi etaOrdutegiak

Idazkaritzako Harrera Ordutegia : 

Zuzendaritza:

Errefortzu-egunak (DBH): 15:30etatik 16:30era

Irakasleak

Irakasleen Harrera Orduak:

MARTITZENA
Mertxe Astigarraga
Urtza Bilbao
Joxe Mari Urteaga
Esti Urizar

Ane Martinez
Ekhi Aboitiz   
Miren Lore Zabala

Komunikazioa hobetu asmoz, zuzendariarekin hitz egin nahi izanez 
gero, aurrez deitu eta hitzordua emango zaizue (Tel. 946831416).

Goizez: 08:30-12:30 Arratsaldez : 16:00-16:45
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2. Egutegi etaOrdutegiak
2.3. Guraso-Batzarrak

Haur Hezkuntza

2. Egutegi etaOrdutegiak

  

- HH 2: urrian eta maiatzean

- HH 3, 4 eta 5:  abenduan eta maiatzean

Gelako batzarrak :

Banakako batzarrak :



Lehen Hezkuntza
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2. Egutegi etaOrdutegiak

abendua eta ekainean

hiruhileko bakoitzaren bukaeran.

Gelako batzarrak :

Banakako batzarrak :

Ebaluazio-txostenak :
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2. Egutegi etaOrdutegiak
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza

abendua eta ekainean

hiruhileko bakoitzaren bukaeran.

Gelako batzarrak :

Banakako batzarrak :

Ebaluazio-txostenak :

2. Egutegi etaOrdutegiak



2. Egutegi etaOrdutegiak
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2.4. Irteerak

Haur Hezkuntza

Lehen Hezkuntza



2. Egutegi etaOrdutegiak
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Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza



3.Komunikazioa
eta Antolaketa

3.1. Pertsonala
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Haur  Hezkuntza

Lehen Hezkuntza

1. ZIKLOA: Tutoreak

2. ZIKLOA: Ingelesa 

HH 0: Idurre Ibazeta
HH 1: Amaia Eizagirre 
HH 2: Iraitz Burgoa

HH 3: Eider Aldarondo
HH 4: Karmele Pagola 
HH 5: M. Lore Arrizabalaga

LH 1: Ainara Zendoia
LH 2: Edurne Arantzamendi
LH 3: Naia Aiartzaguena
LH 4. Itziar Arrizabalaga
LH 5: Jone Urrestilla
LH 6: Aintzane Azpiazu

Musika: Edurne Arantzamendi
Yolanda Loira

Ingelesa:
Unai Lires 

Gorputz 
Hezkuntza: Unai Lires

Jon Garramiola

1. ZIKLOA: Hezitzaileak

Aitziber Lersundi
Josebe Badiola

2. ZIKLOA: Tutoreak

Ainara Zendoia

Tutoreak

Beste irakasleak



3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

DBH 1: Miren Lore Zabala

DBH 2: Joxe Mari Urteaga

DBH 3: Ekhi Aboitiz

DBH 4: Urtza Bilbao

Ingelesa: Urtza Bilbao 

Frantsesa: Urtza Bilbao

Estibaliz Urizar

Gizarte: Mertxe Astigarraga

Urtza Bilbao

Teknologia: Ekhi Aboitiz            

Gorputz 
Hezkuntza: Ibon Pazos

Musika: Yolanda Loira

Mate-Natur: Ane Martinez

Miren Lore Zabala

Ekhi Aboitiz

Euskara : Mertxe Astigarraga

Estibaliz Urizar

Joxe Mari Urteaga

Nerea Mendibe

Aitor Bedialauneta

Oier Lertxundi  
  (Hezkuntza Laguntzaile Espezialista)

Leire Perez
  (Hezkuntza Laguntzaile Espezialista)

Hezkuntza Berezia

Tutoreak

Beste irakasleak

3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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Zerbitzu-Langileak

Administrazioa

Jantokia

Garbiketa

IKT

Uzuri Alkorta

Andoni Vacas

Karmele Arias(Sukaldaria)
Josebe Anakabe
Miren Tere Aranguena
Maielen Arruti
Yolanda Olabarria
Amaia Otxoantesana

Nuria Iriondo
Maricruz Saborido
Aiora Etxaniz

3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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3.2. Gestio-Organoak

Artezkaritza-Batzordea

Zuzendaritza-Taldea

GURaso-Batzordekiadeak

ZUZendariak

IRAkasle-Batzordekideak

IDAzkaria

LEHendakaria:

LEHendakari-Ordea

Eider Galarraga

Iraitz Arantzamendi

Karmele Lopez
Ana Landaribar
Ainhize Girado
Iker Etxaburu
Antxon Uskola
Iker Zubikarai

Eider Aldarondo       
Unai Lires 

Ane Martinez
Estibaliz Urizar

Gaizka Argarate

Nerea Mendibe
Aitor Bedialauneta
Uzuri Alkorta  ( Administraria )

3. Komunikazioaeta Antolaketa 3. Komunikazioaeta Antolaketa 

Estibaliz Urizar
Ane Martinez
Karmele Pagola 
Jone Urrestilla
Mertxe Astigarraga
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3.3. Elkarbizitza
Bizikidetzaren helburu nagusia ikastolako ikasle, irakasle, langile eta familiaren 
arteko eguneroko harremanak hobetzea da. 

Gure ikastolan talde bat dago helburu hauek bultzatzeaz arduratzen dena. Talde 
honetan ikasle, irakasle eta gurasoek parte hartzen dute, eta esan behar da, hau 
dela talde bakarra 6. mailatik aurrerako ikasleek parte hartzen dutena.

Gure ikasleak bizikidetza osasuntsu baten hezteko jarduerak bideratzen ditugu:

Gurasook nahiz ikasleak zerbait proposatu, arazo baten berri eman edo zerbait 
komentatu nahi izanez gero, idatzi  eskura duzuen gure helbidera:

    • Kiva proiektua
    • Hezkidetza tailerrak  
    • Emozioen lanketa
    • Alkohol eta drogamenpekotasunaren  aurkako tailerrak

bizikidetza@zubi-zahar.com

Ikasleen Eskubideak Eta Betebeharrak
Ikasleek ikastolako biziki detzako eskubide eta betebeharrak  ezagutu eta 
errespetatu behar dituzte eta araudia tutoretzan lantzen da. Ondorengoa arau 
hauen laburpena da eta  xehetasun gehiago behar izanez gero ikastetxearen 
Antolakuntza eta Jarduera Araudiko edo Barne Araudiko xedapenak begiratu.  
Araudi osoa ikastolako web orrian eskuragarri dago gurasoentzat. 

Ikasleen Eskubideak
    1. Hezkuntza integrala izateko 
eskubidea: oinarrizko gaitasunak, lan 
ohitura intelektual eta teknikoak, 
afektibotasuna, autonomia pertsonala  
auto-estimua…
    2. Ikasle adingabeen eskubidea arreta 
berehala jasotzeko.
    3. Ikastetxeak ikasle adingabeak 
babestu behar ditu.
    4. Errendimendu akademikoaren 
balioespen objektiboa izateko 
eskubidea.
    5. Eskola eta lanbide-orientazio 
eskubidea.

    6. Osotasun, nortasun eta duintasun 
pertsonaleko eskubidea.
    7. Kontzientzia-askatasunerako 
eskubidea.
    8. Ikastetxean biltzeko eskubidea.
    9. Adierazpen askatasunerako 
eskubidea.
    10. Elkartzeko eskubidea.
    11. Parte hartzeko eskubidea.
    12. Informazioa erabiltzeko eskubidea.
    13. Aukera-berdintasunerako 
eskubidea.
    14. Gizarte babeserako eskubidea.
    15. Ikastetxean ikasleen eskubideak 
errespetatzen direla bermatzea.

3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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Ikasleen Oinarrizko Betebeharrak
 1) Ikasteko eta prestakuntza-jardueretan parte har tzeko betebeharra.

 2) Ikasleek egunero joan behar dute ikastolara, puntualtasunez eta sartzeko 
nahiz irteteko ordutegiak errespetatu behar dituzte. Puntualtasun eza eta 
asistentzia faltak justifikatu behar dira.

    3) Ikastolako esparrutik ezin da irten inondik inora. Irten ahal izateko tutoreari 
eskatu behar zaio baimena. DBH 3 eta 4 koek jolasorduan eta bazkalondoren 
irteteko aukera izango dute beti ere gurasoen baimenarekin.

    4) Pasiloetan isiltasunez eta korrika egin gabe ibili behar da, besteen lana ez 
oztopatzeko. Gelatik ateratzeko irakaslearen baimena behar da.

    5) Ikasleek parte hartu eta laguntza eman behar dute ikastolako bizikidetza 
hobetzeko eta ikasteko giro egokia lortzeko, betiere ikaskide, irakasle edo beste 
edozein langileekin errespetuz jokatuz. Gelako jokaera desegoki batzuk honako 
hauek dira:
    • Lekutik baimenik gabe altxatzea.
    • Arloko gaiaz kanpo hitz egitea, txistua jotzea, abestea...
    • Irakaslearen azalpena era desegokian moztea.
    • Ikastolako arduradunek ( tokian-tokikoek ) agindutakoa ez betetzea.
    • Irakasle edo ikaskide bati era desegokian erantzutea.

    6) Ikasleek kide guztien eskubideak errespetatu behar dituzte, jaiotza, adina, 
arraza, sexua, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, 
hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia edo beste edozein egoera edo 
zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial diskriminatzeko arrazoitzat hartu 
gabe.

    7) Tresna elektronikoei dagokionez:
        a. Mobilak, eta  grabazioak egiteko edo argazkiak ateratzeko tresna 
elektronikoak debekatuta daude ikastolako eremuan.
        b. Ikastola esparruan, baimenik gabe, tresna elektronikoak grabazioak egiteko 
edo argazkiak ateratzeko erabiltzea guztiz debekatuta dago

    8) Debekatuta dauden sustantziarik ezin dute eduki, hartu edo edan (tabakoa, 
alkohola, edo drogatzat hartzen diren beste sustantziak): ikastola esparruan 
edota ikastolaren ardurapean dauden bitartean, hau da, eskolako ordua nahiz 
kanpoko ekintza osagarria izan.

3. Komunikazioaeta Antolaketa 3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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    9) Ikasleek ikastetxeko zein beste ikasleen ekipamenduak eta material 
didaktikoak zaintzeko eta egoki erabiltzeko betebeharra dute, bestalde,  gelako  
edo  ikastetxeko instalazioak, altzariak eta ekipamendu orokorra beren 
nolakotasunaren arabera eta beren hel buruetarako erabili behar dira.

        a. Hondatutako gauzen berri tutore edo irakasleari emango zaio. 
        b. Hondaketaren arrazoia erabilera desegokia denean, egin duenak edo 
dutenek  erantzun eta konpondu edo ordaindu beharko dute. 

    10) Ikastolako dependentziak garbi mantenduko dira:

        a. Paperak edota gainontzeko gauzak lurrera bota barik horretarako jarrita 
dauden paperontziak erabiliko dira.

Jokaera Desegokien Ondorioak

Araudiaren arabera hiru motatako arau hauste bereizten dira:

a) Portaera desegokia.
b) Bizikidetzaren aurkako jokabidea.
c) Bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.

Arau hausteen zehaztapenak gure barne araudian bilduta dituzue.

    • 3 jokaera desegokien pilaketa, bizikidetzaren aurkako jokabidea bilakatzen da.

    • 3 Bizikidetzaren aurkako jokabideren pilaketa, Ikastetxeko bizikidetzari kalte 
larria eragiten dioten jokabidea bilakatzen da.

    • Larritasunaren arabera, kasu batzuetan, bizikidetzaren aurkako jokabideak 
edo bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak zuzenean eman daitezke.

3. Komunikazioaeta Antolaketa 



3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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KIVA

Gure ikastolan KiVa programa jarraitzen dugu!

KiVa bullying edo eskola-jazarpenaren aurkako programa da. KiVa programa 
Finlandiako Hezkuntza Ministerioak finantzatu eta garatutako eredu bat da, 
eskola-jazarpena murriztea xede duena. Frogatuta dago: KiVa-k eskolan jazarpena 
murrizten du eta ongizatea hobetzen du! 

KiVa ikasgaietan, ikasleek jazarpenari aurre egiteko bideak ikasten dituzte 

KiVa-ren ezarpena era askotan nabari da ikastolan. Ikasleek KiVa ikasgaiak izango 
dituzte (10 ikasgai dira, eta bakoitzak 45 minutuko bi saio ditu). Ikasgaietan 
eztabaidak, taldeko lana, eskola-jazarpenari buruzko film laburrak eta rol-jokoak 
sartzen dira. Gaiak, berriz, orokorrak –esaterako, errespetuaren garrantzia giza 
harremanetan– nahiz bullying-arekin lotutakoak dira, hala nola jazarpenaren 
mekanismoak eta ondorioak. Ikasgai askotan, jazarpenak bere horretan 
jarraitzean edo hura gelditzean taldeak jokatzen duen rola aztertzen da; ikasleek 
pentsatuko dute zer modu egon daitezkeen jazarpenari aurre egiteko, eta 
praktikatu egingo dituzte. Ikasgaien osagarri gisa, eskola-jazarpenaren aurkako 
KiVa ordenagailu-jokoak ere badaude. 

KiVa taldeak eta gelako irakasleak elkarrekin aurre egiten diete jazarpen-kasue

Programaren barruan, prebentzioa mailan egiten den lanketaz gain, KiVa talde bat 
dago ikastolan, gutxienez hiru irakaslek edo eskolako beste langile batzuek 
osatua. Gelako irakaslearekin batera, jazarpen-kasuetan esku-hartzea egiteaz 
arduratzen da taldea. Eskolako langileek trebakuntza jaso dute, KiVa programa 
nola ezarri eta jazarpen-kasuak nola kudeatu jakin dezaten. 
Zure haurra jazarria izaten ari dela susmatzen baduzu, edo besteak jazartzen ari 
dela uste baduzu, mesedez jarri harremanetan ikastolarekin, arazoa ahalik eta 
modu eraginkor eta azkarrenean bideratu ahal izateko! Jazarpenaren inguruan 
hitz egin berarekin, baita jazarria ez bada edo besteak jazartzen ari bada ere. 
Garrantzitsua da zuk eta zure seme/alabak elkarrekin pentsatzea zer egin 
beharko litzatekeen norbait eskolan jazarria izaten ari bada!
KiVa Gurasoen Gida eskuragarri dago KiVa webgunean:

www.kivaprogram.net/basque

“KiVa ikastolan jazarpenik ez”

3. Komunikazioaeta Antolaketa 



3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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Jantokiko Araudia(Jakin Eta Bete Beharreko Arauak).

1.- Sarrera-ordua errespetatu behar da. Ordurako ez dagoena eta berandu 
heltzeko arrazoi indartsu bat  azaltzen ez badu, egindako hutsegitearen berri, 
gurasoari jakinaraziko zaio. 

2.- Sarreran eta irteeran ordena gordeko da.  

3.- Bazkalorduan ozenki izan gabe hitz egingo da, batak bestearekiko errespetua 
mantenduz.

4.- Jantokiko langileei errespetuz hitz egingo zaie.  Horrela ez egitea hutsegite 
handitzat hartuko da.

5.- Jantokiko langileek banatzen duten janaria derrigorrez hartu behar da.

6.- Jantokiko langileei zerbait eskatzerakoan zaratarik ez da aterako, nahikoa 
izango da eskua altxatzea eta zain egotea beraiek ohartu arte.

7.- Bazkaltzeko orduan, gure janaria zainduko dugu, hau da, ezin da jolastu 
janariarekin. 

8.- Janari-hondakinak zakarrontzietara botako dira. 

9.- Aulkietan ondo eserita egon behar da, ezin da kulunka ibili.

10- Jantokitik kanpora ezin da janaririk atera. 
 
11.- Bazkalkide bat txarto portatzen denean jantokiko arduradunek  dagokion 
irakasleari jakinaraziko diote .

12.- Arazo gogor bat sortuko balitz, zuzendariatzak hartuko luke erabakia, aurrez 
jantokiko arduradunekin hitz eginda.

13.- Bazkal ondoren, gurasoen baimena duten DBH 3. eta 4. mailako ikasleak 
soilik irten daitezke ikastolako eremutik.

* Arau hauek betetzen ez dituztenek oharra eramango dute etxera. Hiru ohar 
jasoz gero, neurri hauek aplikatuko dira: Lehendabizi, astebeterako 
bazkaltzera etxera bidaltzea; berdin jarraituko balute hamabost egunerako 
etxeratzea litzateke eta jarrera aldatuko ez balute betiko kanporatuko lirateke.



3.4. Komunikazio Sarea

Gure ikastolan, kasu desberdinen aurrean eman behar diren pausoak hauexek dira:

1. Kasua : Ikasle-Irakasle

PROZEDURA

- Bilgeletan izango da
- Jolasordua, bazkalordua edo klase 
bukaerak erabiliko dira

ZEIN KASUTAN

- Noten kudeaketa, arazoak, 
zalantzak…

IKASLE TUTOREIRAKASLE

GURASO GURASO
ORDEZKARIAIRAKASLE

PROZEDURA

- Bilgeletan izango da
- Aurretiaz jarriko da hitzordua
- Konstantzia irakasleak jasoko du 
tutoregotza programan

ZEIN KASUTAN

- Seme alabarekin zerikusia duten 
gaietarako ( urteko jarraipena, arazoak, 
zalantzak , bilerak )
- Guraso talde batek proposamen, 
kezka, iradokizun… izango balu, guraso 
ordezkariaren bidez ere bideratu ahal 
izango litzateke.
- Gelako arazoak direnean

2. Kasua : Guraso-Irakasle-Guraso
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4. Kasua : Guraso-Artezkaritza-Guraso

GURASO

GURASO
ORDEZKARIA

ADMINISTRARIA

ARTEZKARITZA
BATZORDEA

ARTEZKARITZAKO
IDAZKARIA

PROZEDURA

- Gurasoak dagokion artezkaritza taldeko 
arduradunarekin komunikazioan jarri 
(zuzenean edota administrariaren 
bitartez )
- Konstantzia gera dadin, e-mail bidez 
egingo da proposamena
- Guraso arduradunaren laguntza izan 
beharko balu, eurekin kontaktuan jarri
- Artezkaritza taldeko arduradunak, 
dagokion komunikazio sistema bidez 
(ikastola irekia, email, batzar…), 
gurasoari helaraziko dio  erantzuna

ZEIN KASUTAN

 - Banakako gai bat bada, 
artezkaritza taldeko arduradunak 
zuzenean emango dio  erantzuna 
(email bidez) 
- Taldeko gai bat izango balitz              
( proposamena ), artezkaritza 
taldeko arduradunak, artezkaritza 
batzordeko gai ordenan jarri eta 
idazkariak aktan jasoko du 
batzordearen erabakia

3. Kasua : Guraso-Zuzendaria

GURASO ZUZENDARIA

PROZEDURA

- Zuzendariaren bilgelan izango da
- Aurretiaz jarriko da hitzordua
- Konstantzia jasoko du zuzendariak 

ZEIN KASUTAN

- Guraso berriaren seme alabak 
osasun arazoa 
duenean                         
( ezintasuna, gaixotasuna… )
- Arazo larrien aurrean 
( bizikidetza arazoak, arazo 
ekonomikoak …)
- Guraso/irakasle arazoak 
konponbidea aurkitzen ez 
duenean

3. Komunikazioaeta Antolaketa 
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6. Kasua : Guraso-Orientatzailea

GURASO TUTOREAORIENTATZAILEA

PROZEDURA

- Orientatzailearen bilgelan izango da
- Aurretiaz jarriko da hitzordua 
- Konstantzia orientatzaileak jasoko du

ZEIN KASUTAN

- Orientazio akademikoa nahi denean
- Zure seme/alabaren bilakaerak 
kezkak sortzen dizkizunean 

5. Kasua : Ikastola-Guraso

IKASTOLA GURASO

PROZEDURA

- Oharra bidaliko email edo/eta whatsapp 
bidez
- Kasu bakoitza bere denbora aurretiaz 
jakinaraziko da

ZEIN KASUTAN

- Kasu bakoitza bere denbora 
aurretiaz jakinaraziko da
    • Asanblea: 10 egun
    • Irteerak eta jaialdiak: egun 
batzuk lehenago
    • Oharrak: Gertatzen diren 
egun berean

3. Komunikazioaeta Antolaketa 



Gurekin, etorkizunerako
prestatuz


