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Lerro hauen bitartez, 2021-2022 ikasturtera ongietorria eman nahi dizuegu. Aurreko urteetan
bezala, helburu eta erronka berriei ilusioz eta gogoz heltzeko prest gaude aurten ere, Covid-19k
sortutako ondorioak hor izango ditugula ahaztu gabe.
Hasieran gure klaseak aurrez aurre emateko aukera normaltasunez gauzatzea zail
ikusten bagenuen ere, ustekabeko atsegina gertatu zitzaigun 2020-2021 ikasturteko bilakaera.
Hori ahalbidetu zuen arrazoi nagusia ikas komunitatea osatzen dugun guztion jokabide bikaina
izan zen, batez ere, birusaren aurka ezarritako protokoloa betetzerakoan, Ikastetxean elkarren
arteko kutsatzea ia hutsaren hurrengoa izan baitzen. Hastear dugun ikasturte berriari begira,
egoerak funtsean hobera egingo duela ustea dugu, gehienbat, DBHko ikasleria txertatzearen
ondorioz.
Pixkanaka ohiko egoerara goaz. Pandemiaren kontrako protokoloa ezartzeri utzi gabe,
gure lehengo ordutegiari eta DBHko Hauspoa egitasmoari berriro helduko diegu. Eskolaz
kanpoko ekintzak bultzatuko ditugu(iaz asko telematikoki egin ziren) eta Ingurugiroarekin,
Integrazioarekin, Aniztasunarekin, Hezkidetzarekin, STEAMekin, Hizkuntzen Erabilpenarekin,
Internazionalizazioarekin,
Eleaniztasunarekin,
Berrikuntzarekin,
Ekintzailetasunarekin…
lotutako proiektu guztiak, hauetan ageri baita gure Ikastetxearen nortasuna, horrela kalitatezko
eta egungo garaiari dagokion irakaskuntza ziurtatuz.
Eta pandemiari alde on bat aurkitu nahian, izurrite honek digitalizaziorako gure ibilbidea
azkartu egin duela esan dezakegu. Eta ez guretzat bakarrik, Erkidego Autonomoarentzat eta
europear instituzioentzat ere ildo estrategikoa bihurtu da. Honek eta ikastetxea hazten aritzeak
ikasteko gelak berritzera, ekipamendu berriaz ikastetxea hornitzera eta guneak egokitzera
garamatzate, gure ikasleei, etekinik handiena atera dezaten, prestakuntza espezifiko eta
sendoa eskaintzeko helburu nagusiarekin bat eginda. Gainera, irakaskuntza metodologia
berriak ezartzeko ahaleginean dihardugu: Heziberri DBHn eta Batxilergoan eta Ethazi Lanbide
Heziketan, bere ikasketaren ardatza ikaslea bera delarik.
Eta Euskal Eskola Publikoaren helburu eta baloreekin uztartuta eta hezkuntza
gizartearen oinarrizko zutabea dela sinetsita, gauzatu daitezen denon laguntza izatea espero
dugu.
ZUZENDARITZA

Marrazketa Artistikoko ikasleen lanak, Batxilergoa.
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1.- PRINTZIPIOAK, BALIOAK ETA NORTASUN-EZAUGARRIAK.
Publikoa, akonfesionala eta ikasketa-ibilbide desberdinetan oinarritutako ikastetxe euskalduna
gara.
Ikasleen garapen integrala sustatzea asmo dugu; bertan arlo intelektuala, fisikoa eta
afektibosozialaren garapenarekin bizikidetzarako beharrezkoak diren balioak zainduz eta
garatuz.
Ikastetxeko komunitatea osatzen dugunon jatorria, izaera eta egoera anitza kontuan hartu eta
errespetatzen dugu, berdintasuna bultzatuz.
Ikasleen sormena eta ekintzailetasuna metodologia berritzaileekin uztartzen duen ikastetxea
izatea dugu helburu. Ildo horretan, norbere ekintzen erantzule izateko behar diren tresnak
landuz, ikasleak beren hezkuntzaren protagonista bihurtu nahi ditugu.
Alderdi akademikoekin batera etengabeko jakin-minaren bultzatzaile izanik, lan munduarekin
harreman estua lantzen dugu, horretarako prestakuntza zehatza eskainiz.
Gure heziketa konpromiso etikoan oinarritzen da: erantzukizuna, gaitasun kritikoa, autonomia,
errespetua eta elkartasuna bezalako balioak sustatuz.
Ikasle bakoitzaren ezaugarri eta beharretara egokitzen den heziketa bermatzen duen ikastetxea
gara, banakako ezberdintasun eta heldutasun erritmo desberdinetara egokitzen diren neurri
malguak eskaini behar dituena.
Europara eta mundura irekita gaude, eleaniztasuna bultzatuz.
Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua egokitzea asmo dugu, informazio eta komunikazio
teknologiak egunerokotasunean txertatuz.

1.1.- Helburu orokorrak.


Ikasleak bere irakaskuntza prozesuaren eragile izan behar du, bere lorpenak eta porrotak
onartuz, eta irakasleek ikasteko, arrazoitzeko eta beren kasa erabakiak hartzeko laguntza
eskainiko diote.



Ikasleak egunerokotasunean, bakarka nahiz talde lanean, autonomoa, proaktiboa eta
kolaboratzailea izan behar du: ikaslearen ardura sustatu eta baloratu behar da.



Jokabide baztertzaileak ekidin: balio etikoak eta oinarrizko askatasunak errespetatzen
dituen heziketa, eta sexuzko, gaitasunezko, arrazazko, ideologiazko edo erlijiozko jokabide
baztertzaileak gaitzesten dituena.



Iritzi desberdinak errespetatu eta hitzaren bidez elkar ulertzeko eta erabakiak hartzeko gai
diren pertsonak hezi.



Konpetentzia digitala garatzea hiritar digital arduratsuak lortuz.



Euskararen erabilera zabaldu: egunerokotasunean, eskola ordutan, baita eskolaz kanpoko
jardueretan ere, hezkuntza etapa bakoitzaren berezitasunetara egokituz.



Barne komunikazioa hobetu: eskola komunitatea osatzen dugun eragileon arteko kohesioa
lortzeko.



Kanpoko komunikazioa indartu: ikastetxeak, gizarte eragile den neurrian, bere inguru
hurbilean txertatu behar du, auzoko ekintzetan parte hartuz, sare sozialetan bere presentzia
gehituz, erakundeekin harremanak sendotuz...



Atzerriko hizkuntzen ezagutzak duen garrantziaz ohartu.
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2.- ESKAINTZA AKADEMIKOA.
2.1.- Hezkuntza arautua.

DBH
(12-16 urte)

ZIG
(16-20 urte)

BATXILERGOAK

ERDI MAILAKO HEZIKETA
ZIKLOAK

(16-18)





(16-18)

Zientziak.
Giza eta Gizarte Zientziak.






Merkataritza Jarduerak.
Administrazio Kudeaketa.
Mikroinformatika-Sistemak eta Sareak.

GOI MAILAKO
HEZIKETA ZIKLOAK
(18-20)






Salmentak eta Merkataritza-Espazioak Kudeatzea.
Marketin eta Publizitatea.
Administrazio eta Finantzak.
Sareko Informatika-Sistemen Administrazioa
(zuzenekoa eta on-line).
o Zibersegurtasuneko Espezializazioa
Informazioaren Teknologien Inguruneetan.
 Web Aplikazioen Garapena.
o Zibersegurtasuneko Espezializazioa
Informazioaren Teknologien Inguruneetan.
 Turismo Gidaritza, Informazioa eta Laguntza.
 Bidai Agentzietako eta Ekitaldien Kudeaketa.


ESKAINTZA PARTZIALA
Administrazio eta Finantzak.

UNIBERTSITATEA
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2.2.- Eskaintza Partziala.
Ikastaroen bidez Goi Mailako Lanbide Heziketako titulazio ofiziala lortzeko beste era bat.

ESPEZIALITATEA

ADMINISTRAZIO
ETA FINANTZAK

ESKAINTZA PARTZIALA
Astelehenetik ostegunera, 17:00etatik 21:00arte
MODULUA

EGUTEGIA

Bulegotika eta informazioaren prozesua (231ordu).

2021/09/08tik
2022/03/15ra

Ingelesa (132 ordu).

2021/09/08tik
2022/01/26ra

Laneko prestakuntza eta orientabidea (99 ordu).
Logistikako eta merkataritzako kudeaketa (80 ordu).

2022/03/16tik
2022/05/09ra
2022/05/12tik
2022/06/14ra

2.3.- Urrutiko edo online eskaintza.
Ikastetxeak Sareko Informatika-Sistemen Administrazioa eskaintzen du modalitate honetan. Urrutiko
modalitatean egiten da, baliabide informatikoen bidez, ikasleak modulu horien zati praktikoa ikasteko
Ikastetxera joan behar duen orduen ehunekoa salbu. Ikaslea interesatzen zaizkion moduluetan
matrikulatu daiteke. LP modulua ere egin behar da, salbuezpena lortzen ez bada behintzat. Modulu
bakoitzean, ikasleak tutore jakin bat du: hark bidaltzen dizkio egin beharreko lanak, eta hark zuzentzen
eta ebaluatzen ditu lanak. Onlineko LH esan ohi zaio. Informazio gehiago www.birt.eus atarian.

Batxilergoko 2. ikasturteko ikasleak Memoria Historikoaren Ibilbidea egin ondoren, gure hiriko Errepublikaren
eta Gerra Zibilaren historia ezagutzeko helburuarekin.

IES Xabier Zubiri Manteo BHI

7.-

2.4.- Enplegurako prestakuntza.
%100eko Laguntza jasotzen du

prestakuntza@zubirimanteo.com

ADMINISTRAZIO ETA
KUDEAKETA

ADGD0108_Ikuskapenerako kontabilitate- eta administrazio-kudeaketa_550h + 80h praktikak enpresan.

GIZARTTE-ARRETA

UF2371_Zeinu-mintzaira espainiarraren oinarrizko erabiltzailea, A1 eta A2 gaitasun maila_80h
UF2372_Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, atalase maila, B1_80h
UF2373_Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.1_80h
UF2374_Zeinu-mintzaira espainiarraren erabiltzaile independentea, gaitasun maila aurreratua, B2.2_80h

MERKATARITZA ETA
MARKETINA

COMT0112_Denda txikiak kudeatzeko jarduerak_450h + 80h praktikak enpresan.
MF2185_Marketineko politikak_100h
UF2383_Saltoki txikietako salmenta-puntua dinamizatzea_40h
UF2384_Erakusleiho-apainketa saltoki txikietan_30h
UF0032_Online salmenta_30h
COMV0013OH_Merkataritza-paketeria_10h

INFORMATIKA

ZIBERSEGURTASUNA: prebentzioa eta informazioaren babesa.
Hodeian lan egitea. G Suite.

TURISMOA

HOTI0108_Tokiko turismoa sustatzea eta bisitaria informatzea_570h + 120h praktikak enpresan.
HOTI00020V_Frantsesa Zerbitzuen Sektorerako: Jendearentzako Arreta_50h.
UF0079_ Banaketa Globaleko Sistemak Kudeatzea: Amadeus_40h.
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3.- ANTOLAKUNTZA OROKORRA.
3.1.- Zuzendaritza eta bestelako karguak.
ZUZENDARITZA
Zuzendaria

Esther Davó

Zuzendariordea

Isabel Martínez

Idazkaria

Coro Velilla

Ikasketa Burutza

Ibon López (DBH)
Koldo Irastorza (Batxilergoa)
María José Santamaría (Heziketa Zikloak)

Administratzailea

Miriam Zabaleta

Koordinatzaileak

Igor Iturralde (1. eta 2. DBH)
Nora Iglesias (3. eta 4. DBH)
DEPARTAMENTU BURUAK

Administratiboa

Jon Elizalde

Biologia eta Geologia

Rafael Sebastián

Ekonomia

Gaizka Alkain

Euskara eta Literatura

Eguzkiñe Intxaurtieta

Filosofia

Elías Goñi

Fisika eta Kimika

Rosa Amunarriz

Frantsesa

Irailean jakingo da

Gaztelania eta Literatura

Sergio Arnaiz

Geografia eta Historia

Aitor Garmendia

Gorputz Hezkuntza

Urko Irazustabarrena

Informatika

Iñako Egüés

Ingelesa
Lantokiko Prestakuntza eta
Orientabidea
Marrazketa

Mirian Martínez

Matematika

Josune Bereziartua

Merkataritza

Naiara Aranbarri

Orientabidea

Arantxa Iztueta

Teknologia

Itziar Ansa

Turismoa

Orientatzaileak
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Mertxe Guerra
Xabier Elola

Leire Bustingorri
ORIENTAZIOA
Arantxa Iztueta (DBH)
Marisa Rodríguez (Batxilergoa eta
Heziketa Zikloak)
9.-

3.2.- Tutoreak eta tutoretza orduak.
Informazio hau irailean zabalduko da.

3.3.- Ordezkaritza Organo Gorenaren partaideak.
ZUZENDARITZA

EZ DOZENTEAK

Zuzendaria

Esther Davó

Ikasketa Burua

María José Santamaría

Idazkaria

Coro Velilla
IRAKASLEAK

UDALEKO ORDEZKARIA

Mª Isabel Elgarresta

GURASOAK

IKASLEAK

Arantza Iztueta

Silvia Sánchez

Faustino Nsue Nsue

Juanjo Orbegozo

Josune Zapirain

Onix López

Mª Eugenia Eguiguren

José Ramón Baranda

Abel Alvarez

Aitor Alkorta

José Aldai

Oihan Urbano

Ana Ansola

Noelia Sáenz de Samaniego

Felicitas Wera
Werthmann

Onintza Albizu

Mónica Vecino

Ane Gabantxo

Irene Agirrebeitia

Oscar López Celaya

Elena Argomaniz

Carolina Castro

-

Aitor Garmendia

Roberto Montalvillo

-

Itziar Esteban

-

Ainhitze Izaguirre

-

3.4.- Guraso Elkartea.
Hilean behin elkartzen da Guraso Elkartea, hileko lehenengo asteaztekenean, arratsaldeko
18:30etan, Manteon. Bilera hauetan Ikastetxearen martxa aztertu eta eztabaidatzen da,
proposamenak egin eta hainbat ekintza ere —eskolaz kanpokoak tartean— antolatzen dira.
Elkartearen Lehendakaria Mónica Vecino da eta José Ramón Baranda bere Idazkaria.
Edozein zalantza izan, edota argibideren bat behar izanez gero, gurasoak@zubirimanteo.com
helbidera idatzi. Animatu parte hartzera!

ZEMORIA GURASO ELKARTEA
Alejandria, 2
2013 DONOSTIA
943 89 92 93
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3.5.- Sarrera eta irteeren ordutegi orokorra.

ZUBIRI eta OKENDO (Heziketa Zikloak eta Batxilergoa)
ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

1

08:00 – 08:55

08:00 – 08:55

08:00 – 09:00

08:00 – 08:55

08:00 – 08:55

2

08:55 – 09:50

08:55 – 09:50

09:00 – 10:00

08:55 – 09:50

08:55 – 09:50

3

09:50 – 10:45

09:50 – 10:45

10:00 – 11:00

09:50 – 10:45

09:50 – 10:45

4

10:45 – 11:40

10:45 – 11:40

11:00 – 11:25

10:45 – 11:40

10:45 – 11:40

4

11:40 – 12:05

11:30 – 12:30

11:40 – 12:05

5

12:10 – 13:05

12:10 – 13:05

12:30 – 13:30

12:10 – 13:05

12:10 – 13:05

6

13:05 – 14:00

13:05 – 14:00

13:30 – 14:30

13:05 – 14:00

13:05 – 14:00

7

14:00 – 14:55*

14:00 – 14:55*

14:00 – 14:55*

14:00 – 14:55**

(*) Saio hauek Batxilergoko taldeentzat soilik. (**) Saio hau Batxilergoko 1.mailako taldeentzat soilik.

MANTEO (DBH eta ZIG)
HAUSPOA:
asteleneha, asteartea
eta osteguna

EGUNERO

(Arratsaldeko Indartze
Jarduerak eta Tailerrak)

1

08:30 – 09:25

1

15:15 – 16:00

2

09:25 – 10:20

2

16:00 – 16:45

3

10:20 – 11:15
11:15 – 11:40

4

11:45 – 12:40

5

12:40 – 13:35

6

13:35 –14.30

DBHko ikasleak Koldo Mitxelena Kulturunean Seeing Auschwitz izeneko erakusketan.
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3.6.- Eskola egutegia.

2021

IRAILA
Al

URRIA
Al

Ar

Az

Ar

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AZAROA

Og

Az

ABENDUA

Ol

Lr

Ig

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

31

29

30

27

28

29

30

31

2022
URTARRILA
Al

Ar

Az

Og

Ol

OTSAILA
Lr

Ig

1

2

Al

MARTXOA

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

5

6

Al

Ar

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

28

29

30

31

31

APIRILA
Al

Ar

Az

Og

MAIATZA
Ol

Lr

Ig

1

2

3

Al

Ar

Az

Og

EKAINA

Ol

Lr

Ig

Al

Ar

1

Az

Og

Ol

Lr

Ig

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24
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Hasiera eta amaierako egunak.

Maiatzak 13: Azken eskola-eguna Batxilergo 2.mailan.

Jai egunak.

Maiatzak 31: Azken eskola-eguna Batxilergo 1.mailan.

Jai egunak DBHn eta Batxi.

Ekainak 3:
Ekainak 21:
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LHko 1.mailako 1.Finala eta 2.mailako 2.
Finala bukatuta.
Azken eskola-eguna DBHn.
12.-

3.7.- Ebaluazio datak.
D.B.H.
● 1. EBALUAZIOA
Azaroak 29:
Aplikazioan notak sartu goizeko 11ak baino lehen.
Abenduak 1 eta 2: Ebaluazio bilerak.
Abenduak 3:
Nota banaketa.
● 2. EBALUAZIOA
Martxoak 21:
Aplikazioan notak sartu goizeko 11ak baino lehen.
Martxoak 22 eta 23:Ebaluazio bilerak.
Martxoak 25:
Nota banaketa.
● 3. EBALUAZIOA eta OHIKOA
Ekainak 13:
Aplikazioan notak sartu goizeko 11ak baino lehen.
Ekainak 14 eta 15: Ebaluazio bilerak.
Ekainak 21:
Nota banaketa.
● EZOHIKO EBALUAZIOA
Ekainak 22, 23 eta 24:
Ekainak 27:
Ekainak 27:
Ekainak 28:

Ezohiko azterketak.
Aplikazioan notak sartu goizeko 9ak baino lehen.
Ebaluazio bilerak
Nota banaketa eta erreklamazioak idatziz.
Erreklamazioen ebazpena.
AURRE-EBALUAZIOAK

1. Aurre-ebaluazioa

2. Aurre-ebaluazioa

3. Aurre-ebaluazioa

Urriak 6 eta 7

Urtarrilak 26 eta 27

Maiatzak 11 eta 12

● 1., 2. ETA 3. IKASTURTEKO GAINDITU GABEKO IKASGAIEN AZTERKETAK.
Irailak 14
Asteartea

Irailak 15
Asteazkena

Irailak 16
Osteguna

15:30

Euskara eta Literatura

Matematika
Plastikako, Ikusizko eta
Ikus-entzunezko
Hezkuntza

Gaztelera eta Literatura
Frantsesa
Informatika

17:00

Geografia eta Historia
Ingelera

Biologia eta Geologia

Fisika eta Kimika
Teknologia

Oharra: Azterketa egin ahal izateko, EZINBESTEKOA da udarako lanak dagozkion irakasleari
ematea.
IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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BATXILERGOA
1. EBALUAZIOA
(1. eta 2.)
Azaroak 18, 19, 22, 23
Azaroak 29
Azaroak 30, Abenduak 1
Abenduak 3
3. EBALUAZIOA
(1.)
Maiatzak 19, 20, 23, 24
AZKEN OHIKOA
(1.)
Maiatzak 26, 27, 30
Maiatzak 31
Maiatzak 31
Ekainak 1
Ekainak 2

Azterketak.
Aplikazioan notak sartu.
Ebaluazio bilerak.
Nota banaketa.

2. EBALUAZIOA
(1. eta 2.)
Otsailak 10,11,14,15
Otsailak 21
Otsailak 22, 23
Otsailak 25

Azterketak.

3. EBALUAZIOA
(2.)
Maiatzak 5, 6, 9, 10

Azterketak.
Goizeko 8:00etarako
Aplikazioan notak sartu.
Ebaluazio bilerak.
Nota banaketa eta
idatzizko erreklamazioak.
Erreklamazioen ebazpena.

Errekuperazio klaseak
(1.)
Maiatzaren 31tik Ekainaren
7rarte

Berreskurapen klaseak.

AZKEN OHIKOA
(2.)
Maiatzak 12, 13, 16
Maiatzak 18
Maiatzak 18
Maiatzak 19
Maiatzak 20
Unibertsitatera Sartzeko
Ebaluazioa prestatzeko eta
errekuperazio klaseak (2.)
Maiatzaren 18tik Ekainaren
7rarte

AZKEN EZ-OHIKOA
(1. eta 2.)
Azterketak.
Ekainak 8, 9, 10
Aplikazioan notak sartu.
Ekainak 13
Ebaluazio bilerak.
Ekainak 14
Nota banaketa eta idatzizko erreklamazioak. Ekainak 15
Erreklamazioen ebazpena.
Ekainak 17
AURRE-EBALUAZIOAK
1. Aurre-ebaluazioa
Urriak 6

2. Aurre-ebaluazioa
Urtarrilak 12

1. MAILAKO GAINDITU GABEKO IKASGAIEN AZTERKETAK.
o Ohikoa: 16:00etan.
Irailak 27

Fisika-Kimika / Gaztelania eta literatura I / Filosofia.

Irailak 28

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak I / Ekonomia.

Irailak 30

Ingelesa I / Biologia eta Geologia.

Urriak 4

Matematika I / Gizarte Zientziei Aplikaturiko Matematika I.

Urriak 7

Mundu Garaikidearen Historia

o Ohikoa: Martxoaren 7tik 18ra.
o Ez-ohikoa: Maiatzaren 30etik Ekainaren 2ra.
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3.8.- Ikastetxearekin komunikazioa.
Irailean tutoreak familiekin harremanetan jarriko dira Ikastetxeko familietako korreoaren bidez.
Garrantzitsua izango da korreo helbide hori behar bezala aktibatua izatea bertatik iritsiko baitira
ikasturtean zehar bidaliko diren ohar, notizia eta bestelakoak.
Urrian Ikastetxeak Guraso edo Legezko Arduradunak ikasturte hasierako bileretara deituko ditu familiako
emailen bidez honako egunetan:

ERAIKINA
Manteo

Zubiri

EGUNA
1.DBH – 2.DBH

2021-10-13

3.DBH – 4.DBH
3.DK

2021-10-14

Batxilergoa

2021-10-13

1.Erdi Mailako
Heziketa Zikloak

2021-10-14

Bilera deialdia familien emailetara bidaliko da, eta bertan Guraso edo Legezko Arduradunak eta
Tutorearen arteko lehenengo harremana gauzatuko da.
Ebaluazio bakoitzaren amaieran Guraso edo Legezko Arduradunek noten buletin-txostena jasoko dute
3.7. atalean aipatutako datetan.
Bestalde, azkeneko hiruhilabetean 3. eta 4. DBH-ko Gurasoen Bilera antolatuko dugu seme-alaben
bokazio-orientazioa eta orientazio akademikoari buruzko informazioa emateko.
Honetaz gain, ikaslearen Guraso edo Legezko Arduradunek beharra ikusten duten uneoro jar daitezke
Ikastetxearekin harremanetan. Telefono deiak eta emailak dira komunikazio bide erabilienak.
Komunikazioa honako hauekin egiten da:
1. Tutorea. Harremanetan jartzeko Ikastetxera telefonoz deitu edota email bat bidali besterik ez da egin
behar. Tutore guztiek ordubeteko saioa dute bere ordutegian komunikazio hauei kasu egiteko.
Ordutegi honetan deitzen ez bada, Atezaintzan deiaren abisua utziko da, atezaina baita jasotzen
dituena, eta honek tutoreari pasako dio abisua.
Tutoreak, zer edo zer komunikatu edo ikasleari buruzko informazioa Guraso edo Legezko
Arduradunei luzatu nahi dienean, etxera deituko du edo email bat bidaliko du familien helbide
elektronikora.
2. Ikasgai/Modulu baten Irakaslea. Kasu honetan ere, Guraso edo Legezko Arduradunak
Tutorearekin jarriko dira harremanetan; Tutorea izango da dagokion irakasleari komunikazioa
bideratuko diona.
3. Orientatzailea. Berarekin harremanetan jartzeko Guraso edo Legezko Arduradunek ordua eskatuko
dute Tutorearen bidez. Kontuan hartu behar da Ikastetxeak bi orientatzaile dituela, bata DBH eta
ZIGerako (Manteo), eta bestea Batxilergo eta Heziketa Zikloetarako (Zubiri eta Okendo).
Hauek dira ohiko bideak. Hauetaz gain, eta landu nahi den gaiaren arabera, komunikazioa
Ikastetxearen Zuzendaritzarekin ere zuzenean egin daiteke.
Komunikazio hauen ondoren beharrezkoak diren hitzorduak adostuko dira.
Ikastetxera deitzeko orduak eta emailak honako hauek dira:

ERAIKUNTZA

ORDUTEGIA

TELEFONOA

E-MAILA

Manteo
(DBH eta ZIG)

8:30 – 14:30

943 89 92 93

manteo@zubirimanteo.com

8:30 – 15:30

943 89 92 92

bhi@zubirimanteo.com

8:30 – 14:30

943 89 92 94

bhi@zubirimanteo.com

Zubiri
(Batxilergoak eta
Heziketa Zikloak)
Okendo
(Heziketa Zikloak)
IES Xabier Zubiri Manteo BHI

15.-

3.9.- Ekintza osagarriak.
Normalean gelatik kanpo egiten diren jarduerak dira. Ikasgaietan landutako edukiekin erabat
lotuta daude, edo helburu orokorrekoak dira. Hori hala izanda, salbuespenak salbuespen,
derrigorrezkoak dira. Ordubete, ordu batzuk, egun erdia, egun osoa edota egun batzuetako
iraupena izan dezakete. Hona jarraian urtez urte burutu ohi diren ekintzak, beti ere egokitu
beharko direnak eta OOGk onartu ostean burutuko direnak:
DBH eta ZIG
Jarduera
Kirol ekintza ezberdinak: Piraguismo, Surf …
Añarbe: Ur zikin eta edangarrien kudeaketa.
Eureka Museoa.
Biodonostia.
Mater Museoa: Ekofish-hondakinen arrantza.
Patinajea Izotz Jauregian.

1.
X

Bisitaldia: Emaus-Belartza-Agenda 21.

X

Tailerrak: Jolasean erronkei aurre egitea.
Baloreak sustatzeko zinema: Giza Eskubideen Zinemaldia.

X

Bisitaldia: Energia berriztagarriak-Agenda 21.
Tailerrak: Ikasleak eta sare sozialak.
Euskal erreferenteak bertan: musikari, kirolari, idazleak…
Bisitaldia: San Telmo eta Oiasso Museoak.
Bisitaldia: araztegia-Agenda 21.
Tailerrak: Ohitura osasuntsuak (Norbera).
Tailerrak: Heziketa afektibo-sexuala.
Gurpil gaineko jarduerak: Skate.
Irtenaldia: Pasaia-Ulia (mendia-Albaola Itsas Museoa).
Uliako Behatokia, Monpas, Pasealeku berria.
Bisitaldia: Ekainberri museoa (Zestoa).
Taillera: Ziberbulling.
Bisitaldia: Zumaiko flysch-a.
Barnetegia: Cabarceno.
Baloreak sustatzeko antzerkia: ―Kalean Uso, etxean otso‖.
Arcachon-era irteera.
Bide Hezkuntza.

X

2.
X

3.
X
X

X

X

X
X

X

X
X

4.
X

DBH-DK ZIG

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

DBH 4. mailako ikasleak Amets Arzallusekin "Miñan" lanaren inguruan.
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BATXILERGOA
Departamentua

Ikasgaia

Geografia eta
Historia

Historia eta Artea
Geografia
Historia
Artea

Gorputz
Hezkuntza

Gorputz Hezkuntza
Anatomia aplikatua
Kultura Zientifikoa
Biologia eta Geologia
Biologia eta Anatomia

Biologia eta
Geologia

Biologia
Biologia eta Lur eta
Ingurumenaren Zientzak
Lur eta Ingurumenaren
Zientzak

Biologia-Geologia
eta Fisika-Kimika

Kultura Zientifikoa

Jarduera

1.

2.

San Telmo Museoa.
Donostiako kostaldea.
Donostiako Oroimen Historikoaren ibilbidea.
Donostiako ondare artistikoaren azterketa.
Kirol ekintza ezberdinak: ziklo indoor, sorospena
itsasoan, piraguismoa, padel...
Eureka museoa: disekzioa.
Luberri.
Genetika Tailerra.
Peñas Negras.
Lehen sorospenak ikastaroa.
Biodonostia.
Onkologikoa.
Azpeitiko uren araztegia.
Mutriku: Itsasoko ura eta energia.
CREAF proiektua. Tea-time.
Urnieta: Birziklatze planta.
Usurbil: Lanbide Heziketako Energia Berriztagarriak.
Zumaiako Azterkosta.

X

X
X
X
X

Zientzia Astea.

X

X
X
X
X
X

Kimika
Fisika eta Kimika

Orientazioa

Esperimentu kimikoak Don Bosco LHIIn.
Donostia International Physics Center eta
Fisika
Materialen Fisika Zentroa.
Fisika eta Kimika
‗Passion for Knowlege‘ topaketak.
Baloreak sustatzeko tailerrak: Sare Sozialetan segurtasunez ibili.
Unibertsitateek antolatzen dituzten Orientazio Jardunaldiak.
EHUko Jardunaldi Praktikoak 1.Batxilergo eta Jarduera Irekiak 2.Batxilergorako
Baloreak sustatzeko tailerrak: Interkulturalitatea (ADSIS Fundazioa).
Baloreak sustatzeko tailerrak: Istripuak prebenitzea: ―Don´t be Dummy‖
Baloreak sustatzeko tailerrak:Transexualitatean sentsibilizazioa:Mito eta gezurrak.

X

X
X
X
X
X
X
X
X

1.Batxilergoko Anatomia eta Fisiologia Aplikatuko ikasleak Eureka Museoan anatomiako saio praktikoan.
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3.10.- Besteak.
3.10.1.- Eskola asegurua.
Istripu kasuetan, 14 eta 27 urte arteko ikasleak Eskola Aseguruaren onuradunak dira.
Larritasunaren arabera, Ikastetxeak honela jokatuko du:


Larritasun handiko istripua bada, zuzenean 112 Larrialdiak telefonora deitzen da.



Istripua larria ez bada, Ikastetxean dauden botikinak erabiliko dira. Beharrezkoa izanez
gero, Guraso edo Legezko Arduradunei istripuaren berri emango zaie ikaslea jasotzea
etortzeko eskatuz, edota etxeraino lagunduko zaio taxiz.



Istripuan hartutako mina larria ez izan arren eta medikuaren beharra izanez gero,
Osakidetzako edozein osasun-zentrora eramango dira eskola-asegurua duten ikasleak.
Gehienetan Groseko Anbulatoriora jotzen dugu (943 00 79 09).
o Ikasleak 27 urte baino gehiago baditu, ikaslearen aseguruak dioenari jarraituz
jokatzen da.

3.10.2.- Bekak eta dirulaguntzak.
Ikasleak eska ditzakeen bekak edo diru-laguntzak
1. Beken Deialdi Orokorra. (azkenekoa EHAAn 2020-10-08).
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdia.
 Deialdia irailaren bukaeran argitaratzen da Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean.
 Ikastetxean bertan aurkeztu eta kudeatzen dira.
 Unibertsitatekoak ez diren ikasketak egiten dituzten ikasleei bideratuak.
 Laguntza motak:



o Irakaskuntza maila guztietarako osagaiak:
 Oinarrizko beka.
o Batxilergoa, Lanbide Heziketa Erdi-Mailakoa edota Goi-Mailakoa egiten dituzten
ikasleentzat :
 Ikaslearen familia-errentari lotutako osagaia.
 Ikasturtean zehar ikaslearen egoitzari lotutako osagaia.
 Aprobetxamendu akademikoari lotutako osagaia.
Informazio gehiago:
o www.euskadi.eus/unibertsitatez-kanpoko-ikasleak-eskolatzeko-ikasketa-beka-etalaguntzak/web01-a2hikasl/eu/
o https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/becas_escolarizacion_no_univer/eu
_def/adjuntos/hoja_informativa_2.pdf

2. Gailu digitalak (Chromebook-ak) erosteko ditu laguntzak.
1. eta 2. DBHko ikasleentzat. Informazio gehiago:
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/dispositivos-digitales/web01-tramite/eu/
3. Hizkuntza ikastaroak atzerrian. (Covid-19 dela eta, 2020-2021 ikasturterako ez da
atzerrian hizkuntza-ikastaroren deialdirik izan).
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdia.
 Deialdia E.H.A.A.n argitaratzen da (azkenekoa EHAAn 2019-09-25).
 3. eta 4. DBH eta Batxilergoko ikasleentzat da.
 Udako ikastaroak dira, hiru asteko iraupenekoak.
 informazio
gehiago:
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2019/hizkuntzaatzerri/web01-tramite/eu/
IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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4. Batxilergoko Sari Bereziak (Covid-19aren ondorioz sortutako ziurgabetasun
egoeragatik ez dago Batxilergoko Sari Berezia deialdirik izango 2020-2021
ikasturtean) (E.H.A.A. - azkenekoa 2019-05-03an).
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdia.
 Batxilergoko bi ikasturteetan gutxienez 8,75eko batez bestekoa lortu dutenak aurkez
daitezke.
5. Unibertsitateetan ikasketak
akademikoko beka.

egiteko,

garraiorako

laguntzak

eta

bikaintasun

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren deialdia (azkenekoa EHAAn 2020-08-24).
2021-2022 ikasturterako epea: uztailaren 1etik 30era, biak barne. EHAAn argitaratuko da
ekainaren 30ean.
 Gure Erkidegoan edo Erkidegotik kanpo ikasiko duten ikasleentzat.
 Inprimakiak Fakultateetan eska daitezke edo www.hezkuntza.net web orrian.
 Bekak, matrikulazioaren dokumentazioarekin batera entregatuko dira.
Informazio gehiago:
 www.euskadi.eus/unibertsitateko-ikasleak-unibertsitate-mailako-eta-goi-mailakobeste-ikasketa-batzuk-egiteko-bekak/web01-a3lagun/eu/
 Bekei buruzko informazioa: 94 601 20 00 / 943 01 80 00.
Ikastetxeak eskatzen dituen bekak edo diru-laguntzak
6. Internazionalizazioa.
Gizarte globalizatuaren eta ezagutzaren gizarte testuinguru honetan, Erasmus+ bezalako
nazioarteko programetan parte hartzea ezinbestekoa da Ikastetxearen nazioartekotzean eta
modernizazioan aurrera egiteko. Xabier Zubiri Manteo BHIk 20 urte baino gehiago daramazki
Europako Etengabeko Ikaskuntza programetan, eta nazioartekotze asmo handiko proiektu bat
du esku artean. Azken honen bidez, irakasleen eta ikasleen eta Europako erakunde eta
enpresa baliokideen arteko harremanak sustatu nahi ditugu, hezkuntza komunitatearen
gaitasuna hobetzeko eta Europako ingurunean enplegua eskaintzeko helburuarekin.
Nazioartekotzeko estrategia prestatuta dugu Erasmus+ 2021-2027 programa berrirako.
Proiektuak aurkezten ditugu Europako lerro guztietan, bai KA1 ikasleen eta irakasleen
mugikortasunerako, bai KA2 elkarte eta lankidetza proiektuetarako. Zehazki, ekintza hauek
burutzen ditugu:


Ikasleentzako mugikortasunak. Hauen helburua gaitasun linguistikoak, sozialak eta
pertsonalak hobetzea eta garatzea da eta, Heziketa Zikloetan, gainera, ikasleen
enplegagarritasuna hobetzen duten lanerako konpetentzia espezifikoak garatzea.
Honetarako, honako hauek bultzatzen ditugu:
-



Beste Europako ikastetxeekin eskola-trukaketak 4.DBH eta 1.Batxilergoko
ikasleentzako bereziki, astebetekoak.
Europar Batasuneko Institututan 14 egunetako egonaldiak. Bertan formakuntza eta
kultur ekintzak partekatzen dira bertako eskolako ikasleekin batera.
Europar Batasuneko eta honen kanpoko ikasleak etortzen dira gurera ikasketa
egonaldiak, lan praktikak eta ekintza hezigarriak zein kulturalak gauzatzeko.
Heziketa Zikloetako ikasleentzako lan praktikak Europako enpresetan, 3 hilabetekoak
eta Erasmus+ programaren baitan.

Irakasleentzako mugikortasunak. Honen helburua, Erasmus+ programapean, Europako
ikastxetetan edo enpresetan prestakuntza jasotzea da. Lanbide Heziketako langileei aukera
eskaintzen diete LHaren eraldaketa finkatzeko beharrezkoak diren trebetasun eta jarrera
berriak eskuratzeko eta Ikastetxeko ikasle eta irakasleen beharrei erantzuteko.
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4.- ANTOLAKUNTZA PEDAGOGIKOA.
4.1.- DBH etaparen ezaugarriak.
1.- Zer da eta zertarako balio du?
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza lau urteko iraupena duen etapa da eta, bere amaieran lortzen den
tituluari esker, honako ikasketa hauek egin daitezke:



Batxilergoa.
Erdi Mailako Heziketa Zikloak.

Lehen Hezkuntzari jarraituz, izaera orokorreko ikasketak dira, edozein bide akademikori ekin ahal
izateko.
Derrigorrezko eskolatzearen azken etapa da. Ondoren ikasten jarraitzeko edo helduen bizitzarako
prestakuntza orokorra eskaintzen du. Beraz, ikasteko lan ohitura egokiak hartzea komenigarria da
ondoren egingo diren ikasketetarako prestatzeko.
2.- DBHren antolaketa.
Izaera orokorreko ikasketak dira. Honela dago antolatuta:



Lehenengo hiru urteetan ikasgai komunak jorratzen dira eta aukerako bat (urte bakoitzeko
aukerako bat).
Laugarren urtean ikasgaiak aukeratu ahal izango dira ondorengo ibilbidea prestatzeko (hiru
ikasgai aukeran).

DBHko titulua lor daiteke antolamendu berezia duen Curriculum Anitzeko taldean —DKn— ikasiz;
baldintza zehatzak betetzen dituzten ikasleentzat dago aurreikusia.

4.2.- Igarotze baldintzak DBHn.
Kurtsoz igarotzeko edo titulatzeko baldintzak DBHn:
1. Irakasgai guztiak gaindituta, kurtsoz igaro edo titulua lortzen da.
2. DBHko 1., 2. eta 3. mailan: irakasgai bat edo bi ez-gaindituekin kurtsoz igarotzen da.
3. DBHko 4.mailan: gainditu gabeko bi irakasgairekin titulazioa lor daiteke baldin eta irakasle taldeak
honela erabakitzen badu, kontutan hartuta ikasturtean zehar ikasleren batek ikasgairen bat erabat
uzten badu, ez duela titulurik lortuko.
4.

DK (Dibertsifikazio Kurrikularra): bi esparruak gaindituta, arlo batean edo bitan ebaluazio
negatiboa dutenek titulazioa lor dezakete baldin eta, irakasle taldearen iritziz, ikasleak oinarrizko
konpetentziak eta etapako helburuak lortu baditu, eta, arlo hori/horiek bertan behera utzi ez
baditu.
2. DBHko
ikasleak, premia
bereziak
dituztenekin
batera, Donostian
barrena, José
María Mendiola
idazle
donostiarrak
idatzitako "La
gaviota de la
plaza de
Guipúzcoa"
eleberria irakurri
ostean.
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4.3.- DBHko ikasgaiak.
1. eta 2. Mailak
Ikasgai komunak















Euskara eta Literatura.
Gaztelania eta Literatura.
Ingelesa.
Geografia eta Historia.
Matematika.
Biologia (1.maila).
Teknologia.
Gorputz Hezkuntza.
Balore Etikoak.
Musika (1.).
Plastika (2.).
Fisika eta Kimika (2.).
Informazio eta Komunikazio Tek.-IKT-(1.)
Tutoretza.

Aukerako ikasgaiak
Ondorengoen artean bat aukeratu:














Asmakizun Tailerra.
Euskara Hobetzen(1.)
Frantsesa.
Gitarra Tailerra (2.).
Hobeto sentitzen naiz idazten (2.).
Diseinu eta Ikus-Entzunezko Komunikabide
Tailerra.(2.).
Informatika (2.).
Irrati Musikala (1.).
Plastika Tailerra (1.).
Sukaldaritza Tailerra.

3. Maila
Ikasgai komunak














Geografia eta Historia.
Biologia.
Fisika eta Kimika.
Gorputz-Hezkuntza.
Gaztelania eta Literatura.
Euskara eta Literatura.
Ingelesa.
Matematika.
Musika.
Teknologia.
Plastika.
Balore etikoak.
Tutoretza.

Aukerako ikasgaiak
Ondorengoen artean bat aukeratu:









Asmakizun Tailerra.
Frantsesa.
Jarduera Fisikoa, Aisia eta Osasuna.
Diseinu eta Ikus-Entzunezko Komunikabide
Tailerra.
Informatika.
Laborategi Teknikak.
Zine Hizkuntza.
Kultura Klasikoa.

4. Maila
Ikasgai komunak









Euskara eta Literatura.
Gaztelania eta Literatura.
Ingelesa.
Geografia eta Historia.
Matematika.
Gorputz Hezkuntza.
Etika.
Tutoretza.
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Aukerako ikasgaiak
Bi zutabetako bat aukeratu eta hemen bi ikasgai:
 Biologia-Geologia.  Teknologia.
 Fisika-Kimika.
 Lan Jarduerari Aplikatutako
Zientziak.
 Ekonomia.
 Ekintzailetza eta Enpresa
 Latina.
Jardueren Hastapena.
Ondorengoen artean bat aukeratzeko:
 Frantsesa.
 Musika.
 Plastika.
 Informatika.
 Filosofia.
 Fisika-Kimika.

 Biologia-Geologia.
 Ekonomia.
 Latina.
 Oinarrizko Teknologia.
 Lan Jarduerari Aplikatutako
Zientziak.
 Ekintzailetza eta Enpresa
Jardueren Hastapena.
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4.3.1.- HAUSPOA programa.
Hauspoa Programaren helburuak ondorengoak dira:
●
●
●
●

●
●

Hezkuntza Komunitate osoari arreta handiagoa eta era zehatzagoan eskaini, bereziki gehien behar
duen ikasleriari (EKITATEA) eta baita gehiago eskatzen duen ikasleriari (BIKAINTASUNA)
Baliabide gehiago eskaini eta ditugun baliabideei etekin handiagoa atera. Eraginkortasuna bilatu
arazo akademikoei eta pertsonalei beste modu bateko irteerak ematerakoan.
Eskola orduz kanpo, lanerako bilgune gehiago eta arreta denbora gehiago eskaini hala nahi duen
ikasleriari.
Hezkuntza Komunitatearen parte-hartze aktiboagoa lortu bai prestakuntza saioak eskainiz
gurasoentzat eta baita euren laguntza eskatuz eta gogo onez jasoz HAUSPOA arratsaldeak aurrera
eramateko garaian.
Bizikidetza hobetu, arazo-guneak eta arazo-ordu batzuk desagertuz.
Ikasleriaren autonomia gaitasuna landu, bere ikasketa prozesuaren jabe eta erantzule izateko aukera
eskainiz.

Honela, hauxe izan da gure aurreko ikasturtearen eskaintza:

HAUSPOA

ZALETASUNAK

Mekanografia
Ordenagailuz diseinua
3D inprimagailua
Multikirola
Antzerkia
Argazkigintza
Agenda 21
Robotika
Alemaniera
Musika taldea
Batukada
Sukaldaritza
Telazko poltsak
Frantsesa
Txalaparta
Tenisa
Konposa ezazu abestia
Mindfulness
Gitarra tailerra
Funky

IKASGAIAK
INDARTZEN

GAINDITU
GABEKOEN
TAILERRAK

Matematika
Euskara
Gaztelera
Ingelesa
Biologia/Geologia
Gizarte
Fisika/Kimika

ZERBITZUAK

Liburutegia
Informatika gela
Sukaldea

Matematika
Euskara
Gaztelera
Ingelesa
Biologia/Geologia
Gizarte
Fisika/Kimika

Hauspoa Programako jarduerak Urrian hasiko dira; Iraila arratsaldetan ez da tailer edo
aktibitaerik izango. Irailean jakinaraziko da 2021-2022 ikasturteko eskaintza.
IES Xabier Zubiri Manteo BHI

22.-

4.4.- Manteoko funtzionamendurako arautegia.
1. Sarrera orduak. Goizean, txirrinak joko du klaseak hasi baino 5 minutu lehenago, eta:
 Berandu iristen den ikaslea gelara joango da eta irakasleak erabakiko du gelara sartzen den edota
liburutegira joango den. Era guztietara irakasleak berandutzea jarriko dio.
 Ikaslea klasera berandu etorriko balitz eta atzerapenaren agiria edukiz gero, hau atezaintzan
erakutsiko du eta baita dagokion irakasleari ere.
 Bost atzerapenen pilaketa Jokabide Desegokitzat hartuko da, eta ikasleak galdutako denbora
berreskuratu beharko du arratsalde batean.
2. Irteerak. Puntualki egin behar dira batez ere jolasgaraian eta eguerdian. Ikasle guztiak behera jaitsiko
dira, eta gelako ateak beti itxita utzi behar dira. Ikasleren batek gelan gelditzeko beharra badu, irakasle
baten ardurapean izan beharko du beti. Ikasleren bat eskolatik irten behar bada baimen agiria
Atezaintzan erakutsi beharko du.
3. Klase tarteetan. Ikasleek ez dute baimenik pasillora irtetzeko. Komunera joan behar izan ezkero
datorren irakasleak baimenduta izan behar du.
4. Zaintzako irakasleak irakasle gelan egongo dira, bertan dagoen ordenagailuan begiratuko dute ea
ordezkapenik egin behar den, eta sinatu egingo dute. Horrez gain, ikasleek pasilloetan eta gelaz kanpo
duten jokaeraz arduratuko dira zaintzako saio osoan. Gertatutako intzidentzia guztiak zaintza orrian
islatuko dituzte.
Ikasleren bat gaixotuko balitz, zaintzako irakaslearekin egongo da. Azken honek etxera deituko
luke, hala behar balitz, gurasoak jakinaren gainean jartzeko.
5. Patioaren erabilera. Euria ari ez duen egunetan ikasleak patiora irtengo dira. Neguan, hotz handia
egiten duenean, zaintzako irakasleek erabakiko dute patioan edo barruan egon behar duten ikasleak.
6. Jolasgaraiko zaintza duten hiru irakasleak, lehenbailehen jaitsiko dira dagokien lekura. Batek baloiak
banatu eta jasoko ditu, beste batek pasilloak eta komunak hustu eta gelak itxita daudela egiaztatuko du.
Hiruren artean patioa eta hall-a kudeatuko dituzte. Garrantzia du patioan irakasleak bi aldeak zaintzea.
Norbait zaintzan ezin bada egon, Ikasketa Buruari jakinaraziko dio ordezkoa bila dezan.
7. Gelatik kanporatzea. Ikasle bat klasetik kanporatzen denean, zaintzako irakaslearengana joko du, eta
saioa amaitu arte liburutegian egongo da kaleratu duen irakasleak bidalitako lana egiten. Kanporatu
duen irakasleak Jarrera Desegokiaren partea idatziko dio eta etxera deituko du gertaeraren gainean
jartzeko.
8. Ikastetxeak mugikor, MP3, eta antzekorik ez ekartzeko aholkua ematen du. Ekartzekotan, telefono
mugikorra erabiltzea erabat debekatua dago eraikuntza barruan. Erabiliz gero, irakasleak jasoko du
Ikasketa Burutzan entregatzeko eta:
 Lehen aldian, goizaren amaieran jasoko da.
 Bigarren aldian, bi egunez egongo da Zuzendaritzan.
 Hirugarren aldian, astebete egongo da Zuzendaritzan.
 Hortik aurrera hiruhileko bukaeran gurasoek edota lege arduradunek etorri beharko dute Ikastetxera
mugikorra jasotzera.
Ikastetxeak ez du erantzukizunik izango tresna hauek desagertzen badira.
Sabuelpen gisa, eta irakasleak hala eskatuz gero, gerta daiteke klase barruan erabiltzea.
9. Gailu digitalen erabilpen desegokia: Chromebook-a eskolarako lanak egiteko gailua da. Debekatuta
dago gailu honekin sare sozialetan aritzea, argazkiak egitea, bideoak grabatzea… eta partekatzea.
Ikasleren batek era desegokian erabiltzen duela ikusiz gero, Ikastetxearen araudia aplikatuko litzaioke.
10. Ikastetxeko instalazioen erabilpena. Ikastetxea guztiona da; beraz, guztioi dagokigu egoki erabili eta
zaintzea.
Ikasgelak eta bertako materiala txukun eta garbi mantendu behar ditugu. Gelan ezin da ez jan ez edan.
Informatika ikasgeletan azken irakaslea arduratuko da ordenadoreak eta gelako argiak itzaltzeaz.
Halaber, ikasgelan edozein matxura antzemanez gero, delegatuak honen berri emango dio tutoreari.
Material informatikoarekin zer ikusirik duen matxura bada aldiz, eskolako Site-aren bidez adierazi
beharko du.
Materialaren edo instalakuntzen erabilpen desegokiak eragindako kaltearen ardura egilearena izango da;
egilea(k) agertu ezean, taldeak hartu beharko du bere gain gastuak ordaintzeko ardura.
11. Liburutegiko ordutegia. Irailean erabakiko da.
12. Jangela zerbitzua erabiltzeko, aldez aurretik arduradunari abisatuko zaio.
IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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4.5.- Orientazio Departamentua DBH-n.
Orientazioa etengabeko laguntza prozesu sistematikoa da, hezkuntza-jardueran sartzen dena,
ikasleei oinarrizko konpetentziak eskuratzen laguntza emateko asmoz, beren proiektu
pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen eta herritartasuna gauzatu dezaten.
Orientazio Departamentuak ondorengo atal hauek lantzen ditu:
1- TUTORETZA PLANA
Plan honen barruan ikasleekiko ondorengo atalak lantzen dira: garapen pertsonala, besteekiko
harremanak (elkarbizitza, errespetua eta antzeko baloreetan oinarritutako lana), orientazio
akademiko-profesionala eta ikaskuntza prozesuak. Ikastalde bakoitzak irakasle-tutore bat du,
eta aldiro orientatzailarekin elkartzen da adostutako plan hau aurrera eraman ahal izateko.
2.- ORIENTAZIO BOKAZIONALA.
Orientazio bokazioanala DBHko 3. eta 4. mailetan, Batxilergo 1. eta 2. eta Heziketa Zikloetan
gauzatzen da. Tutoretza saioetan baloreak eta interes profesionalak lantzen ditugu.
Honetarako, gurasoekin bilera orokorrak egiten ditugu, eta baita ikasleekin banakako
elkarrizketak ere.
3.- ANIZTASUNAREN TRATAERA.
Gure Ikastetxeko helburu garrantzitsuenetariko bat gure ikasleen aniztasunari erantzutea da.
Aniztasunak arreta berezia eskatzen du, desberdintasunak errespetatuz eta aldeak orekatuz.
Ikastetxeak aniztasuna aintzat hartzen du hezkuntza etapa guztietan, ahal duen neurrian
behintzat, curriculum-ak egokituz eta baliabide pertsonalak eta materialak eskura jarriz.
Aniztasunaren trataerak garrantzi handia hartzen du DBH-n, eta honen aurrean honela jokatzen
dugu:










Hezkuntza Indartzeko Neurriak (1).
Banakako tutoretzak.
Indartze bikoizketak.
Norberaren Curriculum Egokitzapenak (NCE) (2).
Hautazko ikasgaien hautaketa librea.
Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programa (DK) (3).
Eskolatze Osagarriko Programa (4).
Zeregin Irakaskuntzako Gela (ZIG) (5).
Bidelaguna (6)

(1)DBHko 1. eta 2. mailetako beharrezkoa
duten ikasleentzako, Hezkuntza Berariaz
Sendotzeko Programaren (HBSP) babespean, ikasgai batzuetan bi irakasle aritzen dira gelan.
(2)NCE: norberaren curriculum egokitzapenak, heziketa premia bereziak dituzten 12 eta 14
urteko ikasleentzat.
Ikastetxeko Pedagogia Terapeutikako irakasleak heziketa premia bereziak dituzten ikasleekin
aritzen dira eta, erreferentziazko ikastaldearen irakasleekin batera, banakako lan plana
elaboratzen dute.
Honetaz gain, ikaslearen garapen pertsonal eta akademikoari jarraipen zehatza egiten zaio,
banaka edota talde txikitan lan eginez.
IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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(3)Dibertsifikazio Kurrikularra: Ikastetxeak bi urteko iraupena duen Dibertsifikazio Kurrikularreko
talde bat du. Eta ikasleak gai izanik, DBHko oinarrizko gaitasunak lortzeko laguntza behar
duten 15 urte baino gehiagoko ikasleei zuzenduta dago, graduazioa eskura dezaten.
Ikasgaiak bi esparrutan biltzen dira, zientzifiko-teknologikoa eta sozio-linguistikoa, bi irakasle
espezializaturen eskutik. Irakasle hauek dira, aldi berean, taldearen tutore eta banakako
tutoritzaren arduradunak.
(4)Eskolatze Osagarriko Programa: DBHko graduazioa lortzeko zailtasun handiak dituzten 14
urte baino gehiagoko ikasleei zuzendutako programa da. Gure Ikastetxea eta Lanbide
Hastapeneko Berariazko Ikastetxeen (LHBI) artean elkarbanatzen dugu ikaslearen heziketaren
ardura.
(5)Ikastetxeak ZIG-eko bi gela ditu hezkuntza-premia bereziak dituzten 16 eta 20 urteko
ikasleentzat. Gela honen helburu nagusietatik abiatuz (integrazioa, normalizazioa, lan
mundurako prestakuntza) ikasle bakoitzarentzat Igarobiderako Norbanako Plana prestatzen da.
Aipatutako planean eguneroko bizitzarako trebeziak lantzen dira, garapen pertsonala, lan
mundurako prestakuntza…
Gela hauetako arduradunak lau irakasle dira: bi Pedagogia Terapeutikokoak, bi Tailerreko
Maisuak eta Hezkuntza-Laguntzako Espezialista bat.
(6)Bidelaguna: Programa hau eskolan zalitasunak dituzten ikasleei zuzenduta dago, gizarte
egoera desabantailatsua duten ikasleei hain zuzen ere.

DBHko ikasleak arrauning.

Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburua, Begoña Pedrosa Sailburuordea eta Eugenio Jimenez Ikastetxe
Zuzendaria Manteon. Gure Ikastetxea erakutsi eta esku artean ditugun proiektuak azaldu genizkien.
IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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4.6.- Ikasteko denbora hobeto aprobetxatzeko aholkuak DBHn.
DBH 1. ETA 2. MAILA
Ikasleek etxean egin behar duten lanaren aurrean zenbait gomendio.
Baldintzak.





Ikasteko ordutegi bat osatu behar dute, finkoa ahal bada.
Egunero zenbat denbora? Batezbesteko ordu eta erdi.
Eskolaz kanpoko ekintzak honen arabera antolatu behar dira. Ekintza hauek ezin dute
lehentasunik izan.
Lanerako leku egokia behar da: Mahaia eta aulkia, musika eta telebistarik gabe, janaririk gabe…

Lanak antolatu. Nola?



Agenda erabiltzea ezinbestekoa da.
Lanen lehentasuna:
1. Epe motzerako etxerako lanak.
2. Egun horretan egindako lanaren errepasoa (horretarako gelan egindako zuzenketak txukun
jasota egon behar dute). Ikasteari denbora utzi behar zaio.
3. Epe luzerako lanak:
 Kontrolak.
 Lan monografikoak: hauek aurre-planifikazio egokia eskatzen dute.

Nola ikasi?



Alde teorikoa: Azpimarratzea, mapa kontzeptualak, eskemak, laburpenak…
Alde praktikoa:
- Berregin eta zuzendu (garrantzi handikoa da gelan egindako zuzenketak ongi jasota egotea).
- Honek guztiak idaztea eskatzen du.

Inork gainbegiratu behar al du lanik egiten ote den?
Guraso edo Legezko Arduradunaren laguntza ezinbestekoa da ikasleak aurrera egingo badu.
Honek ez du esan nahi seme-alabari autonomoa izaten erakutsi behar ez zaionik.

DBH 3. ETA 4. MAILA
Ikasleek etxean eskolako hainbat lan egin behar izaten dituzte, baita ikasi ere. Horregatik aurreko
ikasturteetan aipatutako gomendioak gogora ekarri nahi ditugu:


Etxean ikasteko dituzten orduen plangintza egin behar da, honek pertsonala eta erreala izan
behar du (ez egin bi ordutakoa, azkenean ordu eta erdi soilik izango bada) eta ez ahaztu
eskolaz kanpoko ekintzak kontuan hartu behar direla.



Mahai baten aurrean eserita ikasi behar da, eta beharrezkoa den materiala eskuartean izatea
soilik.



Telebista, esku-telefonoa, musika, bideojokoak... ahaztu.



Aurtengo ikasturtean ere, ikasle bakoitzari agenda bana eman zaio, erabiltzeko da!



Ez ahaztu etxeko lanen artean hurrengo egunerako lanak eta epe luzekoak izaten direla, hauek
ez dira azken egunetarako utzi behar.



Eskolan ezagututako Ikasketa Teknikak erabiltzen saiatu behar da (hiztegia landu, azpimarratu,
ideia nagusienak eta beraien arteko hierarkia, laburpen eta eskemak...).



Ez desesperatu lehenengo egunean dena ondo irteten ez bada, emaitza onenak eguneroko
jardunak emango dizkigu.



Zuen seme-alabek ikasteko lekua logelan badute, tarteka begiratu ea zertan ari diren, eta
ziurtatu ezazue lanean ari direla eta ez plantak egiten.
Etxeko lanen jarraipena egitea Guraso edo Legezko Arduradunaren ardura ere bada.
GARRANTZITSUA DA ZUEN SEME-ALABAK IKASTETXERA ETORTZERAKOAN ONDO LO
EGINDA (gutxienez 9 ordu) ETA BEHAR BEZALA GOSALDUTA ETORTZEA.

IES Xabier Zubiri Manteo BHI
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4.7.- Batxilergo etaparen zehaztasunak.
1.- Zer da eta zertarako balio du?
Batxilergoa, bi urteko iraupena duen derrigorrezkoaren ondorengo etapa da eta beste ikasketa
batzuk burutzeko prestatzen du (Unibertsitatea, Goi Mailako Heziketa Zikloak).
2.- Batxilergoaren antolamendua.
Batxilergoa, etorkizunean egin nahi diren ikasketen aukera eta interesek baldintzatutako
hainbat heziketa ibilbidetan dago banatua. Honela daude antolatuta ikasgaiak:
Derrigorrezkoak + Enborreko orokorrak + Enborreko aukerakoak + Berariazkoak
Etapa hau egiteko lau ikasturte daude gehienera, alegia, bi aldiz errepika daiteke. 1. mailatik
2.era pasatzeko, gainditu gabeko bi jakintzagai utzi daitezke gehienez.
Zenbait kasutan 2.eko jakintzagaiak aukeratu ahal izateko, 1. ikasturteari dagokiona egin behar
da.
Aukeratzen diren enborreko aukerako ikasgaiek ondoren ikasi nahi diren Unibertsitateko
Ikasketak edo Heziketa Zikloak baldintzatu ditzakete.
3.-Zer esan nahi du Batxilergoa egiteak?
a) Orain arte egindako ikasketek baino espezializazio handiago duten ikasketak dira.
Batxilergoan, ikasleak beren lan-etorkizunean eragiten duten erabakiak hartzen hasten dira.
b) Lan mundura sartzea atzeratu egiten da. Batxilergoak, berez, ez du lanerako
prestakuntzarik ematen, beste ikasketa batzuk egiteko baizik.
c) Ikasteko estrategia hobeak behar dira. Batxilergoko ikasketek DBHkoek baino sakontasun
handiagoa dute. Ondorioz, ikasteko orduan ahalegin handiagoa egin beharko dute ikasleek
eta eguneroko lana ezinbestekoa da; horretarako etxean lan egiteko ordutegia edukitzea eta
irakasgaiak egunean eramatea komenigarria izanik.

4.8.- Igarotze baldintzak Batxilergoan.


4 urteko epea dago Batxilergoa burutzeko; bi aldiz errepika daiteke, alegia.



2. mailara igaro daiteke gehienez gainditu gabeko bi ikasgairekin. Hauek gainditzeko, 2.
mailan bi deialdi izango dira.



Batxilergoko titulua lortzeko ikasgai guztiak gainditu behar dira (LOMLOE lege berriak
aldaketak ekar ditzake).

4.9.- Ohorezko matrikulak.


Ikastetxeak ematen duen saria da.



Batxilegoko noten batez bestekoa 9 edo altuagoa dutenek jaso ahal izango dute.
Eginbide baten bitartez espedientean nahiz ikasketa-historian islatuko da.



Eman daitekeen matrikula kopurua: 2. mailan matrikulatutako ikasleen %5.



Berdinketa kasuan: 1. eta 2. ikasturteetako notak kontuan har daitezke ordena horretan eta
behar izanez gero, alegia berdinketa hautsi arte.
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4.10.- Unibertsitaterako sarrera.
Unibertsitatera Sartzeko Ebaluazioa (USE) bi fase ditu: sarbide fasea eta onarpen fasea.
Sarbide fasea nahitaezkoa da eta, gaindituz gero, graduko unibertsitate ikasketetara sartzen
da. Onarpen fasea borondatezkoa da eta gradu baterako onarpen nota hobetzea dauka
helburu.
Sarbide faseko kalifikazioa ariketa guztien kalifikazioen batez besteko aritmetikoa izango da,
hiru zifra dezimalekin eta milarenera biribilduta. Batxilergoko notaren eta sarbide faseko
kalifikazioaren artean egindako batez besteko nota haztatuan (%60 batxilergoari dagokio eta
%40 sarbide faseari) 5 puntu edo gehiago lortuz gero, proba gainditutzat joko da, baldin eta
ikasleak sarbide fasean gutxienez 4 puntu lortu baditu.
Onarpen fasea borondatezkoa da, baina eskari kopurua plaza kopurua baino handiagoa duten
graduetan, onarpen nota erabiliko da plazak esleitzeko. Ikasleak edozein gai aukeratu eta
etsamina egin ahal du batxilergoko bigarren mailako enborreko aukerazko irakasgaien artean,
gehienez, lau. Nota igotzeko ere balio ahal dute sarbide fasean egindako gaietako batzuek.
Fase honetan egindako gaietan lortutako nota kontuan hartzeko, ikasleak 5 puntu edo gehiago
lortu beharko ditu. Onarpen nota formula honen arabera kalkulatzen da:
Onarpen nota (GON) = 0,6 × BK + 0,4 × SFK + K1 × G1 + K2 × G2 + K3 × G3
Non:

BK = Batxilergoko kalifikazioa
SFK = Sarbide faseko kalifikazioa
G1, G2, G3 = Onarpen faserako gainditu diren gaien kalifikazioak
K1, K2 eta K3 = Haztapen koefizientea.

Sarbide fasea gaindituz gero, nota hori gorde egingo zaio ikasleari mugarik gabe; Onarpen
faseko notak, berriz, probak egin eta hurrengo bi ikasturteetan gordeko zaizkio, ez gehiago.
Informazio gehiago: http://www.ehu.eus/eu/web/sarrera-acceso/batxilergotik-sartzea

Biologia eta Geologiako Batxilergoko ikasleak Uliaren basoa ezagutzen Aranzadiren eskutik.
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4.11.- Ikasgaiak Batxilergoetan.
1. Kurtsoa
Derrigorrezkoak






Gaztelania eta Literatura I
Euskara eta Literatura I
Ingelesa I
Filosofia
Gorputz Hezkuntza

2. Kurtsoa
Derrigorrezkoak





Enborreko orokorra eta aukerakoak
Zientziak

Gaztelania eta Literatura II
Euskara eta Literatura II
Ingelesa II
Espainiako Historia
Enborreko orokorra eta aukerakoak
Zientziak

Osasun Ibilbidea
 Matematika I
 Fisika eta Kimika
 Biologia eta Geologia

Osasun Ibilbidea
 Matematika II
 Kimika
 Biologia

Teknologia Ibilbidea
 Matematika I
 Fisika eta Kimika
 Marrazketa Teknikoa I

Ingeniaritza-Arkitektura Ibilbidea
 Matematika II
 Fisika
 Marrazketa Teknikoa II

Giza eta Gizarte Zientziak

Zientziak Ibilbidea
 Matematika II
 Fisika
 Kimika

Giza eta Gizarte Zientziak

Giza Zientzietako Ibilbidea
 Latina I
 Mundu Garaikideko Historia
 Literatura Unibertsala

Giza Zientzietako Ibilbidea
 Latina II
 Geografia
 Artearen Historia

Gizarte Zientzietako Ibilbidea
 Gizarte Zientzietako Matematika I
 Mundu Garaikidearen Historia
 Ekonomia

Gizarte Zientzietako Ibilbidea
 Gizarte Zientzietako Matematika II
 Geografia
 Enpresaren Ekonomia

Berariazkoak

Berariazkoak

Osotara bi ikasgai kurtsatuko dira:

Osotara bi ikasgai kurtsatuko dira:

Osasun Ibilbidea
 Anatomia Aplikatua (derrigorrez)

Osasun Ibilbidea
 Psikologia (derrigorrez)

Teknologia Ibilbidea
 Industria Teknologia I (derrigorrez)

Zientziak Ibilbidea
 Lurraren eta Ingurugimenaren Zientziak

Giza eta Gizarte Zientziak Ibilbidea
 Kultura Zientifikoa (derrigorrez)
eta hauetako bat
 Frantsesa I
 Informazio eta Komunikazioen Teknologiak I





(Informatika)

Marrazketa Artistikoa I
Erlijioa
Kultura Zientifikoa (Zientziak)
Enborreko aukerako beste ikasgai bat:

Ekonomia (Giza eta Gizarte Zientziak)

Literatura Unibertsala (Giza eta




Gizarte Zientziak)

Marrazketa Teknikoa I (Zientziak)
Biologia eta Geologia (Zientziak)
Musikaren hizkuntza eta praktika

(derrigorrez)

Ingeniaritza-Arkitektura Ibilbidea
 Kimika (derrigorrez)
Giza eta Gizarte Zientziak Ibilbidea
 Filosofiaren Historia (derrigorrez)
eta hauetako bat



(Informatika)
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(*)

Frantsesa II
Informazio eta Komunikazioen Teknologiak II
(*)

Enpresaren Ekonomia
Psikologia
Administrazio eta Kudeaketako Oinarriak
Artearen Historia
Musika eta Dantzaren Historia
(*)
Marrazketa Artistikoa II
(*)
Marrazketa Teknikoa II
(*)
Industria Teknologia II
Lur eta Ingurumen Zientziak
Filosofiaren Hª
(*)

I kurtsatu II kurtsatu ahal izateko.
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4.12.- Zubiri eta Okendoko funtzionamendurako arautegia.
1. KLASEETARA ETORTZEA. Derrigorrezkoa da klaseetara etortzea ikasle guztientzat.
2. KLASEEN IRAUPENA. Klaseak goizeko 8:00etan hasten dira, eta ordu horretarako
ikasleek gelan egon beharko dute. Berandu iristen den ikasleak, liburutegira joan beharko
du hurrengo ordura arte. Saioak ez dira bukatuko txirrinak jo arte. Edozein arrazoigatik
gelako jarduera lehenago bukatuko balitz, ikasleak eta irakaslea gelan egongo dira txirrinak
jo arte.
3. KLASE TARTEAK. Txirrinak jo ondorengo 5 minutuak ez dira jolasteko. Irakasle zein
ikasleen gela aldaketak ahalbidetzeko erabiliko dira. Aldaketarik ez balego, ikasleak bertan
geldituko dira. Behin saioak hasita, ikasleak ezingo dira gelan sartu.
4. ATSEDENALDIAK. Atsedenaldietan ikasgelak itxi egingo dira. Honen ardura, atseden
aurreko ordua eman duen irakaslearena da. Ikasleak patio edo komunak diren eremuetara
joango dira.
5. IRAKASLEA AGERTUKO EZ BALITZ, ikasleek ikasgelan itxaron beharko dute zaintzan
dagoen irakaslea agertu arte eta gelako atea irekita dagoelarik. Zaintzakorik ez balego, hala
jakinaraziko dio gelako ordezkariak Ikasketaburuari.
Zaintzako irakaslea gelan geratuko da taldearekin. Etorri ez den irakasleak lana agindu
badu, ikasleek hori egiteaz arduratuko da; bestela, ordua ikastordurako erabiliko da.
6. ZAINTZAK. Zaintzako irakasleak irakasle gelan egongo dira. Zaintzako irakaslearen
eginkizunak hauek dira:


Hutsegitea egin duen irakaslearen ordezkapena egitea.



Ikasleek korridoreetan, eta orokorki, ikasgelaz kanpo duten jokaeraz arduratzea.



Bere txandaren barruan gertatzen den edozein ustekabe konpontzea, eta ahal bezain
laster Ikasketaburuari jakinaraztea.

7. IKASTETXEKO INSTALAZIOEN ERABILPENA. Ikastetxea denona da. Beraz, guztioi
dagokigu egoki erabiltzea eta zaintzea.
Ikasgelak eta hauen edukiak txukun eta garbi egon daitezen saiatu behar dugu. Ezin da
gelan jan nahiz edan.
Informatika ikasgeletan:


Ezin da txateatu, ez jolastu, ez programak instalatu, ezta ikasgaiak garatzeko
beharrezkoa ez den softwarea deskargatu ere.



Azken klaseko irakaslea arduratuko da ordenagailuak eta gelako argiak itzaltzeaz.

Halaber, ikasgelan edozein matxura ikusiz gero, delegatuak une horretan gelan dagoen
irakasleari emango dio honen berri. Azken honek matxura-inprimakia beteko du
Ikastetxearen Siteko Matxurak atalean.
Materialaren edo instalakuntzen erabilpen desegokiak eragindako kaltearen ardura, egileak
edota egileek —edo taldeak berak, egilerik agertu ezean— hartu beharko du(te), eragindako
gastuak ordainduz.
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8. SAKELAKO TELEFONOEN ERABILERA. Derrigorrezkoa ez den etapan debekatuta dago
sakelako telefonoa erabiltzea ikasgelan. Halaber, debekatuta dago horien edo beste gailu
elektronikoen erabilera okerra Ikastetxeko gainerako lekuetan.
9. GELATIK KANPORATZEA. Ikasle bat klasetik kanporatzen denean, zaintzako
irakaslearengana joko du eta kaleratu duen irakasleak bidalitako lana egiten arituko da
liburutegian, saioa bukatu arte.
10. TALDEEN FUNTZIONAMENDUA ETA ANTOLAMENDUA. Talde bakoitzak bere delegatua
eta delegatuordea aukeratuko ditu, Ikastetxeko ekintza eta hainbat jardueratan taldeen
ordezkari izan daitezen.
Taldearen edo norbanakoaren balizko kexu, iradokizun eta gainontzekoak tutorearen
bitartez bideratuko dira. Honek dagokionari aurkeztuko dio irtenbide egokia bilatzeko
asmoz. Honetaz gain, ikasle bakoitzak bere posta-kontu ofiziala du (@ikzubirimanteo.com),
Ikastetxearekin komunikazio bide ofizial gisa erabiliko dena.
11. PROGRAMAZIO AURKEZPENA. Hezkuntza saileko Ikasturtea Antolatzeko Ebazpenak
agintzen duen bezala, irakaslearen betebeharra izango da —lehenengo astean bertan—
ikasleari ikasgaia edo moduluaren helburu, eduki eta ebaluazio irizpideen berri ematea.
12. HUTSEGITEAK. Tutorea, irakasleak eta Ikasketaburua dira ikasleen hutsegiteak kudeatzen
dituztenak. Familiei justifikatu gabeko hutsegiteei buruzko informazioa emango zaie
gutxienez 5-10 edo 10-20 arteko hutsegite kopurua dagoenean.
Batxilergoko ikasleentzat
Ebaluazioren batean ikasleren batek justifikatu gabeko 25 ez etortze baino gehiago metatzen
baditu, edo ikasgairen batean hutsegite-kopurua ikasgai horretako programazioan
adierazitakoa baino handiagoa bada, ebaluazio jarraiarako eskubidea galduko du. Mintegiak
hala erabakita badu, ikasleak errekuperazioa egin ahal izango du mintegiak finkatutako
baldintzetan. Mintegiek adierazita dute euren programazioetan zenbat hutsegiterekin
galtzen den azterketa egiteko eskubidea. Adierazirik ez dagoen kasuetan, ikasgaiari
dagozkion klaseen %20 izango da.
Mediku kontsultak edo/eta gaixotasunak eragindako hutsegiteak soilik dira justifikagarriak.
Agiri ofizialak —balioa izango duten bakarrak— tutoreari emango zaizkio.
Ezustekoetan eta kasu berezietan Irakasle-Taldeak, egoera aztertu ondoren, erabakiko du
araudia nola aplikatu.
Hutsegiteak justifikatzeko prozedura.
Medikuaren egiaztagiririk gabeko bi egun bitarteko hutsegiteak soilik onartuko dira. Horrelako
kasuetan Ikastetxera telefonoz deitu beharko da, hutsegitearen berri emateko. Ikasleak,
behin Ikastetxera itzuli denean, astebeteko epea izango du familiak sinatutako justifikazio
agiria edota medikuaren egiaztagiria tutoreari entregatzeko.
Hutsegitea justifikatu egingo da justifikazio agiriaz gain, telefono deia jaso bada. Hori gertatu
ezean, ez da hutsegitea justifikatuta geratuko.
Ikasleak 18 urte izanez gero, ikaslea bera arduratu daiteke aurreko bi paragrafoetan
adierazten den prozedura betetzeaz.
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4.13.- Orientazio Departamentua Batxilergoan.
Tutoretza.
Ikastalde bakoitzak bere irakasle-tutorea du, berari dagokio ikasle bakoitzaren jarraipen zehatza
egitea. Eginbehar honetan, Tutorearentzat Guraso edo Legezko Arduradunen lankidetza
ezinbestekoa izango da, horretarako harremanetan egotea garrantzitsua da. Jakinaraziko da
Tutoreek Guraso edo Legezko Arduradunekin biltzeko edota hitz egiteko finkatuta dituzten orduak.
Tutoreek eta Ikastetxeko orientatzaileak koordinatuta egiten dugu lan.
Orientazio Departamentuaren helburu nagusia.
Hezkuntza-orientazioa etengabeko laguntza-prozesu sistematikoa da, hezkuntza-jardueraren
baitan ematen dena, eta bere helburua da ikasleei gaitasunak eskuratzen laguntza ematea, beren
proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izan daitezen.
Aniztasunaren trataera
Etapa honetan ere, Ikastetxearen helburu garrantzitsuenetariko bat gure ikasleen aniztasunari
erantzutea da. Aniztasunak arreta berezia eskatzen du, horretarako desberdintasunak
errespetatzen eta aldeak orekatzen saiatzen gara.
Esku-hartzea ondoko hiru arlo hauetan gauzatuko da:
 Ikasketa prozesuaren jarraipena.
 Arazo pertsonalak agertuz gero, bideratzen laguntzea.
 Bokazio orientazioa.
Orientazio Departamentutak antolatu eta burutuko dituen jardueretako batzuk:
 Unibertsitateko sarrerari buruzko informazio zehatza eskaintzea: matrikulazio prozesua, bekak…
 Unibertsitateek antolatzen dituzten Orientazio Jardunaldien berri ematea.
 Informazioa ikasleen esku jartzea: Unibertsitate eta Graduak, Heziketa Zikloak…
 Ikasketa prozesuaren jarraipena egitea, ebaluazio saioen bidez eta tutoreekin koordinatuz.
 Orientatzaileari kontsultak.
 Goi Mailako Heziketa Zikoetarako Sarbide Frogari buruzko informazioa ematea.
 Ikasle guztiek izango dute banakako elkarrizketa izateko aukera.

4.14.- Ikasteko denbora hobeto aprobetxatzeko aholkuak Batxilergoan.
1. Egoera fisikoa zaindu: ongi lo egin —zortzi orduz, gutxienez—, egoki jan, denbora eskaini ariketa
fisikoa edota gustukoa duzun aktibitateari.
2. Lan baldintzak zaindu: argia, mahaia, aulkia, postura, materiala…
3. Musika entzuteak eta mugikor telefonoak atentzioa galarazten dute ikaste denboran.
4. Hasi baino lehen, jarri mahai gainean behar duzun materiala; kendu despistatuko zaituzten mugikor,
aldizkari edo antzekoak.
5. Saia zaitez beti ordu eta toki berean ikasten.
6. Hartu 3-5 minutu ariketak, ikasgaiak eta baita atsedenaldiak ere planifikatzeko.
7. Atsedenaldiak 5-15 minutu bitartekoak izatea da egokiena; hasieran motzagoak, bukaeran
luzeagoak.
8. Ikasketa aktiboa eta probetxuzkoa izango bada, ezinbestekoa duzu galderak egitea, liburuak
kontsultatzea, azpimarratzea, eskemak egin eta hiztegia erabiltzea...
9. Ikasketa teknikak aplikatuz eraginkorra izatea lortzen da, hau da, esfortzu gutxiagorekin etekin
handiagoa eskuratzea.
10. Ikasteko orduan, jarraibideak kontuan hartu: lehendabizi irakurketa orokorra, bigarren irakurketa
ulerkorra, azpimarraketa, eskema, laburpena, errepasoa.
11. Irakurmena lantzea oinarrizko gaitasuna da ikasketetan arrakasta izateko, guztiz erabakiorra. Bila
itzazu zure gustuko liburuak.
12. Ikasteko orduan, seguru sentitu egitera zoazen horretaz, zehaztu noraino heldu nahi duzun.
13. Arazoa edozein dela ere, irtenbideak bilatzen saiatzen bazara, ikasi egingo duzu azkenerako arazoei
aurre egiten; motibazioa ere handitu egingo da.
Batxilergoa ondo gainditzeko modurik hoberena da ondo planifikatzea
IKASLE GARAIAN LAN METODOLOGIA EGOKIA IZATEAK BIZITZA PERTSONAL ETA
PROFESIONALEAN ERAGINA DU
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4.15.- Bajak eta matrikula edota deialdiak bertan behera uzteak.
Eskolaratze urteak alferrik ez galtzearren, ikasleak badu ikasturtearen matrikula baliogabetzeko
eskubidea. Ikasleek edo beren Legezko Ordezkariek matrikula baliogabetzea eskatu ahal izango dute:


Noiz:




Nori:
Baldintzak:

2022ko apirilaren 30a baino lehen aurkez daitezke Ikastetxeko bulegoan
horretarako dauden agirien bidez.
Ikastetxeko Zuzendaritza taldeari.
gaixorik egotea, lana edo betebehar familiar edo norberarenak, edozein kasutan
ikasketetan era arruntez aritzea oztopatu beharko duten arrazoiren bat izatea.

Ebazpena dokumentazio akademikoan islaturik geratuko da.

5.- IKASTETXEKO ZERBITZUAK.
5.1.- Jangela.
Ikastetxea Kudeaketa Zuzeneko Jangela programapean dago. Honek esan nahi du menuen aukeraketa,
janariaren prestaketa, zerbitzua eta zaintzaileak Hezkuntza Sailak kontratatutako kanpoko enpresa batek
kudeatzen dituela (AUZOLAGUN).
Zerbitzu-modalitateak:


Ikasleek aukeratutako egunetan ikasturte osoan zehar.



Kasu berezietan egun batekoa, beti aurretik abisatuta (ez-ohikoa).



Jangela ordua 14:30etik 15:00era izango da.



Medikuaren aginduz -dagokion agiria aurkeztuz- beharrezko kasuetan posible izango da dieta
berezietako menuak eskatzea.



Ikasleek Ikastetxeko sukaldean etxetik ekarritako bazkaria jateko aukera izango dute Hauspoa
dagoen egunetan.

Ordainketa:


Menuaren prezioa Hezkuntza Sailak jartzen du: 4,60€ (ohikoa eta ez-ohikoa) eta 3.30€ (garraio
eskubidea dutenak).



Hutsegiteak egun solteak badira, ez dira kuotatik deskontatuko. Gaixo egonez gero, luzerako
balitz -astebete baino gehiago-, deskontua izateko idatziz edo telefonoz jakinarazi beharko da
jangelako arduradunari.



Jangelako beka lortzen duenak doako zerbitzua du.



Familiaren batek banku-kontu zenbakia aldatu badu, edo arazo ekonomikorik izango balu,
mesedez arduradunari esan diezaiola.



Kontsulta edo argibideak nahi dituzuenean jangelako arduradunarekin hitz egin(943 89 92 93).

5.2.- Eskolaz kanpoko ekintzak.
Ekintza hauek Guraso Elkartearen bidez antolatzen dira. Bestalde, Igor Iturralde irakasleak, gurasoekin
batera, lanean dihardu hau guztia aurrera eraman ahal izateko. aurreko ikasturtean ondoko ekintzak
antolatu dira:



Euskal Dantza garaikidea.
Gimnasia erritmikoa.

Irailean emango da 2021-2022 ikasturteko eskaintzaren berri.
Hala ere, ikasleren batek beste ekintza ezberdin bat egin nahiko balu, goian aipatutako irakaslearekin
harremanetan jarri besterik ez du.
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6.- IKASTETXEKO PROIEKTUAK.
D.B.H. eta Z.I.G.
Hezkuntza Berariaz Eskuhartzeko
Proiektua (HBSP).
Bidelaguna.
STEAM.
HAUSPOA Proiektua.
Digitalizazioa.

Zailtasunak dituzten DBH 1. eta 2. maileko ikasleekin curriculuma
indartzeko.
Egoera babesgabean dauden ikasleei laguntza.
Fisika, teknologia eta musika arloetan batera eginiko proiketua.
Ikasleen emaitzak hobetzeko antolamendu berrian sakontzeko.
Ikasgai guztietan tresna digitalen erabilera IKT profila lortzeko.

BATXILERGOA
Eskola Agenda 20-30 Ingurugiro Proiektua. Ikasleek inguruarekiko duten sentiberatasuna areagotzeko.

HEZIKETA ZIKLOAK
Urratsbat Proeiktua.
Eleaniztasun Proiektua Administraritza,
Informatika eta Turismoko Zikloetan.
Administrazio Ikasleentzako Prestakuntza
Integrala: Enpresa Simulazioa.
Irakasleen Formazioa.

Ekintzailetasunaren Sustapena
Proiektua Erdi Mailako Heziketa
Zikloetan.
Lanbide Heziketa Duala Txandakako
Erregimenean.
Errutinak Sortzaileak.

Autoenpleguaren bidea bultzatzeko laneratze aukera eran.
Zenbait modulu ingelesez eta frantseseraz lantzeko.
Formakuntza Integrala Administratiboko ikasleentzako: gelan
jasotako ezagupenak praktikan jartzea sortutako eskola enpresan.




ETHAZI: Ikaskuntza kolaboratiborako erronka-lantegia.
Emozioak lantzeko baliabideak.  Turismoa: ostatua.
Genero ikuspegia.

Ekintzailetasuna bultzatzeko enpresa txiki bat sortuz eta beste
ikastetxeekin harreman komertzialak izateko.
Ikasleak bere prestakuntza tartekatuta burutzen du, aldiro
Ikastetxean bertan, aldiro enpresetan.
Berrikuntza kudeatzeko eredu bat diseinatzea eta ezartzea
honakoetan oinarrituta: aukerak behatzeko eta kudeatzeko
errutinak, ekimenak garatzekoak, ezartzekoak eta hedatzekoak.

IKASTETXE OSOA
Hizkuntzen irakaskuntzari eta erabilerari lotutako alderdien
planifikazioan datza.
 Agenda 20-30.  Praktika onak.  IKT tresnak.
Irakasleen Formazioa.
 Metotodogien azterketa eta berrikuntzak.
Hizkuntza Normalkuntza Proiektua.
Euskararen erabilera sustatzeko ekimen ezberdinak.
 DBH eta Batxilergoa: Europako ikastetxearekin eskola
trukeak.
 Heziketa Zikloak. Erasmus+ programari esker honakoak:
o Ikasleek Europako enpresetan lan-praktikak.
o Beste ikastetxeko ikasle zein irakasleei harrera programa.
Internazionalizazioa.
o Europako ikastetxeko ikasleak lan-praktikak inguruko
enpresetan.
o Bi asteko ikasle egonaldia Friedrich-Ebert-Schule,
Wiesbaden – Alemania, ikastetxean
proiektu
kolaboratibo bat garatzeko asmoz.
o Irakaslen Etengabeko Formakuntza Europan.
IT Txartela.
Informazioaren teknologien ezagutzak egiaztatzeko azterketak.
Hezkuntza Sailak bultzatutako programa geletan praktika onak
Kalitatea Hezkuntzan Proiektua.
sustatzeko.
Elkarbizitza Plana.
Ikastetxeko elkarbizitza hobetzeko diseinatutako plana.
Hezkidetza sustatzeko plana, hau da, heztea irizpide sexistak
Hezkidetza Plana.
kontuan hartu gabe.
Eskola Agenda 20-30 Ingurugiro Proiektua. Ikasleek inguruarekiko duten sentiberatasuna areagotzeko.
Batzordeak.
Irakasleak batzordetan biduko dira gai ezberdinak jorratuz.
Hizkuntza Proiektua.
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7.- KORONABIRUSAREN AURREAN ZER-NOLA JARDUTEKO PROTOKOLO
OROKORRA.

https://www.euskadi.eus/koronabirusari
-buruzko-informazioa/web01s2hhome/eu/

Ikastetxeek hartu beharreko neurrien helburua hezkuntza-jarduera presentzialaren garapena
bermatzea da, betiere COVID-19 hezkuntza-komunitatean ez zabaltzeko. Beraz, helburua da
gure ikasleek kalitatezko hezkuntza jasotzeko duten eskubidea bermatzea segurtasun- eta
osasun-baldintzetan, bai eta ikastetxean lan egiten duten pertsonentzat ere.
Badira hainbat ekintza, oro har, SARS-Cov2-ren transmisio arriskua nabarmen murrizten
lagun dezaketenak. Ekintza horiek bost lerrotan bil daitezke:
1) 1,5 metroko segurtasun-tartea mantentzea pertsonen artean. Oinarrizko neurria da,
infekzioa transmititzen duten arnas-tanten eremutik kanpo egoteko. Tanta horiek hitz
egitean edo doministiku edo eztul egitean sortu eta zabaltzen dira.
2) Maskarak erabiltzea eta arnas higienea. Arnas higieneari dagokion arloan sartzen da
infekzioa ez barreiatzeko maskarak erabiltzea, pertsonen artean hurbiltasun handiagoa
dagoenean eta pertsonen arteko segurtasun-distantzia gutxienez 1,5 metrokoa izatea
ezinezkoa denean. Doministiku edo eztul egitean, maskara erabili ezean, garrantzitsua da
erabilera bakarreko zapiak erabiltzea ahoa eta sudurra estaltzeko, edo, bestela, ukondoa
tolestea.
3) Eskuen higienea. Neurri garrantzitsua, eskuek gainazaletatik birusa transmititzeko duten
gaitasunagatik. Urarekin eta xaboiarekin egin daiteke, baita soluzio hidroalkoholikoekin ere.
4) Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena. Sarritan garbitu eta desinfektatu behar dira
pertsonekin kontaktuan dauden gainazalak. Aldian-aldian eta egokiro aireztatzea ere oso
faktore garrantzitsua da espazio itxietan kutsatzeko arriskua murrizteko.
5) Kontaktu-kopurua murriztea. Mugatu egin behar da talde-jardueretan parte hartzen duten
pertsonen kopurua. Ahal dela, jarduerak talde txikiagoetan egin behar dira, talde
egonkorrak osatuz eta segurtasun-tartea mantenduz haien artean.
COVID kasu susmagarri edo positiboen aurrean jarraitu beharreko urratsak gogoratzea
komeni da:
1) Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak
dituzten pertsonek, izan ikasle, irakasle edo bestelako langileak, ez eta COVID-19ren
diagnostikoagatik isolatuta daudenek edo etxeko berrogeialdian daudenek ere, COVID19rekin bateragarriak
diren
sintomak dituen
pertsona batekin harreman estua
izateagatik.
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2) Ikastetxean sintomatologia agertuz gero:
IKASTETXEAN COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek
aurrez aurreikusitako jarduera-protokolo bat jarraituko dute:
a) Horretarako berariaz prestatutako isolamendu-gela batera joango
jantzita). Gela horrek higiene- eta aireztapen-neurri egokiak izango
susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko
IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI abisatuko zaio, eta hark Prebentzio
medikoari jakinaraziko dio.

dira (maskara
ditu, eta kasu
da. Halaber,
Zerbitzuko arlo

b) Ikaslea bada, lagun egiten dion pertsonak distantzia-neurriak gordeko ditu eta maskara
kirurgikoa erabiliko du. Artatzen duen pertsonak FFP2 maskara erabiliko du.
c) Ikastetxeko zuzendaritza edo COVID arduraduna familiarekin harremanetan jarriko dira,
ikaslea etxera eramateko.
d) Familia bere osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da argibideak jarraitzeko.
e) Hezkuntza Saileko langilea bada, isolatu egingo da (maskara kirurgikoarekin), eta etxera
joango da zentroko zuzendaritzari jakinarazi ondoren. Azken hau Lan Arriskuen
Prebentziorako Zerbitzuarekin harremanetan jarriko da berehala.
enpresa
bateko
edo
Administrazio
Orokorreko
langilea
bada,
f) Beste
ikastetxeko zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntzako Prebentzio
Zerbitzuari jakinaraziko die, eta hauen jarraibideak beteko dira.
g) Eraginpeko
pertsona
kasu
susmagarritzat joko da, eta
etxean isolatuta egon beharko
du
proba
diagnostikoen
emaitzak izan arte, Osasun
Sailaren COVID-19ren Zaintza
Epidemiologikoko
Protokoloan
adierazitakoaren arabera.
h) Kasuaren
emaitza
diagnostikoa eskuratu arte,
ez
da
kontaktu
estuei
buruzko ekintzarik adieraziko,
eta
irakaskuntza-jarduerak
normaltasunez jarraituko du,
higiene-neurriak
zorroztuz.
Kasua
berresten
bada,
kontaktuen azterketa egingo
da hezkuntza-eremuan zein
hezkuntza- eremutik kanpo,
kontaktuak
ezarrita
dagoenaren
arabera
identifikatuz, sailkatuz eta
haien jarraipena eginez.
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