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1. JUSTIFIKAZIOA: ABADIÑOKO INSTITUTUA 

1.1. Aurkezpena eta zuzendaritza taldearen identifikazioa 

 

Abadiño BHI Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu publikoa da. Gaur egun, 334 ikasle, 

52 irakasle (22 behin-betikoak), 2 langile ez-irakasle, subalterno bat eta administrari bat gara. 

Ikasleria, Traña-Matiena eta Zelaieta eskoletatik datoz. Azkenengo ikasturteetan ikasle kopurua 

igo denez, maila bakoitzean 4 lerro ditugu. 3. eta 4.mailetan, talde bi  Dibertsifikazio taldeak dira, 

aurten 2.zikloko maila bietan izatea lortu dugu lehenengo aldiz, bestela orain arte Berrizeko 

institutuarekin konpondu gara beraien ikasle batzuk programa honetan jasotzeko eta baita gureak 

haienera bidaltzeko ere. 

Nik, Marta López de Mendoza Laburuk, zuzendaritza proiektua aurkezten dut, horretarako iaz 

konpromisoa hartu bainuen Hedatze Proiektua eskuratzeko eta ezinbestekoa jotzen baitut 

zuzendaritzaren egonkortasuna plangintza estrategikoak sustatzeko. 

Abadiño BHI-k iaz 25. urteurrena ospatu arren, behin baino ez da zuzendaritza proiektu bat 

aurkeztu eta orain dela 10 urte, beraz, hau bigarrena izango da.  

25 urte daramatzat irakaskuntza publikoan, DBHn hasi nintzen lanean eta azkenengo 

ikasturteetan LHn izan nintzen. Ikastetxe honetan 3 ikasturte baino ez daramatzat, PT lez heldu 

nintzen eta nire bigarren urtea da zuzendari moduan. Herri honetako Zelaieta eskolatik heldu 

nintzen, Amaraberri metodologiatik, eta honek aukera eman dit ikasle eta familiak ezagutzeko eta  

etorkizunera begira, eremuka lanean aritzea izan daitekeena ikuskatzeko. 

Aurten familien partaidetza bultzatzea izan dut helburu eta Hedatze bozketan guraso %88k hartu 

zuen parte eta OOGrako egin berri diren hauteskundeetan 14 guraso lortu ditugu (iaz guraso 

bakar bat baino ez geneukan). IGEko kideekin etengabeko komunikazioa mantentzen dut eta 

institutuko ekintza osagarrietarako haien laguntza eta Abadiñoko udalarena dugu. 

Zuzendaritza taldea 3 kidez osatuta dago. Nirekin batera Zuzendaritza Talde berrian Aitor 

Omaetxebarria Villa ikasketaburu eta Itxaso Naverán Urquiaga idazkari egongo dira. 
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1.2. Zuzendaritza-proiektuaren lehentasunak 

 

Bizikidetza arduraduna izanda, pertsonen arteko giro ona sustatzea dut helburu eta lortu ditugun 

proiektuak egikaritzea eta garatzen joatea. Horretarako, eta proiektu hau demokratikoki 

eraikitzeko helburuz, bost lankidez osatutako lantalde bat eratu dut.  

Ikasleen ongizatea eta arrakasta ardatz izanda, ikastetxea hobetu eta ahaldundu nahiko nuke, 

betiere familien parte-hartzea kontuan hartuta. Emaitza akademikoak hobetzeko nahian, 

aniztasuna aintzat hartuko dugu bere osotasunean. Hori dela eta, LOMLOE lege berriaren 

ezarpenerako antolaketa eredu berriak malgutasunez txertatzen joango gara. 

Eraldaketa pedagogikoaren planifikazioa, konpetentzien garapena eta ardatz curricularrak 

integratzeko, irakasleriarentzako formazioa bermatuko dugu hurrengo ikasturteetan.  

1.3. Prozesuaren deskribapena 

 

Proiektua hau egiteko ikastetxearen barne eta kanpo egoera aztertu nahi izan dugu: batetik, 

ikastetxeko dokumentuak oinarri hartu ditugu; bestetik, hezkuntza komunitateak erantzundako 

asebetetze inkestak behatu ditugu. Honela, gure errealitatea hobetzeko ditugun beharrak 

detektatu eta lehentasunak sailkatuz, helburuak zehaztu ditugu. 

Hausnarketa prozesu honen berri ematen joan gara oraingo zuzendaritza taldean,  mintegiburuen 

bileretan, IGEn, hezkuntza komunitate osoari zabaltzeko nahian. Guztien ekarpenak entzunda, 

helburuak lehenetsi dira eta bete beharreko ekintzak txertatzen hasi gara. 

Etorkizunera begira, era bateratuan jarduteko asmoz, sakonean landuko ditugu eskola 

komunitateko kideen arteko komunikazioa, ikasketa prozesuaren ebaluazioa eta helburuetatik 

ekintzetara eramango gaituzten jarraipen adierazleak.  
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2. IKASTETXEAREN AZTERKETA DIAGNOSTIKOA 

 

Abadiño BHI Durangaldeko Abadiño udalerrian dago, Matienako auzoan. Hamahiru auzoz 

osatutako herri anitza da, baserri guneak eta industrialak nahasten dituena. Ikastetxea tamaina 

ertainekoa izanda, ikasle guztiak ezagutzeko aukera daukagu. Abadiñoko auzoetako nerabeez 

aparte, ikasle migranteak ere baditugu. Batez ere, Ameriketatik etorri zaizkigu aurten, eta %2a 

ez bada ere, euskalduntzeko baliabideak berehala eskura jarri dizkiegu, egokitzapena errazteko 

asmoz.  

Abadiño BHI-ko instalazioak udalarenak dira. Bertan, jatorrizko 17 ikasgela ditugu (Gela 

Egonkorra barne), liburutegia, laborategia, musika gela, plastika gela, teknologia tailerra, 

informatika gela, ortua, kirol instalazioak (frontoia, polikiroldegia, futbol zelaia eta saskibaloi 

zelaia), mintegietako bulegoak, PT gela, hiru bikoizketa gela, irakasle gela, administraria eta 

bedelarentzako gunea, zuzendaritza, erabilera anitzeko gela bat, tresna digitalen gela, 13 komun. 

4 solairuko gure eraikina bi eskailerek egituratzen dute, ebakuazio planean funtsezkoak direnak. 

Zelaieta LHko ikasleria etortzeko garraio zerbitzua dugu eta Matiena LHko jantokia erabiltzen 

dugu bazkaltzeko zerbitzua eskaintzeko. Hedatze Proiektua eta euskara errefortzuak direla eta, 

aurten astean bizpahirutan erabilera anitzeko gela egokitu dugu jantokiko zerbitzurik nahi ez duen 

ikasleriak bazkaldu dezan. 

Gela guztietan pantaila digitala dugu eta ikasle guztiek ordenagailu bana dute jakintzagai guztiak 

modu digitalean landu ahal izateko. Iaztik Digitalizazioan murgilduta gabiltza eta aurten 

klaustrokide guztiak horretan ari gara, BeAtar, Bidaideen eta IKT arduradunaren laguntzari esker.  

Digitalizazioaz aparte, hainbat proiektutan murgilduta gaude: Ulibarri programan (Hizkuntza 

Normalkuntza), Steam (gure kasuan, robotika proiektua), Agenda 2030, eta aurten guretzat 

berriak diren Irakurketa Plana, Hedatze eta Bidelagun. 

Curriculum berriaren ezarpena dela eta, aurten 1. zikloan errefortzu gehiago txertatu ditugu 

bigarren irakasle bat gehituz matematikan, euskaran, gaztelanian, ingelesean. Halaber, ko-

tutoreak jarri ditugu aniztasunari eta ikasleen egoera emozionalari arreta gehiago emateko 

asmoz. 
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2.1.Ikastetxeko barne-analisia 

 

Irakasleria astean behin mintegika elkartzen da, besteak beste, Lomloe legeak suposatzen duen 

eraldaketaren antolakuntza eztabaidatzeko eta adosteko. 

Eskola porrota baxua da, iaz % 1a baino ez zen joan titulazio barik eta 1.ziklotik % 2 baino ez 

doa oinarrizko Lanbide Heziketara. 

Ikasleria entzuna sentitzen da, gustura eta lasai dator, giro lasaia eta zaindua dagoela dio.  

Laguntza behar izanez gero, argi dute nora jo behar duten. 

ED22-ko emaitzen arabera, Euskadiko bataz bestekoaren gainetik gabiltza jakintzagai guztietan, 

matematikan eta ingeleran izan ezik. Datu hauek arlo horietako irakasleen hausnarketa eragin 

dute.   

Ikastetxe mailan, oro har, ikas-irakas prozesuan ahulezia hau antzematen da: ikasleriak ez dauka 

bereganatuta ikasteko teknikarik eta irakasleriak ez dauka sistematizatuta horiek lantzeko 

antolaketa koordinaturik. Hori dela eta, aurten Hedatzen tailer moduan martxan jarri duguna, 

datorren urtetik aurrera, ikastetxe mailan sistematizatzeko helburua dugu.  

Bestalde, gure artean harreman onak eragiteko asmoa dugu eta elkarbizitza positiboa bultzatzen 

dugu baina denbora faltagatik komunikazio falta antzematen da. 

Azkenik, ikastetxeko proiektuak oso definituta daude baina zaila da komunitate osoaren 

inplikazioa izatea. 

2.1. Abiapuntu esparrua: testuinguruaren analisia 

2.1.1.Barne analisia 

 

BARNE EGOERA-

ANALISIA 

INFORMAZIO 

ESANGURATSUA 

INDARGUNEAK-

AHULEZIAK 

Ikasleriak ez dauka 

ikasteko ohiturarik ezta 

teknikarik. 

 

Ikasle batzuk ez dakite 

nola ikasi, nola atera ideia 

garrantzitsuak, ezta 

informazioa nola sailkatu 

ere. 

INDARGUNEAK: teknika 

onak dituzten ikasleak  

besteak trebatzen ari dira 

Hedatzen. DC-ko talde bi 

ditugu aurten. 
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AHULEZIAK: ikasteko 

teknikak ikaste prozesuan 

txertatzeko sistematizazio 

falta. Ezin dugu ziurtatu 

hurrengo ikasturtean DC 

izango dugun. 

Eskola komunitateko 

kideen arteko 

komunikazioa indartzeko 

beharra koordinazio 

eraginkorra izateko. 

Irakasleon arteko 

informazioa ez da beti 

sasoiz ailegatzen. Erabaki 

bateratuak hartu beharko 

genituzke modu adostuan 

jokatzeko.  

INDARGUNEAK: BAT 

taldea informazioa 

partekatzean arreta gehiago 

jartzen ari da. Aurten ikasle 

eta familien partetik dugun 

inplikazioa handiagoa da.   

AHULEZIAK: 

komunikaziorako tresna 

digitala sistematikoki 

erabiltzeko falta eta 

tutoreak ez diren irakasleak 

koordinatzeko unerik eza.  

Harrera planean ezarritako 

komunikabideen 

eraginkortasun eza (web, 

gmail, calendar). 

Gurasoek ez omen dakite 

emaitzak eskasak direla 

ebaluazioa iritsi arte. 

Proiektuen garapenean 

inplikazio falta.  

Proiektu bakoitzaren 

arduradunaren ardura 

baino ez da antzematen. 

INDARGUNEAK: digitalki 

dokumentazioa begiratzen 

eta berrizten hasi gara. 

AHULEZIAK: proiektuetan  

komunitate osoaren 

inplikazio falta. Irakasle 

askoren ez-egonkortasuna. 
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2.1.2. Kanpo analisia 

 

KANPO EGOERAREN 

ANALISIA  

ALDAGAIAK 

DATUAK eta INFORMAZIO 

ESANGURATSUA 

MEHATXUAK eta AUKERAK 

Biztanleria eta migrazioa 7.722 biztanle daude  

Abadiñon 

%8,20 atzerrian jaioa 

AUKERAK: 13 auzotan 

sakabanatuta dagoen herria da 

MEHATXUAK: jaiotza tasaren 

beherakada 

Kultura anitza eta gizarte 

bilakaera 

Biztanleen jaiotze-tokia: 

-Bizkaian %67,7 

-Araban %0,5 

-Gipuzkoan %5,2 

-Beste probintzietan %18,4 

-Atzerrian %8,20 

AUKERAK: kultura aniztasuna 

MEHATXUAK: euskararen 

erabilera ez sustatzea 

Udalaren testuinguru 

soziolinguistikoa 

Ama hizkuntza: 

- 2.415 biztanle euskaradun 

- 4.189 biztanle gazteleradun 

- 665 elebidun 

- Beste hizkuntza batzuk 355 

biztanle 

Euskararen erabilera: 

- 1394 biztanle euskaraz 

- 4560 biztanle gaztelaniaz 

- 1355 biztanle elebidun 

- 199 beste hizkuntzetan  

AUKERAK: hizkuntza 

aniztasuna 

MEHATXUAK: euskararen 

erabilera ez hedatzea 

Udalaren testuinguru sozio-

ekonomikoa 

Errenta pertsonala per capita: 

19.760€ 

AUKERAK: industriagunea dago 

eta enpresa asko daude 

MEHATXUAK: bekadunak gero 

eta gehiago dira 
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Hezkuntza Saila, 

Berritzegune, udal zerbitzuak 

eta Gobernuz Kanpoko 

Erakundeekin esku-hartzeak 

Oro har, departamentutik eta 

udaletxetik ailegatzen zaigun 

eskaintza guztia 

aprobetxatzen dugu 

AUKERAK: BeAtarren lanpostu 

berria eta Digitalizazio taldearen 

lana 

MEHATXUAK: Curriculum 

Berriaren inguruko 

ezjakintasuna eta 

formakuntzarako denbora eza 

Inguruneko bi eskolekin  

harremanak  

 

Ailegatzen zaigun 

ikasleriaren informazio falta 

izaten dugu askotan 

taldekatzeak egiteko. 

Inguruneko bi eskolekin 

harremana mugatua izan da. 

AUKERAK: matrikulazio garaian 

LH-ko zentro bietako familiei 

gure ikastetxeari buruzko 

informazioa eskaini behar diegu. 

Herriko institutua aukerarik 

onena dela aldarrikatzeko 

beharra. 

MEHATXUAK: baliabide falta 

zerbitzu guztiak eskaintzeko. 

Ikasle batzuk aurten ez dira 

gure ikastetxera etorri. 

Udalerriak dituen 

erakundeekin harremanak  

Gehienetan institutuan egiten 

duguna ez dugu herri mailan 

zabaltzen. 

Herritarren beharrak ezagutu 

eta horretarako laguntza 

eskaini daiteke. 

AUKERAK: erakusketak 

zabaldu, Kultur Etxera eraman, 

nagusien egoitzarekin elkar-

lanak egin. 

Gizarte-zerbitzuei laguntza 

eskaini.  

MEHATXUAK: erakunde batzuk 

ikastetxeko barneko araudia ez 

betetzea. 
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2.2. Indarguneak eta hobetzeko eremuak 

 

INDARGUNEAK 

 

HOBETZEKO EREMUAK 

 Ikaste prozesuaren eraginkortasuna 

bermatzeko Irakurketa Plana txertatu dugu. 

 Irakasleriaren komunikazio kanalean e-mail 

taldeak ditugu. 

 Ikastetxeko hainbat proiektu berri jarri ditugu 

martxan (Hedatze, Bidelagun, Irakurketa 

Plana, Steam). 

 Familientzat informazioa web orrialdean, e-

mailez eta Calendarren zabaltzen dugu. 

 Familiek ikaste-prozesuari dagozkion 

erabakiak hartzen parte hartu dute eta 

OOGko kide berri gehiago aurkeztu dira. 

 Udaletik proposatzen dituzten ekintza 

guztietan parte hartzen dugu eta lankidetza 

ildo berri bat hasi dugu. 

 Irakasleria Digitalizazio formakuntza 

jasotzen ari da. 

 Ikasteko teknikak era koordinatuan 

irakatsi eta irakurketa plana indartu. 

 Irakasle taldeak era bateratuan jokatu 

etengabeko komunikazioa eta 

koordinazioa bermatuz. 

 Proiektuetan jakintzagai desberdinak eta 

komunitate osoa (baita udala eta 

eragileak ere) inplikatu. 

 Harrera plana eta komunikazio bideak 

indartu. 

 Ikastetxea herrira zabaldu eta 

komunitatean eragile aktibo bilakatu 

(generazio arteko proiektua). 

 Aniztasunari erantzun integrala eman. 

 Trantsizio plana martxan jarri.  
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3. ERRONKAK (HOBETZEKO EREMUAK) HELBURU BIHURTZEN 

 

ERRONKETATIK HELBURUETARA 

ANALISIAREN ONDORIOAK KONPETENTZIEN 

LOTURA 

HELBURUA ZEHAZTU 

Hobetzeko eremua 1: 

Garapen pertsonala, soziala eta 

ikasten ikasteko konpetentzia 

garatu. 

Hezkuntza Sailaren Ildoa: 

Curriculum berriaren ezarpena, 

Digitalizazio Plana, Irakurketa 

Plana. 

 

K-5: ikasle guztien 

arrakasta. 

K-2: eraldaketarako 

antolaketa. 

 

Ikasturte berrirako trantsizioa 

indartu. Ekintza plana berriztu 

Curriculum berria aintzat hartuta, 

ikaste prozesua sistematikoki 

ebaluatu ICPn, programazioetan eta 

aniztasunaren trataera Berrikuntza 

Planean islatuz, IDU ikuspegia 

bultzatuz, euskara ardatz,  ikasleen 

irteera profila oinarri hartuta. 

Ikasteko Teknikak garatu. Aurten 

abian dugun Irakurketa Plana 

ebaluatu eta hobekuntzak ezarri. 

Hobetzeko eremua 2: 

Irakasle taldeak irakaskuntza 

bateratu  eta beraien arteko 

komunikazioa indartu. 

Hezkuntza Sailaren Ildoa: 

IDU (ikaskuntza diseinu 

unibertsala). Berrikuntza Plana 

K-2: eraldaketarako 

antolaketa 

K-9: parte-hartze 

demokratikoa 

Eraldaketarako antolaketa zehaztu 

ikastetxeko plangintzan, 

inklusibitatea indartuz, talde lana 

bultzatuz eta ardurak banatuz, 

guztiok koordinatuz, era bateratuan 

jokatzeko komunikazio une gehiago 

txertatu. 

Hobetzeko eremua 3: 

Diziplinartekotasuna  sustatu 

ikastetxeko proiektuetan 

txertatuz eta guztionak bihurtuz, 

beti genero ikuspegia, ongizate 

emozionala, jasangarritasuna 

eta digitalizazioa bermatuz. 

K-3: lidergo 

pedagogikoa 

K-10: kanpo 

harremanak 

 

 

 

Curriculum berria ezartzeko 

irakasleen formazioa indartuz eta 

ikasleen beharrei erantzuna 

emanez, ICP (ikastetxeko 

Curriculum Proiektua) berriztatu, 

betiere euskararen erabilera ardatz 

hartuta. 
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Hezkuntza Sailaren Ildoa: 

Aniztasuna trataera, ongizate 

emozionala bermatzeko 

neurriak, ikastetxeko proiektuak 

eta planak, Berrikuntza Plana. 

 

 

 

 

Hobetzeko eremua 4: 

Etengabe hobetzeko esparruak 

behatu plangintza estrategikoa 

garatzeko. 

Hezkuntza Sailaren Ildoa: 

IHP, IUP, Ikastetxeko Plan 

Estrategikoa. 

 

K-1: plangintza 

estrategikoa 

K-8: elkarrekin 

ikasten duen 

komunitatea 

Testuingurua kontuan hartuta 

hezkuntza komunitatearen iritziak 

jaso, aztertu eta hobekuntzarako 

esparruak identifikatu, gainbegiratu 

eta ebaluatu helburu estrategikoak 

zehazteko. 

Hobetzeko eremua 5: 

Harrera Planetik hasita  

Elkarbizitza positiboa ezarriz, 

pertenentzia sentimendua eraiki. 

Gatazken konponbideari 

ikuspegi hezitzaile eta 

pedagogikoa eman, indarrean 

den araudia errespetatuz. 

Hezkuntza Sailaren Ildoa: 

Bizikidetza Plana, BAT taldea, 

indarkeria matxistaren aurkako 

protokoloa eta suizidioren 

aurkakoa. 

 

K-7: elkarbizitza 

positiboa 

K-6: printzipio etikoak 

K-4: lidergo 

partekatua 

Atxikimendua eta lankidetza ardatz 

hartuta, probentzioa landu 

elkarbizitza positiboa eraikitzeko. 
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4. HELBURUETATIK EKINTZETARA 

 

HELBURUETATIK EKINTZETARA 

LEHENETSITATKO 

HELBURUAK 

EKINTZA JARRAIPEN ADIERAZLEAK DENBORALIZAZIOA 

 

 

 

23-24 

 

 

 

 

24-25 

 

 

 

25-26 

 

 

26-27 

 

1.helburua 

Ikasleen arrakasta 

sustatu, ikuspegi 

inklusibotik ikasteko 

teknikak modu 

bateratuan irakatsiz, IDU 

ikuspegitik eta euskara 

ardatz, digitalizazioa 

tresna nagusi bihurtuz,  

ikasleek irteera profila 

berenganatzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikas tekniken denboralizazioa 

mailaka zehaztu 

Ikasteko teknikak mintegika 

aztertu eta profesionalen 

artean modu egokian banandu 

(irakurketa teknikak, lan 

monografikoak, Cornell  

apunteak, buru-mapak, 

kontzeptu-mapak, oroimena 

hobetzeko teknikak 

“flashcards”, antolatzaile 

grafikoak) eta eredu horiek 

gure jakintzagaietan eduki lez 

sartu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Aniztasunaren trataera 

inklusioz bermatu 

 

 

 

 

 

 

 

Jarduketa Plan 

Pertsonalizatuak (JPP) 

orientatzailearen laguntzarekin 

idatzi dira. 

Programazio guztietan ziurtatu 

dugu aniztasunaren trataera 

jasota dagoela eta IDU 

ikuspegitik ikas-egoerak 

planteatu ditugu. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Kanpo zein barruko 

ebaluazioak eraldaketarako 

erabili (ED eta barruko frogak 

eta txostenak) 

Irakasle taldeak ikasteko era 

sistematizatu du. 

Programazioen izaera  bizia 

sustatu dugu,  horiek etengabe 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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zabalik mantenduz eta 

ebaluazio hezigarria hedatuz. 

Profil desberdinetako 

ikasleriaren baliabideak  

ziurtatu 

Hedatze eta Bidelaguna 

proiektuak mantendu ditugu   

ikasleen aniztasunari 

erantzuteko. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Leundu ikasturte aldaketa 

egokitzapenak txertatuz  eta 

ikasle eta familien 

iradokizunak kontuan hartuz  

Ikasturte hasieran ikasle 

bakoitzaren beharrak aztertu 

dira talde dinamika 

aproposenak sortzeko. Ikasle 

berrien aurreko ikastetxeko 

irakasleriarekin koordinazioa 

eta transferentzia behar den 

moduan antolatu da ahalik eta 

talde heterogeneoenak 

sortzeko eta trantsizioa 

errazteko.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Irakasle taldeak emaitzak 

aztertu esku-hartze 

eraginkorra gauzatzeko 

Orientatzailea eta berrikuntza 

arduradunekin hobekuntzak 

Berrikuntza Planean jaso dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ikasleriaren jarraipena indartu Orientatzailearen jarraipena 

Hedatze Proiektuan ere gehitu 

da orientazio lanerako euskarri 

gehiago egon daitezen. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Metodologia bateratu Barruko formazioen bitartez, 

metodologia desberdinak 

elkarbanatu dira eta 

adostasunetara iritsi gara. 

  

X 

 

X 

 

X 

Konpetentzien lorpena ardatz 

duten irakaste-ikaste 

prozesuak bultzatu 

Konpetentzien ebaluazio 

errealerako tresnak ezagutu, 

adostu eta aplikatu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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2.helburua: 

Irakasleriaren 

komunikazioa areagotu, 

koordinazio uneak 

gehituz eta eraldaketa 

pedagogikoan modu 

bateratuan guztiok 

aritzeko metodologia argi 

izateko. 

 

 

 

 

Zuzendaritza Taldeak 

berrikuntza bultzatu, 

informazioa sasoiz eta modu 

bateratuan zabalduz 

 

Hurrengo ikasturteetan 

formakuntza orduak 

koordinaziorako erabili dira, 

Curriculum berriak agintzen 

duenaren arabera. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Irakasleek jasotzen dituzten 

mezuak irakurtzen dituztela 

ziurtatu 

Jasoketaren konfirmazioa 

eskatuko da.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ikastetxeko irakasle guztiek 

ebaluazio saioetan eta 

batzarretan parte hartzea 

Sistematizatu da G.E.-ko 

irakasleek ere ebaluazio 

saioetan parte-hartzea. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ikuspegi globalizatua izateko 

guztion behaketak jaso 

Dokumentu bateratu batean 

ikasleen jarraipena egin da.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Zikloka koordinatzaile bat 

izendatu 

 

 

Dinamizatzaile hauen bitartez 

informazioa helarazi eta 

harreman akademikoak eta 

sozio-kulturalak indartu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Informazio esanguratsuena 

eskuragarri jarri 

 

Drive-an gelaka informazio 

orokorra dokumentu bakar 

batean (jakin beharreko 

guztiarekin) batu da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

3.helburua: 

Diziplinartekotasuna 

sustatu ikastetxeko 

proiektuak bultzatuz 

ikaste prozesua 

aberasteko. 

 

 

 

Saiatuko gara batera arituko 

diren jakintzagaien mintegiak 

ordutegi berdinean ipini 

Ordutegiak egitean, afinitate 

bereko mintegiak lotu ditugu. 

  

X 

 

X 

 

X 

Ikastetxean aurten txertatu 

ditugun proiektu berriak 

mantendu (Hedatze, 

Bidelagun, Steam) eta 

aberasgarriak izan daitezkeen 

beste batzuetarako parte-

hartzea sustatu 

Deialdietako baldintzak bete 

eta gure beharren arabera 

egokitu dira (zehaztu 

Hedatzen gainditu gabeetatik 

kanpo parte hartzeko 

baldintzak) kalitatezko 

errefortzu saioak eskaini dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Proiektuak eguneratu eta 

Curriculum berrien beharren 

arabera moldatu 

Berritzeguneak eskaintzen 

dituen saioetara joan gara 

proiektua eguneratuta izateko. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Proiektuak guztionak bihurtu 

 

Proiektuetako partaidetza 

banandu da arduraduna 

koordinatzaile bihurtuz. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Zuzendaritza taldeak 

proiektuetako sustatzailea izan 

jakintzagai desberdinen artean 

Astero gainbegiratu dira 

mintegika jakintzagai 

desberdinen arteko loturak eta 

elkar-lana. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ikas-egoerak programazioetan 

txertatu 

 

Programazioetan diziplinarteko 

ikas-egoerak txertatzen hasi 

gara. 

  

X 

 

X 

 

X 

4.helburua: 

Lerro estrategikoak 

diseinatu kanpoko eta 

barneko analisiak aintzat 

hartuta Berrikuntza 

Plana etengabe 

berrizteko. 

 

 

Digitalizazio Plana ikas-

egoerak sortzeko tresna 

bilakatu 

Baliabide banku bat sortu da 

eta ahal den heinean, aplikatu 

da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Mintegietan jardun mailak 

aztertu ebaluazioa 

ahalbidetzeko 

Ikas-egoerak ebaluatzeko 

deskriptore operatiboak eta 

jardun mailak zehaztu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ebaluazioa  LOMLOEra 

egokitu 

 

 

Prozesuaren eta irakaskuntza 

praktikaren ebaluazioa egin 

eta gero, hobekuntza plana 

egin da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Irakurketa Plana garatu eta 

horren ildotik idazmenerako 

plana planifikatu 

Irakurketa Plana jarraitu 

garatzen eta idazmenerako 

plana planifikatzen hasi gara. 

 

 

  

X 

 

X 

Aniztasun plana gure 

testuinguruaren arabera sortu 

Aniztasun plana sortzen hasi 

gara. 

 

X 

   

Mintegietan zikloka 

konpetentzia espezifikoen eta 

ebaluazio irizpideen 

mailakatzea 

Zikloan, mailaka konpetentzia 

espezifikoak eta ebaluazio 

irizpideak zehaztu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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AJA lege berriaren arabera 

moldatu 

 

 

Ikastetxeko Antolakuntza 

Jardueraren Araudia urtero 

eguneratu eta behar beste 

moldatu da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

IHP berriztu eta eguneratu 

 

 

Hezkuntza komunitatearen 

eskaerak jaso, analisia egin 

eta 2024-25erako bukatu da. 

  X  

ICP Curriculum berrira moldatu  

 

2026-27 ikasturterako 

ikastetxeko curriculum 

proiektua eguneratuta utzi da. 

   X 

Berrikuntza pedagogikoari 

buruzko  informazioa helarazi 

 

Berrikuntzako albisteak 

klaustroan zabaldu dira eta 

mintegietan horren inguruan 

lanketa egin da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

5.helburua: 

Elkarbizitza positiboa 

landu, pertenentzia eta 

elkarlana bultzatuz, 

probentzioa lantzeko. 

 

 

 

 

Harrera plana gainbegiratu 

testuinguruari urtero egokituz 

Ongizate arduradunak eta BAT 

taldekideek plana moldatu 

dute arau berriei egokituz. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Korporatibismoa landu eta 

irakasleriaren elkarbizitza 

bermatzeko neurriak hartu 

Irakasleriarenganako 

errespetoa eta duintasuna 

bermatu da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elkarbizitza Plana 

formazioetan zabaldu 

sentsibilizazioa garatzeko 

Elkarbizitza Plana 

testuinguruaren arabera 

eguneratu da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Irakasleria eta 

ikasleriarentzako interakzio 

positiborako ekintzak 

planifikatu 

Ikasturte hasierako trantsizio 

joko eta ekintza kooperatiboak 

bultzatu dira. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Ikastetxeko Guraso Elkartea 

informatuta izan eta haiekin 

lankidetzan jardun  

IGE-k parte hartu du 

ikastetxeko ekintza 

osagarrietan (hiruhileko 

bukaeran, San Blasetako 

ekintzetan, Ikasketa-

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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bidaiarako, ikasturte 

bukaerako jaialdian). 

 Ez-irakasleak (hezitzaileak, 

administraria, bedela) 

hezkuntza komunitatean 

partaide sentiarazi 

Ez-irakasleekin koordinatzeko 

bilerak egin dira.  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 Ikasleria formatzea bizikidetza 

kaltetzen duten egoerak 

kudeatzeko 

Ikasle laguntzaileak 

programa abian ipini da. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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5. PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOA 

 

Abenduaren 21ean e-mailez gurasoei komunikatu genien Zuzendaritza Proiektu berria 

aurkeztuko genuela. Horretarako, asebetetze inkesta betetzera gonbidatu genituen, Hedatze 

deialdirako bozketa zabaldu zenean bezala. Hurrengo egunean, gelaz gela  ikasleriarengana 

hurbildu ginen iradokizunak jasotzeko asmoz. 

Irakasleriari galdetegia ere pasatzen zaio eta batez ere, bizikidetzako kontuetako jasoketa egiten 

da. 

Abenduaren 21eko klaustroan deialdia zabaldu zen  eta ez da beste Zuzendaritza Proiekturik 

aurkeztu. OOG berriaren izendapenaren ondoren (aurten hauteskundeak gauzatu ditugu) aipatu 

genuen zuzendaritza proiektua aurkeztuko dugula hurrengo lau ikasturteetarako eta 

batzordearen eraketaren berri emateaz aparte, prozeduraren nondik-norakoak eta datak 

jakinarazi  ziren. 

Proiektua ez-ohiko deialdi baten bidez martxoaren 1ean aurkeztuko da Klaustroaren eta OOG-

ren aurrean. Aldez aurretik, zuzendariak hezkuntza komunitateko kideei proiektua bere 

osotasunean helaraziko die legea jarraituz. Bilera bietan, isilpeko bozketak  egingo dira 

klaustrokide bi eta OOG-ko beste  kide bi (eta dagozkien bina ordezko) Hautaketa Batzorderako 

izendatzeko, eta hurrengo egunean, kide horien izenak jakinaraziko dizkiogu ikuskariari. 
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ZUZENDARITZA PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIO PROZESUA 

NORK Zuzendariak edota Ikasketa Buruak 

NORI Irakasleei Ikasleei Gurasoei Ez-irakasleei 

NOLA 

ETA NON 

Ikastetxean, 

zuzendariak 

azalduta edota 

Ikasketa Buruak 

ordezkoei harrera 

egiten zaienean. 

Ikastetxean, 

zuzendariak 

OOGan 

aurkeztuta 

Ikastetxean, 

zuzendariak 

OOGan 

aurkeztuta 

Ikastetxean, 

zuzendariak 

OOGan 

aurkeztuta 

NOIZ 

Proiektua Sharen 

ikusgai izango dute. 

Hurrengo urteetan 

hasierako klaustroan 

eta ordezkoak 

etortzen direnean. 

Azkeneko klaustroan 

proiektuaren 

ebaluazioa egingo 

da. OOGan ere 

jarraipena egingo 

zaio. 

Urtero OOGan 

jarraipena egingo 

zaio eta ikasturte 

hasieran 

geletako 

ordezkariei 

zabalduko zaie. 

 

Lehenengo 

OOGan 

berrikusiko da, 

ikasturtero.. 

OOGaren 

biltzarretan 

jarraipena egingo 

zaio. Web 

orrialdean 

familiek Proiektua 

izango dute 

ikusgai. Kurtso 

hasierako bileran 

ere aurkeztuko 

da. 

Lehenengo 

OOGan 

aurkeztuko da, 

ikasturtero. 

OOGaren 

biltzarretan 

jarraipena egingo 

zaio 
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6. PROIEKTUAREN JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA DOIKUNTZA 

2023-2027 KOADROA 

 KONPETENTZIAREN 

LOTURA 

HELBURUAK LORPEN ADIERAZLEAK (SMARTS) DENBORALIZAZIOA 
23-24 24-25 25-26 26-27 

1.H  

K-5: ikasle guztien 

arrakasta 

 

K2: eraldaketarako 

antolaketa 

 

K-3: lidergo 

pedagogikoa 

 

1.helburua: 

Ikasleen arrakasta 

sustatu, ikuspegi 

inklusibotik ikasteko 

teknikak modu 

bateratuan irakatsiz, 

IDU ikuspegitik eta 

euskara ardatz, 

digitalizazioa tresna 

nagusi bihurtuz,  

ikasleek irteera 

profila 

berenganatzeko. 

 

 

- Ikasleriaren emaitzak hobetu dira. 

 

 

- Inklusibitatea eta aniztasuna IUP-ean txertatu 

dira. 
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2.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K-3: lidergo 

pedagogikoa 

 

K-9: parte-hartze 

demokratikoa 

 

K-2: eraldaketarako 

antolaketa 

 

K-8: elkarrekin ikasten 

duen komunitatea 

 

 

 

2.helburua: 

Irakasleriaren 

komunikazioa 

areagotu, 

koordinazio uneak 

gehituz eta 

eraldaketa 

pedagogikoan modu 

bateratuan guztiok 

aritzeko metodologia 

argi izateko. 

 

-Irakasleen arteko komunikazio bideak indartu 

dira. 

 

 

-Programazioetan metodologia bateratua txertatu 

da. 
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3.H  

 

K-1: plangintza 

estrategikoa 

 

K-3: lidergo 

pedagogikoa 

 

K-5: ikasle guztien 

arrakasta 

 

K-4: lidergo partekatua 

 

 

 

3.helburua: 

Diziplinartekotasuna 

sustatu ikastetxeko 

proiektuak bultzatuz 

ikaste prozesua 

aberasteko. 

 

 

 

-Ikas-egoerak programazioetan txertatu dira. 

 

 

-Martxan dauden proiektuak mantendu dira. 

 

 

-Proiektu guztien memoriak ikastetxeko memorian 

gehitu dira. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
 

  
 

 
  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 
  

4.H  

K-8: elkarrekin ikasten 

duen komunitatea 

 

K-6: printzipio etikoak 

 

K-1: plangintza 

estrategikoa 

 

K-4: lidergo partekatua 

 

 

 

4.helburua: 

Lerro estrategikoak 

diseinatu kanpoko 

eta barneko 

analisiak aintzat 

hartuta Berrikuntza 

Plana etengabe 

berriztua izateko. 

 

 

 

-Ebaluazio hezitzailea sustatu da. 

 

 

-Aniztasun Plana egin da. 

 

 

-AJA egokitu da. 

 

 

-IHP berritu da. 

 

 

-ICP egin da 
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Nahiz eta proiektu honen ebaluazioa etengabekoa izan, ikasturte bukaeran islatuko da txantiloi honetan eta aintzat hartuko da IUP dokumentua 

programatzeko. 

5.H  

K-7: elkarbizitza 

positiboa 

 

K-10: kanpo harremanak 

 

K-6: printzipio etikoak 

 

K-9: parte-hartze 

demokratikoa 

 

5.helburua: 

Elkarbizitza 

positiboa landu, 

pertenentzia eta 

elkarlana bultzatuz 

probentzioa 

lantzeko. 

 

-Elkarbizitza Plana urtero gainbegiratu da. 

 

• 

 

 

• 

 

 

• 

 

• 
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7. ERANSKINAK 

 

- Hezkuntza Sailburuaren  2022-23 ko ikasturte hasierako Ebazpena. 

- 2022ko urriaren 28ko ebazpena Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariaren Ebazpena     

Zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak 2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetarako. 

- 2022ko abenduaren 19ko Hezkuntza Sailburuaren Agindua zuzendari aukeratzeko 

lehiaketaren ingurukoa. 

- Hezkuntza Saileko abenduaren 12ko Zuzendaritza Proiektua egiteko Gida. 

- Eugenia Peral Gil : 2012ko Abadiño BHI-ko zuzendaritza Proiektua. 
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