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1. Printzipioak 
 

- Datorren ikasturteko plangintza eta antolakuntza aurreratzea inprobisaziorik egon ez dadin; eta arreta egokia bermatzea ikasleei, egoera dena                 

dela. 

- Lehentasuna ematea ikasle gazteenen -autonomia txikiagoa dutenak- aurrez aurreko irakaskuntzari. Lehentasuna emango zaio Haur eta               

Lehen Hezkuntzako ikasleen aurrez aurreko irakaskuntzari. 

- Lehentasuna ematea ikasle zaurgarrienen aurrez aurreko irakaskuntza eta arretari, bereziki Hamaika Esku programan daudenei eta               

Hezkuntza Premia Berezien indize altua dutenei (INE indizea) 

- Familien inplikazioa eta koordinazioa bultzatzea eta sendotzea. 

- Higiene- eta prebentzio-ohiturak lantzea eta sustatzea ikasleen artean, kutsatze-arriskuak murrizteko xedearekin. 

- Alderdi emozionalak eta arreta pertsonalizatua lantzea. 

- Eskolaren oinarrizko prestakuntza eta garapen teknologikoa ziurtatzea, online jarduera berme guztiekin garatu ahal izateko. 

- Ikasle, irakasle eta irakasle ez diren langileen gaitasun digitala bultzatzea. 

- Ikasle guztiei sarbide digitala bermatzea. 

- Curriculumaren funtsezko osagaiak identifikatzea eta lehenestea irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. Covid-19 kutsatzea prebenitzeko neurriak 
 

● Eskolara egunero bertaratzen diren lagun guztiek ondoko sintomen –edo ondoko sintoma hauetako batzuen- agerpena zaindu               
beharko dute: 37 gradutik gorako sukarra, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa hartzeko zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea.                  
Horrelakorik sumatuz gero, etxean gelditu eta beren osasun-zentrora deitu beharko dute. 
 

● Ikasle eta langile guztiei hartuko zaie gorputz-tenperatura lanaldia hasi aurretik. 

 

● Ez dira ikastetxera etorriko COVID-19 diagnostikoagatik isolatuta dauden ikasle edo irakasleak edo etxean berrogeialdian daudenak,               

sintomak dituen pertsonaren batekin edo COVID-19 diagnostikatuta duenen batekin kontaktu estua izan dutelako. 
● 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. 

 

● Maskarak erabiltzea eta arnas higienea. Arnas higieneari dagokion arloan sartzen da infekzioa ez barreiatzeko maskarak erabiltzea. Arau                 

orokor gisa, maskara nahitaez erabili beharko dute langile eta ikasle guztiek, nahiz eta 1,5 metroko pertsonen arteko distantzia                  
gorde. 
 

● Eskuen higienea. Neurri garrantzitsua, eskuek gainazaletatik birusa transmititzeko duten gaitasunagatik. Urarekin eta xaboiarekin egin              

daiteke, baita soluzio hidroalkoholikoekin ere. 

 

● 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. 

 

● 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. 

 



3. Agertokiak 
Agertokiak + Beste zenbait egoera (10. Eranskina) 

1. Agertokia: irakaskuntza-jarduera modu   
normalizatuan (aurrez aurreko   
jarduera). 

2. Agertokia: irakaskuntza-jarduera 
malgua (aurrez aurreko jarduera eta 
jarduera telematikoa txandaka edo aldi 
berean). 

3. Agertokia: ikasgelaz kanpoko 
hezkuntza-jarduera. 

Prebentzio / Higiene-neurriak 

Prebentzio eta Higiene-neurriak 
 (1. Eranskina) 

● Eskuen garbiketa 
● Maskararen erabilera 
● Espazio komunen garbiketa 
● Prebentzio pertsonaleko neurriak 

 

Antolakuntza izaerako neurri orokorrak  

● Sarrera-irteerak (2.Eranskina) 
● Eskola barruko joan-etorriak: 
➔ Pasabideetan markatutako seinaletikari   

jarraituko zaio.  
➔ Patio orduan ikasleak gora eta behera      

ez ibiltzeko ikasgelak giltzaz itxiko     
dira. 

 
● Bilerak (3. Eranskina) 

Zehaztutako irizpideei jarraituz antolatuko dira. 
 

● Jolas-orduen antolaketa(4. Eranskina) 
 

 
 
 

Ikasleekin jardunaldia goizez izango da. 
 
Gelako ikasleak bi taldetan banatuko dira.      
Espazioak konpartimentatzeko aukera   
aztertuko da. 
 
Tutoretzarik esleituta ez duten eta beren 
ordutegia on-line eskola-saioekin osatzen ez 
duten langile guztien ordutegien berrantolaketa 
egingo da, irakasle tutoreekin lankidetzan 
jardun dezaten, laguntzarik handiena behar 
duten ikasleekiko esku-hartzean. 
 
Irakaskuntza-jardueren programaren 
antolakuntzan beharrezko aldaketak egingo 
dira. 
 

Ikasleekin jardunaldia goizez izango da. 
 
Ordutegi bat ezarriko da ikasleekin etxetik lan       
egiteko. 
 
Tutoretzarik esleituta ez duten eta beren      
ordutegia on-line eskola-saioekin osatzen ez     
duten langile guztien ordutegien berrantolaketa     
egingo da, irakasle tutoreekin lankidetzan     
jardun dezaten, laguntzarik handiena behar     
duten ikasleekiko esku-hartzean. 
 
Irakaskuntza-jardueren programaren 
antolakuntzan irizpide orokorretan egin 
daitezke aldaketak. 
 

https://docs.google.com/document/d/1tuWGsttMyP3AFdEVkMfxDdiSIIofe18W7jDWfSU7t_U/edit
https://docs.google.com/document/d/1mhQQJPgIBZqQockHOHPz7mk3BuTKIUzIcSRRxMklOgI/edit
https://docs.google.com/document/d/1BTV01X2Mt_E5iETDmHELbqfFKkzS4rWO2tOuEXaGQJg/edit
https://docs.google.com/document/d/1Af-bR0dg3MScnwxwnnMJ3em25didfnJqlGjDQwbR2Gw/edit
https://docs.google.com/document/d/1TZiljAl4kWbywVKm6HwixaJwa4HkTUOrJ5jMSeaznZY/edit


Aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera garatzeko jarraibideak 

- Ikastaldeek “burbuila” moduan funtzionatuko 
dute, beste taldeekin elkarrekintza saihestuz. 
Burbuila bat ikastalde batek eta bere tutoreak 
osatuko dute. 
 
- Jolas-orduan bizikidetza talde egonkorrak 
mantenduko dira. Bizikidetza talde egonkorrak 
maila bereko ikasgelek osatuko dituzte. 
 
- Espezialistak: 

● Musika / Ingelesa: Ikasgeletan bertan. 
● GH: Kiroldegian edota patio handian. 

 

Aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko zaie     
ikasle guztiei.  
Ikaslerik zaurgarrienen edota zailtasunik    
gehien dutenen presentzialtasunari ere eutsiko     
zaio. 
 
Irakasleen jardunaldia (7. Eranskina) 
Ikasleen jardunaldia (8. Eranskina) 
 

Jarduera telematikoa izango da eta ikasleekin      
goizez.  
 
Irakasleen jardunaldia (7. Eranskina) 
Ikasleen jardunaldia (8. Eranskina) 

Irakaskuntza-jarduera garatzeko jarraibideak 

HH Kontingentzia-plana (5. Eranskina) 
 
Ikaskuntzarekin jarraitzen dela ziurtatzeko 
planifikazioa: 
 
Irailean: 

● Hasierako ebaluazioa egingo da eta 
2019-2020 ikasturtean landu gabeko 
ikaskuntzak hartuko dira abiapuntutzat.  

● Klase-ikasgela bakoitzeko 
irakasle-taldeek koordinazio-bilerak 
egingo dituzte ikasleen jarraipena 
egiteko. 

 
 

Jarduera presentziala lehenetsiko da, eta     
bereziki ikasle kalteberenen eta    
hezkuntza-premia bereziak dituzten   
ikasleentzat. 
Arreta berezia eman beharko zaie zailtasun      
gehien duten ikasleei, errefortzuko eta zerbitzu      
osagarriko programen bidez. 
Lankidetza estua eramango da Gizarte     
Zerbitzuekin. 
Ikaskuntzarekin jarraitzen dela ziurtatzeko,    
urteko programazioetan beharrezkoak ikusten    
diren aldaketak egingo dira. 
 
Online modalitatean dauden ikasleek,    
telematikoki, eskola presentziala gainerako    
ikaskideekin batera jarraitu ahal izateko bideak      
bilatuko dira. 
 
 

Ikaskuntzarekin jarraitzen dela ziurtatzeko,    
urteko programazioetan beharrezkoak ikusten    
diren aldaketak egingo dira jarduera     
telematikoa kontuan hartuz. 

https://docs.google.com/document/d/1MWdusNu8QoSiuc4wlGt8Ak4631q9TFqYe_n4l1zDQRI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-SUUlkDfbcm5AThKJkK7Bt6WokuKevlRNJUdG_uEGX4/edit
https://docs.google.com/document/d/1MWdusNu8QoSiuc4wlGt8Ak4631q9TFqYe_n4l1zDQRI/edit
https://docs.google.com/document/d/1-SUUlkDfbcm5AThKJkK7Bt6WokuKevlRNJUdG_uEGX4/edit
https://docs.google.com/document/d/1NDdSfB3Tx7soKHRrOrT04hZznJ8U6YQq5Alpv-0aaA4/edit


Jangela zerbitzua 

Kontingentzia-plan orokorra kontuan hartuz    
antolatu da jangela. (6. Eranskina) 
 

Zuzendaritzak familien premia-irizpideen 
arabera ezartzen dituen ikasleentzat baino ez 
da izango. 
 

Ez da jangela zerbitzurik eskainiko. 

Irteerak eta beste jarduera batzuk 

Irteerak 
● Osasun gomendioei jarraituz, ez da     

gaua pasatzeko irteerarik antolatuko. 
● Eguneko irteerak antolatzerakoan kasu    

bakoitzaren bideragarritasuna aztertuko   
da. 

 
Beste jarduera batzuk 

● Urruntze- eta higiene-neurriak betetzen    
ez dituzten ekitaldi edo bilerarik ez da       
egingo. 

● Ikastetxeko ekitaldiak pertsonen arteko    
distantziari eta edukierari eutsi    
dakiekeela ziurtatu daitekeenean   
bakarrik ospatuko dira.  

● Eguraldiak aukera ematen badu, aire     
zabaleko espazioak erabiliko dira    
kirol-jarduerak eta -ekintzak eta eskolaz     
kanpoko bestelako jarduerak egiteko,    
haien ezaugarriek horretarako aukera    
ematen badute. 
 

● Ekitaldirik ez da egingo, ezta irteerarik      
ere eta bilerak telematikoki egitea     
lehenetsiko da. 

● Bilera guztiak telematikoki egingo dira. 

Komunikazioa eta koordinazioa 
● Osasun Sailarekin. 
● Ikastetxeetan ezarri diren   

jarduketa-protokoloei eta prebentzioko,   
higieneko eta osasunaren sustapeneko    
neurriei buruzko informazioa   

 
● Osasun Sailarekin. 
● Enplegu eta Gizarte Politikarako    

Sailarekin ikasle kalteberenen eta    
hezkuntza-premia bereziak dituzten   
ikasleen jarraipena egiteko. 

 
● Osasun Sailarekin. 
● Enplegu eta Gizarte Politikarako    

Sailarekin ikasle kalteberenen eta    
hezkuntza-premia bereziak dituzten   
ikasleen jarraipena egiteko. 

https://docs.google.com/document/d/1VKRIFLuYpAfOETUj5yaQA5PyxHlXDPNHRUq1JiB9H2g/edit


eskola-elkarte osoari iristen zaizkiola    
eta ulertu egiten dituela ziurtatzeko     
eskola-komunitate osoari zabalduko   
zaio protokolo hau. 

● Familiei eta legezko tutoreei 
hezkuntza-jardueraren garapenarekin 
zerikusia duten alderdien eta neurrien 
berri emango zaie. 

● Familiekin telefonoz, posta 
elektronikoz, mezuz edo posta 
arruntez harremanetan jartzea 
lehenetsiko da, eta kudeaketa 
telematikoak egiteko bide emango da 
ahal den neurrian. 

● Familiak ezingo dira 
eskola-eraikinean sartu ez bada 
irakasleek edo zuzendaritza-taldeak 
hala eskatuta. 

● Baliabide beharrak sortu ahala 
administrazioari jakinaraziko zaizkio. 

● Toki-erakundeekin. 
 

 
 

Kudeaketa ikastetxean 

 
● Eskolan, zuzendaritza-taldeaz gain, erreferentziazko arduradun bat izendatuko da COVID-19rekin lotutako gaietarako. Kasuen 

kudeaketan, Osasun Publikoa eta ikastetxearen arteko koordinazioa ikastetxeko zuzendaritzarekin eta erreferentziazko arduradunarekin 
egingo da. 

● Kasuren bat gertatuz gero, kontaktuen miaketa azkar eta errazagoa egin ahal izateko, honako informazioa jasoko da: harremanetarako 
telefono zenbakiak eta jantokiko txandako ikasleen zerrenda eta kokalekua. 

● Ikastetxeko langileek uneoro zaindu beharko dute identitatearen eta susmagarriak edo baieztatuak diren kasuen isilpeko 
tratamendua. 

● Erakunde Sanitario Integratu (ESI) batek eskolako laguntza-beharrak koordinatuko ditu Osasun Publikoarekin batera.  
● Eskolan kasuak baieztatzen badira, ikastetxeko zuzendaritza zaintza-sarearekin harremanetan jarriko da. Aipatutako ESIko koordinatzaile 

batek ezarriko du sare hori, eta hark adieraziko digu zer jarraibide jarraitu behar ditugun. 
● Zer egin gaixotasunaren sintomak antzemanez gero (9. Eranskina). 
● Agerralditzat hartuko da lotura epidemiologiko bat ezarri den infekzio aktiboko hiru kasu edo gehiagoren multzokatzea. 

 

https://docs.google.com/document/d/1V2QUunH5UCCi1LaJU91Ib-mGxM924sYB3HOUAapl31U/edit


4. Erreferentziazko dokumentuak 
- Koronabirusaren aurrean ikastetxeetan jarduteko protokolo orokorra. 
- 2020-2021 ikasturtearen hasierarako jarduketa-protokolo osagarria eta ikastetxeetan COVID19 kasuak agertzen direnerako jardunbideak. 
- Laneko arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean (2020/05/07). 
- Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19ren eraginpean egoteko arriskuari aurre egiteko 2020/2021 ikasturtea. 

Laguntza- eta jarraipen-batzordea 

 
Salbuespenezko ikasturte-hasiera honetan, jardueraren garapenerako Laguntza- eta jarraipen-batzordea ezarriko da ikastetxean. Eratuko dute:             
ikastetxeko zuzendariak, ikastetxeko laneko arriskuak prebenitzeko arduradunak, aita edo ama batek, edo OOGko iraunkorreko kide ordezkari                
batek, Berritzeguneko erreferentziazko pertsonak eta ikastetxeko ikuskatzaileak. 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/protokolo_orokorra_covid_19_2020_2021_ikasturtea_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/Protokolo_osagarria_ikasturte_hasiera_kasuen_kudeaketa_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/prebentzio_neurriak_ikastetxeetan_e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/medidas_prevencion_202_21_e.pdf


 

Prebentzio eta Higiene-neurriak 

Eskuen garbiketa 

● Eskola sarrera nagusian eta ikasgela guztietan gel hidroalkoholikoa egongo da. 
● HH4tik gorakoek maiztasunez garbituko dituzte eskuak, bereziki gelan sartzen diren aldiro.           

(Gel pote bat gelako gutxienez). 

● HH2-3 geletan edota komunetan maiztasunez garbituko dituzte eskuak, ura eta          

xaboiarekin. (Gel hidroalkholikoa ezin da erabili). 

Maskararen erabilera (dekretua - 6.artikulua, 14,15. or.) 
Maskara higienikoa izatea hobesten da. 

Bakoitzak bere maskara ekarriko du, higienikoa ez bada, markatuta identifikagarri izateko. 

Geletan ordezko maskarak egongo dira. 

Irakasle-tutore bakoitzak maskaren erabilera egokia azalduko die bere ikasleei. 

 

Ikasleek: 
● HHn, maskara ez da nahitaezkoa izango, nahiz eta, posible den kasuetan, adin horretatik             

behera ere erabiltzea gomendatzen den. 

● LH 1. mailatik gorako denek, espazio guztietan eta une oro. 

● Maskara nahitaez erabili beharko da, nahiz eta ikasleak eserita egon eta 1,5 metroko             

pertsonen arteko distantzia gorde. 

● LH 1. eta 2. mailetan ezarritako bizikidetza-talde egonkorretan, maskara kendu ahal izango            

da aire zabaleko jardueretan, hauek ikasleen arteko kontakturik gabe egiten badira. 

Irakasleek: 
● Irakasleek maskara erabili behar dute beti, baita bizikidetza-talde egonkorretan ere. 

Higienea espazio komunetan 
● Espazioen aireztapena: gelak maiz aireztatu beharko dira; gutxienez sartu aurretik, jolas           

orduan eta irten ondoren, ahal den neurrian kanpoko airearekin lan eginez. 

● Espazioen garbiketa:  
Eskola-barrutiko zenbait espaziok (informatika gela, areto nagusia, irakasleen gela, komunak,          

liburutegia, eskailerak, etab.) eta objektuk (argi-giltzak, ateetako heldulekuak, barandak, etab.)          

arreta berezia behar dute: egunero garbitzen eta desinfektatzen direla ziurtatu behar da.  
Ikasgela denekin modu berean jokatuko da. 

● Komunak egunean bitan desinfektatuko dira: eguerdian eta arratsaldean. 

1. Eranskina_Prebentzio eta Higiene-neurriak 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf


Ikastalde bakoitzari bere komuna egokituko zaio. 

Prebentzio pertsonaleko neurriak 
● Higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak maiztasunez gogoraraziko dira gelan. 

● Ikasle eta langile guztiei hartuko zaie gorputz-tenperatura, lanaldia hasi aurretik. 

● Ez dira ikastetxera joango COVID-19 diagnostikoagatik isolatuta dauden ikasle edo          

irakasleak edo etxean berrogeialdian daudenak, sintomak dituen pertsonaren batekin edo          

COVID-19 diagnostikatuta duenen batekin kontaktu estua izan dutelako. 

Bestelakoak 
● Ikasle bakoitzak materiala etxetik markatuta ekarriko du izena jarrita. 

● Bakoitzak bere ur-botila ekarriko du eta egunero etxera eramango du. 

● Ikasleen kasilleroak, mahaiak eta aulkiak izenaz identifikatuko dira. 

● Etxean egindako bizkotxorik ezin da ekarri. Industrialki ontziratuak bai. 

 

 
 

 
 

 
 

1. Eranskina_Prebentzio eta Higiene-neurriak 



 

SARRERAK 

GOIZEAN: 
- Gurasoek haien seme-alabak patioan utziko dituzte. 

- LH1 arteko familiak bakarrik sartu ahal izango dira patioan dagokien orduan. Familia bakoitzeko kide 

bakarra etortzea eskatzen da. 

- Eskolako patioa 8:45ean irekiko da 8:50ean sartu behar dutenentzat. 

- 9:00etan sartu behar dutenek 8:55 inguru sartuko dira patioan behin lehen txandakoak sartu 

direnean. Sartzeko txanda itxaroteko guneak pareko espaloia eta plaza-frontoi ingurua izango dira. 

- Puntualtasuna eskatzen da. 

- Talde bakoitza markatutako tokian bilduko da eta irakasleek bertan jasoko dituzte. 

- Taldeak banan-banan igoko dira taulan zehaztutako ordenean. 

- Eraikinera sartu baino lehen gela emango zaie eskutan (HH2 eta HH3koei ez) eta tenperatura 

neurtuko zaie ikasle guztiei. 
EGUERDIAN: 
- Patioko atea 14:25ean irekiko da etxetik datozenentzat. Ikasleak markatutako tokietan bilduko dira 

eta mailako irakasle bana jaitsiko da haien bila. 

- Jangelan bazkaltzen duten ikasleak 14:25etan geletara igoko dira. Monitoreek 14:30ak arte ikasleak 

zainduko dituzte. 

 

PATIOETARAKO SARBIDEAK: 
 
Patio txikira eta hondartegira (HH2 eta HH3):Sarrera nagusiko ezkerreko aldeko kontenedoreen 

sarreratik sartu eta ranpatik irten. 

Patio nagusira: 
- HH4, HH5, LH1 eta LH4: Patioko sarrera nagusitik. 

- LH2, LH3, LH5 eta LH6: Patioko beheko atetik; parkearen atzekotik. 

 

IRTEERAK 
- Ikasle-taldeak toki beretik aterako dira  irakaslearen laguntzaz. 

- Familiek goizean utzitako gunean umeak jaso ahal izango dituzte. LH1etik gorako haurrak herriko 

plaza-frontoi inguruan jasotzea eskatzen da jende pilaketak saihesteko. 
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 SARRERA-IRTEERAK 
 JANGELA TXIKIKO 

SARRERA 
(bilgunea patio 

nagusian) 

PATIO 
NAGUSITIK 
(igogailua)  

PATIO 
NAGUSITIK 

(frontoia) 

PATIO 
TXIKITIK 
(parkea) 

PATIO 
TXIKITIK 

(hondarlekua) 

  8:50-12:00 
14:30-16:20 

LH1A 
LH1B 
LH1C 

 

LH5A  
LH5B 
LH5C  
LH6A 
LH6B 

HH5A 
HH5B 
HH5C 

 

  

  9:00-12:00 
14:30-16:30 

LH4A 
LH4B 
LH4C 

LH2A 
LH2B 
LH2C 
LH3C 
LH3A 
LH3B 

HH4A 
HH4B 
HH4C 
HH4D 

HH3D 
HH3E 

 
 

HH3A 
HH3B 
HH3C 

 
 

9:10-12:00 
14:30-16:30 

   HH2 ABCD  

HH2 irteera orduak: 14:45 / 15:30 / 16:00 / 16:30 
HH3 irteera orduak: 14:15 / 15:30 / 16:30 
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BILGUNEAK PATIO TXIKIAN 9:00etan
HONDARLEKUA

PARKEA

HH3D

HH3E

HH3C

HH3B

HH3A

HH2 eta HH3

patiora

sarrera

kontenedoreen

bidetikHH2 eta HH3

patiotik

irteera

ranpatik

* HH2ko ikasleak zuzenean geletara sartuko dira.



BILGUNEAK PATIO HANDIAN 8:50etan

IGOGAILUKO

SARRERA

ATERPEAATERPEA / FRONTOIA

ZATI

ESTALIA

1A 1B 1C 5C 5B 5A

6B 6A

HH5B HH5AHH5C

HH5 eta LH1

sarrera-irteerak

patiora ate 

nagusitik

LH5 eta LH6 sarrera-irteerak

patiora beheko atetik.

ITXARON GUNEA:

patioan sartzeko,

haurrak

jasotzeko…

Pareko espaloia,

herriko plaza,

frontoia.



BILGUNEAK PATIO HANDIAN 9:00etan

IGOGAILUKO

SARRERA

ATERPEAATERPEA / FRONTOIA

ZATI

ESTALIA

4A 4B 4C

HH4B HH4AHH4C

HH4 eta LH4

sarrera-irteerak

patiora ate 

nagusitik

LH2 eta LH3 

sarrera-irteerak

patiora beheko

atetik.

HH4D
2C 2B 2A

3C

3B

3A

ITXARON GUNEA:

patioan sartzeko,

haurrak

jasotzeko…

Pareko espaloia,

herriko plaza,

frontoia.



 

Bileretarako irizpideak 

● Zentroko espazio komunetan pertsonak elkartzea saihestu behar da. 

● Espazio komunen edukiera mugatuko da. 

● Bilerak 10 lagunetik gorako pertsona elkartzerik gabe egingo dira, eta pertsonen arteko 

distantzia mantenduz eta maskara jantzita. 

● Arrisku-eremuak berrikusiko dira, hala nola kafe-makina, edo birusa transmititzen lagun 

dezaketen langileen arteko beste interakzio batzuk. 

FAMILIEKIN GELA BILERAK: 

● Aurrez aurreko bilerak. 

● Gelaka, familiak bi taldetan banatuta, eta ikasgelan bertan. 

● Familia bakoitzeko kide bakarra. 

● Bertaratzen ez denari informazioa emailez helaraziko zaio. 

BAKARKAKO BILERAK: 

● Familiekin telematikoki (Meet bideodeia) edo telefonoz biltzea lehenetsiko da. 

OOG 

● Bilerak Batzorde Iraunkorraren bitartez egitea lehenetsiko da. 

● OOGko kide guztiak biltzea eskatzen duten gaien aurrean, bilera telematikoa egingo da, edota 

kide batzuk telematikoki eta beste batzuk presentzialki (aretoan eta 10-15 lagun gehienez).  

KLAUSTROAK 

● Irakasle guztien parte hartzea bermatzeko formato desberdinak erabiliko dira, nagusiena ziklo 

egituren formula izanik. 

ZIKLOAK 

● Zikloak eremu desberdinetan bilduko dira: 

○ HH: Aretoan. 

○ LH 1.zikloa: Psikomotrizitate gelan. 

○ LH 2.zikloa: Irakasle gelan. 

○ LH 3.zikloa: Kantinan. 

BATZORDEAK / LANTALDEAK 

● Zikloetatik bideratuko dira eta ziklo bakoitzeko idazkari bat egongo da. 

GURASO ELKARTEA - BATZORDEAK 

● Guraso Elkarteko gelan bilduko dira. 
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4. Eranskina_Jolas-orduen antolaketa 

 JOLAS-ORDUEN ANTOLAKETA HH2, HH3, LH3-LH6 

(asteroko espazioen aldaketa ⇒) 
 

ORDUA 
PATIO TXIKIA PATIO HANDIA FRONTOIA PLAZA edo 

KIROLDEGIA 
Parkea Baratza Aterpea Ping-pong 

10:25-10:55   LH3 LH4 LH5 LH6 

10:00-11:00 HH2 BC HH2 AD     

11:05-11:50 HH3 ABC HH3 DE     

GUNEEN BANAKETA 

Patio txikian - Parkea gunea Parkeko zonaldea hondarlekuko aterperaino. 

Patio txikian - Baratza gunea Hondarlekuko aterpea eta baratza ingurua. 

Patio handian - Aterpea gunea Patioko zati estalia eta erdiko eremua kulunpioetaraino. 

Patio handian - Ping-pong gunea Kulunpioetatik bestalderaino. 

Frontoia Frontoia eta goiko pasabidea. 

Plaza - Kiroldegia Plaza, gradak eta kontsupea / Kiroldegian mugatutako espazioa.  

GUNEEN ERABILERA EURIA EGITEN DUENEAN 

PATIO 
HANDIKO 
ATERPEA 

Aterpea erabili ahal izango da, baina frontoia ping-pong eremukoentzat utziko          
da. 

PING-PONG Patioko aterpe txikietan banatuko dira ikasleak (frontoian eta igogailuko sarrera          
ondokoan). 

FRONTOIA Eguraldi onarekin bezala, aldaketarik ez. 

PLAZA /  
KIROLDEGIA 

Kiroldegia erabili ahal izango da. 

PATIO TXIKIKO 
PARKEA 

Aretoa erabili ahal izango da (ondo aireztatuta…). 



* HH4koak patio handira aterako dira beti, eta ez dira frontoira joango. 
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JOLAS-ORDUEN ANTOLAKETA HH4-LH2 

(asteroko espazioen aldaketa ⇒) 
 

ORDUA 
PATIO HANDIA  

FRONTOIA 
Aterpea Ping-pong Toboganak 

11:05-11:35  LH1 LH2  

11:05-11:50 HH4   HH5 

GUNEEN BANAKETA 

Patio handian - Aterpea gunea Patioko zati estalia. 

Patio handian - Ping-pong gunea Erdiko eremua, kulunpioak eta ping pong mahaia barne. 

Patio handian - Toboganak Toboganen aldeko zatia. 

Frontoia Herriko frontoia. 

GUNEEN ERABILERA EURIA EGITEN DUENEAN 

PATIO HANDIKO 
ATERPEA 

Aterpea erabili ahal izango da, baina frontoia ping-pong eremukoentzat utziko          
da. 

PING-PONG 
GUNEA 

Patioko aterpe txikietan banatuko dira ikasleak (frontoian eta igogailuko sarrera          
ondokoan). 

FRONTOIA Eguraldi onarekin bezala, aldaketarik ez. 

 
 
 
TOBOGANAK 
GUNEA 

○ Astegunaren arabera, mailaka espazio hauetan: 

 Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala 

Kiroldegia X  X   

Ikasgeletan *  X  X X 

* Liburutegia eta kantina gaineko gela (217) libre egon ezkero, erabilgarri ere. 



OHARRAK: 

● Talde bakoitzak dagokion sarrera-irteera erabiliko du guneetara joateko. 

● Tutore guztiek zaintza egingo dute. Mailakideen artean txandak antolatu daitezke. 

● Jolas-orduan ikasleak gora eta behera ez ibiltzeko ikasgelak giltzaz itxiko dira. 

● Jolas-orduan gelak aireztatuko dira. 

● HHko haurrek hamaiketakoa gelan egingo dute eta LHkoek patioan. 

● Patioetako guneak konoekin banatuko dira. 

● Patioko komunak LHkoentzat itxita egongo dira eta HHkoentzat irekita (alde bat           

HH4koentzat eta bestea HH5ekoentzat). 

● Herriko frontoiko komunetako giltza eskolako atezaintzan egongo da hartu eta          

itzultzeko. 

● Herriko frontoia garbia utzi behar da. 

● Kiroldegian hamaiketakoa jatea ekidin behar da. 

4. Eranskina_Jolas-orduen antolaketa 



 

HHrako Kontingentzia Plana 

 
● Sarrerak: Patioan sartzeko zai daudenean haur bakoitzak non egon behar duen 

jakiteko lurra markatuko da. 
● Hamaiketakoa: HH2-HH3 irakasleak banatuko du. HH4-HH5 arduradunak eskuak 

garbitu eta banan-banan berak banatuko du. 
 

Garbitasuna 
 

● Eskuak oso oso maiz garbitu, batik bat materiala erabili ondoren.  
○ HH2-HH3 ezin dute gel hidroalkoholikoa erabili, beraz, geletan eta 

komunetan garbitu eta lehortzeko papera erabiliko da. 
○ HH4-HH5 erakutsi spraia erabiltzen eta materialarekin bukatzerakoan 

komunera eskuak garbitzera. 
● 2 urteko aldatokiak garbitu behar dira aldaketa bakoitzean, beraz alkohola behar 

da geletan. 
● Haur bakoitzak bere kantinplora argazkiarekin identifikatuta ekarriko du. 
● Ume bakoitzak motxila bat ekarriko du aldatzeko arroparekin (eskolako arropa ezin 

da partekatu). 
● Beharrezkoak ez diren jostailuak edo objektuak eta garbitzeko zailak diren itemak 

kenduko dira.  
 

Psikomotrizitatea 
 

● Psikomotrizitatea lantzeko alternatibak aztertuko dira. 
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JANGELA ZERBITZUAREN ANTOLAKETA 

● Bazkaltzeko txanda gehiago antolatuko dira: 

- Jangela txikian bi. 

- Jangela handian hiru. 

● Sarbidea, sarrerak… antolatuko dira ikasleen itxarote-ilarak eta hauen arteko         

gurutzatzeak saihesteko. 

● Txanda bakoitzeko ikasleen zerrenda jasoko da, eta ikasleak beti leku berean           

kokatuko dira. 

● Eskuak garbituko dituzte bazkaldu aurretik eta ondoren. 

● Bizikidetza talde egonkorrak mantenduko dira mahaietan. 

● Mahaien arteko elkarrekintza saihesteko neurriak hartuko dira (kortinak). 

● Bazkari txanden artean eta zerbitzuaren ondoren:  

- Ukipen-elementu guztiak garbitu eta desinfektatuko dira. 

- Ikasleak iritsi aurretik jangela aireztatuko da. 

● Ikasleei laguntza eman behar izatekotan: maskara jantzita eta higiene-neurriak         

kontuan hartuta. 

● Atseden orduan, goizeko jolas-orduko gune berdinak erabiliko ditu ikasmaila         

bakoitzak. 

● Ez da eskolaz kanpoko jarduerarik antolatuko egoera aldatzen ez den bitartean. 

● Jangelan geratzen diren ikasleak eguerdian ezin izango dira ikastetxetik atera,          

salbuespenak salbuespen (medikuan hitzordua, dentista…). 

● HH2koek siesta egin ahal izateko bideak aztertuko dira, prebentzio eta          

higiene-neurriak betez egiten dela bermatzeko. 
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ORDUTEGI TRINKOAN: 

● Bazkaltzeko txandak: 

JANGELA TXIKIA JANGELA HANDIA 

 
 

12:30 - 13:15 

 
 

HH3 

12:30 - 13:00 HH4 / HH5 

13:15 - 13:45 LH1 / LH3 / LH5 

14:00 - 14:30 LH2 / LH4 / LH6 

 

● Haurrak jasotzeko lekuak eta orduak: 

MAILA LEKUA ORDUA 

HH3 Patio txikian 14:30 

HH4 / HH5 Patio handian 14:30 

LH1 / LH5 Herriko plazan 15:00 

LH3 Kiroldegian 15:00 

LH2 / LH4 / LH6 Patio handian 15:00 

 

ORDUTEGI OSOAN: 

● Bazkaltzeko txandak: 

JANGELA TXIKIA JANGELA HANDIA 

12:00 - 12:45 HH2 12:00 - 12:40 HH4 / HH5 

13:05 - 13:50 HH3 12:55 - 13:40 LH1 / LH3 / LH5 

Siesta egiten ez duten HH2ko ikasleak 
13:00etan jasoko dira. 

13:55 - 14:30 LH2 / LH4 / LH6 
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Irakaskuntza-jarduera garatzeko antolaketa - IRAKASLEAK 

 

2. AGERTOKIA: jarduera presentziala eta jarduera telematikoa 

 
HH-LH tutoreak 

9:00-12:30 Ikastaldearekin 

12:30-13:30 Bilera orokorrak 

13:30-15:00 Lan prestaketa 

Tutoreek familien korreoak eta deiak erantzuteko eta ikasleekin bakarkako 
tutoretzetarako  ordutegiak zehaztuko dituzte. 

 

● Tutoretzarik ez duten eta beren ordutegia on-line eskola-saioekin osatzen ez duten langile guztien ordutegien berrantolaketa egingo da,                 
irakasle tutoreekin lankidetzan jarduteko, laguntzarik handiena behar duten ikasleekiko esku-hartzeko edota eskolak betetzeko dituen              
beste edozein lan gauzatzeko.  

● Irakasleek egunero ikasleekin egindako lanak erregistratu beharko dituzte irakaslearen koadernoan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Eranskina_Irakaskuntza-jarduera garatzeko antolaketa-irakasleak 

https://docs.google.com/document/d/1QVuuxzORySuZoQIZ2t4Kn4Vo06v0O3jh3cdBwJNyAgQ/edit


3. AGERTOKIA: jarduera telematikoa 

 
HH tutoreak 

9:00 - 11:00 Mailako koordinazioa-Lan prestaketa 

11:00 - 12:30 Tutorea bere ikastaldearekin telematikoki 
konektatuko da.  

12:30 - 13:00 Eskolako lanak 

13:00 - 15:00 Bilera orokorrak 

Tutoreek familien korreoak eta deiak erantzuteko eta ikasleekin 
bakarkako tutoretzetarako  ordutegiak zehaztuko dituzte. 

 

 
LH tutoreak 

9:00 - 11:00 Tutorea/irakaslea bere ikastaldearekin telematikoki 
konektatuko da.  

11:00 - 12:00 Lan prestaketa 

12:00 - 13:00 Tutorea/irakaslea bere ikastaldearekin telematikoki 
konektatuko da.  

13:00 - 15:00 Bilera orokorrak 

Tutoreek familien korreoak eta deiak erantzuteko eta ikasleekin 
bakarkako tutoretzetarako  ordutegiak zehaztuko dituzte. 

 

● Tutoretzarik ez duten eta beren ordutegia on-line eskola-saioekin osatzen ez duten langile guztien ordutegien berrantolaketa egingo da,                 
irakasle tutoreekin lankidetzan jarduteko, laguntzarik handiena behar duten ikasleekiko esku-hartzeko edota eskolak betetzeko dituen              
beste edozein lan gauzatzeko.  

● Irakasleek egunero ikasleekin egindako lanak erregistratu beharko dituzte irakaslearen koadernoan. 
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https://docs.google.com/document/d/1QVuuxzORySuZoQIZ2t4Kn4Vo06v0O3jh3cdBwJNyAgQ/edit


 

 

 
8. Eranskina_Irakaskuntza-jarduera garatzeko antolaketa 

Irakaskuntza-jarduera garatzeko antolaketa - IKASLEAK 

2. AGERTOKIA: jarduera presentziala eta jarduera telematikoa 

● Ikastaldeak bi multzotan banatuko dira, A eta B. Irizpidea: ikastaldeak alfabetikoki banatzea, anai-arrebek ordutegi bera izan dezaten. 

● Jarduera presentzialaren antolaketa.  

                                                * Arloen banaketaren ordutegia egoerara egokitu eta zehaztu beharko da maila bakoitzean. 
 

● Txandak astez aste mantenduko dira. 

● Ikasleak eskolara bertaratzen diren egunetan, hurrengo egunean etxean egiteko lanak eramango dituzte. Lan hauek bakarrik egiteko 

modukoak izango dira edota lantaldean; azken kasu horretan telematikoki gauzatuko dira.  

● Ostiralak zalantzak argitzeko, errefortzurako eta ebaluaziorako lehenetsiko dira.  

● Bereziki landuko diren arloak Euskara-Gaztelania, Matematika, Ingurunea eta Ingelesa izango dira. 

● Musika eta Gorputz Hezkuntzako irakasle espezialistek etxean egiteko lanak bidaliko dituzte astean behin. 

● PT irakasle espezialistek HPB ikasleen jarraipenaren ardura hartuko dute. 

● Tutoreek gelako ordutegia egoerara egokitu eta familiei helaraziko diete. 

● Etxeetan seme-alabekin ordutegi bat adostea eta zehaztea komeni da, eskolara etortzen ez direnerako. 

● Irakasle tutoreek familiekin komunikatzeko eta koordinatzeko astean bi ordu ezarriko dituzte. 

● Talderik ez duten irakasleak talde-multzo horietako baten tutoretza hartzea baloratuko da.  

● Irakasleek lanaldiaren gainerakoa prestaketan eta koordinazioan emango dute. 

Jarduera presentziala* al. ar. az. og. ol. 

 
9:00 - 12:30 

 
A 

 
B 

 
A 

 
B 

A: 9:00 - 10:30 
(garbiketa) 

B: 11:00 - 12:30 
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3. AGERTOKIA: jarduera telematikoa 

 
● Ikastaldeak bi multzotan banatuko dira. Irizpidea: geletako taldekatzeak mantentzea (IK/KI) eta heterogeneoak izatea. 

 
● Jarduera telematikoaren antolaketa:  

 
○ Astelehenetan irakasle tutoreek maila bakoitzeko asteko plangintza orokorra  jarriko dute plataforma digitalean. Horrela, familiek 

materialak eta baliabideak lortu/prestatu ahal izango dituzte. Plangintzetan bete beharreko lanekin batera aisirako proposamen 
didaktikoak eskainiko dituzte (eskulanak, jolasak, dokumentalak ikustea...). 

○ Ostiraletan, besteak beste,  tutoretza saioak emango dira talde osoarekin. 
○ Espezialistek ere lanak bidaliko dituzte. 

 
● Tutoreek familien korreoak eta deiak erantzuteko eta ikasleekin bakarkako tutoretzetarako ordutegiak zehaztuko dituzte. 

 
 

 

 

HH 

Plataforma telematikoak - Telefonoa, e-maila, Meet eta Wix. 

 
Ikasleekin harremana 

- Tutoreak gutxienez astean hiru egunetan egingo du bideo deia ikasleekin (gela bi taldetan banatuta, talde 
txikiagotan…). 
 
- Bideodeia egiten ez denetan, landu beharreko ekintzak azalduko dira plataforman. 
 
- Espezialistek lanak bidaliko dituzte. Ingelesekoarekin noizbehinka bideo deiren bat egingo da. 

Familiekin harremana - Astean behin familiekin harremanetan jartzeko tartea eskainiko du tutoreak, adostutako baliabidea erabiliz (e-maila, 
telefonoa, edo  bideodeia). 

HH Telematikoa 

11:00 - 12:30 Tutoreak bere ikastaldearekin bideo deia egingo du. 
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* Mailaren arabera, ordutegia egokitu ahal izango da. 
** Mailaren arabera, talde osoa batera konektatu ahal izango da ordutegi jakin batean.  
 

LH 

Plataforma telematikoak - LH1-LH2: Telefonoa, e-maila, Meet eta Wix. 
- LH3-LH6: Telefonoa, e-maila, Meet eta Classroom. 

Ikasleekin harremana - Tutoreak egunero egingo du bideo deia ikasleekin, gela bi taldetan banatuta. 
 
- Zalantzak bideo deia bitartez argitzeko tarte bat eskainiko da egunero. 
 
- Hizkuntzan eta matematikan aurrera egiteko lanak bermatuko dira. 
 
- Espezialistek lanak bidaliko dituzte. Ingelesekoarekin astean behin bideo deia bat egingo da. 
 
- HPB ikasleekin banakako bideo deiak egingo dituzte PT/tutoreek. 

Familiekin harremana - Astean behin familiekin harremanetan jartzeko tartea eskainiko du tutoreak, adostutako baliabidea erabiliz (e-maila, 
telefonoa, edo bideodeia). 

LH telematikoa* al. ar. az. og ol. 

9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 

Jardueren azalpena-zuzenketak** 

A 
B 

B 
A 

A 
B 

B 
A 

A+B 
9:30 
10:30 

11:00 - 12:00 Ikasleak lanean 

12:00 - 13:00 Zalantzak argitzeko tartea (behar duenak) 



Zer egin COVID-19 gaixotasunaren sintomak antzemanez gero 
 
 

● Ez dira eskolara bertaratuko: 
- COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituztenak (ikasle, irakasle zein langile). 
- Isolatuta daudenak, gaitza diagnostikatu zaielako. 
- Berrogeialdian daudenak, harreman estua izan dutelako sintomak izan dituen edo gaitzaren           

diagnostikoa jaso duen norbaitekin. 
 

● Etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edota tutoreek zuzendaritzari          
pasako diote abisua, eta haurra etxean geratuko da. 

 
● Haur batek eskolan sintomak erakutsiz gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna…),           

horretarako prestatutako isolamendu-gela batera eramango da (maskara jarrita). Isolamendu-gela kasu          
susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da.  
 

● Eskolako Zuzendaritzari jakinaraziko zaio eta haurraren familiarekin harremanetan jarriko da, etxera           
eramateko. Familiak umea jasotzera etorriko den pertsonaren kontaktua eman beharko du           
eskolan ikasturtearen hasieran. Familiak osasun-zentrora deitu beharko du haren jarraibideak          
betetzeko. 
 

● Eskolako langile batek gaitzaren sintomak baldin baditu, etxera joango da, eta osasun-zentrora deitu             
beharko du haren jarraibideak betetzeko. 
 

● Zuzendaritzak Prebentzio Zerbitzuko arlo medikoari edozein kasuren berri emango dio. 
 

● Kasua susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon beharko du proba diagnostikoen emaitzak             
izan arte. 
 

● Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du,         
higiene-neurriak zorroztuz. 

 
● Haur edo irakasleren batek Covid-19n positibo emanez gero, Zuzendaritza erreferentziako ESIko           

koordinatzailearekin harremanetan jarriko da. 
 

● Kontaktuen azterketa egingo da hezkuntza-ingurunean eta hezkuntza-ingurunetik kanpo, kontaktuak         
identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez.  
 

● Baieztatutako kasua bizikidetza-talde egonkor batekoa bada, harreman estutzat hartuko dira taldeko           
kide diren pertsona guztiak. eta etxeko berrogeialdia egin beharko dute. 
Osasun Sailaren SARS-Cov koronabirusa zaintzeko protokoloari jarraituko zaio. 
 
 

9. Eranskina_Zer egin gaixotasunaren sintomak antzemanez gero 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/vigilancia_protocolos/eu_def/adjuntos/Protocolo-Coronavirus-SARS-CoV-2-eu.pdf


 

9. Eranskina_Zer egin gaixotasunaren sintomak antzemanez gero 



BESTE ZENBAIT AGERTOKI 

1.- Gela konfinatuta edo ikasle batzuk, baina irakaslea ez (gehienez hamar eguneko egoera) 

a) Gela osoa konfinatuta badago, irakasleak (tutoreak) telematikoki emango ditu saioak eskolatik.  

 
 

b) Ikasle bat edo batzuk konfinatuta badaude:  
 

2.- Gela eta irakaslea konfinatuta eta irakaslea bajarekin, gaixorik badago. 

Ordezko irakasleak irakasle titularraren lana beteko du egoerari dagokion antolaketan (1. a egoera). 

10. Eranskina_Beste zenbait agertoki 

HH Telematikoa LH Telematikoa 

Tutorea ikastaldearekin astean bitan konektatuko 
da eta lanak emailez/Wix bidez bidaliko ditu. 

9:15 - 10:00 Tutorea ikasleekin telematikoki konektatu eta 
zereginak bidali (emailez, wix, ikasgela…). 

10:00 - 12:00 Ikasleak lanean. 

12:00 - 13:00 Zalantzak argitu eta zuzenketak egin. 

- Espezialistek (ingelesekoak eta PTek) emailez bidaliko diete lana familiari, ikasleari eta tutoreari (informatzeko). 
Astean behin eta lanak ikaslearen arabera. 

- Familiei harremanetan jartzeko aukeraren bat eskainiko da. 

HH LH 

Irakasleak helaraziko die lana emailez/Wix bidez. 
Gelako bideoren bat bidaliko dute. 

Irakasleek telematikoki helaraziko diete lana. 
 

Espezialistek (ingelesekoak eta PTek) emailez bidaliko diete lana familiari, ikasleari eta tutoreari (informatzeko). 
Astean behin eta lanak ikaslearen arabera. 


