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1.-HELBURUA
Neurri-plan honen helburua da irakaskuntza presentziala garatzea, ikastetxeko langileen
zein ikasleen segurtasun eta osasun baldintzak bermatuz. Aurrez aurreko irakaskuntzari
lehentasuna emango zaion arren, COVID-19a dela eta, plan honek agertoki-aldaketak ere
lantzen ditu, baita haren ondorioz sor daitezkeen aldaketak ere.

Dokumentu hau familientzat bereziki sortu duguna da, Ikastetxeko Kontingentzia Plan
orokorretik aterata, eta informazio garrantzitsuenarekin. Dokumentuak izaera malgua du eta
egokitzen joango da COVID-19 egoeraren eta Osasun eta Hezkuntza sailen jarraibideen
arabera.

2.- XEDAPEN OROKORRAK
● Ikastetxean egin beharreko ekintza guztiak, agintarien jarraibideei erantzunez egingo

dira, bereziki osasun eta hezkuntza arlokoak, Prebentzio Zerbitzuaren laguntzarekin.
● Zuzendaritza Taldea eta gerentea izango dira erreferentziazko arduradunak

COVID-19arekin zerikusia duten alderdietarako, eta laneko arriskuen arduradunarekin
batera kudeatuko dituzte alderdi horiek.

● 37 °C-tik gorako tenperatura, edo COVID 19arekin bateragarriak diren beste sintomak
dituzten ikasleek, irakasleak eta gainerako langileak EZINGO dira ikastetxera
bertaratu.

● Tenperatura hartu ondoren, eta zalantzaren bat izanez gero, edo sintomaren bat izanez
gero, zentrora joan aurretik, osasun zentroarekin harremanetan jarri beharko dute, eta
han ezarritako jarraibideak bete.

● Musukoaren erabilera: derrigorrezkoa izango da langile guztientzat maila guztietan eta
ikasleentzat LH1etik aurrera (janaria eta edaria hartzerakoan eta kanpo espazioetan
ariketa fisiko sakona egiterakoan ez da derrigorrezkoa izango).

3. AURREZ AURREKO IRAKASKUNTZA

3.1.  HAUR HEZKUNTZA
> Taldeen kudeaketa
Haur Hezkuntzan Bizikidetza egonkorreko taldeak (BET) osatuko dira. Ikasle hauek
bizikidetza talde egonkorrek osatuko dituzte, sozializatu eta elkarrekin jolastu ahal izateko.
Bizikidetza talde egonkor horiek ikastetxeko beste talde batzuekiko elkarreragina saihestuko
dute, kontaktua ahalik eta gehien mugatuz.

Neurri horrek, kasu positiboren bat agertzen bada, kontaktuak azkarrago eta errazago bilatzen
lagunduko du. Bizikidetzako talde egonkor horietan, gelako zirkulazio librea errespetatuko da.
Halaber, ez da beharrezkoa izango talde horietako kideen arteko segurtasun-distantzia
mantentzea.
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Haur Hezkuntzan Bizikidetza 9 talde egonkor, (4 lehen zikloan eta 5 bigarren zikloan), HH1,
HH2A, HH2B, HH2C, HH3A, HH3B, HH4, HH5A eta HH5B. Ikasle-talde egonkorrak osatuko
dira eta tutorearekin batera Bizikidetza Egonkorreko Taldeak (BET) edo "burbuila taldeak"
osatuko dituzte. Talde horietan, kideek elkarren artean sozializatu eta elkarreragin dezakete,
pertsonen arteko distantzia zorrotz mantendu beharrik gabe. Komunak diren espazioak talde
egonkorretan erabiliko dira garbiketa neurriak mantenduz.

Musukoaren erabilera:

Ikasleentzat musukoa ez da derrigorrezkoa.

Irakasleentzako musukoa derrigorrezkoa izango da.

>Gelak eta espazioak
Gelen banaketa honako hau izango da:

HH1: ohiko gelan (idazkaritza alboan).
HH2: ohiko geletan, beheko solairuan (frontoi aldea).
HH3: haur talde bakoitza dagokion tutorearekin bere gela propioan. Lehen solairuan kokatuak,
eskailerak amaitu eta aurrez-aurre eta igogailuaren ondoko gelan.
HH4: lehen solairuan kokatuak, haur talde bakoitza dagokion tutorearekin bere gela propioan.
Korridorean aurrera egin eta azken gelan kokatuak. Gela honetan, maila osoa izango da “talde
egonkorra”. Bakoitzak bere tutorea eta bilgune propioa izango dute, baina komuna eta zenbait
jarduera partekatuko dituzte, baita jolasgaraia ere.
HH5: lehen solairuan kokatuak, haur talde bakoitza dagokion tutorearekin bere gela propioan.
Eskailerak bukatu eta ezkerretara, eraikin berrian.

Partekatutako espazioak
Komunak diren espazioak talde egonkorretan erabiliko dira garbiketa neurriak mantenduz.

Materiala eta garbiketa
● Ikasgelako materialak maiz desinfektatuko dira. Erraz garbitu edo desinfekta daitezkeen

objektuak eta jostailuak erabiliko dira.
● Arreta handia jarriko da ikasleek ahora eraman ditzaketen tresna, jostailu eta/edo

material guztiak beste batzuekin parteka ez ditzaten.
● Pixoihala aldatu ondoren, aldagailua desinfektatuko da.
● Eskuak aldian-aldian, xaboi-urez garbitzeko ohitura ere sartuko da.
● Gela maiz aireztatuko da.

>Sarrera eta irteerak
Etapa desberdinetan antolaketa berezia ezarriko da ikastetxera sartzeko eta handik
ateratzeko denboran, ikasleak pilatu ez daitezen. Ordutegia honakoa izango da:

3



HH
(orden horretan)

Ordutegia: 9:00-12:30 bitartean eta 14:30-16:30 bitartean

Frontoian zehaztuta egongo da talde bakoitzarentzako gunea eta ikasleak
bertan kokatu beharko dira.

Sarrera Irteera

HH5B-Nekane

Frontoia 9:00
Frontoia 14:30

Frontoia 12:25
Frontoia 16:25

HH5A-Ruth

HH4
Arantxa-Ane

HH3B-Maider
Frontoia 9:00

Frontoia 14:30
Frontoia 12:15
Frontoia 16:25HH3A-Idoia

HH2
Nerea, Amaia eta

Miriam

9:05
Gelako ate-leihotik

12:15 (Gelako ate-leihoa)
Gurasoekin iraileko lehen asteko

bileran adostuta

HH1
Iratxe eta Maitane

Gurasoekin iraileko lehen asteko bileran adostuta

● Egunero hartu beharko da tenperatura etxean, eskola eguna hasi baino lehen
(goizean eta arratsaldean). Eskolan ez da tenperatura hartuko.

● Sarrera bakoitzean irakasle arduradun bat egongo da talde bakoitzari harrera egiteko.
● Oso-oso garrantzitsua da ordutegiak errespetatzea eta horiek baino lehen

eskolara ez bertaratzea, pilaketak sahiesteko.

>Familiak ikastetxera bertaratzea

● Haurrak heldu bakar baten laguntzaz etor daitezke eskolara eta, ahal den neurrian,
pertsona hau beti berdina izatea gomendatzen da.

● Heldu horren presentzia ahalik eta laburrena izatea beharrezkoa da eta, ahal den
neurrian, haurra tutorearen ardurapean utzi ondoren, eskolatik irtetzea eskatuko da
(lehen egunetako egokitzapen garaian, kasuan kasu aztertuko dira etxeko helduaren
beharra duten haurren egoera). Helduek ezingo dute eskola inguruan geratu taldeak
sortuz eta umea eskolan utzi ondoren, eskola ingurunea utziko dute.

● Kotxezitoentzako gunea: HH1 eta HH2 urteko haurrak kotxezitoetan ekarriz gero,
ohiko lekuetan utzi beharko dira (HH2 eleiza atariko lokalean) eta HH1 jangela aurreko
gelatxoan. Halere, lehen egunetan tutoreek emango dituzte azalpen hauek.

>Igogailua

● Pertsona bakarra joan daiteke igogailuan.
● Sartzen denak laguntza behar badu, bi lagun joan daitezke musukoarekin. Igogailua

mugikortasun murriztua dagoenean bakarrik erabil daiteke.
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> Komunak: Talde egonkorrek gela barruko komuna erabiliko dute eta sarri garbituko da.

> Jolas garaiaren kudeaketa

Atsedenaldira joateko sarrerak eta irteerak taula honetan adierazi bezala burutuko dira:

HH

HH5B 11:35-12:00

Patioa eta kanpo espazioak (Malekoia, Dukenea,
Zuhaizti...)

HH5A 11:35-12:00

HH4B 11:35-12:00

HH4A 11:35-12:00

HH3B 10:30-10:55

HH3A 10:30-10:55

HH2 10:00-10:30 Barruko patioa, kanpoko patioa eta baratza

Gure eguneroko jardueran kanpoko espazio naturalen erabiliera sustatuko dugu (hondartza,
mendia, parkeak...) eta kasu horietan jolas garaia luzatu daiteke.

Patiora jaitsi aurretik, ikasleek komuneko buelta eginda izan beharko dute eta eskuak garbituko
dituzte, beheko komuna itxita egongo da (irakasleek giltza izango dute beharretarako). Jolas
garaia bukatu ondoren berriro eskuak garbituko dituzte.

> Jangelaren kudeaketa
Jangelako orduan sarrera mailakatu egin dugu, ahal dela taldeak zikloka egingo dira
(elkarbizitza-talde egonkorrak ateratzeko irizpidea lehenetsi behar da), ahalik eta ikasle gutxien
egon daitezen ahaleginduz

HH

Jangelara joatea Zaintzako espazioa

HH5B 12:15

Gela/patioa txandaka
maskarillarekin

Sartu: barruko patioa
Atera: jangela txikikoa
Orden honetan: HH4

eta HH5

HH5A 12:15

HH4B 12:15

HH4A 12:15

HH3B 12:15 Siesta gelan Jangela txikiko atetik

HH3A 12:15 Siesta gelan Jangela txikiko atetik
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HH2 12:00 Gelan

● Ikasle bakoitzak beti jangelan toki bera izan dezan saiatuko da, COVID-19 agerraldiren
bat sortuz gero aztarnak errazteko.

● Ikasleei etengabe gogoraraziko zaie segurtasun-distantziak errespetatu behar direla eta
janaria, ura, mahai-tresnak etab. ezin direla partekatu.

Garbiketa eta prebentzioa

● Gela gutxienez bost minutuz aireztatuko da, bazkaltzeko txanden artean eta zerbitzua
bukatu ondoren.

● Jateko txanden arteko mahai eta aulkiak desinfektatuko dira, baita zerbitzua bukatzean
ere.

● Jangelara jaitsi aurretik, mahaikide guztiek eskuak xaboi-urez edo hidrogelez garbituko
dituzte, baita handik irtetean ere. LHko 1. mailatik aurrera gel hidroalkoholikoz.

● Bazkalostean ikasleek komunean garbituko dituzte eskuak.

Hiru urteko ikasleak:

Siestetarako, koltxonetak 1,2 metroko distantzian jarriko dira, ikasleak dauden norabidea
tartekatuz (burua eta oinak norabide desberdinetan). Haur bakoitzak bere maindireak eta/edo
burkoak erabiliko ditu. Horiek, gutxienez, astero aldatu beharko dira.

3.2 LEHEN HEZKUNTZA

> Taldeen kudeaketa

Lehen Hezkuntzako 1 eta 2 mailetan Bizikidetza egonkorreko taldeak (BET) osatuko dira.
Musukoa eramango dute. Ikasle hauek bizikidetza talde egonkorrak osatuko dituzte, sozializatu
eta elkarrekin jolastu ahal izateko. Bizikidetza talde egonkor horiek ikastetxeko beste talde
batzuekiko elkarreragina saihestuko dute, kontaktua ahalik eta gehien mugatuz.

Neurri horrek, kasu positiboren bat agertzen bada, kontaktuak azkarrago eta errazago bilatzen
lagunduko du. Bizikidetzako talde egonkor horietan, gelako zirkulazio librea errespetatuko da.
Halaber, ez da beharrezkoa izango talde horietako kideen arteko segurtasun-distantzia
mantentzea.

Musukoa derrigorrezkoa da LH1 eta 2n, nahiz eta talde egonkorretan egon. Baina ikasleek elkar
ukitzen ez duten jarduerak kanpoan eginez gero, musukoaren atsedenaldiak egitea baloratuko
da. Irakasleentzako musukoa derrigorrezkoa izango da.

Lehen Hezkuntzako 3. Mailatik aurrera: Bizikidetza egonkorreko taldeak (BET) sortuko
dira (talde kooperatiboak, 4 edo 5 ikaslez osatuak, haien distantzia-mugarik gabe)
musukoekin eta taldeen arteko 1,2 m-ko bereizketa bermatuko da gela barruan, eta
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lehentasuna emango zaio beste talde batzuekiko elkarrekintza ez izateari, trazabilitate
epidemiologikoa bermatzeko, kasuren bat gertatuz gero. Ikasleek beren talde/ikasgelan
(Bizikidetza Talde Egonkorra) elkarreragin eta harremanak izan ahalko dituzte. Taldekatze
hauek egonkorrak izango dira gutxienez 10 egun baino gehiagoko oporraldiak iritsi arte.

Aire zabaleko jolas eta jardueretan, maila bereko ikasleek jarduera eta jolasetan elkarreragin
eta harremanak izan ahalko dituzte.

> Gelak eta espazioak
Gela arruntak erabiliko dira baina berrantolaketa bat egin dugu:
1. eta 2. maila: 2. Solairuan (ohiko geletan)
3. maila: 2. Solairuan alde berrian (iaz ingeleseko gela eta emat gela)
4.maila: 3.solairuan
5. eta 6. maila: 1. Solairuan (ohiko geletan)

Partekatutako espazioak
Komunak diren espazioak (plastika gela, pentsatokia etab.) talde egonkorretan erabiliko dira
garbiketa neurriak mantenduz.

Gorputz Hezkuntzako klaseetan ez dira aldagelak erabiliko baina garbiketarako zapiak erabiliko
ditu ikasle bakoitzak.

Igogailua

● Pertsona bakarra joan daiteke igogailuan.
● Sartzen denak laguntza behar badu, bi lagun joan daitezke musukoarekin. Igogailua

mugikortasun murriztua dagoenean bakarrik erabil daiteke.

>Sarrera eta irteerak

LH
Ordutegia: 9:00-12:30 eta 14:30-16:30

Sarrera Irteera

6 (irakaslearekin) 9:00 eta 14:30
Sarrera nagusia ezkerreko eskailerak 12:30

16:25
Sarrera nagusia5 (irakaslearekin) 9:00 eta 14:30

Sarrera nagusia eskubiko eskailerak

3 eta 4 (lehendabizi 4)
irakaslearekin

9:00 eta 14:30
Patioa

12:30 eta 16:30
Patioa

2B (irakaslearekin) 9:00 eta 14:30
Eliz ataria

12:30 eta 16:30
Eliz ataria

2A (irakaslearekin) 9:00 eta 14:30
Eliz atarian

12:30 eta 16:30
Eliz ataria
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1A (irakaslearekin) 9:00 eta 14:30
Eliz atarian

12:30 eta 16:30
Eliz ataria

● Egunero hartu beharko da tenperatura etxean, eskola eguna hasi baino lehen
(goizean eta arratsaldean). Eskolan ez da tenperatura hartuko.

● Nahitaezkoa izango da musukoa erabiltzea ikastetxeko sarrera eta irteera guztietan.
● Sarrera bakoitzean irakasle arduradun bat egongo da talde bakoitzari harrera egiteko.
● Haurrak heldu baten laguntzaz etor daitezke eskolara eta heldu horren presentzia

ahalik eta laburrena izatea beharrezkoa da. Haurra tutorearen ardurapean utzi
ondoren, eskolatik irtetzea eskatuko da.

● Oso-oso garrantzitsua da ordutegi hauek errepetatzea eta horiek baino lehen
eskolara ez bertaratzea, pilaketak sahiesteko.

> Jolas garaiaren kudeaketa

Atsedenaldira joateko sarrerak eta irteerak eta guneak taula honetan adierazi bezala burutuko
dira:

LH 11:00-11:30

5 eta 6 kiroldegiko atzeko atetik

3 eta 4 Kiroldegira patiotik eta kiroldegiko atzeko atetik

Kiroldegiko antolaketa LH3+5// LH4+6

2B Patioa
(bi espaziotan banatuko da)

2A

1A Patioa

● Kiroldegian, ikasleak ez gurutzatzeko, taldeak mugatutako eremuan jarriko dira.
● Kiroldegiko solairu bakoitza bi eremutan banatuko da maila bakoitzak erabiltzeko eta

maila arteko kontaktuak ekiditeko.
● Talde-jolasak eta/edo harreman-jokoak saihestuko dira, bizikidetza-talde egonkorren

artekoak izan ezik.
● Euria eginez gero, LH1 eta 2. mailak jolas garaia ohiko geletan egingo dute. Lehen

Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, jolas-orduak ohiko lekuetan egingo dira.

Komunak eta garbiketa jolas garaian

● Jolas garaira jaitsi aurretik, ikasleek komuneko buelta eginda izan beharko dute, patio
aldeko beheko komuna eta kiroldegikoak itxita egongo baitira (irakasleek giltza izango
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dute beharretarako).
● Debekatuta dago komunetako iturritik ura zuzenean edatea.
● Gelako sarreran, atsedenaldiaren aurretik eta ondoren, eskuak hidrogelez garbituko

dira.

> Komunak eskola barruan

Talde egonkorrek komuna partekatuko dute. Gainerako taldeetan, bainuetako
segurtasun-distantzia mantendu egingo da, eta, beraz, ezin izango dituzte erabili ezarritako
1,2 metroko distantzia mantendu dezaketen pertsonek baino gehiago, laguntza behar duten
pertsonen kasuan izan ezik. Kasu horretan, laguntzaileak ere erabili ahal izango ditu.

Gainera:

● Komun bakoitzeko gehieneko edukiera ezberdina ezarriko da (kartela atean).
● Komunera sartu eta handik ateratzean, eskuak garbitu behar dira.
● Ikastetxeko komun guztietan xaboi-banatzaileak egongo dira.
● Komunetan ezin izango da iturritik zuzenean urik edan baina botila bete daiteke.
● Komunetan paperezko ezpain-zapiak izango ditugu, eta erabili ondoren, poltsarekin

prestatutako paperontzitan botako ditugu.
● Egunean hiru garbiketa bermatuko dira, bai eta eremu eta gainazal horiek maiz

desinfektatzeko lanak eta paperontziak hustea ere.

> Ikasgela barruan

● Ikaslea beti toki berdinean eseriko da.
● Ikasle bakoitzak bere materiala izango du eta ez du gelakideekin partekatuko.
● Aulkiak eta mahaiak, egunean behin, garbituko dira klaseak bukatu eta gero.

> Jangela
Jangelako orduan sarrera mailakatu egin dugu, ahal dela taldeak zikloka egingo dira
(elkarbizitza-talde egonkorrak ateratzeko irizpidea lehenetsi behar da), ahalik eta ikasle gutxien
egon daitezen ahaleginduz.

LH
12:30

Jangelara joatea Zaintzako espazioa

4 eta 6 (lehendabizi 5)
12:30

(Musika gela)

Kiroldegia Sarrera nagusia

3 eta 5 (lehendabizi 3) Kiroldegia Sarrera nagusia

2B 12:20

Gela/patioa txandaka Patio txikia2A 12:20
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1A 12:20

Garbiketa eta prebentzioa

● Talde egonkorren arteko distantzia 1,2 metro betetzeko moduan jarriko da.
● Musika gela jangela gisa prestatuko da Lehen Hezkuntzako 4. eta 6. mailetarako.
● Ikasle bakoitzak beti jangelan toki bera izan dezan saiatuko da, COVID-19 agerraldiren

bat sortuz gero aztarnak errazteko.
● Mahaiak eta aulkiak desinfektatuko dira zerbitzua bukatzean.
● Jangelara jaitsi aurretik, mahaikide guztiek eskuak xaboi-urez edo hidrogelez garbituko

dituzte, baita handik irtetean ere.
● Bazkalostean, gune hauetan garbituko dira eskuak:

LH 1. eta 2. mailak hidrogelarekin, irteeran.
Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, jantokian, hidrogelarekin edo xaboi-urez.

3.3 DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
> Taldeen kudeaketa:

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan Bizikidetza egonkorreko taldeak (BET) osatu daitezke
(talde kooperatiboak, 3 edo 4 ikaslez osatuak, haien distantzia-mugarik gabe) musukoekin
eta taldeen arteko 1,2m-ko bereizketa bermatuko da gela barruan, eta lehentasuna emango
zaio beste talde batzuekiko elkarrekintza ez izateari, trazabilitate epidemiologikoa
bermatzeko, kasuren bat gertatuz gero. Ikasleek beren talde/ikasgelan (Bizikidetza Talde
Egonkorra) elkarreragin eta harremanak izan ahalko dituzte. Taldekatze hauek egonkorrak
izango dira gutxienez 10 egun baino gehiagoko oporraldiak iritsi arte. Talde hauek hautazko
ikasgai berdinetan dauden ikasleen artekoak izan daitezen saiatuko gara.

Aire zabaleko jolas eta jardueretan, Bizikidetza Talde Egonkor bereko ikasleek jarduera eta
jolasetan elkarreragin eta harremanak izan ahalko dituzte.

>Gelak eta espazioak
Gela arruntak erabiliko dira baina berrantolaketa bat egin dugu:
DBH 1: 2. Solairuan (irakasle gelaren ezker-eskuinera)
DBH2: 3. Solairuan kanpo eskaileren ondoan
DBH3: 2. Solairuan (kanpoko eskaileren ondoan)
DBH4: 3. Solairuan (irakasle gelaren ezkerretara).

Partekatutako espazioak
Komunak diren espazioak, oraingoz, (laborategia, plástica gela, tallerra, gela anitza etab.) talde
egonkorretan erabiliko dira garbiketa neurriak mantenduz.

Gorputz Hezkuntzako klaseetan ez dira aldagelak erabiliko baina garbiketarako zapiak erabiliko
ditu ikasle bakoitzak.
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Ikasgela barruan:

Ikaslea beti toki berdinean eseriko da eta Ikasmahaiak finkoak izango dira ikasgela
bakoitzean.

Objektuak

● Etxea eta ikastetxearen arteko objektuen garraioa ahalik eta gehien mugatuko da,
kutsaketak sahiesteko.

● Irakasleen edo ikasleen artean partekatutako elementuak aldez aurretik garbitu eta
desinfektatuko dira, soluzio desinfektatzailearekin. Hala ere, ahal den neurrian,
banakako irakas-materiala erabiliko da.

● ikasle bakoitzak egunero ur berrerabilgarriko botila ekartzea gomendatzen da (plastikoa
saihestea).

● Etxean nahiz ikasgelan eskola-materiala edukitzea gomendatzen da, ez mugitzeko
(adibidez: boligrafoak, borragomak, kalkulagailua, erregelak, etab.)

Mugimendua

● Ikasgela barruko mugimenduak mugatuko dira eta, ahal den neurrian, gela-aldaketak
gutxituko dira klaseen artean.

Garbiketa eta prebentzioa

● Ikasgelak egunero aireztatuko dira, atsedenaldietan.
● Gela bakoitzak gel hidroalkoholikoa izango du eskuak garbitu eta desinfektatzeko, eta

ontzi edo paperontzia, erabili eta botatzeko materialarentzako (paperezko zapiak...).
Egunean zehar eskuak maiz garbitzea gomendatzen da.

● Aukerako irakasgaien kasuan, banaketa gela erabili ondoren, hura garbitu eta
desinfektatu beharko da beste erabilera bat eman aurretik. Gela espezifikoetan ere
berdin jokatuko da.

> Sarrerak eta irteerak
Maila Sarrera Irteera

DBH Ordutegia: 8:50-13:10 eta 14:40-16:30/ ostiraletan 8:50-14.30

4 eta 2 (orden horretan)
Irakasle batek jaitsi beharko du.

8:45 eta 14:40
DBH2: Sarrera nagusia ezkerreko

eskailerak
DBH4: ezpaloian bestaldera

13:10 y 16:30
Sarrera nagusia

3 eta 1 (orden horretan)
Irakasle batek jaitsi beharko du.

8:50 eta 14:35
Sarrera nagusia eskubiko

eskailerak

● Egunero hartu beharko da tenperatura etxean, eskola eguna hasi baino lehen
(goizean eta arratsaldean). Eskolan ez da tenperatura hartuko.
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● Nahitaezkoa izango da musukoa erabiltzea ikastetxeko sarrera eta irteera guztietan.
● Ikastetxera bizikletaz edo oinez joatea gomendatzen da. Ez da patineteak gordetzeko

tokirik izango. Beraz, ezingo dira eskolara ekarri.
● Sarrera bakoitzean irakasle arduradun bat egongo da talde bakoitzari harrera egiteko.
● Oso-oso garrantzitsua da ordutegi hauek eta puntualtasuna errepetatzea.

> Familiak ikastetxera bertaratzea

Kasu berezietan bakarrik sartu ahal izango dira familiak eskolan (hitzorduarekin, salbuespeneko
kasuren batean...), eta betiere musukoarekin. Nolanahi ere, familiek ahalik eta denborarik
laburrenean egon beharko dute zentroan, eta musuko higienikoa erabiliko dute, indarrean
dauden osasun agintarien gomendioei jarraituz.

> Jolas garaiaren kudeaketa
Atsedenaldira joateko sarrerak eta irteerak taula honetan adierazi bezala burutuko dira:

DBH 10:40-11:10/ 10:30 eta 12:30 ostiraletan ( lehendabizi goiko pisukoak aterako dira)

Sarrera Irteera

1 eta 3
Irakasle batekin

Kiroldegia 10:35/
12:30 (ostirala)

Sarrera nagusitik

Kiroldegia 11:05
12:50 (ostirala)

2 eta 4
Irakasle batekin

Kiroldegia 10:40/
12:25 (ostirala)

Sarrera nagusitik

Kiroldegia 11:05
12:50 (ostirala)

Sarrera-irteerak eta harremanak

● Kiroldegian, ikasleak mugatutako eremuan jarriko dira.
● Kiroldegiko solairu bakoitza bi eremutan banatuko da maila bakoitzak erabiltzeko eta

maila arteko kontaktuak ekiditeko.
● Talde-jolasak eta/edo harreman-jokoak saihestuko dira, bizikidetza-talde egonkorren

artekoak izan ezik.

Komunak eta garbiketa jolas garaian

● Jolas garaira jaitsi aurretik, ikasleek komuneko buelta eginda izan beharko dute, patio
aldeko beheko komuna eta kiroldegikoak itxita egongo baitira (irakasleek giltza izango
dute beharretarako).

● Debekatuta dago komunetako iturritik ura zuzenean edatea.
● Atsedenaldiaren aurretik eta ondoren, eskuak hidrogelez garbituko dira.

Janaria

● Ikastetxearen barruan janaria eta/edo edari-botilak partekatzea saihestuko da, baita
objektu edo jostailu pertsonalak trukatzea ere
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> Komunak eskola barruan

Bainuetako segurtasun-distantzia mantendu egingo da, eta, beraz, ezin izango dituzte erabili
ezarritako 1,2 metroko distantzia mantendu dezaketen pertsonek baino gehiago, laguntza
behar duten pertsonen kasuan izan ezik. Kasu horretan, laguntzaileak ere erabili ahal izango
ditu.

Gainera:

● Komun bakoitzeko gehieneko edukiera ezberdina ezarriko da (kartela atean).
● Txandakako konketa eta pixatokiak itxiko dira, erabiltzen diren bitartean hurbil ez

daitezen. Manparek (horma lurrean edo sabaian itxi gabe) banandutako kabinak ere
txandaka itxiko dira.

● Komunera sartu eta handik ateratzean, eskuak garbitu behar dira.
● Bainuetan ezin izango da iturritik zuzenean urik edan baina botila bete daiteke.
● Komunetan paperezko ezpain-zapiak izango ditugu, eta erabili ondoren, poltsarekin

prestatutako paperontzitan botako ditugu.
● Zentroko komun guztietan xaboi-banatzaileak egongo dira.
● Egunean hiru garbiketa bermatuko dira, bai eta eremu eta gainazal horiek maiz

desinfektatzeko lanak eta paperontziak hustea ere.
● Zentrotik kanpoko pertsonek ezin izango dituzte komunak erabili. Haur Hezkuntzako

sarrerako bainua itxita egongo da.

> Jangelaren kudeaketa

Ordutegi honetan erabilgarri egongo da:

DBH 13:10 Sarrera eta irteera

1 eta 3
13:10

Kanpoko eskaileretatik
jaitsi eta barruko

patiotik sartu.2 eta 4

● Ikasleei ez zaie pitxarretako ura zerbitzatuko, jangelako laguntzaileak egingo du.
● Ikasle bakoitzak beti jangelan toki bera izan dezan saiatuko da, COVID-19 agerraldiren

bat sortuz gero aztarnak errazteko.
● Ikasleei etengabe gogoraraziko zaie segurtasun-distantziak errespetatu behar direla eta

janaria, ura, mahai-tresnak etab. ezin direla partekatu.
● Jangelara jaitsi aurretik, mahaikide guztiek eskuak xaboi-urez edo hidrogelez garbituko

dituzte, baita handik irtetean ere.

4.- IRASKASKUNTZA EZ-PRESENTZIALA
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Etxeratze puntualak ematen direnean azalduko da: bakarkakoa edo taldekoa.
Egoera hau aurreikusteko familiei ikasturte hasieran beraien behar eta egoera zein den
galdetuko zaie tutoreen bidez, ahalik eta erantzun egokiena eman ahal izateko. Era berean,
ikasturte hasieratik hasiko gara ikasleak trebatzen (bereziki LH1etik hasita eta beraien
mailara egokituta) konpetentzia digitala landuz.

4.1 Eguneroko jarduna: Ikasleek irakaskuntza etxetik jasoko dute irakasle eta tutorearen
jarraipen zuzenarekin. Aurrez aurre ez dauden uneak izango direla aurreikusita,
zuzendaritza-taldeak, irakasle taldearekin batera, “arreta digital ez-presentzialerako
plana” prestatu du, agertoki horretan ikastetxearen, ikasleen eta familien arteko etengabeko
komunikazioa lortzeko (ikasturte hasierako bileretan aurkeztuko zaizue).

Talde osoaren etxeratzea emango balitz, talde bakoitzaren ezaugarriei loturiko ordutegi
pertsonalizatua ezarriko da. Ordutegi honetan tutoreak ikasle eta familia bakoitzaren
jarraipen estua burutuko du, akonpainamendu goxoa eskainiz. Horretarako, egunero saio
telematikoak eskainiko dira, talde txikitan eta handitan. Honela, konpetentzia ezberdinak
landuko dira, ikasle bakoitzaren emozioak entzunaz eta etapako konpetentziak jasotzen
lagunduko dien helburuei  lehentasuna emanez.

HHn ahozkotasunak garrantzi berezia izango du eta HH5 urteko gelatik aurrera idatzizko
adierazpenaren lehen urratsak emango dira. Lehen Hezkuntzako lehen hiru mailetan arreta
berezia jarriko da irakurketa-idazketa eta ulermen jardueretan. Maila horretatik aurrera
irakurketaren ulermenak eta komunikazioak garrantzi handia izaten jarraituko du beste arloekin
batera eta hurrengo etapetarako beharrezko konpetentziak jasotzeko oinarriak ezartzen joango
gara.

5.- HEZKUNTZA BEREZIA

Hezkuntza bereziko ikasleek egiten duten hezkuntza-etapa edozein dela ere, presentziazko
irakaslana lehenetsiko da etapa bakoitzerako zehaztutako ordutegian, eta berariazko planak
egingo dira Gizarteratze, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuarekin batera. 2. edo 3. agertokian
akonpainamendu bereziki zuzena izaten jarraituko dute irakasle, tutore eta laguntzaileen
eskutik.

6.- ZERBITZUAK

● GOIZEKO ZAINTZA: (7:30-9:00): irailaren 13tik aurrera eskainiko da HH1etik LH4ra
arte. Zerbitzu hau erabiltzeko maila eta talde desberdinak nahastuko direnez, une oro
musukoa erabili beharko dute. Denon segurtasuna bermatze aldera, behar-beharrezko
duten familiek erabiltzea gomendatzen dugu.

● JANGELA: irailaren 13tik aurrera eskainiko da. Segurtasun neurriak zaintzeko zerbitzu
hau ere behar beharrezkoa duten familiek erabiltzea eskatzen dugu.
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● ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK Arin! (Aloha), ingelesa, alemana, robotika,
mekanografia, antzerkia etab.) jarduerak egin ahal izango dira eta antolatzen duen
erakundeak protokolo zehatz bat izango du, hezkuntza-etapa bakoitzerako ezarritako
prebentzio-neurriak errespetatuz, taldekatzeari, distantziari, higieneari, aireztapenari eta
maskararen erabilerari dagokienez.

● ESKOLA KIROLA. Abian jarriko da eta Gipuzkoa Foru Aldundiko kirol sailak emandako
aginduak jarraituko dira protokoloa prestatzeko.
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