kontuz blai

Antoniano Ikastetxearen
aldizkaria.
21.alea.
2022ko ekaina

editoriala

Herrira begira!
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1. alea, alajaina! Erraz esaten da. Makina gertaera,
bizipen eta aldaketa izan ditugu ikastetxean
lehenengo aldizkari hartatik. Gizartean eman den
bilakaerak eragin zuzena izan du ikastetxean eta 21 ale
horietako bakoitzean garbi ikus daiteke hori; 21 urte, 21
ale eta hamaika aldaketa!
21-22 ikasturte hau hasi genuen “pandemia” garaitu eta
normaltasunera itzuliko ginanaren ustetan, baina usteak
erdia ustela omen du, eta hala izan! Xomorroak, lozorrotik
esnatu, eta bortizki erasotu gintuen; berriro etxeratzeak,
online saioak… Baina, beste behin ere, denon indarrak
batu eta aurre egin genion egoerari.
Argia-izpi txikiena ikusi orduko, geure ohitura zaharrak
berreskuratzeko irrika sentitu genuen eta herriarekin bat
eginik, ospatu genituen: Santa Eskea, Inauteriak eta
Korrika Txikia. Eta ustekabean, makilkaden kolpeekin jo
genuen lurra esnatzen hasi zen, eta iritsi zen udaberria.
Geure txoko kuttunetara gerturatzen segi genuen;
Torreoira, malekoira, parkeetara, Musika Plazara, eta nola
ez, Merkatu Plazara; horrela ulertzen baitugu gure zeregin
hezitzailea, herrian eta herritarrengandik hurbil.
Badakigu gaurko hazitxoak biharko enborrak izango
direla, eta irmo eta maitasunez aritzen gara gure
egunerokoan zuhaitz eder horiek sustrai sendoak izan
ditzaten, herrian errotuak, maite ditugulako gure
zuhaixkak eta maite dugulako gure herri ederra. Gora
Antoniano eta gora Zarautz!!!

¡

El número 21, caramba! Se dice fácil.
Hemos tenido muchos acontecimientos,
vivencias y cambios en el colegio desde
aquella primera revista. La evolución que se
ha dado en la sociedad ha tenido un impacto
directo en el centro y en cada uno de estos
21 ejemplares es evidente; 21 años, 21
ejemplares y un sinfín de cambios!
Empezamos este curso 21-22 pensando que
íbamos a vencer la pandemia y volver a la
normalidad, pero, nuestro gozo en un pozo.El
bicho, despertó del sueño y nos atacó
violentamente; la vuelta a los confinamientos,
las clases online, pero, una vez más, juntamos
las fuerzas de todos y afrontamos la
situación.
En cuanto vimos el menor rayo de luz,
sentimos el deseo de recuperar nuestras
viejas costumbres y nos unimos al pueblo
para celebrarlas: Santa Agueda, Carnavales y
Korrika Txikia. Y de improviso, en un abrir y
cerrar de ojos, llegó la primavera. Seguimos
acercándonos a nuestros rincones preferidos;
al Torreón, al malecón, a los parques, a la
Plaza de la Música, y cómo no, a la Plaza del
Mercado; porque así entendemos nuestra
tarea educativa, en el pueblo y cerca de los
zarauztarras.

aurkibidea
4.
5.
6-7.
8-9.
10-11.
12-13.
14-18.
19-21.
22.

Gure hondar aletxoa
Ingelesa txiki-txikitatik
HHko proiektu izarra “Gure Zirkua”
“47 hari” Zarauztik mundura
STEAM proiektu berritzailea
Iragarkiak
Urtea argazkitan
Iragarkiak
Neurozientzia ikasgeletan

Antoniano Ikastetxea
20800 Zarautz
Telefonoa: 943 830 286

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Antonianok badu berdintasun plana
Irteerak berreskuratzen
Erasmus +
Ikasle ohiak
Gurasoen txokoa
Barria eta Zerain. Gora euskara!
“Landatutakoaren fruituak” Kirola
DBH4ko ikasleen agurra

TIRADA: 700 ale
LEGE GORDAILUA: SS-1378/02
EDITOREA: Antoniano Ikastetxea
PUBLIZITATEA: Antoniano Ikastetxea, 943 830 286
MAKETATZAILEA: Gertu Koop. (Zubillaga) Oñati
INPRIMATEGIA: Gertu Koop. (Zubillaga) Oñati

Solidariratea
Gure hondar aletxoa jarri nahian

We want to contribute our "grain of sand”

“Ume orok du hezkuntzarako eskubidea. Ongi pasatzeko eta
jolasteko eskubidea”. Halaxe dio Haurren Eskubideei Buruzko
Hitzarmeneko puntuetako batek.

"Every child has the right to education. The right to have fun and play.”
So reads one of the points of the Convention on the Rights of the Child.

Ukrainako gerratik ihesi, Aste Santuko oporren ostean hasi ziren
gurean Sasha, Sofia eta Nadia. Esperientzia oso aberatsa izaten
ari da haien familientzat, baita beraien irakasleentzat.
Hona etorri bitarteko pasarteak ezberdinak izan dira denentzat eta
ama-haur bakoitzak bere sentipenak ditu. Ez da xamurra haietaz
hitz egitea edota egoera kudeatzea, baina gure ikastetxeak, beste
behin ere, ateak zabaldu dizkie haur eta ama horiei ahalik eta harrerarik
goxoena izan dezaten.
Beraien egoera gogorra bada ere, hemen oso ongi hartuak izan
direla azpimarratzen dute denek; beren “altxor txikiak” pozik ikusteak
bihotza zorionez betetzen diela azaldu digute. Gainera, hango heziketa
ereduarekin konparatuz, gertuago sentitzen dute eta asko lasaitzen
ditu horrek.
Guztiek berehala ulertu dute, hemengo eskolako jardunaren nondik
norakoa eta horren adierazgarri izan da, bi amen parte hartzea;
zehazki, liburuaren astean, ipuintxo eta olerki bana kontatu dute 2
urteko haurren geletan.
Hori gutxi balitz, gure irakasle Miriam Agirreurretak gaztelerazko
eskolak emateko aukera eskaini zien, eta ederki ari dira aprobetxatzen:
“Nire hondar alea jarri nahi izan dut. Gure gizartean lehenbailehen
integratzeko modu egoki bat hizkuntza erakustea zela pentsatu
nuen; gainera, eskolan lan eginda, baliabideak eskura ditut. Gogotsu
etortzen dira saioetara! ", esaten digu Miriamek.
Halako keinuak benetan eskertzekoak dira, bai Miriamena, bai
irakasleena, eta nola ez, hemen hartu dituzten familiena… Lerro
hauen bidez, mila esker denoi eta ongi etorri Sasha, Sofia eta Nadia!
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Fleeing the war in Ukraine, Sasha, Sofia, and Nadia arrived at our school
after the Easter holidays. Their experience here has been very enriching
for the families and for their teachers, of course.
The journey here has been different for each mother and child, and
they have their own feelings about it. Sometimes it is not easy to talk
about this or to manage the situation, but our school, once again, has
opened its doors for these children and their mothers, to welcome them
as kindly as possible.
Although their situation is very hard, they all point out that they have
felt very welcomed here; they have told us that their hearts are filled
with joy when they see their "little treasures'' happy. Moreover, compared
to the model of education in their country, they feel our model is closer
to them, and that reassures them very much.
They have immediately understood how our school works here. In fact,
two mothers participated in the “book week”, telling stories and a poem
in the 2-year-old class. Thus, we can see how integrated they are.
In addition, our teacher Miriam Agirreurreta, offered them the chance
to learn Spanish, and they are taking advantage of it. "I wanted to do
my bit. I thought that a good way to integrate them into our society as
soon as possible was to teach them a language to communicate; besides,
as I work at school, I have resources available. " They are really enthusiastic
at the sessions!” Miriam tells us.
We would like to thank Miriam and the teachers for their gestures, and
of course, the families who have welcomed them here... Through these
lines, thank you all very much and a warm welcome to Sasha, Sofia and
Nadia!

HH1 eta HH2
Badira urte batzuk, Antoniano Ikastetxean, ingelesaren
presentzia eskolako txikienetatik hasi dugula eta horretarako
Haur Hezkuntzako 1 eta 2 urteko geletan Shane-en bisita
izaten dugu.
Shane ingeles natiboa da eta, euskaraz ere badakien arren,
haurrek ingeles hutsean entzuten dute. Izan ere, egunero-egunero
ordu erdiz etortzen da txikien geletara eta beraiekin ingelesez
mintzatzeaz gain, modu naturalean ipuinak aurkezten dizkie, eskujolasak azaldu edota abestiak irakasten dizkie. Egunerokotasuneko
jardunean jolaskidea eta bidelaguna izaten da Shane eta modu
horretan irteeretan ere gure txikiekin izaten da. Eguraldi ona denetan, adin
bereko talde guztiak elkarrekin irteten gara eta Shane irakasle bat gehiago
bezala aritzen da, batzuetan baratzeko fruituen inguruan, kaleetako seinaleei
buruz hurrengoan baina Shane beti ingelesez.
Txikiak zain-zain egoten dira Shane noiz azalduko korrika batean beregana
joan, ongi etorria egin eta besarkadak ematera. A ze pagotsa duen gure
mutilak!!!
Gure haurrek ingelesarekin duten harremana goxoa eta oso
gertukoa da eta hain garaiz hastean, etorkizunari begira, atzerriko
hizkuntza ikasleentzat hain arrotza izan ez dadin saiatzen gara:
fonetikoki desberdina den hizkuntza ezagunagoa eginaz,
eguneroko hiztegia bereganatuz eta, beti ere ingurune natural
batean, ingelesa gertukoa eta atseginagoa bilakatuz.

Thank you Shane!!!
Asko maite zaitugu!!!
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“GURE ZIRKUA”
aurtengo proiektu izarra
Haur Hezkuntzan
Zirkoa handiak eta txikiak erakartzen dituen ikuskizuna da
bertan magia, abentura eta dibertimendua uztartzen direlako.
Haurren jakin-mina pizteko hiru osagai horiek oinarri hartuz,
gure gelak karpa erraldoiak bihurtu ditugu eta Zirkuaren magia
eta kolorez bizitzera gonbidatu ditugu ikasleak oraingoan.
Zirkuko familia handi baten antzera, hiru multzotan sakontzen
aritu gara: malabaristak, ekilibristak eta pailazoak eta oso
esperientzia aberasgarria izan da. Haien antzera jolastuz,
trebetasun eta teknika ezberdinak ezagutu dituzte haurrek, eta
materialei erabilpen berriak emateko aukera ere deskubritu dute:
uztai eta pilotekin akrobaziak egiten aritu dira; malabareetako
pilotak egiten ikasi dute; banku luzeekin oreka mantentzen ere
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Gure Zirkua
bai; karta, ura eta bestelakoekin magia jolasak egiten saiatu dira eta aurpegiak
makilatu eta pailazo sudurrak jantzi ondoren, barre algarak egiten eta
eginarazten ere aritu dira, bai horixe!
Zirkuarena oso proiektu motibagarria izan da eta irakasleok onura
ezberdinak ikusi ditugu haurrengan. Gorputz-ariketen bidez, beraien burua eta
beren gorputzaren aukerak ezagutu dituzte; beren trebetasun fisikoaz jabetu
dira eta modu horretan, besteak beste, oreka, malgutasuna eta motrizitatea
landu dituzte. Talde-lana baloratzen eta erabakiak denen artean hartzen aritu
dira, eta horrez gain, nork bere burua gainditzeko ere balio izan die: malabaristen
ariketak egiterakoan begi eta eskuetako koordinazioa mantentzen, pailazoei
jendaurreko antzezpenak egiten eta ekilibristei oreka mantentzen.
Oro har, zirkuko tresna eta lanbide desberdinak ezagutzeko aukera izan
dute, gaiari buruzko hiztegia landuz eta bertako eginkizunak ezagutuz; eta nola
ez, palomitak eta ticketak egin eta salerosketan ere fin aritu dira matematikak
landuz.

Zirkua gai bikaina izan da guztion trebetasunetan sakontzeko
eta horregatik ozen diogu

Gora Gure Zirkua!!!
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Erreportaia

47 hari eta hamaika ideia
San Frantziskotik Zarautzera
Gure ikastexea, proiektu bat da izatez, elkarbizitza eta
hezkidetzan oinarriturik gazteok urtero hainbat proiektu
anitz burutzen baititugu: ikasgai barruko proiektuak,
diziplina artekoak, gure gustuen arabera
proposatutakoak...Proiektuetan murgildurik gaude une
oro. Baina oraingoan, aurrerapausu bat eman eta proiektu
globalizatuago batean murgiltzea erabaki dugu 47 hariren
bidez. Etapa arteko proiektu bat prestatu dugu, eskolatik
haratago, Zarauztik abiatuta mundura zabaldu duguna.
Zertan datzan? Ba, Antoniano Ikastetxetik 47 liburuxka
irten eta Zarauzko herri osoan zehar banatu ditugu.
Helburua, herritarrek liburuxka horietan edozein
motatako artelan bat sortzea eta zabaltzea da, beraien
erantzuna ikusteko zain. Some Guy ezizenaz ezaguna
den artista estatubatuarraren A Thousand Journals
egitasmoak inspiratuta jarri dugu martxan Antoniano
Ikastetxetik 47 hari, artea zabaldu eta sustatzea ardatz
gisa duen esperimentu soziologiko hau.
Helburu zehatz horiek arrazoi bat dute: heldutasunerako
bidean, artearekin dugun harremana nabarmen ahultzen
doa eta hori geldiarazi beharra dago, izan ere, urteek
ez lukete gure sormenaren aurkako oztopo bilakatu
beharko. Gertaera hau argi ikus daiteke hurrengo
egoeran: haurrei ea artistak diren galdetzerakoan, ia
denek eskua altxa eta baietz esaten dizute, aldiz, nerabe
edota heldu talde bati galdetzerakoan, baten batek eskua
altxa eta baietz erantzuten badu, zorioneko zaude.
Nora joan da ba artea?
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Erreportaia
Sortuz Sortu (proiektu globalizatua)
Liburuxken azalak LH6ko ikasleek apaindu dituzte. Euretako batzuekin sorkuntza
prozesu eta proiektu honi buruz mintzatzeko aukera izan dugu. Pozik ageri dira,
artea sustatzeko modu ederra iruditzen zaiela eta oso gogotsu daudela adierazi
digute. Hala ere, “beldur apur bat ematen du, balitekeelako harrera ona ez izatea
eta guk jarritako ilusioa guk espero genuen moduan aintzat ez hartzea” onartu
du batek. Nostalgia punttu bat ere sentitu dutela aitortu dute, ez zaie eta erraza
egin gordetzea posible izango ez duten artelan bat sortzea. Gainera, “E
Ez da
zuretzat soilik izango den zerbait, jende gehiagorengana iritsiko da, horrek ikara
apur bat eragiten du” jakinarazi digute ikasle hauek.
Laburbilduz, esan genezake, sentsazio gazi-gozoarekin geratu direla baina
proiektuaren bilakaera jarraitzeko gogotsu.
Aldiz, proiektuaren sakontze eta zabalkuntzaren zatia, DBH4ko ikasleei egokitu
zaigu: bideoa sortu, sarrera, gidoia, etab. idatzi… Irakasleak esperimentu bitxi
hau aurkeztu zigunean liluraturik geratu ginen, interesa piztu zitzaigun berehala
eta talde txikitan antolatu ginen lanean hasi ahal izateko. Ez genuen oso hausnarketa
sakona egin beharrik izan, artearekiko dugun iritzi aldaketa penagarria dela
konturatzeko, eta hori aldatzea beharrezkoa zela iruditu zitzaigun. Grin horrek
bultzatuta jo eta ke inplikatu ginen 47 harin.
Kalean dituzue, topatu ezkeroz partekatu zuen artea beldurrik gabe!!!

Gero ARTE
Hasieran azaldutako moduan, sormena dantzan eta gure barnean ezkutatuta
daramagun artistarekin konektatzea ahalbidetu nahi digu 47 harik. Ahaztuta
geratzen den gure izatearen zati hori dago sormenari lotuta. Apurka-apurka
galdu, desagertzen doana. Onartezintzat hartu beharko genukeen, baina
zoritxarrez, arrunt bilakatu da. Marrazkiak haurrentzat, poesia maiteminduentzat
eta argazkilaritza hobby bat behar dutenentzat. Hortik aurrera, badirudi arteak
ez duela ez hanka ez buru. Aldaketa beharrezkoa da. Eboluzio hau oraintxe
hasi berri da eta Antoniano Ikastetxetik irrikaz gaude arteak noraino eramango
gaituen
ikusteko.
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Steam

Antoniano eta STEAM hezkuntza
Etorkizuna hobea izan dadin
Antoniano murgilduta dagoen STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) hezkuntzaren
ideiaren atzean zientziaren eta teknologiaren hezkuntzan bultzatu nahi den paradigma-aldaketa dago.
Gaur egungo gizartearen erronka handien aurrean, bestelako STEAM profesionalak beharrezkotzat jotzen ditugu.
Izan ere, bat egiten dugu mundu jasangarriago bat eraikitzeko, begirada kritikoz aritzeko, gizartearen erronka handiei erantzuteko eta bertako ekonomia, industria, hezkuntza… biziberritzeko STEAMek dituen helburuekin, eta horrez gain, ikerkuntzaren munduan gure ahotsa entzunarazi nahi dugu.
Horretarako, balioetan oinarritutako STEAM baten alde egiten dugu apustu, enpatikoa, ekologista, justizia sozialaren alde egingo duena, emakume eta gizonen arteko benetako berdintasuna bermatuko duena; ondare kulturala bultzatu eta eskola gizartearen parte-hartze eremu gisa ulertarazten duena.

“Zientzia kontzientziaz irakasten”
• Zientzia ikasi ideiak zalantzan jarriz.
• Ikaskuntza kooperatiboaren onurak ulertarazi.
• Ikerketa, modelizazioa eta argumentazioa oinarritzat hartu.
• Zientzia irakatsi herritar askeak prestatzeko.
• Genero-estereotiporik gabeko zientzien irakaskuntza bermatu.
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Aurten bai! STEAM-ez blai!
Eta hau guztia nola gauzatu dugu? Hemen doa aurtengo gure STEAM esperientzia!
Aurten STEAM proiektua DBH2 eta DBH4ko ikasleekin gauzatu dugu. DBH2ko ikaslegoari egoera konkretu batean uzta arrakastatsua izateko negutegi baten diseinua optimizatzeko proiektua proposatu genien. Ondoren behaketa fasetik ateratako datuak aztertu eta ondorioak DBH4koei emango dizkiete azken
hauek web orri batean modu ikusterraz eta ulergarrian emaitzak argitaratzeko.
Eraiki aurretik aztertu behar izan dituzten aldagaien, eta ondorioz eraiki ondoren aztertu eta ikertu dituztenak hauek izan dira:

• Tenperatura neurketak. Kanpoko, barruko zein lurreko tenperatura.
• Negutegiaren materiala: plastikoak, kristala, metakrilatoa…
• Lurraren PHa.
• Ur kontsumoa birziklaketa, ureztatze sistema desberdinak.
• Berotze sistemarekin edo gabe.
• Hezetasuna? Zapai mugikorra edo leihoduna.
• Negutegiaren forma eta diseinua.

Ikasketa prozesua osoa eta arrakastatsua izan zedin programatutako epeak malgutu ditugu. Erronkak handiak izan dira, besteak beste: 3D inprimagailuaren gaitasunetara egokitzea, negutegiak eguraldiaren eraginez izandako mantentze lanak burutzea eta behaketa faseko datuak zehatz jasotzea.
Zoriontzekoa da izan duten jarrera, jakin-mina eta prestutasuna. Arrakasta ikusita pozez esan dezakegu
izango duela jarraipena proiektuak. Datuak jasotzeko fasean egonik, kurtso amaieran gure web orrian izango da emaitza ikusgai! Beraz, adi egon denok!!!
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“Especialidad en
Banquetes y
Comuniones”
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Ikasturtea argazkitan

bat eginik

abenturaaaa

aldapeko sagarraren...

altxor bila

Astiko zelaietan

ahateak ere lagunak ditugu

bazen behin...

Hori da sasoia!

gora gu!!!

goza inauteriak

gozatzen!!!

gure artistak
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artixtak!!!

aupa ekipooooo
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Ikasturtea argazkitan

Elkanoren zain?

Basoan barrena

hau ekipoa

hau gozatua

hau bai ekologikoa

herri kirolak

a ze pirata pila

herriko bazterrak ezagutzen

eskuak gora!!!

kaixo, kaixo!!!

irrisarri ta irrifarre noiz
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Ikasturtea argazkitan

kalerik kale

Balentziaga berriak

naranja bat nahi
sentitu

eszenatoki bikaina, artixta hobeak

sortu

ole Olentzerooooo
16

kalejiraaaanaa

Ikasturtea argazkitan

nor da nor

txikienak nagusi

Piztu argia, laguna!

tipi tapa tipi tapa

plisti plasta

zirkussss

talde lanean hobe!

zoriontsu!
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Ikasturtea argazkitan

Altxorra bilatuko ote dut

Hurrengo geltokia!!

Apalatxo-apalatxo

Begira parkean nola gozatzen dgun

Hondarribia

Brum-brum
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ku-ku

sarraila denda
cerrajería

afilado amaestramientos cilindros
duplicado de llaves y mandos
zorrozketak giltza orokortuak
zilindroak giltzen eta aginteen
kopiak

olatarreta kalea, 1, bajo 20800
Zarautz Gipuzkoa

Servicio 24h.
apertura de puertas
ateak irekitzea

tel: 943 13 27 02
móvil: 650 89 74 97
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Emozioak

Hezkuntza
Emozionala
Carme Timoneda: “Emozioa pultsio inkontzientea eta kontrolaezina
da, nahi gabe sortzen den sentimendua; berau kudeatzen txikitatik
ikasi behar lukete haur guztiek eta zeregin horretan, paper garrantzitsua du bai eskolak eta baita familiak ere”
Carme Timoneda Gallart neuropsikopedagogaren
eskutik “H
HEZKUNTZA EMOZIONALA ikasleei eta
haien familiei zuzendutako hezkuntza-ekintza gisa”
ikastaroa jaso dugu aurtengoan klaustro osoak.
Neurozientziaren begirada berri honek fokua emozioan jartzen du, emozioak hezi daitezkeela baieztatzen du; maitasunaren barruan exigentzia bilatzen laguntzen digu.
“Hezkuntza emozionala beste modu batera jorratu
beharreko gaia da -dio Carmek- ezin dugu alderdi
kognitibotik ulertu, sentitzen dugun horretan baitago gakoa. Descartesen: pentsatzen dut; beraz,
banaiz (pienso, luego existo) esaldiari buelta emateko garaia da eta “S
Sentitzen dut; beraz, banaiz”
esan beharko genuke”.
Denok dakigu zenbat sentimendu ezberdin adierazten dizkiguten haurrek; sentitzen dute poza,
tristura, haserrea… bada Timonedak dionez, neurozientziak lagundu nahi digu ulertzen uneko emozio hori nolakoa den, nondik datorren, nola prozesatzen den eta nola kudeatzen den; horietan erreparatuz gero, helduok egingo dugun esku hartzea
egokiagoa izango da. Baina, “Argi! -dio Carmek22

aurrez, helduok gure emozioak nola kudeatzen
ditugun jakitea oso garrantzitsua da, gu baikara
gure ikasle eta seme-alabentzako lehenengo ereduak”.
Carmek esandako guztiak orri batera biltzea ez da
lan erraza baina bere hitz baikor hauekin amaitu
nahi genuke: “S
Sentitzeko modua, norberarena da,
gure genetan dakarkigu; baina horrek ez du esan
nahi aldaezina denik, ez horixe, tartean beste faktore batzuk ere badira: ingurunea, estimulazioa,
motibazioa… eragile hauetan asmatzea da gure
zeregina; hori da hezitzea -dio Carmek- eta helduok bizkar gainean hartzen dugun erantzunkizuna
da. Sarritan, ardura eta kezka bezala bizitzen dugu
bai, baina ikuspegia aldatzen badugu, ilusio iturri
izan daitekeela pentsatzea tokatzen zaigu”. Eta
jarraitzen du esaten: “haurra hazten doan heinean,
bere garun txikiak aldaketak jasango ditu eta saia
gaitezen aldaketa neuronal horiek positiboak izan
daitezen, saia gaitezen gure haurrei/ikasleei bizipen positiboak eskaintzen, ongi sentitzeko tresnak
ematen, bide horretatik eraginez, irakasle eta
guraso orok nahi genukeen emaitza lortuko dugulako: oinarri sendoak dituzten haur eta gazteak”.

Berdintasun Plaza

ANTONIANO IKASTETXEAK
BADU BERDINTASUN PLANA (2022-2025)

Berdintasun plan bat zer den ba al dakizue?
Antoniano Ikastetxeak berdintasuna eta hezkidetza
sustatzen du ikasleengan eta hori ere irakasle-langileen baloreetan eta erakundearen kulturan barneratua egotea nahi du.
Berdintasun plan bat prozesu bat da, ikuspegi aldaketa bateranzko prozesu luze bezain eraginkorra. Gure
ikastetxean emakume eta gizonek esparru desberdinetan aukera berak dituztela bermatzen duen neurri
sorta bat da: formakuntzan, lanpostuen sustapenean,
lan harremanetan, lan baldintzetan, etab.

Zertarako Berdintasun plan bat ikastetxean?
●

Genero berdintasuna lantzen duten liburu
zerrenda
0-6 urte: Aita despistatu bat. Josep Gregori.
6-8 urte: Arturo eta Klementina. Adela Turín.
9-12 urte: Ez gara berdinak, baina berdin da. Seve
Calleja.
12-16 urte: Carlotaren egunkari morea. Gemma
Lienas.
Helduentzat: Feminismoa denon kontua da. Bell
Hooks..
Guztiok izan beharko genuke feministak.
Chimamanda Ngozi Adichie.

Giza baliabideak optimizatzeko.

Egon litezken sexuagatiko edozein diskriminazio deuseztatzeko.
●

Ikastetxeak erantzun soziala bermatzeko:
ikasleen ikuspegia berdintasunerantz bideratzea
ezinbestekoa da, horrela bakarrik lortuko da
benetako eta egiturazko eraldaketa.

Pelikula interesgarri bat
Figuras ocultas

●

Prozesu honetan zehar formazio, lan saio eta bileretan berdintasuna lortzeko ezinbestekoak diren
gaiak jorratu ditugu: soldata
arrakala, bereizketa bertikala
eta horizontala, sustapenerako
aukerak, beirazko sabaia,
indarkeria, jazarpen sexistak,
etab.

Feminismo eta Berdintasun Hiztegia
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/hiztegiak_euskara/eu_def/adjuntos/Feminismoa_eta_berdintasuna-Hiztegia.pdf

Guzti hau Emakundek emandako dirulaguntzarekin finantziatu da eta Murgibe aholkularitzak gidatu gaitu prozesu
guztian.
Berdintasunean bizi garenaren
mezua helarazi digute azken
urtetan, baina gaian pixka bat
sakontzen hasi orduko ohar
gaitezke oraindik asko dagoela egiteko.
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IRTEERA PLANA,

Irteera plana

ONGI ETORRI ETA BEJONDAIGULA!!!

Irailean pozik entzun genuen irteerak martxan izango genituela
berriro ere ikastetxean eta ilusioz ekin genion irteera plana
antolatzeari. Gurasoek ere gustora jaso zuten berria bileretan,
izan ere irteerak gure ikastetxeak eskaintzen duen hezkuntza
planaren zati garrantzitsu bat dira.
Ikasleek irteeretan bizi dituzten emozio eta esperientziek,
beraien garapen integrala bultzatzen dute.
Eguneroko jardunean gelan lantzen ditugun ekintzak osatzen
eta indartzen dituzte irteerek. Horrela, alor desberdinak
lantzeko tresna bilakatzen dira. Beste batzuen artean, hauek
azpimarratu nahi ditugu:
INGURUNEAREN EZAGUTZA: Ingurune hurbiletik hasita,
Malekoia, herria, probintzia, pixkanaka eremuak zabalduz,
Europako zenbait herrialdetaraino iritsi arte. Sarri sarri ikusten
ditugu bi eta hiru urteko ikasleak, malekoian paseoak egiten
eta handitzen doazen neurrian, ibilbide eta irteerak ere luzatu
egiten dira. Honela gure ikastetxearen ibilbidearen bukaeran
Erbereetara bidaia egiten dute DBH 4ko ikasleek.
ELKARBIZITZA: Irteera, eskolatik atera eta paseo txiki soil bat
izan daiteke batzuetan, gertu dauzkagun txoko politenak
gozatuz. Helburu nagusia, elkarrekin momentu atsegina
pasatzea. Arratsalde pasak parkean, herrian arrazoi desbedinengatik egin daitezkeen goiz pasak, egun pasak, bi egunetako
irteerak eta azkenik bost eguneko irteerak partekatzeraino.
Kasu hauetan, irteera, elkarren arteko harremanak sustatzeko
tresna paregabeko bihurtzen da, irakasle eta ikaskideekin
harreman hestuagoak eta informalagoak eraikitzeko aukera
eskaintzen baitu egoerak.
Horrez gain, irteerak maila bereko bi gelen arteko harremanak
sendotzeko oso ekintza baliagarria dira, ikasleen artean
adiskidetasuna eta kooperazioa bultzatuz.
NORBERE BURUAREN EZAGUTZA: Irteerek emozio ugari
sortzen dituzte ikasle, irakasle eta gurasoengan. Ohikoa izaten
da urduritasuna irteera aurreko egunetan, emozioz beteta
entzuten dituzte zein izango diren ekintzak eta ekarri beharreko
guztiaren zerrenda. Txikienen kasuan, gelakoekin etxetik kanpo
pasatuko duten aurrenengo gaua izateak, sarritan kezka eta
beldurrak pizten dizkie edo handiagoak direnean, etxetik
kanpo aste oso bat igarotzeak, beste hizkuntza batean
murgilduta aste oso bat pasatzea… Azkenik norbere

24

buruarekiko erronkei aurre egitea, abenturazko parkeetan
adibidez, esperientzia berriak esperimentatuz.
ELEANIZTASUNA BULTZATZEA: Horretarako hizkuntza
murgiltze irteerak egiten dira. Hizkuntza eta adin ezberdinetako
ikasleekin egiten dira. Azken helburua gure ikasleak DBHko
ikasketak bukatzean, euskara, gaztelania, ingelesa eta frantses
maila on bat izatea da, gaur egungo hizkuntz eskakizunak
betez.
KULTURAREN EZAGUTZA: Kulturaren eta bereziki euskal
kulturaren ezagutza bultzatzea. Orkestra sinfonikoaren
emanaldiak, baleta, musika ikuskizunak, antzerkia,
txontxongiloak…
NATURAREN EZAGUTZA: Natura ezagutu, maitatu eta
zaintzen ikasi. Gertutik hasita, hondartza, Torreoia, Laurgain,
Pagoeta,... Pixkanaka naturan dauden hainbat aterpetxe eta
txoko ezagutuz. Aldi berean naturak eskainitako abentura
parke desberdinak bisitatzea, Irrisarri Land edo Bertiz Abentura
Park esate baterako.
PROIEKTUETAN IKASITAKOA FINKATU ETA ZABALTZEA:
Gelan proiektuetan landutako alderdi teorikotik, zuzeneko
behaketa egitera pasatzeko aukera ematen dute irteerek,
adibidez, Zumaiako Flishak bertatik bertara ezagutzea. Beste
batzuetan berriz, gelan ikasitakoa esperimentatzeko aukera
eskaintzen dute, honela, Ekain-berrin, lehen gizakien
eskulanen tailerrak eginez, edo, eta, Eureka zientzia museoa
bisitatu eta zientzialari txiki bihurtuz.
Eta nola ez...
GRADUAZIO AURREKO DBH4 KOEN IKASBIDAIA: Eta
honen prestaketak dakarren finantziazio lanen antolaketa,
ikastetxeko egutegi, kamiseta eta sudaderen salmenta
antolatu eta kudeatzeko gaitasuna garatuz.
GUZTI HONENGATIK, MAITE DITUGU ETA JARRAI
DEZAGUN IRTEEREZ GOZATZEN!!!

Erasmus

+

ERASMUS

ITSASOA GARA EUSKAL HERRITIK,
HERBEERETARA

Aurtengo Erasmus+ proiektua aparta
izan da! Urtero izan ohi da berezia, baina
COVID-aren eraginez bi urtez gauzatu
ezinean eduki ditugun bidai eta elkartrukeak berreskuratzeak pozez txoratzen
jarri gaitu eta horrek egin du aurtengoa
hain aparteko. 2018tik dihardugu, Herbeeretako Visser T’Hooft ikastetxearekin elkarlanean eta lankidetza honek
fruitu oparoak eman ditu urte hauetan
guztietan. 2018-2021 bitartean “Bat Bi
Three” proiektua burutu ondoren, 20202023 urteetan “Istmos” proiektuan murgilduak gabiltza. I.S.M.∞.Z.: “The sea as
source of social, economic and cultural
heritage in Holland and the Basque
Country" izeneko egitasmoak “itsasoa”
du ardatz eta bere helburua da, batetik;
ikuspegi giza-ekonomikotik aztertzea,
eta bestetik; hausnartzea nola lagundu
itsasoaren biziraupenaren alde, zer egin
genezakeen itsasoa bezalako ondare
natural bat zaintzeko. Beraz, gure ikasleak Europako ondare kulturalaren
garrantziari buruz hausnarketa egiten ari
dira, horretarako euren konpetentzia linguistikoak zein komunikatiboak sendotuz.
Prozesuan zehar, gure kide holandarrekin online harremanetan aritu gara, baina horrez gain, maiatzean, bertako errealitatea in situ ikusi eta aztertzeko aukera izan dugu, bai, bai. Maiatzaren 9an
maletak hartu eta 2 irakaslek DBH4ko
tripulazioarekin Leidenera bidaiatu
genuen. Handik, Ameland uhartera egin
genuen salto bertako gure lagunekin
aste eder bat igarotzeko asmoz eta bai
igaro ere! Hona hemen gure bizipenak
egunez egun:

Day 1- Ameland

goaz; tximeleta festa sabelean! Amsterdamera iritsi eta bertako gure kideak
zain ditugu aireportuan elkarrekin Ameland uharteak eskainiko dizkigun abenturen bila abiatzeko. Bertara ferryan iritsi
eta lehen komeriak izan ditugu tandemetan igotzerakoan. Gero, aterpetxean
gaueko ordu txikiak arte intentsitatez
bizi izan ditugu une guztiak, gure lagun
holandar berriekin batera.

itsasoan bizi diren beste izakiak ere
behatu ditugu arrantza jasangarriaren
bidez.

Day 4- Ameland
Itsas behera dagoenean, Amelandeko
“Wadden sea” itsasoa padura erraldoia
bihurtzen da. Paduran barrena, oinez
egin dugu ibilbidea bertako bizitza aztertuz. Ondoren, itsasargia bisitatzera abiatu gara eta dituen 15 pisuak igo ditugu.
Bisita gidatu bat izan da eta solairu
bakoitzeko erakusketetatik informazioa
jasotzeko aukera izan dugu. Istorio
parregarriz

Day 2- Ameland
Adiskidetasuna nabaritzen da dagoeneko. Natuurcentrumen Amelandeko flora
eta faunaren berri eman digute, bertako
ikasleekin eztabaida batean parte hartu
dugu, eta oinutsik, natura sentitu dugu;
iparraldeko itsasoa ere ikutu dugu. Arratsaldean, afaria prestatu dugu elkarrekin… bertako janaria dastatzen ari gara
eta gurearekin alde handia nabaritzen
dugu. Dagoeneko Herbehereetako bizitza esperimentatzen ari gara.

Day 3- Ameland
Itsas museoko bisitan, itsasoak irlan
duen garrantziaz aritu gara eta itsasontzi
batean bidaiatu dugu kostaldea ikusteko. Itxas txakurrei agur egin diegu eta

Goizeko lauretan maletak hartu eta aireportura abiatu gara. Emozioak dantzan,
2 urte igaro dira azkena bidaiatu genuenetik eta gainera, beste herrialde batera
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Ikasle Ohiak

Antotik Mundura - IKASLE OHIAK
1.- Aspaldiko Jon! Zer moduz zabiltza? Aspaldi ez zintugula herritik ikusi eta Madrilen zabiltzala jakin dugu…

Kaixo! Aspaldiko, bai! Madrildik nabil hain zuzen, orain dela hiru
urtetik hona. Gustora hirian, baina herria beti ere faltan botatzen dut.
2.- Zer nolakoa da mundu mailako arte lan ezagunenen ondoan lan
egitea?

JON
ARANGUREN

Ba egia esan, oraindik ez dut guztiz sinesten. Arte munduan
lehen pausoak ez dira oso errazak eta bapatean Thyssen
museoko korridoreetan neure burua lanean ikustea, Giacometti eta Miró-en artean, puntu surrealista bat hartzen du; baina
soberan da esatea, oso pozik nagoela.
3.- Kontaiguzu, nolakoa izan da Antoniano Ikastetxetik egin duzun saltoa?

Antoniano Ikastetxetik maleta betea daramat. Betirako gordetzen ditudan lagunez gain, hor izan zen hizkuntza, artea eta
ikerketarako nire grinaren jaiolekua. Irakasleekin oraindik
harremana mantentzea ere polita iruditzen zait, eta zentzu hortan, atzera begira, Antonianoko hurbiltasuna oso gogoko dut.

1.- Kaixo Maialen. Zer moduz zabiltza? Txori
txiki batek esan digu Euskal Herritik kanpo
zarela. Kontatuko al diguzu non zauden?

Bai hala da, arkitektura ikasi nuen eta
Qatarrera joan nintzen lanera duela 5
bat urte.
Lehen basamortua zen herrialde hau,
petroleoa eta gasari esker aberasten
ari da. Ondorioz, eraikuntzan proiektu
interesgarriak atera dira. Dakizuen
bezala, futboleko munduko txapelketa
ere hor jokatuko da aurten.
MAIALEN
ALDABALDETREKU

2.- Kultura aldetik, gurearekin alderatuz,
desberdintasun handia somatu duzu? Zu
emakumea izanik… izango duzu anekdotaren bat edo beste.

Oso desberdina da. Han kultura asko daude nahastuta eta bakoitza herrialde ezberdin
batekoa da, bere erlijio, ohitura eta xelebrekeriekin. Horrek, oso kaotikoa bihurtzen du
Qatar baina, era berean, kulturalki aberatsa eta interesgarria. Izan ere, biztanleria osoaren
%10a bakarrik dira Qatartarrak eta beste gehientsuenak herrialde xumeetatik datoz lan
gogorrenak egitera. Egia esan, guk abantaila eta pribilegio asko ditugu Europearrak izateagatik bakarrik. Zorte asko dugu!
Guzti honek, emakumeen egoera inguruko herrialde itxiago batzuetan baino pixkat hobea
egiten laguntzen du. Baina, hala ere, badaude ezaugarri asko harritu nautenak. Esanguratsuena, emakume eta gizonezkoek hainbat gauza oraindik bananduta egiten dituztela da.
Adibidez, lagun Palestinar baten ezkontzara joan nintzenean, emakumeak ez ginen gizonekin elkartu ospakizun osoan. Eskola eta unibertsitateetan ere, bananduta daude eta
metroan berriz, emakumeentzako bagoi bereziak daude.
3.- Hemen emandako urte haietatik, zer eraman zenuen eta oraindik ere zer da zurekin daramazuna?

Zuekin ikasitako balore asko betirako eramango ditut. Eskola txikia izanik oso tratu goxoa
jaso izan dugu eta oso gustora joaten nintzen beti, beno… azterketa egunetan izan ezik.
Gainera, munduko beste herrialde eta kulturak ezagutzeko irrika sartu zenidaten, kuriositatea piztuz eta bidaiatzea nire pasioa bihurtuz.
Mila mila esker danagatik!
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PABLO ASTIAZARAN

1.- Kaixo Pablo, zer moduz zaude? Kamararekin
aurrera eta atzera, beti bezala?

Ba, bai. Betidanik izan dut ikus-entzunezko
munduarekiko obsesio handia. Zinema maite
dut eta horrek komunikazioa ikastera eraman
ninduen. Lanaz gain, ahal dudan guztietan nire
gauzatxoak grabatzen ditut hobby moduan.
2.- Jakin dugu azkenaldi honetan “El Conquis” grabatzen aritu zarela. Zer moduzko esperientzia izan
da?

El conquis-en lan egitea ustekabeko gauza
izan zen niretzat. Aurreko urteko udaran Caribera joateko proposatu zidaten. Ezin dut data
zehatza esan, baina Dominikar Errepublikara
joan nintzen El conquis grabatzera talde zoragarri batekin. Telebistan ikusten den bezala da:
programa izugarria eta gogorra, bai taldearentzat, bai lehiakideentzat. Benetan esperientzia
ederra izan zen.
3.- Antoniano Ikastetxean “Arte eta ikus-entzunezko
hezkuntzari” garrantzia ematen saiatzen gara eta,
hain zuzen ere, arlo horretan aritzen zara zu lanean.
Zer esango zeniekeen ikasgai hori hautatzen duten
ikasleei?

Gaur egun, ikus-entzunezko estimuluez inguraturik gaude. Sare sozialak, publizitatea, bideoklipak, zinema... uste dut oso garrantzitsua
dela haiekiko begirada kritikoa izatea. Ikusentzunezko mundua aukeratu nahi duten ikasleei oinarri teoriko on bat hartzeko esango nieke, eta beraien proiektuak eta ideiak erakusteko lotsarik ez izatea. Baina, batez ere, goza
dezatela eta ez dezatela ezer behartu. El con-

quis ez zen nire planetan sartzen, bizitzak
harritu egiten gaitu.

Gurasoen txokoa

Guraso, ikasle, irakasle
ete bestelako eskolako
langile guztiei, agur…
Beste urte batez oraindik ere koronabirusa izan da aurtengo kurtsoko protagonista.
Badirudi hurrengo eskola urtea izango dela normaltasunera bueltatzeko ikasturtea. Hainbat
une eta egoera zail izatera bultzatu gaitu zomorritoak eta aurtengoan ere egin behar izan
ditugun sakrifizio guztiengatik eskerrak luzatu nahi dizkizuegu Guraso Elkartetik. Gure semealabak oraindik burbuiletan, musukoarekin, ibili dira ia ikasturte osoan. Honekin batera,
gurasoek ezin izan dugu eskolara sartu, irakasleak protokoloak betearazten ibili dira
etengabean… Eskola kirolean ere mugak izan ditugu ia bukaerararte…
Zorionez, pixkanaka pixkanaka amets gaizto hau atzean geratzen joan da. Ohiko
jardunak berreskuratzen hasiak gara. Hala nola, San Antonio txapelketa jokatu da, jaialdia ere
ospatu da, nahiz eta hain desiratua den afari eta ondorengo dantza saioak beste urtebetez
itxaron beharko duten. Joan entsaiatzen kalejira, dantza suelto eta reggaeton guztiak
hurrengo urterako!
Guraso Elkartetik aurreratu, aurten burutu ezin izan ditugun proposamenak baditugula
gordeak, 2022-23 ikasturtean aurrera eramateko irrikitan gaudelarik. Horretarako
ezinbestekoa izango dugu Antoniano familia osatzen dugun partaide guztien elkarlana,
gertutasuna eta konpromisoa.
Amaitzen joateko, gogorarazi, guztion ideia, proposamen eta kezka entzuteko prest
gaituzuela. Hartu arnas, indarberritu eta bizi dezagun uda polit bat.

Agur bero bat,
Antonianoko Guraso Elkartea
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Euskal Giroa

“Barnetegira”
askatasunaz
gozatzera!
Barria eta Zerain
Bi urte luzez gure bizitza nolabait mugatua ikusi dugu. Zer esanik
ez eskola bizitza. Ikasturteroko “irteera izarrak” ere alboratu behar
izan ditugu… aipatu ere nahi ez ditugun arrazoiak medio.
“Aurten bai?” galdetzen zuten ikasleek, zirrikituren bat ikusten zuten aldiro. Eta, azkenean, iritsi zitzaien erantzuna: “Bai, aurten bai!”.
Nork esango zuen orain urte gutxi, barnetegi bat askatasun zeinu
bihurtuko zitzaigunik.
LH6ko ikasleentzat halaxe izan da: askatasunaz eta euskaraz gozatzeko aukera paregabea!
Talde bat BARRIAra joan zen, bestea ZERAINera; Euskal Girotze
Barnetegiak ziren helmuga.
Helburuak? Argi dago, garrantzitsuena ELKARBIZITZA. Elkarbizitza euskaraz. Aisialdia euskaraz. Lagunartea, eztabaidak, otorduak, kirola, jolasak, lantegiak, kultura, gauak, parranda… EUSKARAZ eta ELKARREKIN.
Eguraldia lagun izan genuen aste osoz, ikasle eta irakasleen arteko konplizitatea ere bai.
Talde bakoitzak bere ingurunea ezagutzeko aukera izan zuen, tailer desberdinak egin genituen: kandela tailerra, gaztandegira bixita eta dastaketa, zerrategira goiz buelta, orientazio jolasak, bizikletaz irteerak…
Etxean sentitu ginen, etxean bezala zaindu gintuzten guztion gozamenerako eta… elkarrekin bizitzeko aukera izan genuen.

Barria

Bai, aurten bai!
Zerain
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Eskola kirola

LANDATUTAKOAREN

FRUITUAK

Pandemia egoerak, beste hainbat esparruetan bezala, eskola
kirolean ere eragin handia izan du. Hala ere, iazko ikasturte
ezberdinaren ostean, etxeko txikienak gogotsu itzuli dira eskola
kirolera. Eskualdeko ikastetxe guztiekin batera, urriaren
hasieran ekin genion kirol programa anitz bati eta esan beharra
dago arrakasta handia izan duela. Izan ere, bi urte zail hauen
ondoren, gure ikastetxeko datuak oso positiboak izan dira.
Ikastetxeko datuak positiboak izateaz gain, gure ikasleak ere
hainbat lorpen izan dituzte. Kirol desberdinetako finaletara iritsi
dira eta ez hori bakarrik, iristeaz gain, irabazleak ere izan dira.
Ekintzei urrian hasiera eman eta gero, bide onetik gindoazela
bazirudien ere, abenduan jarduerak bertan behera geratu ziren.
Urtarrilaren amaieran, gabonetako ondorioak gainditzen hasi
ginen eta berriz ere kirol programari heldu genion. Zorionez,
harez geroztik, normaltasunez egin dute aurrera eta ikasturtea
lasaitasunez amaitu da.
Bukatzear dagoen ikasturte honek utzi dizkigun alderdi
positiboak, bizipenak eta lorpenak aintzat hartuta, espero dugu
datorren urteko ikasturtearen hasiera, kirol jarduerei
dagokienez, normaltasun batean biziko ditugula. Plazer bat izan
da.
Datorren urtean ikusiko dugu elkar!

Uda on!
Gora Antoniano!!!
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Agurra

DBH4ko
AGURRA
Ikastetxeko beteranoak garela esan genezake
gaur. Txikitan, DBH4ko ikasleak pasiloetatik
gurutzatzen genituenean eskolako erregeerreginak zirela iruditzen zitzaigun. Baina
esperientziak irakatsi digu, benetako erregeerreginak irakasleak direla. Azken idatzi honen
bidez eskerrak eman nahi dizkiegu gure
heziketako partaide izateagatik, gurekin izandako
pazientzia eta eskuzabaltasunagatik. Lerro
hauetan gogoratu nahiko genituzke, aro honetan
elkarrekin bizi izandako memento guztiak,
batzuk oso politak, beste batzuk ez horrenbeste.
Ruth, Nekane eta Olatz izan genituen tutore
Haur Hezkuntzan, gure ibilaldiko urte goxoenak
izan ziren horiek ziurrenik. Jolas asko eta kezka
gutxi, beno, egia esan, egoera hori ez da aldatu.
Ander, Ane, Itziar, Marije eta Arantzak lagundu
ziguten LHn zehar. Pistinara bidaiatxoak,
EkainBerri, Piraten etxea, Irrisarriland… ez
ziren urte makalak izan horiek ezta. Azkenengo
lau ikasturteetan ere konpainia bikaina izan dugu,
irakasle gehiegi dira banan-bana aipatzeko,
gehiegi izan dira baita, jarri dizkiguten azterketak
eta etxekolanak.
Irakasleak ez ezik, urtero-urtero alboan izan
ditugunak, gu geu izan gara. Gelako giroak
gorabehera dezente izan ditu, egia esan. Halere,
inor zauritu gabe heldu gara azken eguneraino.
Horrenbeste denboraren ondoren, elkarri estimu
apurtxo bat ere hartu diogula aipatu beharra
dago. Aipamen berezi bat merezi dute, astelehen
goizetan gure aurpegietan irribarre bat marraztea
lortu duten gelakideei. Gure ikasgelak batzuetan
zirku edo zoo bat zirudien. Laister, klaseko
orangutan eta pailazoak faltan somatuko ditugu.
Egun hau oso urrun ikusi arren, batzuetan, ea
noiz iritsiko zen desiatzen geundela ere aitortu
behar dugu. Orain, ordea, bertigo apur bat ematen
du. Ilusio eta nostalgiaz betetako unea dugu
hau. Bide berri bat hasiko dugu datorren irailean,
batzuk oso gertu jarraituko dugu, beste batzuk
urrutixeago, baina guztiok etorriko gara bixitan.
Izan ere, ederki dakigu guk hemen utziko dugun
hutsunea ezingo duela beste ikasle talde batek
bete.

Mila esker bihotzez!
Hurren arte!
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INGELESA ETA FRANTSESA

Ikastetxean bertan
Irakasle adituak

Schools
Elkarrekin hobetzen!

Banakako jarraipena
LH5

Ingelesa LH5etik aurrera
Ordutegi berriak DBHn
eguerdian

HAURRAK ETA GAZTEAK

25 URTEKO ESPERIENTZIA IKASTETXETAN

www.lacunza.es

943 46 47 00

31

