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LEHEN HEZKUNTZAREN ANTOLAKUNTZA OROKORRA

LEHEN HEZKUNTZAKO 1., 4., 5., 6. MAILA
IRAKASGAIA

HIZKUNTZA

Gizarte

Euskaraz

Natur Zientziak

Ingelesez

Plastika

Euskaraz

Gorputz-hezkuntza

Ingelesez

Gaztelania

Gaztelaniaz

Euskara

Euskaraz

Ingelesa

Ingelesez

Matematika

Gaztelaniaz

Musika

Euskaraz

Erlijioa

Euskaraz

Tutoretza

Tutorearen arabera alda daiteke

LEHEN HEZKUNTZAKO 2.,3. MAILA
IRAKASGAIA

HIZKUNTZA

Gizarte

Euskaraz

Natur Zientziak

Ingelesez

Plastika

Euskaraz

Gorputz-hezkuntza **

Ingelesez (ikastetxean) / Euskaraz (uretako jarduerak)

Gaztelania

Gaztelaniaz

Euskara

Euskaraz

Ingelesa

Ingelesez

Matematika

Gaztelaniaz

Musika

Euskaraz

Erlijioa

Euskaraz

Tutoretza

Tutorearen arabera alda daiteke

** 2. eta 3. mailan, Gorputz Hezkuntzako jarduera batzuk uretan egiten dira, Estadioan hain zuzen
ere. Hango monitereek Euskeraz egiten dituzte ekintazk

LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA (1. eta 2. mailak)
ORDUTEGIA
 Goizez: 09:00etatik 12:55era (jolas-ordua 10:25etik 10:55era)
 Arratsaldez: 15:00etatik 16:55era
IRTEERAK / JARDUERAK
 Lehen Hezkuntzako 1. mailan: ludoteka bat bisitatzea, gabon-kanten jaialdia, tailerra Santa
Maria katedralean, heziketa-zikloko ikasleek antolatutako kirol-jolasak, euskarazko pelikula,
musika.entzunaldia, antzerkia ingelesez, gau bateko irteera baserri-eskola batera eta ikasturte
amaierako txangoa. Agenda 21.
 Lehen Hezkuntzako 2. mailan: ludoteka bat bisitatzea, gosari osasungarria, gabon-kanten
jaialdia, heziketa-zikloko ikasleek antolatutako kirol-jolasak, tailerra Santa Maria katedralean,
bisita eta tailerra Artium museoan, ingurumen-jarduera: ezagutu Salburuko hezegunea,
euskarazko pelikula, musika-entzunaldia, ingelesezko eta euskarazko antzerkia, gau bateko
irteera baserri-eskola batera eta ikasturte amaierako txangoa. Agenda 21.

 Ikasturtean zehar beste jarduera batzuk sor litezke, interesaren eta eskaintzaren
arabera.
EBALUAZIOA
 Etengabeko ebaluazioa egiten da, alde batetik irakaslearen eguneroko behaketaren bidez, eta
bestetik liburuko jarduera, fitxa eta abarren bidez. Era berean, jarrera ere ebaluatzen da
(ikasleak erakusten duen interesa, egiten duen ahalegina, nola zaintzen duen materiala…).
 Irakasgai bakoitzari dagokion departamentuan, irakasleok landuko ditugun edukiak eta
ebaluazio-irizpideak programatzen ditugu, ikasle guztiak kontuan izanda. Curriculumegokitzapenak edo hezkuntza-laguntzak dituzten ikasleen kasuan, dagozkien egokitzapenak
egiten dira.
 Familiei hiru hilean behin ematen zaien ebaluazio-txostenean ikasleak trebetasun bakoitzean
lortzen duen nota eta jarrera zehazten dira. Irakasle bakoitzak bere arloari dagokionez egoki
deritzen oharrak eransten ditu eta tutoreak osatzen du txostena.

ARAU OROKORRAK
Ziklo honetako ikasleen adina dela eta, gatazkak ez dira larriak izaten.
 Bostetatik aurrera ezin da ikasgeletara igo, gelak itxita egongo dira eta.
 Irteera arinago eta errazago egiteko, marra gorriaren atzean itxaron behar diegu ikasleei,
 Oharrak bidaltzeko agenda, posta elektronikoa edo eskola-irteerak erabiliko dira.
 Komunikazioa erraza izateko, eskola-agenda egunero eraman, ekarri eta sinatu behar da.
Familiak ez dira geletara joan behar
 Ordezko kamiseta eraman behar da gorputz-heziketako eskoletarako.
 Funtsezko bizikidetza-arauak:
o Eskola-elkarteko kideekiko errespetua, baita instalazio eta materialekiko ere.
o Agurtu, gauzak mesedez eskatu eta eskerrak ematea.

LEHEN HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA (3. eta 4. mailak)
ORDUTEGIA
 Goizez: 09:00etatik 12:55era (jolas-ordua 10:25etik 10:55era)
 Arratsaldez: 15:00etatik 16:55era
IRTEERAK / JARDUERAK
 Agenda 21 (zuhaitz bat landatzea, Salburuko hezegunea bisitatzea…).
 Baserri-eskolako egonaldia, 3.ekoak Bertizen (Nafarroa) eta 4.ekoak Lurraskan (Gernika).
 Gabon-kanten jaialdia Gabonetan.
 Ikasturte amaierako txangoa.
 Antzerkia, zinema euskaraz eta musika-entzunaldiak.
 Gosari osasungarria.
 Gasteizko ahozko memoria (1940-1965).
 Azoka Txikia (sentsibilizazioa eta jostailu-salmenta Ibaiondoko gizarte-etxean).
 Ikasturtean zehar beste irteera batzuk iritsi ohi zaizkigu (Udala, Foru Aldundia…) eta parte hartu
ala ez baloratzen da.

EBALUAZIOA
 Kalifikazioa 9ren gainean egiten da eta azken puntua jarrerari dagokio. Hasieran ikasle guztiek
dute puntu hori, baina arlo bakoitzeko arauak betetzen ez badituzte galdu egin dezakete: etxeko
lanak eginda ekartzea, klaseko erritmoa ez haustea, arloko materiala edukitzea (liburuak,
koadernoak…),

hizkuntza-eskoletan hizkuntza horretan hitz egiten saiatzea, gorputz-

hezkuntzan kirol-arropa janztea eta ordezko kamiseta ekartzea…
 Arlo bakoitzeko irakasleok zuzentzeko kontrol eta irizpide berberak erabiltzen ditugu beti,
curriculum-egokitzapenak edo hezkuntza-laguntzak dituzten ikasleak dauden edo ez kontuan
izanda.
 Familiei hiru hilean behin ematen zaien ebaluazio-txostenean, ikasleak trebetasun bakoitzean
lortzen duen nota, jarrera eta nota globala zehazten dira. Irakasle bakoitzak bere irakasgaian
egoki deritzen oharrak eransten ditu eta tutoreak osatzen du txostena.
ARAU OROKORRAK
Ziklo honetako ikasleen adina dela eta, gatazkak ez dira larriak izaten.
 Bostetatik aurrera ezin da ikasgeletara igo, gelak itxita egongo dira eta.
 Oharrak bidaltzeko agenda edo posta elektronikoa erabiliko dira.
 Komunikazioa erraza izateko, eskola-agenda egunero eraman, ekarri eta berrikusi behar da
 Ordezko kamiseta eraman behar da gorputz-heziketako eskoletarako.
 Funtsezko bizikidetza-arauak:
o Eskola-elkarteko kideekiko errespetua, baita instalazio eta materialekiko ere.
o Agurtu, gauzak mesedez eskatu eta eskerrak ematea.

LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA (5. eta 6. mailak)
ORDUTEGIA
 Goizez: 09:00etatik 12:55era (jolas-ordua 10:25etik 10:55era)
 Arratsaldez: 15:00etatik 16:55era
IRTEERAK / JARDUERAK
 Agenda 21
 Baserri-eskola edo barnetegietara hiru eguneko bi irteera, bata 5.ean eta bestea 6.ean,
naturarekin harremanetan egoteko eta euskaraz hitz egiteko.
 Gabon-kanten jaialdia Gabonetan.
 Ikasturte amaierako txangoa.
 Antzerkia ingelesez, zinema euskaraz eta musika-entzunaldiak.
 Ingurunearen ezaguera: Erdi Aroko Gasteiz, Udala, hondakindegia, Santa Maria katedrala…
 Heziketa Zikloko ikasleek antolatutako kirol-jolasak.
 Ikasturtean zehar beste irteera batzuk iritsi ohi zaizkigu eta parte hartu ala ez baloratzen da.
EBALUAZIOA
 Irakasgai bakoitzari dagokion departamentuan, irakasleok landuko ditugun edukiak eta
ebaluazio-irizpideak programatzen ditugu, ikasle guztiak kontuan izanda.
 Ebaluazio-irizpideak irakasgai bakoitzaren programazioetan daude zehaztuta. Kalifikazioa 9ren
gainean egiten da eta azken puntua jarrerari dagokio.
 Familiei hiru hilean behin ematen zaien ebaluazio-txostenean, ikasleak trebetasun bakoitzean
lortzen duen nota, jarrera eta nota globala zehazten dira. Irakasle bakoitzak bere irakasgaian
egoki deritzen oharrak eransten ditu eta tutoreak osatzen du txostena.
ARAU OROKORRAK
Ziklo honetako ikasleen adina dela eta, gatazkaren bat ager liteke.
 Bostetatik aurrera ezin da ikasgeletara igo, gelak itxita egongo dira eta.
 Oharrak egiteko agenda eta posta elektronikoa erabiliko dira.
 Eskola-agenda egunero eraman eta ekarri behar da.
 Ordezko kamiseta eraman behar da gorputz-heziketako eskoletarako.
 Funtsezko bizikidetza-arauak:
o .- Eskola-elkarteko kideekiko errespetua, baita instalazio eta materialekiko ere.
o .- Agurtu, gauzak mesedez eskatu eta eskerrak ematea.
 Familiak eta ikastetxea koordinatzea funtsezkoa iruditzen zaigu ziklo horretan ager litezkeen
bizikidetza-arazoak konpontzeko.
DBH-RA PASATZEA
 Ekainean informazio-bilera bat egingo da Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleen familiekin,
Bigarren Hezkuntzako ikasketa-buruak deituta, DBHaren ezaugarriak eta berritasunak azaltzeko.
 DBHko lehen zikloko koordinatzaileak etaparen ezaugarri eta hautazko irakasgaiei buruzko
informazioa emango die ikasleei.
 Tutoretza: 6. mailako tutoreak familiekin elkarrizketatuko dira. Ondoren, DBHko 1. mailako
tutore-taldearekin elkartuko dira.

IKT
 Gela guztietan arbel digital edo pantaillak ditugu. Aldi berean, proiektorea eta ordenagailu bat ere
badaude
 1. mailatik 3.mailara ikasleek erabiltzeko 30 tabletak partekatzen ditugu
 4. mailatik, 6. mailara Eskolak 2.0k bidalitako ordanagailuak erabiltzen ditugu
 Maila guztietan erabilitako gailua, eskolan lan egiteko da, ezin da etxera eraman.

