I kastetxeko
U rteko
P lana

HELBURUAK

1- IKT Heldutasun Maila Aurreratua lortzea
jarduerak

arduraduna-agenteak

IKT batzordea urteko formakuntza plana
zehaztea

IKT batzordea

Iazko IKT auditorian lortu gabeko itemak
zuzendu

Richard Medina

IKT Heldutasuneko deialdian izena eman

Richard Medina

Ikt heldutasuna lortzeko auditoria egin.

Richard Medina

denboralizazioa

Irailean

1.

Hiruhileko
an

Deialdia
zabaltzen
denean
Deialdia
zabaltzen
denean

baliabideak

Formakuntza Plana

2019ko hobekuntza
proposamenak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

Irakaslegoak eta zerbitzuan
antzeman ditugun ahuleziak
detektatu eta formakuntza plana
zehaztu.
Classroom sortu
Itemak lortzeko eskatzen dutena
betetzea.
IKT heldutasunean izena emanda
dagoela ziurttatzea
IKT heldutasunean izena emanda
dagoela ziurttatzea

HELBURUAK
2-2.zikloko irakaslegoari formakuntza ematea.
jarduerak

arduraduna-agenteak

denboralizazioa

Mini eramangarrien oinarrizko konfigurazioa

IKT batzordea

Irailak 6

Edelvives Digital konfigurazioa

IKT Batzordea

irailak 6

3. zikloko
irakasleak

Classroom formakuntza

IKT Batzordea

irailean zehar

3. zikloko
irakasleak

Une unean sortu daitezken arazoak,
kezkak, interesak, aztertzea eta lantzea

IKT Batzordea

1.

hiruhilekoan

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta datak

HELBURUAK
3-Eskolako hizkuntza proiektua garatzea.
jarduerak

Pandemia baino lehen sortutako
Hizkuntza Batzordea berraktibatzea
Sentzibilizazio fasea

arduraduna-agenteak

Zuzendaritza Taldea

denboralizazioa

baliabideak

ebaluazioa: adierazleak eta
datak

Orain dela 2 urte eginiko
sentzibilizazio faseko
hausnarketa egin
Hizkuntza proiektuko gidak
proposatzen dituen
formularioak estamentu
ezberdinetan egitea
Hizkuntza Proiektuak
proposatzen duen 4 urteko plan
estrategikoa diseinatua izatea

Irailean

Hizkuntza Proiektu
Batzordea

Urriak 21

Eskolako
Sentzibilizazioa

Diagnostikoa.

Hizkuntza Proietu Batzordea

Azaroa

Diagnosiko
txantiloia

Garapena

Hizkuntza Proietu Batzordea

Urtarrilean

Berrigasteiz-eko
txantiloia

Esperientziak, programak eta
proiektuak
PROIEKTU HIRUELEDUNAK: Eskutitza, Errezeta, Ipuina , Berria eta Hauteskundeak
Bost proiektu hauek hiru hizkuntzetako helburuak ikasteko erabiltzen dira, ekintza berdinak burutzen dira hiru hizkuntzetan, honek
lantzen dena erraztasunez barneratzeko aukera ematen du, hizkuntza transferentziak erraztuz.

Euskara eta Euskal kultura bultzatzeko programa (Ermuko ohiturak barne
Ekintza motibatzaile ezberdin burutzen dira Euskara bultzatzeko programa honetan. Ermua ez da Herri Euskalduna, eta biztanleriak ez du,
orokorrean euskaraz hitz egiten, horregatik euskarari garrantzi handia ematen diogu, eta Ermuan, Euskararekin zerikusia duten ekintza ezberdinetan
parte hartzen dugu,
San Martin Azoka Ermuan egiten den Azokarik garrantzitsuena da, eta Herri osoak parte hartzen du.
Eskolan, Azokak duen oihartzuna aprobetxatuz, ardatz motibagarritik abiatuz, hizkuntza, matematika, artistika gizarte eta natur zientziak eta talde
lana bezalako arloak lantzen ditugu.
San Martin eguna azaroko 2. Larunbatean denez, egun horretan 6. mailakoek postu bat jartzen dute eskolako familiek ekarritako produktuak saltzen.
1 mailatik 4. mailara geuk antolatzen ditugun eskulan tailerretan parte hartzen dute eta Euskal Musika tresnen erakusketa egiten da.
Juanita Ibaibarriaga: Ermuko literatur saria, Ipuina proiektua lantzen dela aprobetxatuz, ekintza motibatzaile hartzen da literatur sari hau, ikasleek
beraien ipuina ekoiztu eta aurkezten dituzte.
Inauteriak: Oilar eguna, hartza eguna eta kalejira. Ermuan aurrera eramaten diren ekintza hauetan aktiboki parte hartzen dugu, bai antolaketan,
baita eskolako ume guztiei hartzaren koplak irakasten. Eskolak kalejira antolatzen du asteartean, horretarako gai bat adosten da ikasturte hasieran
eta ikasleen partaidetza eskatzen da kantak eta dantzak aukeratzeko. Nagusiek txikiei erakusten dizkiete dantzak,
Olentzero: Olentzero elementu motibatzaile hartuta, gabonetako ohiturak eta kantak lantzen dira, eskutitza ere idazten zaio eta, hiruhileko azken
egunean, Olentzero menditik etortzen da umeekin egotera.
Tinko Filmeak: Ermuko antzokira joatea euskarazko filmeak ikustera
Bertsolaritza: Astean behin, bertsolaritza tailerra lantzen dute 6. Mailakoek, Euskal ohiturak landuz.
Durangoko eta Ermuko liburu eta diska azoka: 2 azoka hauetara joaten gara Euskal kultura umeei hurbildu nahian.

Esperientziak, programak
eta proiektuak
Ingurumen Ekintzak
Eskolako bidea: Urtean bitan. Jasangarritasunaren irizpideak kontuan hartuta mugikortasuna Europako astean eta udaberrian garatzen dugu familia
bolondresen laguntzaz.
Jostailuen elkartrukea: Berrerabilpena sustatzeko eta hondakinak murrizten ikasteko,
jostailuak elkar trukatzeko aukera izaten dute eskolako gela guztietan. Aste batean zehar, etxetik ekarritako jostailuekin primeran pasa eta gero,
ostiralean gelakide batekin elkartrukatuz, jostailu " berri " bat etxera eramaten dute erosteko beharrik gabe.
IRAES sarea:Eskola Iraunkorren Ziurtagiria duten ikastetxeek osatutako sarean parte hartzen dugu. Bertan ikasleek blogean parte hartzen dute, eta
beste eskolekin batera gure ingurumena hobetzeko proposamenak luzatzen dituzte.
Agenda 21: Irizpideak, helburuak eta ekintzak AJA eta IUP dokumentuetan txertatuta daude eta orain arte hartutako konpromisoak hurrengoak dira:

Bizikidetza
Itsuen mundura hurbilduz Ikaslegoa gure gizartean dauden desberdintasunetaz jabetu nahian, O.N.C.E. ko kide batzuen bisita dugu ikastetxean.
“Somos diferentes no indiferentes” proiektua landuko dugu aurten, honetan Bullynaren kontrako kontzientzia hartzeko ekintza ezberdinak gauzatuko
dira, “Enseñar a prevenir, detectar y a actuar en grupo ante las diferentes situaciones de acoso desde el diálogo y el respeto” O.N.C.E. k garatutako
Unitate Didaktikoa ardatzaz hartuz.
Denak berdinak, denak desberdinak. Ikaslegoa gure gizartean dauden desberdintasunetaz jabetu nahian, gure inguruko dibertsitate kultural lantzen
dugu, eta maiatzaren bukaeran ospatzen den Ermuko Interkulturitate jaian parte hartzen dugu plaza apaintzeko muralak egiten.
Saharako karabana solidarioa: Ikaslegoarekin elkartasuna landu nahian, Ermuko Saharako Lagunen Elkarteak antolaturiko janari bilketan parte
hartzen dugu.
Hemen, beste lurraldeetan dagoen egoeraz jabetzen dira gure eskolako umeak, beraien jarrera aldatu nahian, batez ere kontsumismoaren aurrean.
Hezkidetza Proiektua: Ekintza ezberdinak burutzen dira:
Azaroa: Indarkeriaren kontra.
Abendua: Jolas ez sexitaren kanpaina.
Martxoa: Berdintasuna.

Esperientziak, programak
eta proiektuak
Ingelesa bultzatzeko programa
Hallowen: Ingelesezko datarik ospetsuenetarikoa elementu motibatzaile hartuta, egun honen inguruko ohiturak lantzen dira.
Hitzaldiak Kurtsoan zehar ingelesezko hitzaldi ezberdinak egoten dira

Irakurzaletasuna bultzatzeko programa
Liburutegira bisitak: HHkoak hilean behin eta LHkoak hiruhilean behin liburutegira hurbiltzen dira Liburutegiko liburuak ikusteko eta maileguan
hartzeko. Honen helburua ikaslegoari liburutegia hurbiltzea da.
Idazleak eskolan: Ziklo guztietan idazle bat etortzen da gelara bere liburuei buruz hitz egitera. Liburua gelan lantzen da idazlea etorri baino lehen eta
liburuari buruzko galdera ezberdinak egiten zaizkio, ondoren ikasle bakoitzari bere alea sinatzen die.

Esperientziak, programak
eta proiektuak
OSASUN PROGRAMA
Ekintza ezberdinak burutzen dira::
3.a- Hortz higienea
Ikaslegoa Hortzeak garbi izatearen garrantziaz jabetu nahian, jantokian geratzen direnek hortzak garbitzeko tarte bat dute.
3.b- Elikadura osasuntsua
●
●
●

2 urteko gelako ikasleek, 3. hiruhilekoan, fruta ekartzen dute hamaiketakoan eskola osoan 3 urteik aurrera egiten den bezala.
Haur Hezkuntza fruta entsaladak egiten dira bai udazkenean, baita udaberrian ere.
Haur eta Lehen Hezkuntzan, hamaiketako bezala fruta edo frutu lehor ez prosezatuen jatearen garrantzia azaltzen zaie.

3.c- Kirola egitearen garrantzia.
- Igeriketa ikastaroa Lehen Hezkuntzan 5. mailara arte
3.d- OSASUNKUME proiektua
-2. ziklotik aurrera proiektu hau Tutoretzetan lantzen da. Honetan Drogak, botikak, bizitzarako abileziak, laguntasuna, autoestima…

Jarduera osagarriak
jarduera

helburuak

Publizitate tailerrak

Iragarkiak aztertu eta hausnarketa egin
(kontsumoa, sexismoa, gezurrak)

Zinema Euskaraz

Ikaslegoari euskaraz gozatzeko aukera ematea.

Aquarium

Donostiako Aquariumera txangoa

Idazleak eskolan

Irakurzaletasuna bultzatzea.

antolatzailea

TINKO filmeak

Ermuko Liburutegia

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

Tutoreak

Eskola Osoa

Abenduan

Euskara
Batzordea

3 urtetik 12 urtera arte.

HH zikloa

HH 3, 4 eta 5 urte

Pedagogi
Batzordea

1.zikloa

1.zikloa

1.zikloa

3 egun euskaraz bizitzea.
Baratze Beserrian
Egonaldia

Euskal Herriko Baserriak ezagutzea.

Otsailak 2,3 eta 4

Autonomia lantzea
Idazleak eskolan

Txabi Arnal, Ermuko ipuin idazlea, ezagutzea.

Ermuko Liburutegia

Pedagogi
Batzordea

1.maila

Ni eta Lagunak
ezagutzen

Gelan, taldearen kohesioa bultzatzea.

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

1. maila

Landarelandia

Ingurumenarekiko ohitura osasungarriak
bultzatzea.

Ermuko Udaleko
Ingurugiro teknikaria

Ingurumen
Batzordea

2.maila

Eskolan
1. hiruhilekoan

Jarduera osagarriak
jarduera

helburuak
●

●
Hezkuntza
Emozionala,
Emozioen Tailerra

●

●

Lurraska
Egonaldia

●
●
●

Facilitar el contacto directo con las
emociones, favoreciendo así una
adecuada autoestima y fortaleciendo
las habilidades sociales y
relacionales.
Reconocer las emociones básicas
atribuyendo un nombre específico a
lo que realmente se siente e identificar
el tipo de situación que las
facilitan en cada caso.
Posibilitar el conocimiento de la causa
de las emociones trabajando los
pensamientos que las originan.
Dotar de recursos y herramientas
necesarias para manejar y canalizar
las propias emociones de una forma
adecuada a cada situación y
conseguir autocontrol de impulsos.
3 egun euskaraz bizitzea.
Euskal Herriko Baserrien bizitza
ezagutzea.
Lurraskako inguruak ezagutzea

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

Ermuko Gizartze
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

2.maila

2. hiruhilekoa.

2. zikloa

2. zikloa

Abenduak 1, 2 eta 3

Jarduera osagarriak
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

Idazleak eskolan

Irakurzaletasuna bultzatzea.

Euskal idazle elkartea

Pedagogi
Batzordea

2.zikloa

2. edo 3. hiruhilekoan

Idazleak eskolan

Txabi Arnal, Ermuko ipuin idazlea, ezagutzea.

Ermuko Liburutegia

Pedagogi
Batzordea

3.maila

1. hiruhilekoan

Ni eta Lagunak
ezagutzen

Gelan, taldearen kohesioa bultzatzea.

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

3. maila

Azaroak 2

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

4.maila

1. hiruhilekoa

Hezkidetza eta
Erantzunkidetasuna

Ikastetxean kohesioa, ordena eta elkarbizitza
sustatzen dituzten
elementuak identifikatu.

Ingelesezko ipuin
kontalaria

Irakurzaletasuna bultzatu.
Esperientziak ingelesez partekatzea.
Ingelez kulturarekiko gustua bultzatzea.

Ermuko Liburutegia

English
Comission

4.maila

Azaroak 25

Hirigintza

Ingurumenarekiko ohitura osasungarriak
bultzatzea.

Ermuko Udaleko
Ingurugiro teknikaria

Ingurumen
Batzordea

4. maila

Eskolan eta herrian.
2. edo 3. hiruhilekoa

Idazleak Eskolan

Irakurzaletasuna bultzatzea.

Ermuko Liburutegia

Euskara
Batzordea

3.zikloa

2. edo 3. hiruhilekoa

Jarduera osagarriak
jarduera

helburuak

Barria

Gasteiz ezagutzea.
3 egun euskaraz bizitzea
Barriako inguruak ingurumen ikuspuntutik ezagutzea.

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

3.zikloa

3.zikloa

Martxoak 28,29,30 eta
31

Whatsapp tailerra

Gaur egun dagoen tresna potente eta baztertzaile hau ondo
erabiltzeko tailerra eskaintzen da.

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

5.maila

1. hiruhilekoa

Ni eta Lagunak
ezagutzen

Gelan, taldearen kohesioa bultzatzea.

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

5. maila

Azaroak 3

Familia eta
Aniztasuna

Elkarbizitza lantzea.

Ermuko Gizarte
Zerbitzuak

Pedagogi
Batzordea

5.maila

2.hiruhilekoan

Azterkosta

Ingurumenarekiko ohitura osasungarriak bultzatzea.

Ermuko Udaleko
Ingurugiro teknikaria

Ingurumen
Batzordea

6.maila

Eskolan eta Deban.
Urriak 21

Itsasoko ekosistema aztertzea.
Gure inguruko itsaso eta hondartzetako egoeraz jabetzea.

Eskolaz kanpoko jarduerak
jarduera

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz

ESKOLAMENDI

Kirola egiten aisialdia familian gozatzea.

Eskolabarri Ikastetxea

EKE batzordea

Haur eta Lehen
Hezkuntza

Hil bakoitzeko lehenengo
igande

Ingelesa

Ingelesa jolasen bidez ikastea

Eremu Akademia

EKE batzordea

Haur eta Lehen
Hezkuntza

4 talde astelehenetik
ostiralera 13:25-14:25

ESKUBALOIA

Talde kirolak sustatzea

Errotabarri Eskubaloia

Errotabarri
EKE batzordea

8 urtetik aurrera

4 talde
Astelehenetik ostiralera
17:30-18:30.

Irristaketa

Kirola ezagutzea

Eskolabarri Ikastetxea

EKE batzordea

Lehen Hezkuntza

Astelehen eta
Asteazkenetan
17:00-18:00. Gimnasioan

Laguntza Klaseak

Eskolako egunerokotasunean zailtasun dituzten umeei
laguntzea

Eskolabarri Ikastetxea

EKE batzordea

Lehen Hezkuntza

Astelehenetik
asteazkenera 17:00-18:30

Eskolako zerbitzuak
Zerbitzua

helburuak

antolatzailea

arduraduna

jasotzaileak

non - noiz
●

JANTOKIA

Familien bizitza eta lana errazteko eskeintzen den
zerbitzua ematea.

Eskolabarri
Ikastetxea

Jantokiko
arduraduna

2 urteko
gelatik LH 6.
mailara.
●

Ludoteka

Familien bizitza eta lana errazteko eskeintzen den
zerbitzua ematea.

Eskolabarri
Ikastetxea

Eskolaz
konpoko
ekintzen
arduraduna

●
2 urteko
gelatik LH 6.
mailara.

●

Astelehenetik
ostiralera,
12:30-14:30, ikasle
bakoitza dagokion
eraikinean..
Irailean eta ekainean
13:00-15:00
Irailean eta ekainean
15:00-17:00
Ekaineko azken
astean eta uztailean
09:00-13:00

Informazio Plana
∙

Irailean gela bilera

∙

Ikasturtean zehar
Asteazkenetan 17:00etatik 18:00 bitartean (Malguak izaten gara)

∙

ABENDUAN
Olentzero eguneko antolakuntza azaltzeko, 2 eta 3 geletako familiek bilera bat izango
dute.

∙

URTARRILA OTSAILA
Ume bakoitzeko jarraipena familiekin izateko, banakako bilera izaten da totoreekin.

∙

INAUTERIAK BAINO LEHEN
Inauteri eguneko antolakuntza azaltzeko, 2 eta 3 geletako familiek bilera bat izango
dute.

∙

EGONALDIETAKO BILERA
Lehen Hezkuntzan egonaldietara joan baino lehen

∙

IKASTURTE AMAIERAKO BILERA
Ekainean 9:00 etatik 11:00 bitartean, eta ostegunetan 13:etatik 15:00 bitartean, lan
egiten dutenek biletera etortzeko aukera ere izateko.

∙

AURREMATRIKULAK
Matrikula batzordeko koordinatzailearekin banakako bilera.

∙

2 urteko IKASLE BERRIAK
Banakako bilera ekaina edo uztailean

Informazio Plana
arduradunak

deboralizazioa

estrategia, baliabide eta bideak

Zuzendaria

Urrian zehar

Klaustroa

OOG-n onartu eta gero

Eskolako WEB orrialdean

IKASLERIA

IRAKASLERIA

FAMILIAK

Zuzendaria

OOG-OMR

Zuzendaria

Urrian

OOG bileran

ADMINISTRAZIOA

Zuzendaria

OOG-n onartu eta gero

Postaz

BESTE ERAKUNDE

IUP-aren jarraipena
arduraduna

1. HELBURUA

2. HELBURUA

3. HELBURUA

jarraipen datak

Zuzendaritza
taldea

Zuzendaritza
taldea

Zuzendaritza
taldea

tresnak eta behar den
informazioa

informaz. deboluzioaren data
klaustroari

OOG-ri

Astero

Kurtso
bukaeran,
memoriarekin
batera.

Beharren
arabera

Kurtso
bukaeran,
memoriarekin
batera.

Urrian

Kurtso
bukaeran,
memoriarekin
batera.

Astero

1.

hiruhilekoaren
bukaeran

Hiruhilekoka

oharrak

