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San Benito Ikastola 

IKASTOLAKO BERRIAK 
2020KO EKAINA 

 
 Lehentasuna ematea ikasle gazteenen-autonomia txikiagoa dute-

nak- aurrez aurreko irakaskuntzari. Lehentasuna emango zaio 

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikasleen aurrez-aurreko irakaskuntzari. 

 Irakaskuntza presentziala eta ikasle ahulenen arreta lehenestea. 

 Familiekiko inplikazioa eta koordinazioa sustatzea eta areagotzea. 

 Ikasleekin higiene eta prebentzio errutinak lantzea eta sentsibilizatzea, kutsa-

tzeko arriskuak minimizatzeko. 

 Alderdi emozionalei eta arreta pertsonalizatuari erantzutea. 

 Ikasle guztien sarbide digitala bermatzea. 

 Curriculumaren funtsezko elementuak identifikatzea eta lehenestea irakatsi eta 

ikasteko prozesuan. 
 

Hiru eszenatoki desberdinen aurrean aritu gara datorren ikasturtearen planifi-

kazioa aurreikusteko. Jarraian, hiru eszenatoki horien azalpen laburra: 

 

1. agertokia: lehen normaltasun-agertoki bat 

 Ikasturtea irailean hasiko da, aurrez aurre, etapa eta maila guztietan. Aurrez 

aurreko hezkuntza- jardueratik, segurtasun- eta osasun-neurri batzuei eutsiko zaie, 

eta, betiere, Osasun Saileko agintarien jarraibideei eutsiz, eta prestatuta egon behar 

duten beste egoera batzuetara igarotzea ahalbidetuko duten neurriak hartuko dira. 

Ikasleak artatzea xede duten neurriak, ikasleen abiapuntua eta ikasturte akademikoa-

ren jomuga aintzat hartuz. Antolakuntza izaerako ohiturak edo arauak sortzea xede 

duten neurriak ere aplikatuko dira. 

 

2. agertokia: tarteko bigarren jokaleku bat 

 Osasun-egoerak prebentzio-neurriak gomendatzen dituena, ikastetxeak irakas-

kuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera 

eta jarduera telematikoa txandakatu eta aldi berean egin ahal izateko. Bigarren ager-

toki honetan, ikastolan dugun espazio kopurua dela eta, gure ikastolak Haur Hezkun-

tzaren eta Lehen Hezkuntzaren presentzialtasuna bermatuko du, hezkuntza-premia 

bereziak dituzten edo egoera ahulean dauden ikasleez gain. Bigarren Hezkuntzako 

eta Batxilergoko ikasleak modalitate erdi-presentzialera igaroko lirateke. 

 

3. agertokia: konfinamenduak eskatzen duena izango litzateke  

 Kasu honetan, ikastola osoak eredu ez- presentzialean oinarrituko luke bere 

hezkuntza-jarduera. Kasu horretan, berriz ere, eta osasun-agintaritzak ezartzen ditu-

en neurrien arabera, ikastolako langileak antolatzeko eta bertaratzeko neurri egokiak 

hartuko dira, ikasle guztien hezkuntza- jardueraren jarraipena bermatzeko. 
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 Pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-tartea mantentzea. Ez da nahitaezkoa biziki-

detza- taldearen barruan. 

 Maskarak erabiltzea eta arnas higienea. Lehen Hezkuntzako 3. mailara arte ez da nahi-

taezkoa hura erabiltzea bizikidetza taldean egoteko. Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 

aurrera, eta gure ikasgeletan segurtasun- distantzia errespetatu ezin izango dugunez, 

nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea. 

 Eskuen higienea. Urarekin eta xaboiarekin egin daiteke, baita soluzio hidroalkoholikoe-

kin ere. 

 Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena. Pertsonekin kontaktuan dauden gainazalak 

maiz garbitu eta desinfektatuko dira, eta aireztapen egokia eta aldizkakoa egingo da. 

 Kontaktu kopurua murriztea. Ahal den neurrian, jarduerak talde egonkorretan egingo 

dira, eta taldeak fisikoki aldenduko dira. 
 

Oinarrizko neurri horiez gain, ikastolak korridoreak eta eskailerak seinaleztatuko ditu, gela 

hidroalkoholikozko banagailuak jarriko ditu espazio komunetan, gela guztietan pedala duten 

zakarrontziak, gela hidroalkoholikoa eta paperezko ahozapiak jarriko dira, geletako ateak ireki-

ta egongo dira eta goizean, atsedenetan, eguerdian eta arratsaldean aireztatuko dira.  

Zerbitzuak eskaintzerako orduan funtsezkoa da talde egonkorrak mantendu ahal izatea eta 

beraien artean fisikoki aldenduta egotea. 

Egin diren eskaerak aztertu ondoren, datorren ikasturtean, eta salbuespen gisa osasun 

egoera hau mantentzen den bitartean, Artezkaritza Kontseiluan hurrengoa erabaki da: 

 HH3tik LH2 bitarteko Ordutegi zabala EZ da eskainiko 

 LH3tik LH6 bitarteko Zaintza Zerbitzua EZ da eskainiko. 

 Jangela zerbitzua emango da baita DBHko ikasleentzat, nahiz eta hauek ordutegi 

trinkoa izan ikasturte osoan (jangelan geratzen direnak ez dute ondoren ikastolaren 

garraioaren aukera izango) . 

 Garraioa urtero moduan antolatuko da. 

 

Jangela eta garraio zerbitzuak erabili ahal izateko izen ematea uztailaren 31 arte za-

balik egongo da 

 

   

Jangela Garraioa  

https://forms.gle/2NoU638cJV4v3GUw7
https://forms.gle/6X65GYkjdAPS2RxQA
https://forms.gle/2NoU638cJV4v3GUw7
https://forms.gle/F48wPkMRbQUj4JZ57
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  Ikasle guztiek (2-18urte) irailaren 7tik 25a bitartean goizez bakarrik izango dituzte klaseak 
 
  (1) LH 5 eta 6koek astelehen eta asteazkenetan goizeko 09:00etan hasiko dituzte klaseak 
 
  (2) DBHO1ko ikasleek ordutegiaz aparte 4 saio on line egingo dituzte eta DBHO2koek 3 saio 
  

MAILA 
GOIZEZ ARRATSALDEZ 

Goizez soilik gaudeneko  
ordutegia 

SARRERA IRTEERA SARRERA IRTEERA 
IRAILA 

7tik 25ra 
EKAINA 
1tik 18ra HH1. zikloa ( 0-1 

urte) 
07.30-16:30 

HH2.zikloa (2-5 
urte) 

09:00 12:20 14:30 16:30 09:00-12:30 09:00-12:30 

LH (1-2-3-4 mai-
lak) 

09:00 12:30 14:30 16:30 09:00-12:30 09:00-12:30 

LH (5-6 mailak) 08:30 (1) 12:30 14:30 16:30 08:30(1)-12:30 08:30(1)-12:30  

DBH  08:00 14:00   08:00-14:00 08:00-14:00 

Batxilergoa  08:00
(2)

 14:00   08:00-14:00  

OHARRAK: 
Osasun Sailaren aholkuei jarraituz Hezkuntza Sailak 2. agertokian kokatuko bagintu eta orain 
arteko jarraibideak mantentzen badira: 
 LH 5 eta 6ko ikasleak egunero 9etan sartuko dira 
 LHko ikasleek asteazken arratsaldetan ez dute klaserik izango 
 DBH eta Batxiko ikasleek aurrez-aurreko eta telematikoaren arteko eskola konbinatua 

gauzatuko dute  

Irailak 7:  
 HH4tik LH6 bitarteko ikasleak. Bi egunez, ekainean amaitu duten talde berdinak 

elkartuko dira 2019/20 ikasturteari itxiera emateko.  
 DBH2tik Batxi 2 bitarteko ikasle guztiak. 

 
Irailak 9:  
 HH4tik DBH1 bitarteko 2020/21 ikasturterako matrikulatu diren ikasle berri 

guztiak 
 HH3ko ikasle guztiak 

 
Irailak 10:  
 HH2ko ikasleak 
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2020/21 ikasturteko egutegia 


