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DBH: 12-16 URTE  

 IKASTOLAN 
 

 Hurrengo orrietan DBH etaparen ikus-

pegi orokor bat eskaintzen da: Ikastolako egu-

nerokoan ikasleek egiten dutena zer den, eta 

egiten duten horren atzean zer planteamendu 

eta asmo dauden aztertzen da.  
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IKASTOLAKO BERRIAK 
2017EKO URTARRILA 

DBH eta  

BATXILERGOKO 

HEZKUNTZA ESKAINTZA 
 

 Ikastolak lantzen dituen PROIEKTUAK 

 Ikastolak erabiltzen dituen GELAK 
 

BERTAN ERAKUTSIKO ETA AZALDUKO DIZKIZUEGU. 

ETOR ZAITEZTE eta egin ezazu gurekin batera 12-18 urte bitarteko ibilibide osoa. 

EUSKARAZ: goizeko 10 etan  GAZTELANIAZ: goizeko 11.30 etan 
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E uskal curriculumaren bidez, hausnarketa 

sakona egin da, Euskal Herriko gaztetxo batek, 16 

urtera iristen denean, gutxienez jakin beharko lukee-

naz: gauza asko eta asko munduko beste edozein 

gazteren berdin-berdinak izango dira; baina badira 

gure-gureak ditugun elementuak ere, euskaldun be-

zala nahitaez ezagutu behar ditugunak, eta kan-

poko testu-liburuek behar bezala zaintzen ez dituzte-

nak. Ikastolen zeregin nagusia beti hori izan da: gure 

ikasleak euskal kulturatik abiatuta heztea. Eta Ikas-

tolek sortu dituzten materialetan (Urtxintxa, Txa-

nela, eta DBHn EKI) berebiziko garrantzia eman 

zaio puntu horri: munduari euskal kulturatik begiratzeari. Gure ikastolan DBHn erabiltzen den materiala 

Euskal Herrian sortutako materiala da, eta Euskal Herriko neska-mutilentzat sortua. 

 

EKI proiektuko ikasmaterialaren curriculum disei-
nuaren ezaugarri bereizgarri nagusiak eta erronkak 

     EKI izenaren akronimoan biltzen dira ezaugarri nagusienak. “E” Euskal Curriculumaren garapen di-

ren ikasmaterial berriak eta berritzaileak dira, “K” Konpetentzietan oinarritutako ikasmaterialak dira, 

ikaslearen irteera-profila proiektu honen abiapuntu eta helmuga delarik, eta azkenik “I”, Integrazioaren 
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Ikasgai guztien ikuspegi eta diseinu bateratua  

Ik astoletan lantzen den 

Eki proiektuak IKASLEA har-

tzen du ARDATZ modura, eta 

ikasgai guztien ikuspegi orokor 

koordinatu bat ziurtatzen du. 

Izan ere, LH-tik DBH-ra pasa-

tzean, ikasleak arlo eta irakasle 

gehiago izaten ditu, eta arriskue-

tako bat da, ikasgai bakoitza era 

guztiz autonomoan eta isolatuan 

ematea, elkarren arteko koordina-

ziorik gabe. Ikastolak hasieratik 

ohartu ziren arrisku horretaz adi-

bide batzuk jartzeko: 

 Pentsa dezagun gaztelania 

gaian ahozko aurkezpenak egi-

teko jarraibideak irakatsi zaizki-

ela; euskara gaian, edo ingele-

sean, jarraibide horiek berak la-

bur gogoraraztea nahikoa izango 

da; eta natur zientzietan edo gi-

zarte zientzietan ahozko aurkez-

penak egin behar dituztenean, 

jarraibide horiek berak erabili eta 

ebaluatu beharko dira. 

 Gauza bera gertatzen da 

beste hainbat eta hainbat proze-

dura eta gaitasunekin ere aplika-

tzeko unean; edozein modutako 

testuak ulertzeko prozesuan; 

ikasketa teknikak;  

lan monografikoak antolatzeko, 

egiteko eta aurkezteko unean; 

ikerketa lantxoak egiteko unean... 

 Aurretik diseinu orokor 

bat eta koordinazio lan bat ez ba-

dago, DBH-n, irakasle bakoitza 

bere ikasgaian aritzen delarik, 

ezinezkoa gertatzen da alderdi 

horiek guztiak era bateratuan lan-

tzea, eta azkenean ikaslea atera-

tzen da galtzaile. Hori da Ikasto-

lek sortutako Eki materialaren 

ezaugarrietako bat: ikuspegi oro-

kor bateratua, irakasle-taldeari 

beren lana errazten diona, eta 

ikasleari onura dakarkiona. 

 

Euskal  Curriculumaren egitasmoarekin lanean 1996. urtean 

hasi ziren. Egitasmo hura ikasmaterialetan gauzatu behar zen eta EKI jaio da: 

Euskal Herrian eta munduan bizitzeko beharrezkoak diren oinarrizko  

gaitasunak eskuratzen laguntzeko.  

Konpetentziak  
Oinarrizko hezkuntzaren bukaeran, bizitzarako ezin-

bestekoak diren konpetentzietan oinarritutako proiektua. Alegia, garrantzitsua ez dela soilik edukiak edo 

zenbait prozedura azterketa baterako edo lan bat aurkezteko ‘ikastea’, baizik eta horiek ‘egoera erreale-

tan aplikatu behar direla”. 

Integrazioaren  
pedagogía. 

Ikuspegi sozioeraikitzailea. Ikasleak, jardunez ikasten du, bizitza eremu eta testuinguru 

anitzetako egoerak ezagutuz. 

Hainbat ezaugarri bereizgarri: 
 Berria eta berritzailea. 

 Euskal Curriculumean era sistematizatuan oinarrituta dago. 

 Hezkuntza eredu berri bat, konpetentzietan oinarrituta. 

 Ikaslearen irteera profila argi finkatzen da. 

 Prozedura metadisziplinarrak arlo guztietan integratuta 

 Konpetentzia digitalak arlo guztietan txertatuta. 

 

E uskara ardatz duen lanketa proposatzen dute materialek. Ikasle euskaldun elea-

niztunak nahi ditugu. Horrenbestez, euskara, gaztelania eta ingelesarekin curriculum 

integratua egin behar da. Hizkuntza bakoitza ez doa modu bakartuan. Gainera, ikas-arlo guztietan txertatu 

da hizkuntza gaitasunaren garapena bideratzeko aukera. 

Arlo guztietarako amankomuna den unitate didaktikoaren egitura bera dute.  

Hasieran, egoera bat dago. Ekintza planifikatu egiten da ondoren. Edukiak ikasten dira, baina, lehen, edu-

kiak helburu soil ziren. Orain, bitarteko izango dira bizitzan erabili ahal izateko. Ikasitakoa bizitzako egoe-

retan erabiltzen ikastea funtsezkoa da. 

DBH 1etik DBH4ra bitarteko mailetarako egokitutako ikasmaterialak dira.  

IKASGAIAK 
 



San Benito Ikastola                                                                     4                                                                      Ikastolako Berriak 

 

IKASTOLA BERRIKUNTZAREN BIDEAN 

G 
izartea aldatzen ari da, eta ondorioz, ikasleei eskaini 

beharreko irakaskuntza ere aldatuz eta berrituz joan be-

har da. Ikastolek hasieratik erakutsi dute metodologiaren 

eta teknologiaren alorrean berritzaile izateko borondatea eta gai-

tasuna: une honetan hezkuntza sare osora zabaldutako hainbat eta 

hainbat ekimen Ikastoletan hasiak dira. Une honetan ere San Be-

nito Ikastola ahalegin handia ari da egiten bere heziketan berri-

kuntzarako bideak urratzen. Josune Aranburu  zuzendariak eta Xa-

bier Maiza ikasketa buruak agertu dizkigute bigarren hezkuntzako 

proiektu horietako batzuk. 

  Gaur egun esan behar dugu IKTeak  guztiz txertatuta ditu-

gula gure egunerokoan. DBH-DBHOko eraikinean gela guztietan 

dago sare konexioa, proiektorea eta audio sistema, eta horrez gain, 

elkarlana ahalbideratzen duten web plataformak ikasleen esku ditu-

gu edozein tokitatik kontsultak egin eta lanean jarrai dezaten.  HH 

eta LHn ere urratsak ematen ari dira aldaketei aurre egiteko.  

 

          2013-2014 ikasturtean, EKI proiektuaren hedapenaren lehe-

nengoa izan zen SAN BENITO ikastolan. Ikasturte honetan 

DBH1en zeuden ikasleek, INGELESA landu zuten EKI proiektua-

ren barruan.  

 

          2014-2015 ikasturtean, DBH1eko MATEMATIKA, EUS-

KARA ETA LITERATURA, GAZTELANIA ETA LITERATU-

RA, BIOLOGIA/GEOLOGIA, GIZARTE ZIENTZIAK eta INGE-

LESA EKI proiektuaren barruan garatu ziren eta DBH-2ko biga-

rren mailan, INGELESA proiektu berdinarekin landu zuten. 

 

           2015-2016 ikasturtean, EKI proiektua martxan jarri genuen DBH2 eta DBH3n.  

 DBH2n EKI proiektuaren barruan lantzen diran arloak 6 dira: MATEMATIKA, EUSKARA ETA LITERA-

TURA, GAZTELANIA ETA LITERATURA, FISIKA/KIMIKA, GIZARTE ZIENTZIAK eta INGELESA 

dira. Hauetatik 3, GAZTELANIA ETA LITERATURA, FISIKA/KIMIKA eta INGELESA guztiz digitalean 

lantzen dira eta lanketa hau aurrera eramateko ikasle bakoitzak, gelan bertan du, behar duenean erabili dezan, 

ordenagailua bat. Ordenagailu hauek, Eskola 2.0. eta Ikastolak eskura jartzen dituzten baliabideak dira.  

 

 DBH3n EKI proiektuaren barruan lantzen diren arloak 7 dira: MATEMATIKA, EUSKARA ETA LITERA-

TURA, GAZTELANIA ETA LITERATURA, FISIKA/KIMIKA, BIOLOGIA/GEOLOGIA, SOCIAL 

SCIENCES eta INGELESA dira. Kasu honetan, arlo guzti hauetan lanketa digitala egiten da, ikasmaterialak, 

jarduerak,… dena digitalean dago. Hau aurrera eraman ahal izateko, ikasle bakoitzak bere ordenagailua behar 

du eta ez bakarrik ikastolan dagoen denboran. Ondorioz, familia bakoitzari bere seme-alabaren ordenagailua-

ren kostea bere gain hartzea eskatzen zaie. Ordenagailuen erosketa EHIk bideratzen du, ikasle guztien ordena-

gailu bera erosten dute, ezaugarri jakin batzuk dituen ordenagailua (CHROMEBOOKak) eta hauek or-

daintzeko aukera ezberdinak ematen dira. 

 

 2016-17 ikasturtean, EKI proiektua DBH4ean martxan jarri dugu. 

 DBH4en EKI proiektuaren barruan lantzen diren arloak 7 dira: MATEMATIKA, EUSKARA ETA LITERA-

TURA, GAZTELANIA ETA LITERATURA, FISIKA/KIMIKA, BIOLOGIA/GEOLOGIA, SOCIAL 

SCIENCES eta INGELESA dira.  Kasu honetan ere, arlo guzti hauetan lanketa digitala egiten da. 
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  I ngelesaren ezagutzak gero eta garrantzi handiagoa du gure gizartean. Ikasleak 4 
urterekin hasten dira ingelesa lantzen. Eta DBH-ra iristean, bultzada berezia ematen zaio San Be-
nito Ikastolan, bai ordu kopuruari dagokionez, bai metodologiari dagokionez: 
  

 DBHko lehenengo zikloan, astean 3 ordu eskaintzen zaizkio ingelesari. Ikastolen Elkarteak 
sorturiko materiala erabiltzen da. CLIL da erabiltzen den metodologia, hau da, ikasgai ezberdinak 
jorratzen dira ingelesez. Hizkuntzen pedagogiako Europako adituek frogatua dute, hizkuntzak 
ikasteko biderik eraginkorrena edukiak hizkuntza horretan barneratuaraztea dela.  

 DBHko bigarren zikloan, astean 3 ordu izaten dituzte ingelesa ikasgaian, baina horrez gai Gi-
zarte Zientziak gaia ere ingelesez ikasten dute, astean beste 3 orduz. Ikastolan duela 12 urte 
hasi ginen gizarte zientziak ikasgaia ingelesez ematen, eta esperientzia handia dago horretan: 
proiektua sendotua dago, eta unibertsitateak ebaluazio positiboa egin zion; ikasleak ere normalta-
sunez aritzen dira, eta gainerako ikasgaietan bezalako emaitzak lortzen dituzte. Bere garaian aitzin-
daria izan zen horretan ikastola, eta gaur egun, hezkuntzako agintariak bide hori ari dira bultzatzen.  

 Proiektuak jarraipena du Batxilergoan eta gai batzuk ingleses emateaz gain, ahozkotasuna 
lantzeko helburuarekin, atzerrian egonaldiak/elkartrukeak egiten dituzte. Joan den ikasturtean 
eta ikasturte honetan, italiako (Saluzzo) ikastetxe batekin elkartrukea adostu eta burutzen ari gara.  

  
 Bestalde, eleaniztasunari dagokionez, ezin da frantsesa ahaztu. DBH 1. mailatik Batxilergoko 
2. maila arte eskaintzen da, aukerazko ikasgai modura, amaieran oinarrizko komunikazio gaitasuna 
lortzeko helburuarekin. Ikastolek sortutako Eleanitz Français materiala erabiltzen da, eta elkartrukeak/
egonaldiak egiten dituzte DBH2.zikloko ikasleek (Normandia). 
  
 Iazko ikasturtetik aurrera, Batxilergoko ikasleek, Alemana ere aukerazko ikasgai modura  
dute. 

Eleaniztasuna      

B egi-bistakoa da informatikak eta teknologia berriek gu guztion 

bizitzan nolako aldaketak ari diren eragiten: nahikoa dugu, bes-

terik gabe, 10 urte atzera egitea, gertatzen ari den iraultzaz ohartzeko. 

Eta aldaketak gero eta azkarrago datoz. San Benito Ikastolaren boronda-

tea da, gure ikasleak datorkien mundu horretarako ahal den ondoena 

prestatzea. Horretarako, ordutegian ahalegin berezia egiten da, eta infor-

matika ikasgaia DBHko maila guztietan izaten dute ikasleek. Baina ziu-

rrenera, horrek adinako garrantzia du, edo handiagoa, konpetentzia digi-

tala garatzeko jarduerak ikasgaietan, egunerokotasunean txertatzeak: 

edozein gaitan teknologia berri hauek erabili behar izatea, gai horretako 

edukiak eta jarduerak eskuratzeko.  

Teknologia berriak ikasmaterialetan. 

Normandia Saluzzo 
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 I kastolak Ibaialde programaren barruan dauden Ibaialde kanpainean parte 

hartzen du. DBH 1. zikloko ikasleek Agauntza erreka aztertzen dute Ibaialde kanpai-

nan parte hartuz. 

B 
atxilergoko 1go mailako ikasleek Tekno-

logiaren Interpretazio Zentroa bisitatzeko eta 

bertan dauden modulu, multimedia eta interaktiboe-

kin gozatzeko aukera dute. BTEKeko helburua tek-

nologia gizartera hurbiltzea da kultura zientifiko-

teknologikoa sustatuz. Gaia ugari lantzen dira 

bertan: I+G+B-n liderrak diren erakundeak, sarea 

eta mundu digitala, material berriak, domotika, energia, 

nanoteknologia,  

bioteknologia, robotika eta jasangarritasuna,  

laborategi tailerra e.a.  

BTEK-en, gune ezberdinak bisitatzen dira: robotika, nanoteknolgia, bioteknologia...Gune gehienak interesgarriak 

iruditu zitzaizkien aurten ere ikasleei, azalpenez gain, gauzak ikusteko aukera paregabea izan zutelako. Horrez 

gain etorkizuneko etxeak nolakoak izango diren ikusteko aukera izan zuten: materialak, energia iturriak...  

BTEK : PARKE TEKNOLOGIKO ETA ZIENTIFIKOA 

Ikastolako bigarren batxilergoko zientzi-

tako ikasleak Donostia International Physics Center (DIPC) eta Mate-

rialen Zientzia Zentroak (CSIC-UPV/EHU) bisitatzen dute. 

Ekimen honen helburua nanozientzia eta materialen zientzia arloan ikerketan diharduten profe-

sionalen ibilbidea eta egunerokoa zertan datzan gazteei erakustea da. 

Hiru laborategi bisitatu zituzten, DIPCko Kalkulo zentroa, Nanofisika eta Nanozientzia Laborate-

gia eta Polimeroen kimika laborategia. 

Ikerlariek laborategietako lanaren nondik norakoak azaldu zituzten, tresna eta makinen erabil-

pena erakutsiz eta beren lanaren helburuak azalduz. 

Ea urte batzu barru San Benitoko ikertzaile bat dugun!!!  

Donostia International Physics Center 

B 
atxiko ikasleek pertsona ekintzaileak dituzten  

ezaugarriak ezagutu eta ikasten dituzte: ikuspegia, 

antolatzeko gaitasuna, komunikaziorako abilezia,  

negoziaketarako gaitasuna eta motibazioa. 

Era berean, ekintzaileak diren pertsonen esperientziak zuzenean ezagutu ditzakete. Horretarako elkarrizketa digita-

lak egingo dituzte haiek ezagutzeko eta zalantzak eta galderak planteatzeko. 

Ibaialde Programa 

 E lhuyarrek antolatzen duen jardunaldi honen bidez,  

ikasleak ikerketan eta ikertzaileen munduan murgiltzen dira, ikerketa-

proiektu bat edo proiektu teknologiko bat aurrera eramateko. Proiektu baten prozesu 

osoa bizitzen dute hasierako ideia asmatzetik, prozedura diseinatu eta pausoz pauso gauzatu 

eta ondorioak atera arte ikertzaile baten laguntzaz. Baita, azoka batean haien lana erakus-

teko aukera ere.  

Startinnova 

Zientzia Azoka 
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S 
an Benito Ikastolaren boron-

datea familiarekin elkarla-

nean ikasleen heziketan par-

taide izatea da. Eta hor, oso garbi dugu per-

tsonekin lan egiten dela, eta pertsonak eza-

gutza akademikoak baino askoz gehiago di-

rela: pertsonaren alor guztiak hartu behar dira 

kontuan, eta guztiak era orekatuan garatzen 

ahalegindu, familiarekin batera. 

Eginkizun honetan, DBHn tutorearen 

figurak garrantzi handia jartzen du: bera 

izango da ikaslearentzat eta familiarentzat 

erreferente nagusia; ikasleari jarraipen akade-

mikoa egingo dio, eta astean ordubeteko tuto-

retza saioa izango du, lan ohiturak indartzeko, 

giza jokabideak lantzeko, eta beste hainbat eta 

hainbat zereginetarako. DBHko tutoretza-

planak aztertzean, ondorengo puntuak azal-

tzen zaizkigu nagusiki: ikasleari etapa berrira egokitzen laguntzea, inguruko herrietatik datozen ikasleak oso kontuan 

izanik; etxeko lanak (epe laburrekoak eta epe luzeagokoa) antolatzen lagundu agendaren bidez eta jarraipena egin, eta 

orokorrean ikasteko ohiturak landu; ikasleen arteko harremanetan gerta litezkeen egoerak bideratzen saiatzea; giza 

balioak eta auto-estimua lantzea; inteligentzia emozionalerako baliabideak ematea; sustantzia arriskutsu eta kaltega-

rrien kontsumoa; sexu heziketa... Eginkizun horietan, jakina, familiak eta eskolak, biek jardun behar dute, bakoitzak 

bere esparruan. 

Bestalde, kontuan izan behar da, bigarren hezkuntzan aurrera doazen eran, ikasleak pixkanaka beren etorkizuneko 

ikasketetarako urratsak ematen hasten direla: bakoitzak egin nahi duen ibilbidearen araberako ikasgaiak hautatu behar 

izaten ditu. Ez dira askotan erabaki errazak izaten: adin horietan zalantzak ugari izaten dira, eta horrek kezkak eragiten 

ditu, bai ikasleengan bai familiengan. Orientazioa ikasleen trebetasun, gaitasun, aukera eta interesetan oinarri-

tzen da. Irakasle taldeak ikaslearen aukerak eta gaitasunak ezagutzen ditu, eta horietan oinarritu ohi dira tutoreak eta 

irakasle taldeak familia eta ikaslea era errealistan eta objektiboan orientatzeko unean. Lanabes desberdinak erabil-

tzen dira: ikaslearen ezaugarri akademikoetatik eta pertsonaletik abiatutako hausnarketak; orientazio testak 

(gaitasunenak eta interesenak); batxilergoko, moduluetako eta unibertsitateko ikasketei buruzko informazioa;  lanbi-

deei buruzko informazioa; hitzaldiak gurasoei eta ikasleei; alorreko espezialisten eta ikasle ohien lekukotasunak. Lan 

handia egin behar izaten da, adin honetako ikasleak bere burua dagokion lekuan kokatu dezaten.  

Ikasleek errendimendu akademiko egokia eta giza garapen aproposa eta aberatsa lortu dezaten, Bizikidetza 

Planeko Golden 5 proiektuan oinarriturik, Adimen Emozionalaren lanketa curriculumean txertatuta dugu egu-

nerokotasunean lantzen delarik. 
  

DBH amaitu ondoren, batxilergoko ikasketak Ikastolan bertan egiten dira, horrek dakartzan abantailekin: 

• Aldaketa beharrik ez. Ikaskide ezagunekin jarraitzea. 

• Irakasleek ikaslearen ezaugarriak ezagutzea, hobeto lagundu ahal izateko. 

• Proiektu bera eta programazio koordinatuak izatea DBHn eta Batxilergoan. 

 

BATXILERGOAREN EZAUGARRIAK 

 Zientzia eta teknologiaren, eta Giza eta Gizarte Zientzien modalitateak eskaintzen dituena, unibertsitatera eta 

moduluetarantz doazenei egokituz. 

 Bizitzako alor guztietan euskara erabiltzea bultzatzen duena 

 Tutoretza eta orientazio akademikoa eta profesionala ardatz dituena. 

 Ohitura osasuntsu (drogamenpekotasun prebentzioa, sexu heziketa, HIES,...) eta baloreak lantzen dituena. 

 Banakako laguntza eskaintzen duena. 

 Ikasgai bat edo beste ingelesez egiteko aukera  

 Formazio zabaleko profesionalen eskutik ematen duena 

 Tutoretza eta Orientazio akademiko eta profesionalaz gain, heziketaren inguruan proiektuak lantzen dituena 

 Etorkizuneko ikasketen aurrean jartzen dituena 

Tutoretza eta orientazioa 
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 JANTOKIA 
Adin guztietako ikasleei eskainia. Bazkariak gure sukaldean bertan presta-

tuz eta horretarako formazioa jaso duten zaintzaileen gidaritzaz, egunero 

zein egun solteetan.  

 GARRAIOA 
Jasangarritasunaren alde egiteko helburuarekin, eta 

bailarako beste eragile batzuekin elkarlanean, ga-

rraio publikoa da gure garraio zerbitzuaren ardatza. Ataun, Beasain eta Olabe-

rriako ikasleek modu honetan erabiltzen dute. 

Hala ere, bailarako hainbat herrietako ikasleentzat eskola-ordutegi desberdine-

tara egokitua dago garraioa: Idiazabal, Lazkaomendi, Mutiloa, Gabiria, Olabe-

rria, Segura, Zerain eta Zegama.  
 

 HIZKUNTZA ESKOLA 
 Atzerriko hizkuntzen eskola eta Trinity College London ingeleseko azterketak Ikastolan bertan 

egiteko aukera dago San Beniton. Eskola orduez kanpo, Ikastolako ikasleek, metodologia propioa erabi-

liz, ingelesa lantzeko aukera dute. Gure irakasleak esperientziadunak eta natiboak dira. Eskolan Tri-

nity College London-eko azterketa egiteko aukera badago eta First– Advance Cambridgeko azterkete-

tarako ere prestakuntza berezia ematen da. 

Hizkuntza eskola, ikastolako zati denez, ikastolako ingeleseko irakaslee-

kin harreman zuzena mantentzen da eta honen ondorioz ikasleen beha-

rrak ezagutzeko aparteko aukera dugu. 

Gure akademian, kurtso guztiak talde bakoitzeko eta ikasle bakoitzeko 

beharra asetzeko prestatuta daude.  Adinaren arabera, bi edo hiru ordu 

astean aritzen dira ikasleak, eta talde bakoitzean, gehienez  8 ikasle 

daude. Silvana Beaskoetxea da momentu honetan 215 ikastolako ikasle 

dituen akademiaren arduraduna. Urte askotako eskarmentua du berak gi-

datzen duen irakasle taldeak eta urtez urte ikastolako ikasleak prestatzen ditu ingelerako titulazio ezber-

dinak lortzeko. Momentu honetan Preliminary English Test (PET) eta First Certificate azterketak 

ikastolan bertan egin daitezke.  

 

 GURASO ORDEZKARITZA 
Ikastolako Aginte Organoetan betidanik egon dira gurasoak. Lehen Ikastolaren Batzorde deitutakoan; 

orain, kooperatiba bihurtu ondoren, Artezkaritza Kontseiluan (16 kidetatik 11 gurasoen ordezkariak dira), 

Helegite batzordean eta  Zaintza Batzordean http://www.sanbenitoikastola.eus/eu/artezkaritza 

Gainontzeko gurasoak ere agente aktiboago bihurtzeko, gelako ordezkaritzaren bidez, gure seme-

alaben hezkuntzan gurasoekin eman beharreko komunikazioan Ikastolak aukera interesgarri bat ematen 

du. Garrantzizko urratsa, Ikastolaren bizitzan gurasoen inplikazioa eta parte hartzea bultzatu eta areagotu 

nahi duelako. 

Bi helburu nagusi ditu: gurasoen parte hartzea bultzatu, bai ikastolako bizitzan, bai seme alaben hezi-

ketan eta gurasoen arteko komunikazioa bultzatu. Kontuan izan behar dugu seme-alabak ez ditugula fa-

miliak bakarka hezten, baizik eta taldean hezten direla. 

 

 ANTZERKIA 
 LH, DBH eta Batxilergoko ikasleek antzerki tailer batean aritzeko au-

kera dute. Antzerkigintzako teknika desberdinak ikasteaz gain, ikasturte amai-

eran antzezlan bat taularatzen dute. Kristina Ropero da irakaslea, eta urteak 

dira ume eta gazteekin tailerrak egiten dituela. Aurten bi talde dira eta Are-

riak eskaintzen ditu jarduera honetarako gela eta espazioa. 
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