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COVID-19REN AURREAN, PREBENTZIOAREN, HIGIENEAREN ETA OSASUNAREN SUSTAPENAREN 

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 
 

o KONTAKTUAK MUGATZEA: pertsonen arteko SEGURTASUN-TARTEA mantenduz eta 
bizikidetza-talde egonkorrak osatuz. 

o PREBENTZIO PERTSONALEKO NEURRIAK: eskuen higienea, transmisioa saihesteko 
oinarrizko neurri gisa, bai eta arnas etiketa ere. 

o GARBIKETA ETA AIREZTAPENA: espazioak maiz aireztatzea eta ikastetxea garbitzea. 
o KASUEN KUDEAKETA: esku-hartze egokia eta goiztiarra, kasu bat ager daitekeenean. 

o IKASTETXEKO KUDEAKETA: giza baliabide eta baliabide materialen kudeaketa, espazioak 

berrantolatzea 

 

COVID-19aren aurrean jarduteko batzordea: 

Zuzendaria: Dorleta Pérez Gorroñogoitia 

Lan arriskuen prebentzioko arduraduna: Agustin Alonso 

Ikuskaria: Maider Ituarte 

B 06 Berritzegunea: Marga Colodrón 

Guraso Elkartea: Olatz Ayo 

Arizko Ikastolako “COVID-19”rekin lotutako alderdietarako erreferentziazko arduraduna: 

Agustin Alonso 
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AGERTOKIAK  

 

2020-2021 ikasturtearen hasierari begira, eta osasun-egoeraren arabera, hezkuntza-jarduera ondoko hiru 

jokalekuetan gara zitekeen: 

 

1. agertokia: Lehen normaltasun-agertoki bat, non datu epidemiologikoek eta osasun-agintarien 

gomendioek aukera emango luketen aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera modu normalizatuan garatzeko. 

Ikasturtea irailean hasiko da, aurrez aurre, etapa eta maila guztietan. Hezkuntza sailburuordeak Haur 

Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetarako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetarako 2020-2021 

ikasturtea antolatzeari buruzemandako Ebazpenetan garatzen den bezala, aurrez aurreko hezkuntza-

jardueran segurtasun- eta osasun-neurri batzuei eutsiko zaie, betiere Osasun Saileko agintarien jarraibideei 

eutsiz. Beste agertoki batzuetara igarotzea ahalbidetuko duten neurriak hartuko dira eta prestatuta egon 

beharko da horretarako. Ikasleak artatzea xede duten neurriak, ikasleen abiapuntua eta ikasturte 

akademikoaren 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 irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera eta 

jarduera telematikoa txandakatu eta aldi berean egin ahal izateko. Bigarren agertokian etapa, ikasturte edo 

ikasle jakin batzuen 

presentzialtasuna lehenetsi beharko da, eta hainbat neurri hartu beharko dira irakaskuntzaren eta espazioen 

antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen higieneari eta abarri dagokienez. 

3. agertokia: Hirugarren eszenatokiak konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko hezkuntza-jarduera ekarriko 

ditu. Kasu honetan, beste behin, eta osasun arloko agintariek ezarri dituzten neurrien arabera, antolakuntza 

eta eskolako langileen presentzia arautzeko neurriak hartuko dira, ikasleen hezkuntza-jarduerak ez dezan 

inolako etenik izan. 

Pandemiaren balizko agerraldi berrien arabera, orokorrak edo irismen lokalizatukoakizan daitezke (udalerria, 

ikastetxea, eraikina, ikasgela). 
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1.- IKASTETXEKO PLANOAK 

 

Beheko solairua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen solairua 
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Bigarren solairua

2.- 2.-

LANGILEAK / TRABAJADORES-AS 

- Haur Hezkuntzako 8 tutore + 1- 10 ordu 

- Lehen Hezkuntzako 13 tutore + 1- 10 ordu 

- 4 Ingeles irakasle 

- 1 Musika irakaslea  

- 2 GH irakasle +1-10 ordu 

- 3 Pedagogia Terapeutikoa irakasle +1- 15 ordu 

- 1 COVID 19 irakasle gehigarria 

 - 1 Aholkularia 

- 1 ALE 

- 1 HIPI 

- Zuzendaria  

- Ikasketa Burua  

- Idazkaria 

 -Jantokiko arduraduna  

-Administraria 

-4 Hezkuntza laguntzarako espezialista +1- 15 ordu 

-3 sukaldari 

-17  jantokiko begirale  

-4 garbitzaile 

-Atezaina 

-Euskaraz Mintza monitorea 
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3.- IKASLEAK 

Arizko Ikastolak 441 Ikasle ditu. 140 Haur Hezkuntzan eta 301 Lehen Hezkuntzan. 

Eguneroko jantokiko erabiltzaileak 340 inguru dira urritik maiatzera. 

Ikasleen ikasgelak, ikasmailaren arabera antolatuta daude. 

Bi lerro ditugu maila bakoitzean, LH 5. mailan izan ezik, hiru talde ditugula. 

5 ikasgela multzo ditugu bereziki banatuak. 

- HH2 urte eta HH3 urte  

- HH4 urte eta HH5 urte 

- LH1 maila eta LH2 maila 

- LH3 maila eta LH4 maila 

- LH5 maila eta LH6 maila 
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LEHEN ESZENATOKIA 

 

1.- NEURRI OROKORRAK 

Kontaktuak mugatzea 

Honako neurri hauek hartuko dira kontuan: 

1. Oro har, segurtasuneko pertsonen arteko distantzia espazio ezberdinek ahalbidetzen 
dutena izango da ikastetxeko pertsonen arteko interakzioetan. Pertsonen arteko 
distantzia maskararen erabilerarekin eta gainerako prebentzio-neurriekin osatuko da. 

2.  Bizikidetza-talde egonkorrak sortuko dira: Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako 6. 
mailara arte, betiere tutorearekin batera bizikidetza egonkorreko taldeak osatuko 
dituztenak, sozializatu eta elkarren artean jolastu ahal izateko. 

3. Ikastetxera mailaz maila sartu eta irtengo da. Ikastetxean zirkulatzeko seinaleztatutako 
zirkuituak ezarriko dira.  

4. Familiak ikastetxeetara sar daitezen saihesteko, irakasleek gidatuko dituzte ikasle 
gazteenak entregatzeko eta jasotzeko. Salbuespena egingo da 2 urteko ikasleekin 
egokitze prozesua bukatu arte. 

5. Elkarbizitza talde bakoitzak bere komuna izango du esleituta eta,  ahal den neurrian, 
txandak ezarriko dira erabiltzeko. Kanpoko komunak jantoki orduan soilik erabiliko dira.   

6. Ikasle-taldeek ikastetxean egiten dituzten joan-etorriak ahalik eta gehien murriztuko 
dira, horretarako, ikasleen erreferentzia-gelara irakasleak joan daitezen erabaki da, hain 
zuzen ere,  ingelesa eta musika irakasleak. 

7. Ikastetxeko langileek erabiltzeko geletan, gutxienez 1,5 metroko pertsonen arteko 
distantzia mantenduko da (lan-gelak, irakasleentzako gelak, aldagelak, etab.). 

8. Espazio batean aldi berean dauden pertsonen kopurua mugatzeko, ez dira batzar edo 
bilera presentzialik egingo familiekin zein beste erakunde edo esparruetako pertsonekin. 

9. Familiekin telefonoz, posta elektronikoz, mezuz edo posta arruntez komunikatzea 
lehenetsiko da, eta kudeaketa telematikoak erraztuko dira. 
Senitartekoak irakasleek edo zuzendaritza-taldeak hala eskatzen badute bakarrik sartu 
ahal izango dira eskola-eraikinera, betiere prebentzio eta higiene-neurriak betez, eta 
inola ere ez COVID-19rekin bateragarria den sintomarik badute. 
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Prebentzio pertsonaleko neurriak  

 
COVID-19ren aurrean hartuko diren prebentzio-neurri nagusiak honako hauek izango dira: 

1. Eskuetako higienea maiz eta zehatz-mehatz egingo da, 40 segundoz gutxienez, ura eta 
xaboia erabilita, eta, ezinezkoa bada, 20 segundoz gel hidroalkoholikoaz. Espazio 
gehienetan gela hidroalkoholikoak, erabili eta botatzeko zapiak eta ixteko poltsak 
dituzten zakarrontziak  ipiniko dira. Ikasle nagusien komunetan xaboia eta papera ere 
egongo da.  

2. Sudurra, begiak eta ahoa ez ikutzearen garrantzia azpimarratuko da. 

3. Mantendu beharreko arnas etiketa  

✔ Eztul edo doministiku egitean, ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta estaltzea. 

✔ Erabili eta botatzeko zapiak erabiliko dira, arnas jariakinak kentzeko eta, erabili 
ondoren poltsadun paperontzi batera botatzeko. 

✔ Maskarak erabiliko dituzte  langile guztiek  eta LH osoko ikasleek, aukeran HHko 
ikasleak. Maskara higienikoa edo kirurgikoa izango da  hurrengo salbuespenetan 
izan ezik: HHko irakasleak, irakasle espezialistak, PTak, logopeda, hezkuntza 
laguntzarako espezialistak, fisioterapeuta. Hauek  FPPII erabiliko dituzte, 
eskularruak derrigorrezkoak diren uneetan eta pantailak. 

✔ Maskaren erabilera zuzena azalduko da. 
✔ Salbuespenak: Oro har, ez da gomendagarria izango honako kasu hauetan 

erabiltzea: 3 urtetik beherakoak (2 urtetik beherakoen kasuan kontraindikatuta, 
itomena jasateko arriskua dagoelako), arnasketa-zailtasuna duten eta maskara 
erabiltzeagatik larriagotu daitezkeen pertsonak, desgaitasuna duten edo maskara 
kentzeko autonomoak izatea eragozten dien mendetasun-egoera duten pertsonak, 
erabilera bideraezin bihurtzen duten jokabide-aldaketak dituzten pertsonak, eta 
pertsonak beren bizilekuan daudenean edo bakarrik daudenean. 
Eragozpen horiek, ahal den neurrian, segurtasun-distantziarekin eta langileek 
norbera babesteko ekipamenduen erabilerarekin osatuko dira. 

4. Eskularruak ez dira orokorrean erabiliko, garbiketa-lanetan eta fluidoak ukitzean izan 
ezik. 

5. Era berean, denbora bat emango da higiene eta garbiketa jarraibideak gogoratzeko. 
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Ikastetxea garbitzea eta aireztatzea 

 
● Garbitzeko eta desinfektatzeko jarraibideak: 

 
1. Erabilitako gelen garbiketa, gutxienez egunean behin egingo da, eta indartuko da 

erabileraren intentsitatearen arabera beharrezkoa den guneetan, adibidez, 
komunetan, gutxienez egunean 3 aldiz.  

2. Arreta berezia jarriko zaie erabilera erkideko guneei eta ukipen-azalera ohikoenei, 
hala nola ate, mahai, altzari, eskubanda, zoru, telefono, pertxa eta antzeko beste 
elementu batzuei. 

3. Garbiketa-neurriak langileen gune pribatuetara ere zabalduko dira, hala nola 
atsedenlekuetara, aldageletara, armairuetara, komunetara, sukaldeetara (bertan, 
ontzitegi osoa, mahai-tresnak eta beirateria garbituko dira ontzi- garbigailuan, baita 
erabili ez baina ikasleen eskuekin harremanetan egon ahal izan dena ere). 

4. Era berean, partekatutako lanpostuak garbitu eta desinfektatuko dira txanda- 
aldaketa bakoitzean eta lanaldia amaitzean, garbiketa-produktuak jardun dezan 
utziz, eta arreta berezia jarriko zaie altzariei eta manipulatu daitezkeen beste 
elementu batzuei, batez ere langile batek baino gehiagok erabiltzen dituenei. 
Erabilera partekatuko ordenagailu bat erabiltzen amaitzean, teklatuaren, saguaren 
eta pantailaren gainazala garbituko da, gel desinfektatzailearekin. 

5. Ikasle desberdinei (fisioterapeutei, garbiketa-arduradunei edo arropa eta pixoihalak 
aldatzeari) laguntza ematen dieten langileek erabilitako eremu osoa garbituko dute, 
erabili ondoren. 

6. Prestatu berri den lixiba diluzio gisa (1:50) edo osasun-agintariek baimendutako eta 
erregistratutako birizida jarduera duten desinfektatzaileak erabiliko dira. Produktu 
horiek erabiltzean, beti errespetatuko dira etiketetan eta segurtasun-fitxan jasotako 
oharrak. 

7. Garbiketa bakoitzaren ondoren, erabilitako materialak eta babes-ekipoak modu 
seguruan botako dira, eta gero eskuak garbituko dira. 

8. Paperontziak garbi daudela zainduko da. 
 

OHARRA.- Garbiketa egiten duen Basauriko udalak kontratatuko enpresarekin adostu 
dira  garbiketa berezia behar dituzten espazioak eta maiztasuna ordu 
disponibilitatearen arabera. 

  
 

●             Aireztapena 
Instalazioetan maiz aireztatzeko lanak egingo dira, bost minutuz lanaldiaren hasieran, 
amaitzean eta eskolen artean, ahal den guztietan eta istripuak prebenitzeko beharrezko 
neurriak hartuta: 

-Baldintza meteorologikoek ahalbidetzen dutenean, leihoak ahalik eta denbora 
gehien irekita edukiko dira. 

 
-Profesional batek hainbat ikaslerekin batera (PTak, logopeda) espazio berean 
laguntzen badu, gela aireztatuko da saio bakoitzaren ondoren, gutxienez 5 
minutuz. 
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● Hondakinen kudeaketa: 

1. Langileek eta ikasleek eskuak lehortzeko edo "arnas etiketa" betetzeko 
erabiltzen dituzten erabili eta botatzeko zapiak ixteko poltsak dituzten 
zakarrontzietan botako dira. 

Higiene pertsonaleko material oro (maskarak, latexezko eskularruak, etab.) 
hondar frakzioan utziko dira 

2. Ikasle edo langile batek sintomak baditu ikastetxean dagoen bitartean, 
“Ixolamendu gelan”, zapiak edo erabilitako beste produktu batzuk utzi 
dituen edukiontzia isolatu beharko da. Zabor-poltsa hori atera eta bigarren 
zabor-poltsa batean jarriko da, itxiturarekin, gainerakoen zatian uzteko. 

 

Kasuen kudeaketa 

1.- Norberaren erantzukizunari helduz, etxean bertan tenperatura hartzea gomendatuko 
da ikastetxera joan aurretik. 

     Lehen orduan geletan ere  hartuko zaie  tenperatura ikasle guztiei.  
   Ez dira ikastolara etorriko COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasleak, 

irakasleak eta bestelako profesionalak, ez eta COVID-19 diagnostikoaren bidez isolatuta 
daudenak edo etxean berrogeialdian daudenak ere, sintomak dituen pertsonaren 
batekin kontaktu estua izan dutelako edo COVID-19 diagnostikatuta daudelako. 
 Ikastetxeko zuzendaritzari eta prebentzio-zerbitzuari jakinarazi beharko diete. 

2.- Sintomatologia-protokoloa ikastetxean 

Ikastetxean COVID-19rekin bateragarria den sintomatologia duten pertsona guztiek 
aurrez aurreikusitako jarduketa-protokolo bat jarraituko dute. Larritasun edo 
arnasteko zailtasun-sintomak izanez gero, 112 zenbakira deituko da. 

 
1.-Isolamendu-gelara, 024 gelara,  joango dira (maskara jarrita dutela), eta 
zuzendaritzari jakinaraziko diote. Ikaslea bada, berarekin doan pertsonak 
distantziaren eta maskaren neurriak gordeko ditu. 

● Ikaslea bada Ikastetxeko zuzendaritzak edo COVID19 prebentzio 
arduradunak familiarekin    harremanetan    jarriko    dira,     etxera     
eramateko. Familia harremanetan jarriko da lehen mailako arretako 
medikuarekin, argibideak jarraitzeko. 

 
● Langilea Hezkuntza Sailekoa bada, isolatu egingo da (maskara eta guzti), eta 

bere etxera joango da, ikastetxeko zuzendaritzari jakinarazi ondoren. 
Zuzendaritza hori Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko medikuntza- 
arloarekin harremanetan jarriko da berehala. 

 

● Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, 
ikastetxeko zuzendaritzari, dagokion prebentzio-zerbitzuari eta 
Hezkuntzari berari jakinaraziko die, eta haren jarraibideak beteko dira. 

  
3.- Zuzendaritzak kasu positibo guztien berri emango die Barrualde-Galdakao ESIko   
langilei eta hauek erabakitakoa jakinaraziko die interesatuei. Hezkuntza saileko langilea 
balitz LAPZi ere jakinaraziko dio. 
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Ikastetxearen kudeaketa 

 

a) Ikastetxeko giza baliabideen kudeaketa 

Zuzendaritza-taldeak ikastetxeko giza baliabideen eguneroko jarduera antolatu  du,            
sailaren jarraibideak eta gida honetako prebentzio-gomendioak betez. 

 Ezingo dira lanpostuan sartu sintomak dituzten edo etxean isolatuta dauden 
pertsonak, COVID-19 diagnostiko baten ondorioz, edo etxean berrogeialdian 
daudenak, sintomak dituen pertsonaren batekin edo COVID-19 
diagnostikatuta duen pertsonaren batekin harreman estua izateagatik. 

 Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko osasun-zerbitzuak koronabirusak 
eragindako infekzioarekiko bereziki sentikorrak diren langileei dauden 
ebaluatu beharko du, eta beharrezkoak diren prebentzio-, egokitzapen- eta 
babes-neurriei buruzko txostena egin beharko du, SARS-CoV-2rekiko 
esposizioaren aurrean laneko arriskuen prebentziorako zerbitzuentzako 
jarduketa-prozeduran ezarritakoari jarraikiz.  

 Horretarako zuzendaritzak langileei jakinaraziko die Lan Arriskuen  
 Prebentziorako Zerbitzuko taldearen izena, telefono-zenbakia, helbidea eta 
 harremanetarako beste datu batzuk, esleituta dauzkagunak.  

3.  Langileei kutsatzeko arriskuei eta hartu beharreko prebentzio-neurriei buruzko 
informazioa emango zaie. 

        b)  Ikastetxeko espazioak berrantolatzea 

   1. Taldeen arteko harremana mugatze aldera, espazioaren sektorizazioa edo    
konpartimentazioa burutuko da. 

   2. Jantoki-zerbitzuari dagokionez, jantoki-espazioen ezaugarrien eta neurrien 
arabera antolatuko da. 

 

     3. Ikastetxeak gela bat  gaituko du ikastetxean sintomak sor ditzaketen kasuetatik 
isolatu ahal izateko, 024 gela. Gela horrek aireztatzeko aukera du, eta maskarak, 
hidrogelak eta pedalezko paperontzi bat  ditu.  

4. Idazkaritzan jendeari arreta emateko gunean, manpara edo kristal bat ipiniko 
da, arreta segurtasun handiagoz eman ahal izateko. 

5. Ordutegiak malgutzea: Ikastetxera sartzeko eta handik ateratzeko, 
taldeentzako ordutegi mailakatua ezarriko da, mailaz-mailako orden batekin. Era 
berean, jolas-denbora, jolastokia eta jantokia antolatuko dira, txandak handituz 
eta bizikidetza-talde egonkorrak ateratzeko irizpidea nagusituz, talde 
desberdinetako ikasleak ordu eta espazio berean ez elkartzeko moduan, taldeen 
arteko elkarreragina minimizatzeko. 
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      c) Prebentzio-neurriak betetzeko baliabide materialak 

Ikastolak babes-ekipamendu egokiak erosiko ditu, ondoren zehazten diren eginkizunak bete 
ditzaten. 

Era berean, prebentzio-neurriak eta higiene-neurriak betetzeko behar den 
materiala uneoro erabilgarri dagoela ziurtatuko dugu: 

1. Ikastetxeko hainbat puntutan, komun guztiak barne, eskuak lehortzeko ura, 
xaboia eta papera jarriko dira, bai eta gela hidroalkoholikoak eta osasun-
agintariak baimendutako eta erregistratutako jarduera baztanga duten 
desinfektatzaileak ere, eskuak sarri eta erraz garbitu ahal izateko. Helduen 
erantzukizuna izango da gela hidroalkoholikoak edo desinfektatzaileak 
biltegiratzea eta kontserbatzea. 

2.Poltsa duten zakarrontziak jarriko dira, paperezko zapiak edo kutsa 
daitezkeen beste hondakin batzuk behar bezala kentzeko. 

3.Ikastetxeak maskara kirurgikoak izango ditu, norbaitek sintomekin hasiz gero, 
irakasleek erabiltzeko eta, behar izanez gero edo ahaztuz gero, ikasleek 
maskarak jarri ahal izateko. FPPII maskarak eta  pantailak ere erosiko dira 
beharrezkoak dituzten langileentzat ere. 

4.Kutsagarriak ez diren material pedagogikoak, plastifikatuak eta  erraz 
garbitzeko modukoak edo telematikoak  erabili eta sortuko dira. Garbiketa 
zailekoak izan daitezkeen materialak eta objektuak  aldi baterako kenduko dira. 

5.Ikasleen materiala banaka erabiltzeko jarriko da ahal den neurrian, eta 
materialak egunero ordenatu eta jasoko dira, garbiketa errazteko.        
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3.- ANTOLAKETA OROKORRA 

SARRERA-IRTEERAK 

HH: 

Haur hezkuntzako ikasleek ohiko atea erabiliko dute. Sartu aurretik ilaran jarriko dira segurtasun distantziak 

zainduz. Irteera orduan ere iladan kokatuko dira gurasoen aldera joaten hasteko.  Lerroak lurrean markatuta 

egongo dira.  

Taldeen sarrera ordena: HH 5 urte, HH 4 urte, HH 3 urte, HH 2 urte 

Taldeen irteera ordena: HH 2 urte, HH 5 urte, HH 4 urte eta HH 3 urte. 

Pertsona bakar batek lagunduko du adingabekoa eta ezin izango da marraztutako lerrotatik hurbil egon. 

Autonomia nahikoa ez duten ikasleak langileen eskutik sartuko dira ikastolara (HH 2 urtekoak, HH 3 

urtekoak…) Gurasoak edota laguntzaileak ez dira ikastolan sartuko. Salbuespena egingo da HH2 urtekoekin 

egokitzapen prozesu irauten duen bitartean. 

LH: 

Lehen hezkuntzako ikasleek ohiko atea erabiliko dute. Sartu aurretik lerroan jarriko dira segurtasun 

distantziak zainduz. Irteera orduan ere iladan kokatuko dira gurasoen aldera joaten hasteko.  Lerroak lurrean 

markatuta egongo dira. LH 3. mailara arte pertsona bakar batek lagunduta sartuko dira ikasleak ikastolako 

eremura eta ezin izango da ilaretatik hurbil kokatu. LH 4. mailatik 6. mailarako ikasleen familiak ikastolako 

eremutik kanpo geldituko dira sarrera-irteeretan. 

LH1, LH2 eta LH3 mailako ikasleen anai arreba nagusiak frontoi aldean itxaron ahal izango dute beraiek 

sartzeko ordua izan arte. 

  

Sarrera ordena 1. txandan: LH1, LH2 eta LH3 

Sarrera ordena 2. txandan: LH6, LH4 eta LH5 

 

Sartzeko eta ateratzeko ordutegi mailakatuak eta kokapen zehatzak  ondorengo orrialdeetan eta 

memorietan islatuta daude. 
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LHko SARRERA-IRTEERAK
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HHko SARRERA-IRTEERAK 
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JOLASTORDUAK 

Ikasleak 4 txandatan aterako dira jolastokira: 

1. HH 2 urte    09:45-10:15 

2. HH 3, 4, 5 urte   10:15-10:45 

3. LH 1, 2, 3. maila  10:45-11:15 

4. LH 4, 5, 6. maila  11:15-11:45 

Eremutan banatu da jolastokia (ikus memoria). Talde egonkor bakoitza jolastokiko eremu ezberdin batean 

kokatuko da eta eremu horiek txandakatuko dira astero. 

 

 

 

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

Eskolaz kanpoko ekintzak ez dira martxan jarriko prebentzio neurriak betetzea ezintasunagatik. Egoeraren 

bilakaeraren arabera aztertuko da hastearen komenigarritasuna. 

 

IRTEERA PEDAGOGIKOAK 

Irteera pedagogikoak murriztuko dira eta banan-banan aztertuko dira prebentzio neurriak betetzen direla 

bermatzeko. 

 

 

 

 

30



JANTOKIA 

Urritik aurrera jantokian 340 ikaslek inguru erabiliko dute jantokia. Jantokian ere talde egonkorrak 

mantentzeko bankada huts bat utziko dugu talde ezberdinen artean eta ez dira gela ezberdinetako ikasleak 

mahai berean egongo. 

006 gela jantoki bezala prestatu dugu HH2 eta 3 urteko ikasleentzat. 

Ikasle guztioi zerbitzua eman ahal izateko ondoko ordutegiak izango ditugu: 

*LH 1. 2. 3 (12:15-12-45).           * HH 2, 3, 4 (12:30-13:00).           *LH 4. 5.(13:00-13:30). 

    *HH 5 (13:15-13:45)                   * LH 6 (13:45-14:15) 
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Jantokia bitarteko jolastordua, eskola jolastordua bezala antolatuta egongo da gelaka eta eremuka 

begiraleen zaintzapean. 
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BIGARREN ESZENATOKIA

Agertoki hau emateko egon daitezkeen baldintzen analisiaren arabera neurri batzuk edo beste hartuko dira:

1.- Estatu,  Erkidego edo herri mailako agindua bada  eta bere helburua ikastolan ikasleen dentsitatea jaistea
bada, fasez aldatu delako edota neurri orokor gisa,  eta Hezkuntza Sailak “bigarren eszenatokia” indarrean
jartzeko aginduz gero, lehen eszenatokiko prebentzio neurri gehienek indarrean jarraituko dute, eta honako
hauek aldatuko lirateke:

AURREZ AURREKO IRAKASKUNTZA

HHko ikasleak eta LH 1. eta 2. mailako ikasleak egunero etorriko lirateke ikastetxera.

LH 3, 4, 5 eta 6. mailako ikasleak txandaka bertaratuko dira. Aste batean LH 3 eta 5. mailakoak eta hurrengoan
4 eta 6. mailakoak. Etortzen ez diren astean etxetik egin beharko lukete telelana.

Azken maila hauetan, eskolara etortzeko beharrizan berezia duten ikasleek lehentasuna izango lukete,
arrakala digitala handiegia dutelako, beraien egoera pertsonala edo curricularrari dagokionez beharrizan
handiagoa dutelako eta abar. Egoera hauek guztiak banan banan aztertuko lirateke, eskolara etortzeko
lehentasunak ezarriz.

ORDUTEGIA

Saio presentzialak ordutegi trinkoan egingo lirateke bakarrik.

LH 3. mailakoak LH 4, 5 eta 6. mailakoek duten sarrera-irteeretarako ordutegia egingo lukete.

JANTOKI ZERBITZUA

Jantoki zerbitzua soilik ikasle bekadunei  eta arreta eta behar izan bereziko ikasleei eskainiko zaie eta dagokien
astean txandaka etorriko liratekeneei.

TALDEAK

Taldeko ikasle kopurua jaisteko asmoz hirukoizketak burutuko lirateke   LH 1, 2, 3 eta 4. mailetan. 3. zikloan
HPBko ikasleekin eta zaurgarriak izan daitezkeenekin talde berriak sortuko genituzke ere.

Hirukoizketak egiteko PT irakasleak, GHkoak,  musikakoa eta COVID 19ko irakasle gehigarriak tutore bihurtuko
lirateke. HIPI irakasleak bere ikasleen ardura hartuko luke telelanean dauden astean. Ingeleseko irakasleak
euren saioak mantenduko lituzkete modu presentzialean edo telelanean dagokien zikloaren arabera.

Ikus taldeen antolaketaren eranskina hurrengo orrialdean.

2.- Ikastolan kutsatze kasu bat egon delako, elkarbizitza talde oso bat berrogeialdi prebentiboan hasiko balitz,
eskolako beste ikasleek lan presentzialarekin jarraitzen duten bitartean, 1 agertokiko neurri berdinak hartuko
genituzke presentzialki datozenekin eta, konfinamenduan hasten direnekin telelanerako tutorizazioarekin
hasiko ginateke  betiere irakaslearen bajarik ez balego edo, egonez gero,  ordezkapena burutzen den
momentutik.
3.- Ikasle bakan bat edo batzuk konfinatuko balira,  gaixotasun arruntak gertatzen direnean jarraitzen den
prozedura bera jarraituko genuke, hau da, familiarekin harremanetan jarri, ikasleak  bere heziketa prozesua
jarrai dezan egokitzat jotzen den moduan kasuaren arabera.



GELA ZENBAKIA TALDEA IKASLE KOPURUA

005 HH 2 A 16

007 HH 2 B 16

008 HH 3 A 14

010 HH 3 B 15

107 HH 4 A 20

109 HH 4 B 20

108 HH 5 A 19

110 HH 5 B 19

102 LH 1 A 16

104 LH 1 B 16

105 1A+1B 14

101 LH 2 A 14

103 LH 2 B 14

120 2A+2B 12



GELA ZENBAKIA 
 

TALDEA 
 

IKASLE KOPURUA 

 
202 

 

 
LH 3 A  

 
14  

 
204 

 

 
LH 3 B  

 
16  

 
205 

 

 
3A+3B  

 
14 

 
201 

 

 
LH 4 A  

 
16  

 
203  

 

 
LH 4 B 

 
14  

 
117 

 

 
4A+4B  

 
16 

 
112 

PSIKOMOTRIZITATE GELA 
 

 
2.ZIKLO HPBI  

 

 
HPB+ ZAURG. 

 
206 

 

 
LH 5 A  

 
22  

 
207 

 

 
LH 5 B  

 
21  

 
209 

 

 
LH 5 C  

 
21  

 
210 

 

 
LH 6 A  

 
20  

 
208 

 

 
LH 6 B  

 
22  

 
014 

 

 
5A+5B+5C  

 
 

 
HPB+ ZAURG. 

 
012 

 
6A+6B 

 
 

 
HPB+ZAURG. 
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 HIRUGARREN  ESZENATOKIA 

 
Ikasleek eskolara etortzea ezinezkoa balute, Ikastetxeko Urteko Planean COVID-19aren aurrean jarduteko 

estrategietan zehaztuko diren prozedurak jarraituko genituzke. Atal honetan, lan metodologia, ebaluazioa, 

ikasleen jarraipena, sostengu emozionala, irakasleen arteko koordinazioa eta gurasoekiko informazio eta 

komunikazioa zehaztuko dira. 

Antolaketari dagokionez hona hemen alderdi aipagarrienak:   

1.- TALDEAK 

2. agertokirako eratu diren talde berriak mantenduko lirateke, hau da, hirukoizketak HH 4,5,  LH 1, 2, 3 eta 

4. mailetan eta 2. eta 3. zikloko HPBko eta zaurgarriak izan daitezkeen ikasleen taldeak ere. 

2.-TUTORIZAZIO TELEMATIKOA: 

Ikasleei arreta zuzenagoa eta pertsonalizatuagoa eskaintzeko asmoz talde txikietan burutuko litzateke 

tutorizazioa: 

1.-HHn 4-5 ikasleko azpitaldeetan banatuko lirateke talde handiak. Talde horiek astero aldatuko lirateke. 

Astean lautan ordu erdiko  bideokonferentzia egingo litzateke talde bakoitzarekin. Astean behin ingeleseko 

irakaslearekin bideokonferentzia egingo litzateke ere. 

2.-LH osoan gela bakoitzeko ikasleak 2 azpitaldeetan banatuko lirateke. Egunero bi edo  hiru 

bideokonferentzia egingo lirateke talde bakoitzarekin arloak aldatuz eta lan pertsonalerako uneekin 

tartekatuko lirateke. Denbora bat eskainiko litzateke egunero banakako tutoretzak egiteko eta zalantzak 

argitzeko. Ikasle guztiek jasoko lukete banakako tutoretza hilean behin gutxienez. Talde osoko bideodeia 

astean behin burutuko litzateke. 

Ingelesa astean bitan. 

Ondorengo orrialdean ordutegi eredua. 
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1.taldea 2.taldea 1.taldea 2.taldea 1.taldea 2.taldea 1.taldea 2.taldea 1.taldea 2.taldea

9:00-9:15 EUS INGU ENGLISH EUS INGU ENGLISH MAT

9:15-9:30 EUS INGU ENGLISH EUS INGU ENGLISH MAT

9:30-9:45 EUS ENGLISH INGU EUS ENGLISH INGU MAT

9:45-10:00 EUS ENGLISH INGU EUS ENGLISH INGU MAT

10:00-10:15 EUS L.P L.P EUS L.P L.P MAT

10:15-10:30 EUS L.P L.P EUS L.P L.P MAT

10:30-10:45 ATSEDEN ATSEDEN

10:45-11:00 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

11:00-11:15 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

11:15-11:30 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

11:30-11:45 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

11:45-12:00 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

12:00-12:15 MAT GAZT MAT EUSK GAZT

12:15-12:30

12:30-12:45 Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak

12:45-13:00 Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak Zalantzak

13:00-13:15 Banakako tutoretza BT BT BT Talde osoko tutoretza

13:15-13:30 Banakako tutoretza BT BT BT Talde osoko tutoretza

13:30-13:45 BT BT BT BT Talde osoko tutoretza

13:45-14:00 BT BT BT BT Talde osoko tutoretza

ASTEAZKENA OSTEGUNA OSTIRALA

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

ASTELEHENA ASTEARTEA
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INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 

 

 

Ikastetxeak eta eskola-elkarteko kideok COVID-19aren inguruko informazioa eguneratua izan behar dugu, 

eguneratuta dauden iturri ofizialen bidez, bai sintomei dagokienez, bai transmisioa prebenitzeko moduei 

dagokienez. 

Horretarako, informazioa uneoro dago eguneratuta Osasun Sailaren webgunean: 

https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berria  

 

Zuzendaritza-taldeak ziurtatuko du ikastetxean ezarri diren jarduketa-protokoloei eta prebentzioko, 

higieneko eta osasunaren sustapeneko neurriei buruzko informazioa eskola-komunitate osoari iristen 

zaizkiola eta ulertu egiten dituela. 

 

Garrantzitsua da informazioa guraso-elkartearekin trukatzea; izan ere, familiek eta legezko tutoreek argi 

ezagutu behar dituzte hezkuntza-jardueraren garapenarekin zerikusia duten alderdi guztiak eta neurriak 

egoki ezartzeko informazio guztia. Era berean, garrantzitsua da, informazio erabilgarria zabaltzea sustatzen 

lagundu dezaketelako. 

Beraz, Zuzendaritza taldea eta Guraso Elkarteko ordezkariak hilean behin batzartuko dira. 

Kontingentzia Plan hau ikastolako web orrian ikusgai egongo da. 

 

Ikastetxeak baliabideak izango ditu konektatzen ez diren edo jarduera ez-presentzialetan parte hartzen ez 

duten ikasle eta familiekiko harremana ziurtatzeko, haien egoera zein den identifikatzeko, beharrezkoak 

diren baliabideak dituztela bermatzeko eta ikasle horien hezkuntza-jarraipen berezia egiteko. Hori guztia 

administrazioari jakinaraziko zaio, ikastetxeko erreferentziazko ikuskariaren bidez, laguntza eta jarraipena 

emateko. 

 

Irakasleen ardura izango da familiak informatuta izatea, baita komunikazio modu anitzerako bideak 

eraikitzea ere. 
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