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Zaramaga Udal Haurreskolako Hezkuntza Proiektua

1. SARRERA
ZARAMAGA UDAL HAUR ESKOLA
Zaramaga eskolan, 0 eta 3 urte bitarteko haurrak artatzen ditugu; Gasteizko
Udal Haur Eskolen Sareko bost eskoletako bat da. 1982. urtean sortua izan zen,
hiriko auzo bakoitzak bere eskola izateko udal-planaren barruan eta, halaber,
orduko lan-tasa altuaren ondorioz sortutako familia-beharrei zerbitzua eman
ahal izateko.
Eskola

udalaren

titulartasunekoa

da,

Hezkuntza

Zerbitzuaren

barne

eta

Hezkuntza eta Kultura Sailaren menpe.
Zaramagako Udal Eskolan, besteetan bezala, bikote hezitzailean lan egiten dugu
gela

bakoitzean

eta,

horretaz

gain,

laguntzako

hezitzaileek,

poolak

eta

zuzendariak osatzen dute gure lantaldea. Jantokiko matrikularen arabera eta
behar bereziko umeak badaude gehitzen dira hezitzaileak.
Gure lantaldea egonkorra da eta horri esker hezkuntza-bikote berberak
denboran zehar mantentzen dira.
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EGOERA GEOGRAFIKOA
Nafarroako errege-erreginen kaleko 16. zenbakian dago, Zaramaga auzoan.
Desagertutako Forjas Alavesas lantegiaren itzalpean hazi zen auzoa dugu
Zaramaga, garai haietan Gasteiztik kanpoko langileak hartzen zituen auzoa izan
zen eta etxebizitza-eskaerari erantzuteko sortutakoa. Ondorioz, babes ofizialeko
eta eraikuntza errazeko etxebizitzak ditugu bertan.
Auzoa zahartzen joan da, baina eskolak matrikula izaten jarraitzen du; gehien
bat, hau familien egoeraren ondorioz gertatu da. Haiek beste auzo batzuetan
bizi badira ere, lanean ari diren bitartean aitona-amonen laguntza izaten dute.
Fabrika zaharra bota ondoren, auzoa aldatuz eta hobetuz joan da, batez ere “El
Boulevard” izeneko merkataritza-gunea Forjasen orubean jarri zutenetik.
Etxebizitza askoren zaharberritzearen ondorioz, pisuak gazteek erosi dituzte eta
lehen zegoen belaunaldi hura desagertuz joan da.
Familien lan-jarduera askotarikoa da: industria, zerbitzuak, funtzionarioak,
osasun- eta gizarte-laguntza…
Eskolara etortzen diren familiak kultura eta jatorri askotarikoak dira.
Beraz, hizkuntza aniztasuna handia da.
EGOERA GEOGRAFIKOA
Auzoa ondo hornituta dago ekipamendu- eta zerbitzu-mailan. Hezkuntzamailan, gure eskolaz gain, eskola publikoak zein kontzertatuak daude, Lanbide
Heziketa (Diseinu Eskola) eta institutu bat; kiroldegia, frontoia, bi futbol zelai eta
igerilekua duen gizarte-etxea dugu inguruan.
Kulturari dagokionez, adinekoentzako zentroa, antzerki-eskola eta gizarte-etxea
ere nabarmentzen da, bertan, antzoki, liburutegi, ludoteka eta tailerrak daude
eta hainbat ekintza egiten dira.
Osasun-zentro bat ere badugu auzoan.
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Ostalaritzako lokalak, hainbat banku, merkatu eta supermerkatu bat eta, gero
eta gutxiago gelditzen badira ere, denda txikiz osaturiko auzoa da, baina lehen
aipatutako merkataritza-gune hurbil izateak hauek murriztea eragiten ari da.
Auzoko bizi-kalitatea ona da, lasaia eta segurua da, beste auzoekin ondo
komunikatuta dago eta hiriaren erdigunetik gertu dago.

ESPAZIOA
1982. urteko zentroa dugu. Nabarmentzen dira bere leihate handiak, argitasun
handia ematen dutenak. Isolamendu eta aireztatzeari dagokionez, hobetu behar
da.
Esparruaren barruan, eraikina asfaltozko patio handi baten amaieran dago; bi
berdegune txiki daude.
Hasieran, eraikina bi zentrotarako eraikina izan zen:
Goiko solairuan Oroko Andre Mariaren eskolaurrea zegoen, Aiarako Koadrilla
kaletik sartzen zena.
Beheko solairuan Zaramaga Udal Haur Eskola, Nafarroako errege-erreginen
kaletik sartzen zena.
Eskolaurrea

desagertu

zenean,

poliki-poliki,

goiko

solairuko

espazioak

bereganatuz joan zen eskola: psikomotrizitate, plastika- eta musika-gelak. 2000.
urte inguruan eraikin osoa bereganatu zuen matrikulazio-igoeraren ondorioz,
gela gehiago ireki ziren eta sehaska-gela bat ere ireki zen.
Bi kale desberdinetan ateak izateak erraztasuna ematen die familiei, bizi diren
zonaldearen arabera sarrera eta irteerak edozein sarbidetatik egin ahal izateko.
Igogailua instalatzeak erosotasuna eta irisgarritasuna hobetu ditu.
Eraikin zabala dugu, argitsua, jarduera anitz eta askotarikoak ahalbidetzen
dituen espazioekin, gure haurren ezaugarrietara eta gure ildo pedagogikoetara
egokitua.
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Gaur egun sei gelako eskola da, baina zortzi gelarako espazioa dugu.
Beste espazio batzuk ditugu, artea, musika, antzerkia, adierazpen dramatikoa...
hainbat formatutan lantzeko aukera ematen digutenak. Familiek ere parte
hartzen dute instalazio eta saioetan eta haur talde desberdinekin.
ESPARRUEN DESKRIBAPENA
Bi solairutan banatuta dagoen eraikina dugu,

eskailera eta igogailu batek

komunikatzen dituzte; solairu bakoitza bi hegaletan banatuta dago eta hegal
bakoitzeko gelak erdiko areto baten eta barruko patio argitsu baten inguruan
daude.
0-1 urteko gunea, erdiko aretoaren inguruan, honako espazio hauek daude:
Gela 1: urtebeteko gela, bainugelarekin.
Gela 2: sehaska gela, office eta ondoko siesta-gelarekin komunikatuta.
Gela 3: erabilera anitzeko gela, jangela izateko eta siesta egiteko gaitua,
bainugelarekin.
Gela 4: urtebeteko gela, office eta siesta gelarekin komunikatua.
Hezitzaileen komuna.
Jangelako gunea, erdiko aretoaren inguruan honako hauek daude:
Gela 5: urtebeteko gela, ondoko bainugelarekin, siesta-gelarekin partekatuta.
Siesta-gela eta erabilera anitzekoa.
Jantokia, mahai erdizirkular bakoitzean sei haur eta beren hezitzailea
esertzeko pentsatuta.
Sukaldea. Gure eskolarentzat eta Lourdes Lejarretarako janaria prestatzeko
egokitua.
Zuzendaritza-bulegoa.
Kaleko aulkiak gordetzeko gela.
Helduentzako komuna.
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Ezkerreko goiko solairuko gunea, areto horren inguruan honako hauek daude:
Gela 7: Bi urteko gela eta bainugela.
Erabilera anitzeko gela eta bainugela.
Material-biltegia.
Hezitzaileen gela
Aldagela.
Eskuineko goiko solairuko gunea, erdiko aretoaren inguruan honako espazio
hauek daude:
Gela 6: Bi urteko gela komunarekin.
Plastika-tailerra.
Psikomotrizitate-gela.
Erabilera anitzeko gela.
Arte-gela eta komuna.
Kanpoaldea
Asfaltozko aurrealdeko patio handia, berdegune txiki bat eta zabu-gunea.
Belarrezko atzealdeko patio txikia eta estalitako bi gune, aulki-gordeleku gisa
egokituak.
Eskola espazio atsegin, sentikor eta estetikoki orekatua bihurtzen dugu. Bizi
garen espazioen dimentsioak, antolakuntza, egokitzapena eta estetika kontuan
hartu eta zaindu beharrekoak dira, material didaktikoak zaintzen ditugun
bezala.
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2. PRINTZIPIO PEDAGOGIKOAK

Printzipio pedagogikoak funtsezko baldintzak dira curriculuma ezartzeko,
irakaskuntza-praktika

eraldatzeko,

ikaskuntza

lortzeko

eta

hezkuntza-

kalitatea hobetzeko.
Horregatik, Hezkuntza Proiektuan, orientatzen gaituen erreferentzia-esparrua
islatzen da. Hezkuntza-komunitatea osatzen dugun guztion konplizitatearekin
garatzen ditugu hezkuntza-printzipioak.
Beraz, ulertzen dugu:
Familiekin

partekatu

behar

dela

hezkuntza.

Bi

eragileen

arteko

komunikazioa funtsezkoa da.
Haurra, bere hezkuntza-prozesuaren protagonista gisa.
Hezitzaileak, banaka artatzen ditugun prozesu honetan laguntzaile gisa.
Hezkuntza, bizitzarako ikaskuntza gisa
Horretarako:
Emozioak kudeatzen laguntzen dugu.
Sormena eta artea bultzatzen ditugu adierazpen guztietan.
Aniztasuna errespetatzen eta babesten dugu.
Eskola elebiduna gara.
Lan kooperatiboa sustatzen dugu bikote hezitzailearen artean, eta baita
taldekideen artean ere.
Inguratzen gaituen ingurumena baloratzen dugu, eta errespetatu eta
zaindu egiten dugu.
Prozesu pertsonala eta hurbileko testuinguruaren eragina ebaluatzen
ditugu, baita gure hezkuntza-praktika eta haren beharretara egokitzen den
ere.
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2.1. NOLA ULERTZEN DUGU HAURRA?
Bere banakotasunean, izaki bakarra da, bere ezaugarri estilo eta beharrekin,
desberdina, osoa eta berez baliotsua eta den bezalakoa onartua izateko jaioa.
Ez zaio ezer falta, ez du bere burua justifikatu behar.
Bere garapen prozesuan, bere sormenetik eta autoestimutik garatzeko gai da
eta beti hazten jarraitu behar duen izakia da, aktiboa, ingurumena esploratzeko
jakin-mina duena, eskuduna eta autonomoa.
Sentimenduen arloan, sentibera nahiz indartsua da; afektu-, errespetu- eta
arreta-eskubideak ditu; gai da bere emozioak azalarazteko; frustrazio-atalase
onargarri bat lortzen du, eta horrek lasai eta seguru sentitzera eramaten du.
Harremanetako mundu berrian, besteekin harreman hurbilak izateko beharra
du, baita helduarekiko/berdinarekiko/inguruarekiko atxikimendu osasungarria
garatzeko enpatia- eta errespetu-estrategiak ikasteko eta besteei egiten dien
ekarpenaz jabetzeko ere.
Gertuko helduekiko elkarreraginaren islak autoestimu positiboa itzuli behar
dio, ekintzak egitera bultzatu eta harremanak gidatzen dituzten mugak eta
arauak onartzen lagunduko diona.

2.2. ANIZTASUNAREKIKO ARRETA
Gure eskola-eredua transmititzeko eta familiekin partekatzeko lan egiten dugu,
eta, eredu horretan, osatzen dugun eragile guztiok gustura sentituko gara.
Gure hezkuntza-komunitateko pertsona guztiei begiratu, haiengana hurbildu
eta onartu behar ditugu, modu irekian, errespetuzkoan, pertsonalizatuan eta
elkarrengandik

ikasteko

jarreran

oinarrituta.

Hezkuntza-inklusioaren

eta

ekitatearen printzipio horiek oinarri hartuta baino ezin dugu lan egin
aniztasunari arreta emateko eta pertsona guztien garapena bermatzeko.Azken
helburua guztiontzako eskola lortzea da, aniztasuna eta ezberdintasuna
errespetatuz.
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Aniztasun horretan, honako hauekin bizi gara:
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrak
Helburu nagusia da eskolan igarotzen duten denbora eguneroko jardueretan
parte hartzen ematea da, bai ikasgelan, bai gelatik kanpo. Haientzat eta
gainerakoentzat ongizatea nahi dugu.
Haien

premiei

erantzuten

ezaugarriengatik
errespetua,

eta

egiten

diegu,

arreta

hezkuntza-printzipio

uztea,

segurtasuna

berezia

jartzen

berberak

ematea,

dugu

jarraitzen

asistentzia,

jolas

haien
ditugu:
librea,

mugimendua, etab.
Ikasturtearen

hasieran,

bilerak

egiten

ditugu

Arreta

Goiztiarreko

Zerbitzuarekin edo dagokion elkartearekin, eta berak zenbait jarraibide
ematen dizkigu arreta hobea eskaini ahal izateko; kasu batzuetan, eskolaren
egunerokoan beharko ditugun materialak eta baliabideak ematen dizkigute.
Komunikazio hori ikasturtean zehar mantentzen da.
Zailtasun sozialeko egoeran, ahultasun sozioekonomikoan eta/edo haurren
babesgabetasun-arriskuan dauden familiak
Haur

eta

Familia

Zerbitzuarekin

eta

Oinarrizko

Gizarte

Zerbitzuekin

koordinatuta lan egiten dugu, arreta eta babes programekin. Beharrezkoa den
errespetuan eta etikan oinarrituta koordinatzen gara. Normalean familiak
bideratzen

dizkigute,

eta

haientzat,

gizarte-laguntzaz

gain,

bekak

ere

badaude, baldintzak betez gero.
Beste kultura eta/edo herrialde batzuetako familiak
Kontuan hartuz atzerriko familia batzuek izan ditzaketen zailtasunak, bai
harreman-mailan, bai hizkuntza-mailan, eta eskola-komunitatean erabat
integratuta senti daitezen:
Hizkuntza erraza erabiltzen dugu, helarazi nahi dugun mezua errazago
ulertzeko.
Batzuetan, informazioa idatziz ere ematen diegu, eskura dugun udalaren
itzulpen-zerbitzua ere erabiliz.
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Eguneroko bizitzako egoerak (izapide administratiboak, etab.) konpontzen
laguntzeko prest gaude.
Ikasturte osoan zehar, familien taldean behar den protagonismoa ematen
saiatzen gara, eskolako bizitzan integrazio ona lor dezaten, eta eguneroko
jardueretan zein jarduera berezietan parte hartzeko formulak prestatzen
ditugu.
Eskolan

beren

animatzen

herrialdeko

ditugu,

besteak

edo

kulturako

beste,

jardueraren

sukaldaritzako

edo

bat

egitera

gozogintzako

errezetak, makillajea edo ile-apaindegia, musika..., elkar ezagutzeko.
Familien arteko lankidetza sustatzen dugu, bitartekari lanak eginez edo
harremanetan jarriz materialak trukatzeko beharra sortzen denean, hala
nola paseatzeko aulkiak, behar ez dituzten pixoihalak, arropak, etab.
Familien inplikazioa sustatzen dugu, haien ezaugarriengatik itzultzaile izan
daitezkeenean.
Haurren nortasunaren garapena errazteko , kulturarteko materialak ditugu
gela guztietan: panpinak, ipuinak, mozorroak, kultura desberdinetako
irudiak, etab.

2.3. PERTSONA HELDUAREN ZEREGINA
Familiarekin partekatutako hezkuntza batean sinesten dugu, eta gure rola da
norberaren, berdinen, ingurunearen eta inguruko munduaren esplorazioan eta
aurkikuntzan laguntzea, errespetutik eta zaintzatik abiatuta harremanak
bilatuz.
Gure konpromiso nagusia ongizatea sortuko duen giro lasaia eta atsegina
lortzea da. Atxikimendu-harreman seguru eta egonkor bat bultzatzen dugu,
segurtasuna emango diena. Haien behar afektiboak eta fisikoak lehenesten
ditugu, gure aldetik prestasun eta distantzia laburreko jarrera mantentzen
dugu, eta gure baldintzarik gabeko onarpena eskaintzen diegu.
Garrantzi

handia

ematen

diogu

gure

akonpainamenduari

,

presentzia

kontzienteari eta asistentziari. Ez dugu irakatsi nahi, haien premiei adi egon
baizik, behar horietan laguntzeko eta beren ikaskuntza eraikitzen joan
daitezen. Gidatzeko jokabidea izan ordez, lagundu egiten dugu jolasean,
erritmo lasai eta erlaxatuan, errespetuz eta lankidetzan. Haien gaitasunetan
konfiantza dugu, eta pentsatzera, sortzera eta ikertzera bultzatzen ditugu.
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Jabetzen gara erreferentziazko figurak garela beren eguneroko bizitzako ordu
askotan,

eta

rol

garrantzitsua

jokatzen

dugula

haien

sozializazioaren

esparruan. Berdinen arteko lehen harremanak atseginak izan daitezen
bultzatu

nahi

dugu,

adimen

emozionaleko

jarrerak

mantenduz

eta

transmitituz, gatazkak eraginkortasunez, errespetuz eta enpatiaz konpon
daitezen.
Familiak funtsezko pieza dira hezkuntzaren puzzlean, eta, beraz, lurralde
komun bat eraikitzen dugu, hazkuntza-eredu osasungarri baterantz elkarrekin
joateko.

Haientzat

eskuragarri

gaude,

eskolan

presentzia

izan

dezaten

laguntzen dugu eta denbora eta jarduerak partekatzen ditugu haiekin.

Behaketa gure jardunaren funtsezko ardatza da. Behatzea, datuak eta
erregistroak biltzeko ez ezik, elkarrizketa pertsonala izateko ere bai, behar
bakoitzari egokitutako erantzuna eskaintzeko. Beraz:
Lotura

bat

sortzeko

eta

sendotzeko

gai

izango

den

begirada,

interpretatuko duena eta behatutakoaren arabera erabakiak hartuko
dituena.
Pedagogia pertsonalizatua eta errespetuzkoa, hauetan lagunduko diguna:
geure egitekoa zalantzan jartzen eta hari buruz hausnartzen, ziurtasunak
eta ebidentziak zalantzan jartzen, haurrengandik eta haurrekin ikasten.
Hausnarketa

pertsonala,

hezitzaile-bikotekidearekin

eta

taldearekin

partekatua.
Giroak, soinudunak zein estetikoak, haurrei beren aurkikuntzak garatzen
laguntzen die, eta, beraz, mimatu egiten dugu. Horregatik, gehiegizko zarata
saihesten dugu eta gure ahotsaren bolumena zaintzen dugu, haien eredua
garela ohartuta.
Munduko lanik onena dugula uste dugu; hala, gogoz eta irribarrez joaten gara
lanera, eta mugitzen gaituen ilusio hori kutsatzen saiatzen gara.

Zaramaga Udal Haurreskolako Hezkuntza Proiektua

12

2.4. HARREMANA ETA PARTE-HARTZEA FAMILIEKIN
HEZKUNTZA KOMUNITATEA
Haurren hezkuntzan, printzipio eta helburu berdinak partekatzen dituzten
pertsona edo erakunde guztiak dira. Gure kasuan, hauek dira gure hezkuntzakomunitatearen partaideak, bai berez duten garrantziagatik, bai harremanean
duten hurbiltasunagatik, bai haien erabakiek hezkuntzan eragiten dutelako
edo eskolarekin elkarlanean jarduten dutelako programa puntualetan eta
abarretan:

GIZARTE ETXEA
ARTE ESKOLA

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
A

PARAISO ANTZERKIA

ZERBITZUAK
UDAL HEZKUNTZA SAILA

GIZARTE-ZERBITZUAK

E
S
K
O
L
A

FOLKLORE ESKOLA

ANIZTASUNA ETA BIZIKIDETZA

GARBITZAILEAK
SUKALDARIAK
ATEZAINA

HEZITZAILE TALDEA ETA ZUZENDARITZA

MANTENTZE-LANETARAKO

FAMILIA
HAURRA

EUSKO JAURLARITZA
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1. Familia
Familiak, haurrak hazteko eta hezteko funtsezko eta lehen eragileak dira; eta
oso garrantzitsua eta beharrezkoa iruditzen zaigu haiek eskolako bizitzan
duten inplikazioa.
Gure eskolan, familiak beti ongietorriak izaten dira, ez bakarrik beren
presentziagatik baizik eta hezkuntza-eredu gisa ere bai.
Familiekin dugun harremana bereziki zaintzen dugu. Lehentasuna ematen
diogu giro hurbila eta beroa sortzeari.
Gustura

sentitzea

dugu

helburu;

inplikaziorako,

parte

hartzeko

eta

lankidetzarako espazioak eskaintzen dizkiegu.
Jakinda umea dugula ardatz, begirada berdina partekatzea bilatzen dugu,
konfiantza eta lasaitasun-giro batean, lan kooperatiboa eginez, elkar onartuz
eta lagunduz.
Familientzat ateak irekita ditugu, egiten ditugun jarduerak eta umeekin
pasatzen dugun denbora ezagutu eta partekatu ahal izateko.
Hori dela eta:
Konfiantza eta lasaitasuna sortzen ditugu, haurren integrazio egokia
lortzeko.
Seme-alabak zaintzeko eta hezteko gai direla senti dezaten laguntzen
diegu, baita haien garapenari buruzko itxaropen positiboak izan ditzaten
ere.
Jarrera eta jarduera zehatzak adosten ditugu, haurraren behar eta interesak
ikusirik.
Familia

ereduen

aniztasuna

eta

kultura-aniztasuna

onartzen

eta

errespetatzen ditugu.
Familiekin

daukagun

lehenengo

kontaktua

eskola

bisitatzean,

matrikula

egitean eta lehen bilera egiten dugunean hasten da eta kurtsoan zehar
mantentzen da.
Familia eta eskolaren arteko elkartrukerako, hezitzaile bikote bakoitzak astean
ordu bat dauka ezarrita. Ordu horietan, arlo pedagogikoak lehentasuna hartzen
du informazio hutsaren aurrean.
Elkartruke hauetan familiaren bi kideak eta bikote hezitzaileak egoteari
garrantzia ematen diogu, giro lasaian eta komunikatzeko eta entzuteko prest
egonik ikuspegi desberdinak izateko.
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Elkarrizketa hauek ikasturtean zehar gutxienez bi aldiz egiten dira edo
beharrezkoa den guztietan. Bilera hauek, bai familiek, bai hezitzailek eska
ditzakete.
Ikasturtean zehar gelako hiru bilera egiten ditugu (uztaila, azaroa eta ekaina)
eta familiak gonbidatzen ditugu gure ekintza pedagogikoa, talde bilakaera,
gure lan egiteko modua eta gure eguneroko lana azaltzeko. Bilera hauetan
parte hartzen dute beren zalantzak, galderak eta iritziak helarazten.
Eskola Kontseiluaren bidez, familiek eskolako kudeaketan parte hartzen dute,
Hezkuntza Komunitatearekin batera. Erakunde hau ikasturtean zehar hiru
aldiz elkartzen da.
Sarrera

eta

bakoitzarekin,

irteeretan

harreman

eguneroko

pertsonala

informazioa

mantentzen

elkartrukatuz.

Era

dugu

familia

berean,

beste

baliabide batzuk erabiltzen ditugu: idatzitako ohar pertsonalak, iragarki
taulako informazio orokorra, posta elektronikoa... Ez bakarrik deialdietarako eta
abisuetarako,

baita

hezkuntzari

buruzko

artikuluak,

albisteak

edo

ideia

interesgarriak emateko ere.
Eskolako jardueretan parte har dezakete eta eskola-orduak seme-alabekin
partekatu, (psikomotrizitate-saioak, adierazpen dramatikoa, plastika-tailerra,
urtebetetze-ospakizunak, etab.), baita eskola ordutegitik kanpo ere (Elkarrekin
Kantuz, irakurketak partekatuz…).
Era

berean,

familiei

gonbidapena

luzatzen

diegu,

gozamenetik

eta

lasaitasunetik, eskolara etortzeko haien gaitasunak erakustera momentu
puntualetan, instrumenturen bat jotzera, ipuinak kontatzera, globoflexia,
eskulanak, ilea apaintzera, aurpegiak margotzera...
Hezitzaileok uste dugu egiten diren ekintzetan parte hartzea beharrezkoa dela
familientzat. Konfiantza gehiago ematen diegu han egoteak, eta guretzat ere
umea eta familiaren arteko harremana ikustea baliagarria da.
Aurrerapauso bat ematen saiatzen gara esperientzia berrien bilaketan, aukera
zabaldu eta familien harremana eta parte-hartzea errazteko. Familien beharrak
ezarri ondoren, hezitzaileok erabakitzen dugu zein den formaturik egokiena
familiarekiko harreman onak izateko, beharrezko konfiantza eta lasaitasuna
lortzeko.
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2. Eskola
Hezitzaileak, umeen bidelagunak dira. Bere segurtasuna eta haien ongizatea
dute helburu. Eskolan bere atxikimendu-irudia dira. Espazioak prestatu eta
ekintzak antolatzeaz arduratzen dira.
Ikasturte hasieratik, Pooleko eta errefortzuko hezitzaileek eskolako familia eta
ume guztiekin kontaktu zuzena dute eta erreferenteak dira tutore bat falta
denean.
Zuzendariak taldea koordinatzen du, administrazio-izapideak errazten ditu eta
Hezkuntza Zerbitzu-eskola-familien arteko lotura da. Egunean zehar ordu
batzuk umeekin egoten da.
Atezaina, ikusten duten lehenengo pertsona da eskolara heltzean. Beste
eginkizunetatik aparte, harreman estua eta zuzena dauka familiekin.
Sukaldariek harreman zuzena dute hezitzaileekin. Gurekin batera 19-20
ikasturtean hasi den jantokirako eta sukaldaritzarako planteamendu berria
partekatzen eta koordinatzen dute.
Garbitzaileek ez dute harreman zuzena umeekin, baina haien lana oso
garrantzitsua da eskolaren ongizaterako.
3. Udaletxea
Udaleko Hezkuntza Zerbitzua. Udaleko Hezkuntza eta Kultura Sailari atxikita
dago,

eskolarekin lotura zuzena du, gehien bat zuzendariaren bitartez eta

teknikarien, administrarien eta zerbitzuko arduradunen bitartez.
Eskolen

lege-esparrua

kudeatzen

du,

oinarri

5 Udal

pedagogikoak

eta

administratiboak zein lan-ildoak ezartzen ditu.
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Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.
Hezkuntzarekin eta Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailarekin
lankidetza-programak ezartzen dituzte. Haien bidez, eskoletara bideratzen dira
esklusio-arriskuan dauden familiak, eta berdintasun-programak sortzen dituzte
eskolan; landu egiten dira..
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua. Antolatzen dituzten zenbait programatan
parte hartzen dugu haiekin batera (Zurrumurruen Kontrako Programa, Etikako
kodea,..).
Mantentze

Zerbitzua.

Haien

eraginkortasunak

bermatzen

du

eskolaren

funtzionamendua.
Folklore Eskola. Urtean ordubeteko jarduera bat egiten da haiekin.
4. Udaletik kanpoko hainbat entitate
Arreta Goiztiarra eta beste hainbat elkarte eta entitate. Elkarlanean aritzen
gara behar bereziko haurrekin.
Arte eta Lanbide Eskola. Urteroko programa dugu haiekin, arte-instalazio bat
egiten dute gure eskolan. Bertan, umeek parte hartzen dute eta batzuetan
familiak gonbidatzen ditugu.
Teatro Paraíso. Urteko antzerki programa bat du gure eskoletarako, bertan
familiek eta hezitzaileok parte hartzen dugu.
Eusko Jaurlaritza. Indarrean dagoen legedia ezartzen du, eta 5 eskolei eusteko
laguntza ekonomikoa ematen digu.
Gizarte Etxeak. Bertan matrikulazioa eta izen-emateak egiten dira eta baita
altak, bajak eta beste izapide batzuk ere kudeatzen dira.
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2.5. HIZKUNTZEN TRATAMENDUA
Gaur egungo gizartea eleaniztuna da; beraz, hizkuntza guztiak aitortzen eta
baloratzen ditugu, errespetuan eta enpatian oinarrituta.
Gure eskolan familia euskaldunak % 10 inguru izan ohi dira; beraz, haiekin
euskara da hizkuntza nagusia. Badago beste familia talde bat euskarazko
ezagutzak dituena, baina ez dauka elkarrizketa-maila.
Haur bakoitzaren ama-hizkuntza kontuan hartzen saiatzen gara, haur guztien
identitateek taldean leku bat izan dezaten. Bakoitzak nahi duen hizkuntzan
adierazteko askatasuna dauka. Eta gainera, beren hizkuntzetan hitz, esaldi eta
abesti batzuk ikasten saiatzen gara, beren familia-mundura modu sinplean
konekta

gaitzaten.

Familiekin

hizkuntza-arazoak

daudenean,

itzulpen-

zerbitzua, beste familiak, beste hezitzaileak eta beste baliabide digital batzuk
ere erabiltzen ditugu.
Hezitzaileok

eredu

eta

erreferenteak

gara

haurrentzat

eta

hizkuntza-

testuinguru aberatsak eta ondo egituratuak eskaini behar ditugu, gure
komunikazioen kalitatea bermatzeko.
Ahozko komunikazioei (tonu-aldaketak, etenaldiak eta abarrekin lotutako
alderdiak)

nahiz

hitzezkoak

ez

direnei

(aurpegi-adierazpenak,

keinuak…)

erreparatzen diegu, esanahi eta testuinguruak sortuz.
Nahiz eta momentu guztiak aproposak izan, bai harreman indibidualak, bai
errutinak

une

pribilegiatuak

dira;

beraz,

hizkuntzak

eskuratzeko

eta

barneratzeko oso egokiak dira.
Hezkuntza elebidunaren esparruan, non euskara eta gaztelera hizkuntza
ofizialak diren Euskal Autonomia Erkidegoan, ahalegina eta apustua egiten
dugu, beste pertsona askok bezala, euskarak bizi duen desberdintasun-egoera
soziala gainditzeko.
Gure helburua haurrengan EAEko bi hizkuntza ofizialetan komunikaziogaitasuna bultzatzea da, gaitasun eleaniztuna garatzeko oinarri izango dena.
Eskola komunikazio-espazio bat bihurtu nahi dugu, esanahietan aberatsa, argia
eta ondo egituratua. Horretarako, gure haurrei ahalik eta hitz gehien ematen
diegu,

ahalik

eta

euskara

gehien,

etorkizunean

aukeratu

dezaten

zein

hizkuntzatan hitz egin nahi duten. Beraz, eskolara etortzean, lehen eta azken
hitza euskaraz egiten diegu.
Euskararen erabilera sustatzen dugu harreman guztietan, bai barnekoetan
(hezitzaileak, familiak, teknikariak), bai kanpokoetan (beste udal-zerbitzu eta
erakunde batzuk), baita eguneroko erabileran.
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2.6. BATERAKO HEZKUNTZA ETA GIZONEN ERANTZUKIDETASUNA
HEZKUNTZAN
Gure lan-taldean uste dugu Hezkidetza, Erantzukidetasuna, Berdintasuna eta
Aniztasuna

elkarren

artean

oso

lotuta

daudela.

Horregatik,

genero-

estereotiporik gabeko eskola baten alde ari gara lanean, rolak bereizi gabe,
itxaropenen eta interesen banaketa ezabatuz.
Ume bakoitzak bere nortasuna eta garapen pertsonala eraiki behar ditu. Gure
eskola, indarkeriarik gabeko lekua da eta gatazken konponbide baketsuaren
bidea eraikitzen dugu.
Hizkuntza inklusiboa erabiltzen dugu, gure eguneroko lanean, umeekin,
familiekin, lankideekin eta gure idatzizko dokumentuetan.
Normalean erabiltzen ditugun ipuinak sakon aztertzen eta behatzen ditugu.
Arreta jartzen dugu ea rol protagonista emakume batek betetzen duen,
ekimena daraman eta gatazka-egoera konpontzeko estrategiak bilatzen dituen,
edo aitzitik, protagonista izan arren rol pasiboa duen.
Bai ipuinetan eta bai dekorazioetan kalitatezko irudiak zaintzen ditugu,
sexistak eta infantilizatuak izan ez daitezen.
Haurrekin gai hau zeharka lantzen dugu, beste batzuekin egiten dugun
moduan:

atxikimendua,

mundu

emozionala...Taldearen

behaketatik

eta

azterketatik abiatuta, aniztasuna, berdintasuna eta hezkidetza kontuan hartzen
ditugu.
Desberdintasun kulturalak, sozialak, ekonomikoak orekatzen dituen eskola
baterantz goaz. Beharrak identifikatu eta desorekak zuzentzen saiatzen gara,
dagozkion lan-proposamenak eginez.
Familiekin lan egiten dugu informazioa emanez, haiekin partekatuz eta
erakutsiz eskolan egiten duguna.
Hezkidedun eskola lortzeko ikastaro batzuetan parte hartu dugu ONGIZ eta
Amelia Barquinekin, gai horietan sakontzeko, eta beharrezkoa ikusten dugu
arlo horietan urratsak ematen jarraitzea.
Hau horrela izanda, adostasunez zehaztu dugu eskolarako dekalogo hau.
Eskolaren sarreran kokatu dugu, familia guztiek ikus dezaten:
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2.7. INGURUMEN-IRAUNKORTASUNA
Gizartearen,
ekonomiaren eta ingurumenaren garapen iraunkorrarekin dugun konpromisoa
defendatzen dugu, gizarte justuagoa eta planeta iraunkorragoa eraikitzen
laguntzeko. Gure ingurune hurbilenean esku hartzetik hasiko gara.
Gure balio eta jarreretatik, ingurumenarekiko errespetuzko eskola jasangarri
bat garatzeko konpromisoa hartzen saiatzen gara.
Konpromisoa hartzen dugu dagokion erakundeari energiaren erabileran
egon daitezkeen urritasunei buruzko abisua emateko, gure instalazioetan
energia-kontsumo eraginkorragoa bermatzeko.
Ekologiaren aldeko banakako eta taldekako kontzientzia handiagotzen
saiatzen gara,
erabiliz.

ingurugiro eta osasun alorrean errespetuzko materialak

Lehentasuna

ematen

diegu

material

naturalei,

birziklatuei,

berrerabiliei eta plastikoa ahal dugun gutxien erabiltzeari.
Hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa eta partaidetza lortu nahi dugu:
umeak, familiak, hezitzaile taldea, sukaldariak, atezaina, garbitzaileak…
Argia, kalefakzioa eta uraren erabilera eta kontsumo arduratsua sustatzen
dugu, baita

beste hainbat materialekin ere: papera, tinta, toallatxo hezeak,

pixoihalak, plastikokozko poltsak,...
Hondakinen tratamenduaren inguruan, hondakin kopuru hori murriztea da
helburua eta horretarako, materiala berrerabiltzen dugu eta baita birziklatu,
berriro aprobetxatu ahal izateko.
Berdeguneak dituzten espazio gutxi ditugu baina espazio berriak, sortu, eraiki
eta gehitu nahi ditugu.
Apustu irmoa egiten dugu elikadura osasuntsuago eta iraunkorrago baten alde,
ziurtagiri ekologikoa duten produktuetan eta sasoiko eta tokiko produktuetan
oinarritutako elikaduraren alde.
Konpromisoa dugu erreflexionatzen eta ingurugiroarekiko praktika onak egiten
jarraitzeko. Familiei ingurugiroarekiko errespetuzko jarrera eta jokaera iraunkor
bat helarazi nahi diegu.
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3. METODOLOGIA ETA HEZKUNTZA-PRAKTIKA
Gure

eskolan

pertsonaletik

askotariko
(ikusi

metodologiak

grafikoa)

eta

daude,

Udaleko

hezitzaileen

prestakuntza

hezkuntza-zerbitzuak

berak

egindakoetatik datozenak: Pickler, Waldorf, Lapierre eta Aucouturierren ildo
psikomotrizistak, Reggio Emiliako eskola italiarretako Malaguzzi pedagogia,
Hezkuntza sortzailea, Artean heztea, etab.
Metodologia bakoitzetik interesgarriena gehitzen eta hartzen dugu, gure
beharretara, gure esperientziara eta pentsatzeko moduetara ondoen egokitzen
dena. Hezitzaile bakoitzak bere estilo propioa ematen dio, eta ahaleginak
egiten ditugu hezkuntza-estilo desberdinak elkarrekin bizi daitezen, eguneroko
lanean kontraesan garrantzitsu eta nabarmenik sortu gabe. Horretarako,
garrantzitsua iruditzen zaigu talde osoaren aldizkako hausnarketa.

FREINET

PIAGET

ROUSSEAU WALLON

DECROLY CHOMSKY
ESCUELA NUEVA FREIRE
CONDUCTISMO MALAGUZZI

REBECA WILD ROSA SENSAT

MARIA MONTESSORI SUMERHILL VIGOTSKY
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES BOWLBY IMANOL URBIETA

PICKLER LAPIERRE AUCOUTURIER

GEMMA PANIAGUA MÚSICA GORDON ELEANOR GOLDSMICHDT

WALDOF VICENS ARNAIZ PEDAGOGÍA SISTEMICA

ALFREDO HOYUELOS AMPARO TOMÉ ARNO STEM

MIQUEL CASTRO MÚSICA GORDON Mª CARMEN DÍEZ NAVARRO AMELIA BARQUÍN

TEORÍA DE LAS PIEZAS SUELTAS CATHERINE LECURYNE MARINA SUBIRATS

JAVIER ABAD CARLOS CONZÁLEZ HEZI BERRI DAVID BUENO
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Erreferente horiek guztiek aztarna utzi dute hezkuntza denboran zehar
ulertzeko dugun moduan.
Eskola seguru, abegitsu eta konpentsatzaile baterako bidean gaude, guztiek
leku propio gisa bizi duguna,eskola irekia eta parte-hartzailea, bertan esku
hartzen dugun eragile guztien gaitasunetan oinarritutako harreman positiboak
bultzatuko dituena.
Gure lana funtsezko bost ildotan garatzen dugu:
1. Afektibitatea garapen osasuntsuaren bermatzaile gisa.
2. Jolasa ikaskuntzaren oinarri gisa.
3. Mugimendu librea: haurra, mugimendua da.
4. Familiekin lan egitea, konfiantza eta lasaitasuna sortzen baititu.
5. Artea bere adierazpen guztietan, lehen haurtzaroan barne-munduaren
adierazpena errazten duen tresna gisa.
Eskolan

hainbat

egoera

eta

jarduera

gauzatzen

dira

(egunerokoak,

programatuak, noizbehinkakoak, talde txiki edo handian, hurbilketa hobeagoa
ahalbidetzen duena, truke afektiboa hezitzailearen eta haurraren artean,
berdinen arteko ikaskuntzak errazten dituena, aire zabalean, etab.).
Hezkuntza-taldean, eguneroko lanean formulak bilatzen dira, honako hauetan
aurrera egiten laguntzeko:
Banakako erritmoak errespetatzea, talde txikien lana bereziki azpimarratuz.
Hezitzaileen aldaketak saihestea, bikote hezitzaileak ahalik eta denbora
gehien bere taldearekin egon dadin.
Egonaldia lasaia, erlaxatua izatea, eta sarreretan familiei agur esateko eta
ikasgelako

bizitzan

sartzeko

denbora

ematea.

Banakako

erritmoak

errespetatzen dira eta ahalik eta talde gehien antolatzen dira, eguna ahalik
eta atseginena eta baketsuena izan dadin.
Bazkaltzeko eta atseden hartzeko uneak bereziki zaintzen dira:
-Indibidualtasuna
-Erreferentziazko hezitzailearen presentzia, mahaian duen posizioa,
jarrera, arreta, presentzia, kontzientzia zainduz.
-Isiltasuna, masifikaziotik eta zaratatik ihesi, janari- eta siesta-giro lasaia
sortuz. (Jangelan sofa bat, lanparatxo bat eta ipuin batzuk dituen espazio
bat dago, bazkaldu bezain laster ipuin bati begira lasai egon nahi
duenarentzat).
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-Autonomia bazkarian eta garbiketa-erritualetan, amantalak janztea,
janaria zerbitzatzea, mahai-tresnak jasotzea.
-Itxaronaldia, mahai-taldearekiko interakzioa, lo egiteko ohiturak eta
erritualak.
Egunerokotasuna zaintzen dugu, ohiko gauza txikiak.
Gure hezkuntza-jarduera aberasten duten kanpoko eragileekin (Paraiso, Arte
Eskola) lankidetzan aritzeari garrantzia ematen diogu.
JARDUN PEDAGOGIKOAREN PRINTZIPIOAK

Harrera: haurren ongizatea izango da gure lehentasuna, ondo sentituko
diren, seguru sentituko diren, maitatuko duten, estimatuko duten espazioa
sortuz. Indibidualtasuna errespetatuko duen leku bat, bere behar guztiei
erantzungo diena, emozio guztiak adierazi eta hartuko dituena, eta
mugimendu askea eta aukera askea bultzatuko dituena.
Afektua: atxikimendu berri seguru bat, lotura egonkorra ematen diona.
Atxikimendua eta segurtasuna emango dien harreman bakar bat ezarri eta
armatzeko gure indar guztiak jarriko ditugu. Afektua, ikasteko oinarri eta
euskarri.
Konfiantza: bere gaitasunetan, "Nik ahal dut" leloan konfiantza izatea;
entsatzera, sortzera, ikertzera animatzea;, indibidualtasunak ezagutzea eta
ezberdintasunak errespetatzea baldintzarik gabeko onarpenetik; epaitzea
saihestea.
Arreta berezia jartzen dugu pixoihalak aldatzeko, elikatzeko eta lo
egiteko uneetan, modu indibidualizatuan eta ordutegi- eta denborapremiei erantzunez.
Jolasa, batez ere librea; jolastea ezinbesteko plazera da, harremanak
izateko, ikasteko eta bizitza entseatzeko. Helduen esku-hartze txikia,
errespetu handia eta entzute nahikoa eskatzen duen jolas librea.
Mugimendua, batez ere librea; motrizitatea bere kabuz garatuko du, eta
garapenaren faseetatik igaroko da prestatuta dagoenean. Pertsona
helduaren laguntzarik gabe.
Asistentzia: ez diegu irakatsiko baizik eta haien beharrak aditu eta
artatuko ditugu, beren ikaskuntza eraikitzen joan daitezen.
Berdinen arteko harremana zaintzea: hurbilketak errespetutik abiatuta,
harremanekin gozatzea. Gatazkak konpontzen lagunduko dugu, hitza eta
itxaronaldia erabiliz.
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Sormena: barrutik kanpora, kanpoko eraginik gabe adierazteko beharretik
abiatuta, gehiegizko irudi eta eredu estereotipatuetatik ihes eginez.
Presentzia eta kontzientzia: orainaldian egon nahi dugu, kontzientzian
lagundu.
Egunerokotasunak: ikasgelako bizitzak hartzen du garrantzi handiena gure
hezkuntza-zereginean.
Errutinak: ondoren datorrena iragartzenlagunduko duten sekuentziak,
denboran kokatuko dituztenak eta segurtasunaemango dieten mugak
ezarriko dituztenak.
Denbora
Artea edertasunaren bideari hasiera ematen dion opari gisa.
Ipuinak kontatzeko artea, formatu, taldekatze, antzezpen eta abar
ezberdinetan, betiere kalitatea zainduz.

Musikan, garrantzi berezia izango dute guk abestutako abestiek.
Eskaintzen ditugun musika-piezen kalitatea ere bereziki zaintzen dugu,
haur-musika komertzialetik ihesi, estilo desberdinak eskainiz eta
dantzarekin askatasunez mintzatzera gonbidatuz.
Arte esperientzia:
"Arte garaikidean oinarritutako joko-instalazioak, non jolasa arte
bihurtzen den eta artea, jolas. Giro ludikoak dira, manipulazio,
pertzepzio edo zentzumen hutsetik haratago joatea proposatzen
dutenak, sinbolikoa, narratiboa edo erlazionala denaren atzetik
joateko". (Javier Abad)
Adierazpen

plastikoa,

beti

garrantzia

emanez

prozesuari

eta

esperimentazioari, ez ekoizpenari eta emaitzari.
Horretarako, askatasuna behar dute negar egiteko eta barre egiteko, mina,
amorrua, haserrea eta poza adierazteko, hitz egiteko aukera eta gure entzute
aktiboa.
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3.1. HARRERAKO ETA ESKOLA-BIZITZARA OHITZEKO DENBORA
Haur eskolako esperientzia aberasgarria da maila guztietan, baina hasiera zaila
izan daiteke familientzat, seme-alabak pertsona ezezagun batekin uzten
dituzten lehen aldia baita.
Umeentzat ere aldaketa garrantzitsua da. Bizitzako lehen hilabete edo
urteetan, mundu ezagun eta seguru batean moldatu dira. “somos seres sociales
y el vínculo es sin duda una necesidad humana básica, tan importante como lo
es la alimentación o la higiene”(John Bowlby). Loturak bere familiaren
mugetatik

harago

zabaltzeko

unea

iritsi

da,

atxikimendu-irudiengandik

bereizteko lehen esperientzia. Igarotze-une hori zaintzeko, harrera-aldi bat
prestatzen dugu, lasaitasun eta segurtasun emozionalean bizi dezaten.
Eskolak eskain diezaiekeenaz gozatzeko, denbora behar dute. Garai hori
saihestezina da eta hori bizitzeko modu desberdinak daude: negar egitea,
jolastea, jotzea, isolatzea, jan nahi ez izatea, lo egiteko zailtasunak izatea...i
diegu.
Harrera garaiak kontrako sentimenduak pizten ditu eta aurrerakuntzak eta
atzerakadak ditu. Batzuetan negar egiten dute hasieran, beste batzuetan, egun
batzuk igarota, taldea elkartzen denean, egonaldiak luzatzen direnean, edo
jarduerak gelatik kanpo hasten direnean...
Besteetan ez dute prozesu osoan negar egiten, eta horrek ere kezka pizten du
familia batzuetan. Denbora eta erantzun guztiak jaso, errespetatu eta artatzen
ditugu. Azken batean, egoera guztiak gertatzen dira eskolan.
Gure helburua garai hau beldurrik gabe bizitzea da; atxikimendu-irudia
galtzeko beldurrik gabe, heldu berriarekiko beldurrik gabe, beste umeei
hurbiltzeko beldurrik gabe. Horregatik, lehen egunetan, etxetik datorren
erreferentziazko helduari eskolan lagundu behar diogu, behar duen konfiantza
eman, umearengandik banatzeko prest dagoen arte. Ezin diogu besoetatik
kendu. Haren mundua konkistatu behar dugu, pixkanaka pertsona ezagunak
eta konfiantzazkoak garen arte.
“El periodo de acogida permite que la separación se convierta en una conquista
y no en una mera aceptación más o menos resignada de una distancia
impuesta”. (Viçens Arnaiz)
Harrera-garaia iristen zaizkien gauza berri guztiekin (espazioak, hezitzaileak,
objektuak, beste haurrak) seguru sentitzeko denbora da.
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Lorpen pertsonala da, eta denbora behar dute horretarako. Leku ezezagun
batean ez dutela abandonatu eta bere bila itzuliko direla barneratzeko denbora
da, gu segurtasuna ematen dieten pertsonak garela sentitzeko denbora.
Jarrera ez intrusiboa izango dugu helburu, kontaktua nahi duten ala ez
errespetatuz. Horren arabera, hurbiltzen joango gara. Batzuetan, kontaktua
begiradarekin edo objektu baten bidez bakarrik izango da. Jarrera lasaia eta
presarik gabekoa.
Badakigu bizi duten guztia afektuen eta emozioen munduarekin nahastuta
dagoela. Horregatik, lotura afektiboa zainduko dugu segurtasun emozionalaren
bidez, atxikimendu segurua lortzera iristeko. Giroa eta materialak kontu handiz
aukeratuko ditugu, egoera estimulatzaileak eskain ditzaten eta esplorazioa
motibatu dezaten; baina, aldi berean, harrera-garai honetan behar duten
lasaitasuna eman diezaieten.
Familiei sortzen zaizkien beldurrak eta segurtasun-ezak ere entzuten eta
laguntzen ditugu, eta, aldi berean, konfiantzazko txeke zuri bat eskatzen diegu.
Oso garrantzitsua da gutaz fidatzea eta familia-eskolako komunikazio arina
izatea, betiere tratu atseginean oinarrituta. Baina konfiantza hori hurbileko eta
errespetuzko

jarrerarekin

irabazi

behar

dugu.

Sortzen

zaizkien

sentimenduekiko enpatia erakutsi behar dugu, baina, aldi berean, asertibitatea,
nahi duguna objektibotasunez transmititzen jakiteko.
Familiei laguntzen diegu ulertzen haiek ere beren zatia egin behar dutela dena
ondo joan dadin:
Eskolara lasai iristea, presarik eta haserrerik gabe.
Eskolan

segurtasuna

eta

konfiantza

erakustea.

Haren

zaintzailea

hezitzaileekin hitz egiten ikus dezatela haurrek.
Konparaziorik eta kalifikaziorik ez egitea. Batzuetan, eskolak izan dezakeen
gainkarga emozionalagatik, kasketaldiak edo jokabide gatazkatsuak sor
daitezke helduekin edo berdinekin. Ez dugu etiketarik jarriko.
Etapa hau ilusioz, baikortasunez eta patxadaz bizitzen saiatzea.
Lasai agurtu, berriro bere bila etorriko direla esanez.
Garaiz etorri haurren bila.
Familiek ulertu behar dute, eta guk transmititzen jakin behar dugu, negarra
beren emozioen adierazpena baino ez dela eta, beraz, lagundu eta
ahalbidetu egin behar dutela.
Jakin behar dute, halaber, gerta daitekeela hasieran oso pozik sartzea eta,
agian, egun batzuk geroago tristura edo segurtasun-eza agertzea. Azkenean
beti

pasatzen

zaiela

eta

gurekiko

atxikimendua

sendotzen

delako

konfidantza izan behar dute.
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NOIZ HASTEN DA
Esan genezake harrera garaia

familiak eskolara hurbiltzen direnean hasten

dela.
"Ate Irekiak" jardunaldia egin beharrean, aurkezpen pertsonal eta indibiduala
egiten dugu eskatzen digutenentzat. Normalean zuzendariak egiten du.
Topaketa horretan, gure hezkuntza-estiloa azaltzen diegu, eta, batez ere, haien
kezkei edo zalantzei erantzuten diegu. Gainera, eskolako espazio guztiak
erakusten dizkiegu. Askotan, topaketa horiek eskola-ordutegiaren barruan
gertatzen dira, eta horrela, familia horiek gure eguneroko lana ikusten dute.
Matrikula egiteko unean, zuzendariak uztailean bilera egiteko deialdia ematen
die.
Bilera hasteko, familia berri guztiak areto batean elkartzen dira. Ongietorria
ematen zaie, eta taldea osatzen dugun kide bakoitzaren aurkezpenaren
ondoren, aurreko ikasturteetako argazkien bideo bat ikusten dugu, non eskolabizitzako eguneroko uneak ikus daitezkeen.
Ondoren, familia bakoitza, bere hezitzaileekin joango da gela bakoitzeko bilera
egitera. Bertan, harrera-garaiarekin zerikusia duten alderdi guztiei buruz hitz
egiten da, bai alderdi teknikoei, materialei zein emozionalei buruz.
Banakako egutegia emango zaie. Jakinarazten zaie planifikatutako egutegi
horretan aldaketak egin ahal izango direla ikasturtea hasi ondoren, haurren
beharrak direla eta.
Haiekin adostuko dira, betiere harrera-garai hau atsegina eta positiboa izan
dadin helburu bakar eta argiarekin.
Gainera, gelako bilera horretan alderdi praktikoak azalduko dizkiegu, hala nola:
Eskolako ordutegiak.
Ekarri behar dituzten gauzak (aldatzeko arropa, pixoihalak, txupetea,...)
Osasun-araudia eta hura betetzearen garrantzia azalduko ditugu.
Eskola-kontseilua.
NOLA GARATZEN DA
Iraileko lehen astean, gelako tutoreok elkarrizketa bat egiten diegu haurrari eta
haren gurasoei. Haurrek eskolara egiten duten lehen hurbilketa izango da.
Beraz, giro atsegina eta lasaia sortzen saiatzen gara.
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Iraileko bigarren astean hasten da harrera-garaia. Azpitaldeak ezartzen dira, eta
pixkanaka elkartzen dira, egonaldia handitzen doan heinean, gehienez ere
ordubetetik hasita. Plan horrek 3 eguneko derrigorrezko lehen urratsa ezartzen
du, eta erreferentziako heldu batek haurra lagundu behar du eskolan.
Lehen urrats horren ondoren, eta haurraren egoerak horretarako aukera
ematen duela uste badugu, familiak eskolan baina aretotik kanpo geratzen
diren beste fase bat hasten da. Horretarako, itxaroten duten bitartean
hezkuntzari buruzko artikuluak irakurtzeko, beste familia batzuekin kezkak
partekatzeko edo kafea hartzeko gune bat prestatuko diegu. Horrela, behar
izanez gero, haien bila joan gaitezke.
Hurrengo asteetan, egonaldia luzatu egingo da, urrian ordutegia "normalizatua"
izan arte. Hala ere, kasu batzuetan prozesua luzatu egiten da eta banaka
berregokitzen da, bilakaera ezin hobea bermatzeko. Familia bakoitzari azaldu
eta harekin adostutako egokitzapenak dira. Horrek esan nahi du sentsibilitate
eta tratamendu bera izaten jarraitu behar dugula, bai haurrekin, bai familiekin.
Jantokian eta siestan hasteak aparteko kapitulua merezi du. Pixkanaka, talde
txikian, arreta ahalik eta ondoen eta modu indibidualizatuan ematen saiatzen
gara. Erreferentziako hezitzaileari eustea oso garrantzitsua da, eta bigarren
tutoreak lehen egunetan laguntzen saiatzen da. Jantokian sartuko dira
lehendabizi, eta, gero, hirugarren egunean, ahal bada, siestan. Lasaitasun-giroa
lortzeko formulak bilatzen dira: objektu trantsizionalak, paseatzeko aulkia,
etab.
Haien ongizatea beti da gure helburu nagusia; lehen egun hauetan, ordea, are
gehiago. Horrek esan nahi du, aldi horretan beharrezkoa bada, gure ordu
osagarriak batzuetan haurrei zuzeneko arreta emateko erabiltzen direla.
Urtean zehar matrikulazio berriak egiten direnean, bai gelan, bai jantokian edo
siestan, egutegia ikasturtearen une zehatzera egokitzen da, inolako arazorik
gabe. Beraz, harrera-protokoloa berdin-berdin mantentzen dugu, familia gelan
hiru egunez egotea barne.
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3.2. EGUNEROKO BIZITZA ANTOLATZEN DUTEN ARDATZAK
3.2.1. HARRERA- AGURRA
Eskolara sartzeko ordutegia malgua da, horrela gurasoen beharrak asetzen
saiatzen gara. Kurtso hasieran gurasoei galdetzen diegu erabiliko duten
ordutegiari

buruz

eta

informazio

horren

arabera

jartzen

ditugu

gure

ordutegiak.
Harrera eta agurra gelan bertan eta erreferentea den hezitzailearekin egiten
saiatzen gara beti. Honako hau posiblea ez denean (8etan adibidez) hezitzailea
ahalik eta lasterren sartuko da, beti ere, umeen kopuruak horrela agintzen
duenean.
Sarrera norberaren erreferentearekin egitea oso garrantzitsua ikusten dugu,
atxikimendua babesteko. Hori bermatzeko, betiko hezitzailea ez dagoenean
(bajak, baimenak,…), ordutegi aldaketak egiten ditugu, haurraren hezitzaile
batek hartu dezan.
Funtsezkoa da momentu lasaiak izatea, norbera babestuta sentitu dadin eta
gelako giroari egokitzeko beharrezko denbora izan dezan. Hori bermatzeko
gela guztietan sofa bat daukagu harrera-agur lasaia egiteko eta familiekin
komunikazioa bultzatzeko.
Umeen kopuruak gora egin ahala, bigarren hezitzailea sartzen da gelan; hortik
aurrera gutariko batek taldearen ardura izango du, besteak etortzen diren
bitartean, harrera egiteko. Hezitzaile bakarra dagoenean oso garrantzitsua da
begirada periferikoa ez galtzea.
Familiekiko harremana ezinbestekoa da gure eguneroko zereginetan; haiekiko
harremana zaintzen dugu bereziki, eta lehentasuna ematen diogu ingurugiro
epelak eta hurbilak sortzeari.
Harrera modu lasai eta pertsonalean egiten dugu.
Norberaren erritmoa errespetatzen dugu.
Emozio guztiak sentitu eta adierazteko aukera ematen dugu.
Hezitzailearen papera hau da:
Jolasa bermatu. Material erakargarria, egokia eta nahikoa prest izatea.
Giro lasaia eta atsegina sortzea, norbera gelako jolasean sar dadin.
Familien eta hezitzaileen arteko komunikazioa ahalbidetu (umeari buruzko
informazioa , haur-oihalak eskatu …)
Haien konfiantza sendotu, gure lan egiteko modua partekatu eta horrela
seme-alaben hazkuntza-prozesuan elkarlanean aritu.
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Familiei denborarekin eta lasai etortzeko eskatzen diegu, eta horren garrantzia
jakinarazi. Gelara bertara sartzera gonbidatzen ditugu, bestela atean bertan
agurra egiteko joera baitute. Nahi duten adina denbora eman ahal dute
barruan; behin informazioa trukatu, umea lasai badago eta beraiek alde egiteko
beharrezko ziurtasuna badute, atera egingo dira; agurra ziurra eta motza
izango da. Momentu honetan hezitzailea erne egongo da umeak behar duen
babesa emateko.
Irteteko ordua iritsi dela esaten diegu umeei eta nor izango den haien bila
etorriko den pertsona, jakinez gero, horrela umeak prest egongo dira. Materiala
jasotzeko orduan, une lasaia sortzen saiatzen gara, irteera ziurra egiteko eta
elkarrekiko informazioa trukatu ahal izateko.
Bila etorriko diren heldu guztien izenak gogoratzen saiatzen gara, horrek
laguntzen

baitie

garrantzitsua

bai

eman

umeei,
behar

baita

denean,

familiei

ere.

gurasoekin

Berri
aurrez

edo

komunikazio

aurre

daukagun

momentua itxoiten dugu (bekak, dokumentuak…)
Ezezaguna den pertsona bat umearen bila datorrenean, aldez aurretik
abisatzeko eskatzen diegu, eta etortzean NANa eskatu,
izateko. Bila etortzeko baimenduta daudenen datu

konprobatu ahal

guztiak eskura egoten

dira, gutako edonork konprobatu ahal izateko, tutoreak ez daudenean edo
ordezko bat dagoenean.
Irteerak zaindu behar ditugu bereziki, azkenak geratzen direnentzat luzeegia
ez bihurtzeko. Horretarako, ekintza lasaia antolatzen dugu, gainbegiratze
handia behar ez duena, baina umeen lasaitasunean lagunduko diguna.
Ebaluazioa jarraitua izaten da eta denboran zehar aldatuz joango da. Gure
pertzepzio eta behaketetan oinarritzen gara. Horren arabera, behar beste
aldaketa egiten ditugu gure helburuak lortzen direla ziurtatzeko. Garrantzia
ematen diogu umeen garapenari eta baita familiekiko harremanei ere. Zenbait
egoeratan,

lasaiago den ingurugiro batean hitz egiteko beharra dagoela

pentsatzen badugu, bilera bat antolatzen dugu, bertan, era pertsonal eta hurbil
batean hitz egin ahal izateko.
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3.2.2. OTORDUAK
OINARRIAK
“Familiarizados aprendemos aquello que antes nadie sabía porque a menudo
las cosas más importantes sólo se pueden aprender juntos”. (Viçens Arnaiz)
“Educar en el día a día es crecer en la rutina querida y cuidada”. (Teresa
Godall)
“Umea ondo sentitzen bada eta plazerra
jasotzen badu, bere burua ontzat hartuko du”
(Montse Fabres)
“Komeni da plazerrean
pentsatzea, jatea bizitza osoan bidelagun izango dugun gauza atsegingarri
gisa
hartzea. “ (Pickler)
“Mostrar una actitud respetuosa y amorosa hacia los niños y entre los
adultos es fundamental para hacer de la comida un momento relajado y
agradable,
a la vez que facilita la ingesta y la aceptación de los alimentos.” (Plan
integral per a la promoción de la salut mitjançant l'activitat física i
l'alimentació saludables, Generalitat Catalunya)
“El problema más habitual con
la comida de un niño pequeño es el intento de los adultos de intentar obligarle
a comer” (Carlos González)

Elikadura, elikagaiak jatea baino zerbait gehiago da. Harremanak izateko,
ikasteko,

sozializatzeko

eta

kultura

transmititzeko

unea

ere

bada.

Garrantzitsuena ez da kantitatea, baizik eta unearen kalitatea, janariarekiko
jarrera, ingurunea eta besteekiko harremana.
Eskolako jantokian, jatekoa bezain garrantzitsua da elkarrekin jatea.Elikatu
baino

gehiago,

izaki

soziala

marrazten

duten

eredua,

kodeak,

balioak,

estrategiak eta dimentsioak proposatzen ditugu eta ez soilik mahai berean
eserita egotea.
Adin-tarte horretan elikadura-jokabidea heztearen helburua, elikadura-egoera
ona lortzeaz gain, elikadura-ohitura osasungarriak ikastea da. Jateko ingurune
desberdinek (etxean, aitona-amonen etxean, eskolan, etab.) esparru egokia izan
behar dute zenbait ohitura transmititzeko, hala nola mahai-tresnak erabiltzea,
oinarrizko higiene-ohiturak eta mahaian portaera egokia izatea.
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Saiatzen gara eskolako elikadura-une guztiak atseginak izaten, janariarekiko
jarrera positiboa izan dezaten eta elikagai-aniztasuna gara dezaten.
Gure helburua da elikadura osagarriaren hasieratik janariarekin harreman ona
sustatuko duten oinarriak sortzea, elikadura nahikoa, anitza, segurua eta ume
bakoitzari

egokitua

eskainiz.

Probatzeko,

jateaz

jabetzeko

eta

osagai

nutritiboekin eta ingurumena errespetatzen dutenekin ohitzeko aukera ematen
zaie, bizitza osoan dieta egokia hartzeko aukerak areagotzeko.
Otorduak harremanetarako eta afekturako espazioak izan behar dira, gure
loturak estutzeko. Ezinbestekoa da, beraz, helduok egonkortasun emozionala
mantentzen jakitea eta une honetan lotura afektibo ona ezartzen saiatzea.
Eskolan bertan janaria prestatzeari balioa ematen diogu. Elikagai ekologikoak,
freskoak, sasoikoak eta hurbilekoak oinarri hartuta, eskolako sukaldariek
egunero prestatzen dute janaria.
OINARRI PEDAGOGIKOAK
Erritmoak, garapen-prozesua, beharrak eta gustuak errespetatzea, ahal den
neurrian. Ezin da ahaztu haien erritmoak helduenak baino motelagoak
direla; beraz, janariaren inguruan harreman ona sortzeko, pazientzia eta
denbora ezinbestekoak dira.
Sukaldarien lanari balioa ematen diogu, haien lana errespetatuz eta
estimatuz. Koordinazioa eta komunikazio arina bultzatzen dugu.
Une hauek komunikatzeko eta egunerokotasunari buruz hitz egiteko
aprobetxatuko ditugu, elikadura gai bakarra izan ez dadin.
Erreferentziazko hezitzaileek laguntzen diegu otorduetan, eta horrela
eguneko une guztiei batasuna ematen diegu.
Hobe da janari gutxi zerbitzatzea eta errepikatzeko aukera ematea,
elikagaien xahuketa murrizteko. Ez dugu zakarrontzira janaririk botako
haien aurrean.Besterik nahi ez dutenean, haien bistatik kenduko dugu, eta
esango diegu janaria ez dela bota behar. Errepikatzen bada, lehen
platerekoa izango da beti, osasungarriagoa baita. Beraz, komunikazioa
sustatu behar da hezitzaile eta sukaldarien artean.
Haien adina eta gaitasunak baloratuta, erantzukizun txikiak emango
dizkiegu, ahal duten neurrian.
Dieta bereziren bat behar dutenentzat (alergiak, intolerantziak, erlijioa),
menu basalean ezarritako egokitzapenak egingo dira.
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HEZITZAILEAREN JARRERA
Errespetua, konfiantza, adorea. Ez behartu. Probatzera gonbidatu eta
animatu.
Errespetuzko eta konfrontaziorik gabeko laguntza. Onartu behar dugu bere
gose eta asetasun sentsazioari jarraituta jatea. Hezitzaileok erantzukizuna
dugu zer, non eta noiz erabakitzeko, eta haurrak dira kantitateari buruz
erabakiko dutenak.
Haur bakoitzari egokitu. Bakoitzak behar desberdinak ditu, erritmoa eta
janari

kantitateak errespetatu behar ditugu. Kantitate handiagoa edo

txikiagoa nork jaten duen jakiteak lagundu dezake jateko gogorik ez duena
motibatzen eta urduritasunez edo gogotsu jaten duena entretenitzen eta
erlaxatzen.
Haurrak bazkaltzeko orduan bere kabuz jan dezan erraztu. Hasieratik
aktiboa, kontzientea eta pixkanaka autonomia hartzen joatea ahalbidetu,
bakarrik bazkaltzera iritsi arte.
Ahotsaren bolumena zaindu eta gehiegizko zarata saihestu.
Jateko ordua erlaxazio, plazer, ongizate eta deskubrimendu-une gisa hartu.
Balorazioak eta judizioak saihestu.
SEHASKA-GELA
Sehaska-gelak garrantzi berezia izango du, familiak baitira haien pediatrekin
batera gidatutako elikadura-mota erabakitzen dutenak. Haurrek ez dute
ordutegi edo menu adosturik. Bakoitzaren erritmoak berak markatzen digu
egunero elikatzeko ordua eta familiek erabakitzen dute eskolara ekartzen
duten menua edo elikadura-mota.
Haur bakoitzaren elikadura-unea pribilegiatua, segurua, lasaia eta atsegina izan
behar da, leku egoki batean eta beti leku berean. Banaka eta gelan bertan
gauzatzea, hezitzailearen besoetan edo trona batean, bilakaeraren premiaren
edo unearen arabera; betiere haren erritmoak, beharrak eta lehentasunak
errespetatu behar dira, umearen ongizatea ahalbidetzeko.
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GOSARIA
Elkarrizketetan, ikasturte hasieran familiei jakinarazten diegu nola gauzatzen
diren eskolako elikadura-uneak. Gosaria etxean egitea gomendatzen diegu,
eskolak

ez

du

kanpoko

elikagairik

onartzen

eta

fruta

eskainiko

diegu

hamarretakoa egiteko. Nolanahi ere, beti adina eta eboluzio-unea kontuan
hartuko ditugu.
HAMARRETAKOA
Ordutegia finkoa ez bada ere, goizeko 10:00ak inguruan egiten dugu, oso goiz
iristen diren haurrak daudela kontuan hartuta. Era berean, goizaren amaieran
berriro eskaintzen diegu lehen gose ez zeudenei.
Fruta doakoa da eta eskola guztiari eskaintzen zaio (sehaska-gelan izan ezik).
Sukaldariek goizean goiz banatzen dute fruta; beraz, fruta-katilu betea beti
egoten da gelan, bistan.
Fruta-mota aldatuz doa denboraldiaren arabera, eta beti ditugu bi edo hiru
mota desberdin. Horrek aukera ematen die nahi duten fruta-mota aukeratzeko.
Hamarretakoa, denbora-erreferente bat da. Atseden-une bat, arau zehatz
batzuekin: espazio horretan jan behar da (fruta inora eraman gabe); amaitzen
denean, jolasera itzul daitezke. Beti animatzen eta gonbidatzen ditugu.Ez
ditugu inoiz behartzen.
Hezitzaileok

unean bertan eta haien aurrean zuritu eta zatitzen dugu fruta,

betiere segurtasuna kontuan hartuta.
Haurren adina hartzen da kontuan hamarretakoa prestatzean: lurrean edo
aulkietan eserita, banakako katiluekin
edo erretiluetan.
Ahal duten neurrian, mahaia eta tresnak biltzen eta garbitzen lagunduko dute.
BAZKARIA
Jantokirako espazioak matrikularen eta adinaren arabera antolatzen eta
egokitzen ditugu. Sukaldearen ondoan espazio finko bat dago, eta normalean
helduenak joaten dira bertara, modu autonomoan joan ahal direlako.
Saihesten da espazio bakar batean masifikatzea, eta ahal den guztietan adin
txikiagoko taldeek beren gelan bertan jango dute, segurtasuna eta ongizatea
ematen dien espazio bero eta atsegina baita eta alferrikako joan-etorriak
saihesten baitira.
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Bazkaltzeko ordutegia 12:30etik 13:15era bitartekoa da jantoki guztientzat, nahiz
eta urtebeteko geletan lehentxoago hasten diren.
Hezitzaileak ziurtatuko du haur guztiek eskuak garbituko dituztela bazkaldu
aurretik eta bazkaldu ondoren (gelako edo jangelako komunean). Ekintza
honetan autonomia sustatzen da, xaboia, txorrota eta lehortzeko papera
eskuratzeko erraztasunak emanez, eboluzio-unea kontuan hartuta.
Sukaldariek

janaria prestatu eta gurdi

bakoitzean jartzen dute, behar den

tresneria guztiarekin batera. Gela edo jantoki bakoitzera eramaten dute
adierazitako orduan, eta ordubete geroago jasotzen dute.
Era berean, jantokian altzari osagarrietan beharrezko tresneria guztia dugu
mahai bakoitzaren ondoan, hezitzaileok dena eskura izan dezagun eta ahalik
eta gutxien mugi gaitezen taldeari egonkortasuna emateko. Sukaldariek prest
uzten dute janaria gurdi batean, eta hezitzaileek zerbitzatzen dugu.
Seiko talde bakoitzak mahai berean bazkaltzen du beti erreferentziazko
hezitzailearekin.
Ura beti eskura daukatela bermatuko dugu, kontsumoa mugatu gabe. Bazkari
hasieratik ogia mahai gainean egongo da, ez dugu sari-elementu gisa erabiliko.
Sukaldariak bazkaltzeko denbora ez oztopatzen saiatzen dira. Sukaldean
egoten dira atea itxita, zarata saihesteko eta giro lasaia izaten laguntzeko.
Estetika eta tresnen kalitatea zaintzen dira, eta plastikoaren erabilera saihesten
da.
Ahal duten neurrian, tresnak jasotzen lagunduko dute, eta beren amantalak
dagokien tokian gordeko dituzte.
Amaitu ahala, sofa batekin eta ipuinez betetako apalategi batekin egokitutako
espazio lasai batean itxaron dezakete.
FAMILIAK
Familiekin egindako lehen elkarrizketan, jantokiari, menuei, funtzionamenduari
eta hezitzaileei buruzko informazio guztia ematen zaie.
Informazio-trukea

egunerokoa

izango

da,

eta,

ahal

den

guztietan,

erreferentziako hezitzaileak emango du informazioa ahoz edo idatziz. Hori
ezinezkoa denean, erreferentetzat geratzen den hezitzaileari emango zaio
beharrezko informazioa .
Familiei jantokiaz dugun ikuspegi pedagogikoaren berri emango diegu, eta
izan ditzaketen zalantzak, mitoak eta beldurrak argituko ditugu.
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EBALUAZIOA
Hezitzaile bakoitzak, behaketa eta entzute aktiboaren bidez, bere oharrak
jasoko ditu txosten pertsonalean.
Halaber, honako alderdi hauek baloratuko dira memorian: antolamendua,
espazioa, denbora, materialen egokitasuna, giro estetikoa eta soinuduna,
sukaldariekiko koordinazioa, etab.

3.2.3. HIGIENEA

“Es gracias
a la adecuada satisfacción de las necesidades del bebé como este mostrará
interés hacia sí mismo y el mundo que lo rodea” (Emmi Pickler)
“El niño no acepta los cuidados de manera pasiva,
toma parte en ellos activamente. El adulto no exige esta participación pero la
vuelve posible alentándola y
apreciándola” (Judit Falk).

Ohitura higienikoak eskuratzeko, familiak eta eskola inplikatu behar dira.
Ohitura horiek tresna garrantzitsuak dira, ondo, osasuntsu, eroso senti gaitezen.
Hezkuntza-komunitateak, trebetasuna izan behar du, higiene pertsonala
zaintzea lagungarria izango zaiola transmititzeko, bere gizarte-harremanetan
eta ingurunean integratzeko.
Ohiturak hartzeak beren gorputza ezagutzen laguntzen die eta segurtasun- eta
independentzia-sentsazioa ematen die. Saiatzen gara garbitasun- eta higieneohitura horiek atseginak izan daitezen. Funtsezkoa iruditzen zaigu une honetan
haurrak aktiboki parte hartzea (hanka bat mugituz, bere gorputzarekiko
interesa erakutsiz, erlaxatuta egonez...).
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Garbi egon behar dute ondo sentitzeko. Haur bakoitzarekin aurrez aurreko
harreman indibidual bat izateko une egokia da, segurtasuna eta konfiantza
emango dion truke emozional bat egon daiteke, hizkuntzaren, laztanen,
begiraden eta mugimendu delikatuen bidez.
Hezitzaileak oso garrantzitsuak gara pixoihala aldatzeko momentuan eta
higienean.

Haur

bakoitzaren

garapen

ebolutiboa,

izateko

modua

eta

sentimenduak ondo ezagutu behar ditugu, eta horrek modu indibidualizatuan
jokatzen lagunduko digu.
Eskolan ez dugu haur-oihala aldatzeko ordutegi jakin bat; aitzitik, haien
premien arabera jokatzen dugu, eta familien eta hezitzaileen esku uzten dugu
aldaketa hori (goiz etortzen badira, azal-narritadurak…)
Hezitzaileok haien erritmo eta mugimenduetara egokitzen gara.
Behar den denbora eskaintzen diegu, taldeko gainerako umeak beti gogoan
izanda.
Egiten ari garenari hitzak jartzen dizkiogu eta zer egingo dugun aurreratzen
diegu.
Normalean,

pixoihala

espazio

egoki

batean

eta

erreferentziazko

hezitzailearekin aldatzen da. SiestanGelako eta jantokiko komunetan espazio
bat

dugu

garbitzeko

behar

den

guztiarekin.

Hezitzaileok

higiene

hori

gauzatzeko beste tresna batzuk ditugu beste espazio batzuetara joaten
garenean:

motxila,

saskia...

Bertan,

garbiketa

pertsonalerako

materiala

eramaten dugu.
Esfinterren kontrola urrats bat da bere autonomia-prozesuan. Haur bakoitzaren
erritmoari egokitzea, baikorra izatea, pazientzia izatea eta gonbidapena aldizka
egitea funtsezkoak dira pixoihala egunean zehar nahiz behin betiko kentzeko.
Hainbat aldiz gonbidatzen ditugu komunera joan daitezen.
Prozesu hori ez da errepikapenez ikasten, naturalki hartzen da; horregatik,
zantzuak

daudenean

(goizean

pixoihala

lehor

duenean,

mugimenduak

kontrolatzen dituenean...) prozesuan aktiboki parte hartzera animatzen dugu.
Pixoihala kentzea familiaren eta eskolaren artean adostutako prozesua da.
Norberaren higienea eta ongizatea kontuan hartuta, eskuak garbitzen dira
patiotik itzultzean edo hala eskatzen duten jarduerak amaitzean; eta beti,
bazkaldu aurretik eta ondoren. Aurpegia eta mukiak, beharrezkoa denean.
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Une

honetan,

hezitzaileok

lagundu

egiten

diegu.

Haur

bakoitzaren

autonomiara egokituz, gure jarrera errespetuzkoa izanik eta gertatuko denari
hitzak jarriz. Nola egin zainduz eta leunki (papera emango dizut, lagunduko
dizut, mukiak dituzu, etab.).
Ingurumen-jasangarritasunaren puntua erreferentziatzat hartuta, saiatzen gara
ura, xaboia, papera, eskuoihaltxoak eta pixoihalak xahutzea saihesten.

3.2.4. ATSEDENA- LOA
“Solo
el niño que está tranquilo duerme en armonía y equilibrio”.(Pickler)

Loa eguneroko bizitzaren zati integrala da, errendimendu osorako funtzio fisiko
eta psikologikoak berrezartzea ahalbidetzen duen behar biologikoa.
Lo egitea elikadura osasungarria izatea edo ariketa fisikoa egitea bezain
beharrezkoa da. Ezinbesteko funtzioa da gure organismoarentzat.
Atsedena eta loa behar dituzte ongizate fisiko eta emozionalerako. Gure
haurrek jardueraren eta atsedenaren arteko tarteak dituzte, adinaren arabera
aldatzen direnak. Lo-kuluxka laburrak eta sarriagoak egin behar dituzten
haurtxoengandik hasita, 3 urterekin bazkalostean lo-kuluxka bat nahikoa izaten
duten arte.
Gure eskolan badakigu zein garrantzitsua diren atsedena eta loa; horregatik,
adi

egoten

gara

eta

une

horiek

modu

delikatuan

prestatzen

ditugu,

segurtasuna, konfiantza eta maitasuna emanez, eta beti erreferentziazko
pertsona bat izan dezaten, bai lo hartzean, bai esnatzean.
Haren lo-erritmoa errespetatzen dugu. Familiekin koordinatuz gero, haien
gustuak eta beharrak ezagutzen ditugu, eta eskolara egokitzen ditugu: goiz
etorri den, gau txarra igaro duen... goizean atseden hartzeko aukerarekin.
Lotara joateko unea iristen denean, hitzekin aurreratzen diogu etorriko dena:
“goazen atseden hartzera”, “itxaron pixka bat”, “lo egin ondoren zure bila
etorriko dira”... modu natural eta lasaian.
Gero, eroso jartzeko unea iristen da. Autonomiaren arabera, ahal duenak
zapatak, arropa eta abar kendu eta ohiko lekuan uzten ditu. Behar duenari
lagundu egiten diogu.
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Hezitzaileok

banakako

beharrei

erantzuten

diegu,

bakoitzari

bere

unea

eskainiz. Atsedenerako behar dutena emango diegu (peluxeak, txupetea...).
Haren ondoan esertzen gara, eta hezitzaile bakoitzak beharrezko jotzen dituen
baliabideak erabiltzen ditu umea lasai egoteko eta lasai lo hartzeko.
Maitasunez

estalkiaz

babesten

ditugu

eta

haien

ondoan

gaude

behar

dutenerako. Erreferentziako hezitzailea da beti oheratzean eta altxatzean
laguntzen duena.
Umeak lokartu ondoren, gure ordutegiak txandakatzen ditugu beti lagunduta
egon daitezen. Une honetan ere errespetuz jokatzen dugu, isiltasunari eutsiz,
gehiegizko zaratarik egin gabe, argi bizia saihestuz...
Esnatzen direnean, haien ondoan egoten gara, agurtzen ditugu, galdetzen
diegu: “zer moduz lo egin duzu?” “Jaikiko gara?” . Eta azkenik, jantzi, manta jaso
eta erabilitako objektuak biltzen ditugu.
Ez dira denak batera altxatzen. Egoeraren arabera, familia batzuek esnatu
ditzakete umea.
Komunean, pixoihala aldatu, txiza egiteko eseri, orraztu eta beharrezkoa dena
egiten dugu.
Batzuetan mimoak eta

besarkadak behar izaten dituzte, ernatu eta jolasten

hasi arte.
Bazkalostean lo egiteko eta atseden hartzeko hainbat gune ditugu, kopuruaren
eta adinaren arabera egokitzen ditugunak.
Ikasturte-hasieran erabakitzen dugu oheak nola kokatu: beti ohe bera, bere
izenarekin eta leku berean. Horrek erreferentzia gisa balio die.
Atezaina oheak jartzeaz eta biltzeaz arduratzen da, eta, horretarako, ikasturte
hasieran kokapenaren krokisa ematen diogu. Aldaketak daudenean, beharrezko
jarraibideak ematen dizkiogu.
Espazio

horietan, mantak, txupeteak eta atxikimendu-objektuak gertu eta

ordenan edukitzeko behar diren baliabideak ditugu.
Lasaitasunera gonbidatzen duen giroa sortzen dugu, argi arin bat jarriz,
pertsianak jaitsiz edo ikusteko moduko argi-puntu bat jarriz. Hitz leunekin,
musika

lasaiarekin

edo

besterik

gabe,

isiltasunarekin.

Tenperatura

ere

garrantzitsua da atsedenerako eta urtaroaren arabera, manten lodiera aldatzen
dugu.
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Goiz erdiko atsedenerako eta loaldirako, gela bakoitzak leku jakin bat izateari
garrantzia ematen diogu, interferentziarik gabe atseden har dezaten. Gaur
egun, sehaskak eta urtebeteko gela txikiak baino ez dute horretarako
erantsitako espazioa; eta hau, positiboki baloratzen dugu.
Espazio hori ez dagoenean, hainbat baliabide erabiltzen ditugu: hamakak,
paseatzeko aulkia, sofa...
Ikasturte

guztietan,

eskariak

eta

eskolaren

antolaketak

baldintzatuta,

bazkalostean umeen bila joateko aukera ematen diegu familiei. Irteera hori,
hezitzaileok egiten dugu beti, familia bakoitzari dagokion informazioa emanez.
Irteera

egiteko

espazioa

aldatu

egiten

dugu

siesta

kopuruaren

eta

antolaketaren arabera.

3.2.5. URTEKO EKINTZAK
Urtero eta ikasturtez ikasturte egiten diren jarduerak egongo lirateke, hala nola,
familiekin egiten diren tailerrak, antzerki-programa, jaiak (Olentzero eta Mari
Domingi, Inauteriak, Ikasturte Amaierako Jaia) eta Folklore Eskola.
ANTZERKIA
Duela zenbait urtetik hona, Paraiso Antzerki Taldea hiru kolaborazio egiten ari
da gure eskolekin ikasturtean zehar: hezitzaileentzako prestakuntza-tailer bat,
familientzako jolas bateratuko beste bat eta haurrentzako antzezlan baten
antzezpena.
Hezitzaileok uste dugu familiei beraiei zuzendutako tailerrean laguntzea
garrantzitsua

eta

mesedegarria

dela;

beraz,

ziurtatzen

da

taldea

erreferentziazko hezitzaileetako batekin joango dela.
FOLKLORE ESKOLA
Gasteizko folklore eskolako irakasleek emanaldi txiki bat eskaintzen digute,
Euskal Herriko musika tresnak, soinuak eta ezaugarriak ezagutarazteko.
Eguraldiak laguntzen badu, kanpoan dantza txiki bat egiten saiatzen gara,
musikaren erritmora.
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TAILERRAK FAMILIEKIN
Hezitzaile-bikote bakoitzak erabakitzen du, bere egoera ikusita eta bere
familien beharrak ikusita, zer tailer-mota egin.
Etortzeko aukera ematen diegu; horretara behartuta sentitu gabe; nahi duten
familiek parte hartzen dute. Guk haien kezkak jaso eta jarduera proposatzen
dugu. Programa garatu bitartean, dinamizatzaile gisa jarduten dugu, inola ere
ez hizlari gisa.
URTEBETETZEAK
Eskolan urtebetetzeak ospatzen ditugu, gela bakoitzak abestiekin topaketa
txiki bat egiten du eta kandelak itzaltzen ditugu, bazkari osasungarri batez
gozatuz. Adinaren eta inguruabarren arabera, familia gonbidatzen dugu une
hau partekatzera.
JAIAK
Saiatzen gara jaiak eta ospakizunak lasaiagoak eta ez hain jendetsuak izan
daitezen, haien adinera eta behar dutenera egokitzeko helburuarekin, estresa
eragin gabe. Horregatik egokitu ditugu denboran zehar.
OLENTZERO ETA MARI DOMINGI
Pertsonaia horiei kutsu familiarragoa eman zaie, sortzen duten beldurrezko eta
ikusminezko testuinguru horretatik aldenduz. Ez dago kontaktu estu edo
inbaditzailerik, leihoetatik iristen ikusten dituzte eta gero opari bat uzten
digute talde bakoitzarentzat.

INAUTERIAK
Eguneroko

elementuekin

mozorrotzen

gara,

material

estandarizatuak

saihestuz. Norberak erabaki behar du, presiorik gabe, nork bere burua jantzi,
makillatu edo dantzatu nahi duen; era horretan, bere irudi pertsonalaren
eraikuntza sustatzen dugu.
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Material horiek inauteriak baino lehen jartzen dira ikasgelan, eta festaren
ondoren mantendu egiten ditugu, erabiltzen jarraitu ahal izateko. Hori generoberdintasuna sustatzeko ere baliatzen dugu.
Inauteri-egunean,

aretoetara

ateratzen

gara

abestera

eta

dantzatzera,

serpentinak, konfetiak, puxikak... eta guzti.
SAN PRUDENTZIO
Eskola-egutegiarekin bat datorrenean egiten da. Etxeko danbor bat egiten da.
Klimatologiak laguntzen badu, patiora ateratzen gara abestera eta erretreta
jotzera, bestela, aretoetan egiten dugu.

IKASTURTE-AMAIERAKO FESTA
Festa hori eskola-egutegiaren amaieran egiten dugu, alde egiten duten
familien agur gisa, eta beste aldi bat hasten da uztailean jarraitzen dutenentzat
edo irailean itzultzen direnentzat.
Bikote bakoitzak erabakitzen du eskola-orduetan edo eskolaz kanpo egiten
duen, eta, horrez gain, modua eta forma aukeratuko ditu, taldearen eta haren
ezaugarrien arabera.
Bilera informal bat egin ohi da amaiera gisa, eta ondoren lunch edo merienda
txiki bat.

3.2.6. BESTELAKO EKINTZAK
Beste atal batzuetan jaso ez diren eta gure proiektuan garrantzi handia duten
jarduera batzuk sartzeko beharra ikusten dugu. Horietako batzuek eguneroko
presentzia eta asteko maiztasuna dute gure eskolan, eta gela hauetan egiten
dira: psikomotrizitatea, plastika, jarduera artistikoak, jolas heuristikoa eta
erabilera anitzeko gela. Aire zabaleko jolasak gure praktikan leku garrantzitsua
du, nahiz eta klimak hori baldintzatu.
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EGUNEROKO EKINTZAK
Gelatik kanpo egiten diren jarduerak dira, eta espazio propioa dute. Ikasturtehasieran, espazio horiek erabiltzeko asteko plan bat diseinatzen dugu, eta
beharrezkotzat jotzen dugun guztietan birmoldatzen da.
Plan edo egutegi hori izaten da talde bakoitzaren jarduera antolatzeko
oinarria. Antolaketa horrek talde txikietan lan egitea ahalbidetzen du; horren
ondorioz,errespetua, lasaitasun handiagoa eta behaketa pertsonalizatuagoa
sustatzen dira. Azpitaldeak ez dira egonkorrak; hainbat irizpide kontuan
hartuta egiten dira, hala nola norbanakoaren beharrak errespetatzea, interesak,
garapen-unea...
PSIKOMOTRIZITATEA
Jarduera

hau

funtsezko

pieza

da

gure

haurren

garapen

global

eta

harmonikorako.
Lapierreren eta Aucouturierren teoriei jarraituz, saioak astean behin egiten
ditugu material egokiarekin prestatuta dagoen gela batean. Talde bakoitzak
bere beharren arabera egokitzen du espazioa, baina gero materiala hasierako
kokapenean jarri behar du berriro.
Goiz osoa dugu jarduera lasai egin ahal izateko, nahiz eta bi taldetan joan.
Sehaska-taldea ikasturtearen amaieran sartzen da normalean, haren garapenak
horretarako

aukera

ematen

duenean,

eta

horrek

erabilera-egutegia

berregituratzea ekartzen du.
PLASTIKA
Plastika-gelaren espazioak eta, batzuetan, jarduerak berak erabakitzen dute
talde txikietan joatea. Gelan gauzatu ezin diren arte-adierazpeneko jarduerak
egiten

dira

hemen:

hatzak

margotzea,

tenpera,

akuarelak,

buztinarekin

modelatzea, modelatzeko pasta, gatz-orea, semolarekin jolastea, harea, harea
magikoa, ura eta abar.
Hezitzaileok, aldez aurretik jarduera horiek prestatzeko eta ondorengo bilketa
eta garbiketa egiteko denbora behar dugu. Haurrek ahal duten neurrian
laguntzen dute.
Jardueraren iraupena ez dago aurrez zehaztuta; haur bakoitzaren interesa eta
motibazioa errespetatzen dira.
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ARTE
Duela

urte

batzuetatik

hona,

Gasteizko

Arte

eta

Lanbide

Eskolarekin

elkarlanean aritu gara. Udalaren bost haur-eskoletarako instalazio artistiko bat
diseinatzen eta prestatzen dute, jolas interaktibokoa, arte garaikideko joeretan
oinarritua, eta eskola bakoitzean astebete ematen dute. Lankidetza horren
ondorioz, esperientzia aberasgarri horiek areagotzeko nahia sortu zen taldean.
Horretarako espazio esklusibo bat dugunez, eskolan garrantzia eta eguneroko
presentzia ematea erabaki genuen.
Oro har, talde-bileretan erabakitzen dugu zer instalazio jarri. Talde guztiek
hainbat astetan erabili ahal izateko prestatzen dugu gela. Bikote bakoitzak
bere taldearentzat beharrezkoak diren egokitzapenak egingo dituela kontuan
hartzen dugu. Beste une batzuetan, espazio hori libre eta garbi dago, bakoitzak
bere proposamena prestatzeko.
Batzuetan, espazioa eta instalazioak familiekin tailerrak egiteko ere erabiltzen
dira. dira.
ERABILERA ANITZEKO GELA
Gela honek hiru jarduera-mota egiteko aukera ematen digu:
Musika-jarduerak eta dantza: jostailuzko nahiz benetako musika-tresna
ugari eta askotarikoak (txalaparta, pianoa, djembé), baita musika-ekipo ona
ere.
Adierazpen dramatikoa oihalekin, arropekin, mozorroekin, osagarriekin,
makillajearekin.
Tamaina eta material desberdinetako eraikuntzen jolasak.
JOLAS HEURÍSTIKOA
Nagusien lokuluxka-gela da Eleanor Goldsmithen teoria erreferentziatzat
hartuta aurrera eramateko espazioa. Gela horretako armairuetan sailkatuta eta
gordeta dago biltzen eta berritzen ari garen materiala. Aldez aurretik,
hezitzaileok jolasteko proposamena prestatzen dugu, eta, amaitzean, materiala
jasotzen dugu, siesta egiteko lekua libre uzteko.
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PATIOA
Uste

dugu

aire

harmonikorako;

zabalean

jolastea

horregatik

ematen

oso
diogu

garrantzitsua
hainbesteko

dela

garapen

garrantzia

gure

proiektuan. Patioko jolasaren jarduera besteak bezala pentsatu, programatu
eta ebaluatzen dugu.
Hiru espazio desberdin ditugu: sehaska gelak erabili ohi duen estalitako terraza
txiki bat, berdegune bat duen atzeko patioa eta aurreko patio zabala
(asfaltozkoa, berdegune txiki zati bat eta zabuak dituena).Espazioa nahikoa da
jende-pilaketarik ez sortzeko.
Patiora

ateratzen

ditugun

materialez

gain,

kaleak

eskaintzen

dizkigun

hezkuntza-baliabideak aprobetxatzen ditugu, batetik, baliabide naturalak
(argia, eguzkia, belarra, intsektuak, hostoak, haziak) eta, bestetik, inguruneko
baliabideak(erratza

pasatzen

duen

makina,

agurtzera

hurbiltzen

diren

pertsonak, garraiolariak, txakurrak, etab).
Duela bi urtetik hona, jolastokia hobetzeko proiektu bat dugu abian, jolastokia
birmoldatzeko eta naturgune bihurtzeko.Gure taldearentzat lehentasuna da.
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3.3. JOLASERAKO AUKERAK
“El juego es algo serio, pero no lo
es, es trivial y sin embargo profundo;es imaginativo y espontáneo y sin
embargo
limitado por normas y anclado en el mundo real. Es infantil y sin
embargo
subyace tras muchos de los grandes logros de los adultos.
Desde el punto de vista evolutivo, el
juego es la forma que tiene la naturaleza de asegurarse de que los
niños y
otras crías de mamíferos aprenderán lo que necesiten para sobrevivir y
prosperar” Peter Gray
Jugar para un niño o niña es la
posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo para
entenderlo.” Tonucci
“El movimiento libre en el bebé
favorece el desarrollo de su creatividad y el despertar de sus sentidos
por lo
que el niño gana en confianza, seguridad y autonomía” Pickler

Jolasa funtsezko oinarria da gaitasunak eta ikaskuntzak garatzeko; horren
bidez,

munduaren

eta

ingurukoen

ikuskera

eraikitzen

dute,

gainerako

pertsonekin harremanetan jartzen hasten dira eta gaitasunak erabiltzen eta
garatzen dituzte. Horregatik, garrantzia ematen diogu aske izateari, haren
erritmoak, lehentasunak eta denbora errespetatuz.
Jolas librea, batez ere, jolastea ezinbesteko plazera da, harremanak izateko,
ikasteko eta bizitza entseatzeko beharra. Eskolako ekintza guztia jolasa da.
Adin honetan ez dago alderik jolasaren eta ikaskuntza-prozesuaren artean.
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Jaiotzatik,

jolasak

zerikusia

du

ekintza-askatasunarekin

eta

mugimendu

librearekin.
Jolasak gure eguneroko jarduera nagusia izan behar du. Hori dela eta, prestatu,
ahalbidetu, zaindu, baimendu eta ebaluatuko dugu. Errespetuzko jolasa,
barrutik sortzen dena, jolas askea, berdinekin partekatua, helduen esku-hartze
zuzenarekin, errespetu eta entzute aktibo handia eskatzen duena.
Hezitzaile gisa dugun zeregina oso garrantzitsua da:
Gure jarduera guztiaren oinarria jolas libre da, mugimendu askea, "Egiten
uztea", beti gertu egonda, haien beharretara bertaratuta baina aurreratu
gabe. "Nik ahal dut" mezua barnerarazten saiatuko gara, haur guztiei
konfiantza eskainiz, beren desberdintasunak kontuan izanda. Horregatik
guztiagatik, baldintzarik gabeko onarpena helarazi nahi diegu. Ez zaigu
hainbeste axola nola egiten dituzten gauzak, baizik eta zer egiten duten. Ez
dugu lanaldia materialez eta jarduerez kargatu behar.
Benetako jolasa eman ahal izateko, denbora-tarte zabala eta beharrezkoa
eman behar zaie, erabakitzeko, proiektatzeko, jarduteko aukera dutela senti
dezaten. Jolasak bere denbora behar du.
Beharrezkoa da materiala eskura izatea. Jolasen presentzia errazten duen
askotariko

materiala

(amatasuna,

eraikuntza,

sentsoriomotorra,

aurresinbolikoa eta sinbolikoa).
Jolaserako espazioa prestatu behar dugu, espazio segurua, abegikorra,
probokatzailea eta era guztietako jolasen erraztailea (mugimendukoa edo
lasaia, banakakoa edo talde txikitakoa), betiere segurtasun- eta bizikidetzaarau batzuen barruan, antolatutako kaos baten barruan.
Gure jarrera laguntzailea izango da, jolasa erraztuz, behar denean espazioak
eta/edo materialak aldatuz, material berriak ekarriz, lasaitasuna emanez eta
gatazka txikiak konpontzen lagunduz, halakorik balego. Jarrera adeitsua,
errespetuzkoa, harkorra eta, batez ere, taldeari lasaitasuna emango diona.
Jolasa amaitzeko gutxi falta denean abisatuko dugu; horrela, prestatuta
egon daitezen eta jarduera uztea errazagoa izan dadin lagunduko diegu, eta
jasotzera gonbidatuko ditugu.
Umearen ondoan jarriko gara lagundu eta prestatzeko, beti, gertu egonda.
Ez dugu inoiz haren aurkikuntzei aurrea hartuko.
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Behaketak aukera ematen digu jakiteko ea eskaintzen dugun materiala
egokia den, jolasa errazten duen, segurua den edo aldatu edo berritu behar
den, beste jarduera bat egiteko lekua aldatu behar den edo denbora
gehiago eman behar den, etab.
Hezitzaile-bikotearekin eta taldeko beste kideekin bateratzeak (ideiak eta
proposamenak partekatuz) aukera emango digu gure haurren garapenaren
hainbat alderdi ezagutzeko, objektuarekin, berdinen artean, ingurunearekin
dituzten

harremanak

ezagutzeko,

eta,

hortik

aurrera,

egin

beharreko

egokitzapenak egingo ditugu.
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3.4. ESPAZIO ETA MATERIAL HEZITZAILEAK
Gelak, espazioak eta materialak antolatzeko moduak erakusten du zein den
gure lan-ildoa eta zein diren balio garrantzitsuenak taldearentzat, hezitzailebikotearentzat eta/edo hezitzailearentzat.

ESPAZIOAK
Eskolako espazioen antolamenduaren inguruan, behar guztiei erantzuna
ematen saiatzen gara, haurrek zer egin, nola egin eta norekin egin aukera izan
dezaten; horrela, ekimena eta autonomia garatzen laguntzen diegu.
Seguruak,

funtzionalak,

malguak,

balioanizdunak

eta

aberasgarriak

izan

daitezela zaintzen dugu, betiere egokiak eta umeen adinera, erritmoetara eta
beharretara egokituak.
Barruko zein kanpoko espazioak proposatzen ditugu, taldean lan egiteko,
zaintzak

egiteko,

atseden

hartzeko

edo

jardueretarako,

entzuteko

eta

adierazteko...
Eskolako espazio guztiak hezitzaileak dira eta hezkuntza-komunitatea osatzen
duten pertsona guztiengan eragiteko gai dira: familiak, haurrak, hezitzaileak,
zerbitzuko langileak. Hori dela eta, haien inguruan dagoen munduari irekitako
bizitza-espazioak sortzen ditugu: xarmangarriak, zaintzaileak, ordenatuak eta
familiarrak. Horretarako, oreka bilatzen dugu beteta eta hutsik egotearen
artean, hitzaren eta isiltasunaren artean, eta abar; bestalde, argi naturala
artifizialaren aurretik lehenetsi, eta zentzumenentzako estetika zaintzen dugu
atsegin sentitzeko.
Garrantzi handia ematen diogu espazioen aldez aurreko plangintzari eta
aldizkako ebaluazioari.
Eskolak espazio zabal eta gardenak ditu, leihate argitsu handiak, adin hauen
ezaugarrietara eta garatzen dugun ildo pedagogikora egokitutako jarduera
anitzak ahalbidetzen
dituztenak. Eguneroko jarduera, mugimendu eta jolas librea, artea, musika,
dantza, antzerkia, adierazpen dramatikoa eta artistikoa hainbat formatutan
ahalbidetzen eta errazten dizkiguten espazioak. Familiek ere parte har
dezakete instalazio eta saioetan. Talde desberdinak, talde txikiak, handiak,
banakako jarduerak, etab. ahalbidetzen dituzten espazioak.
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Estetika,

txukuntasuna

eta

garbitasuna

zaintzen

ditugu,

eta

espazioa

hezkuntza-eragile garrantzitsutzat hartzen dugu:
Irudiak zaintzen ditugu kalitateari eta kantitateari begira.
Saihesten dugu irudi estereotipatuak eta errealak ez direnak erabiltzea.
Isiltasun fisikoa eta inguruko isiltasuna baloratzen dugu.
Espazioak girotzeko, elementu naturalak lehenesten ditugu.
Kurtso

hasieran, gela bakoitza eta amankomuneko espazioak

talde eta

adinetara egokitzen ditugu, eta horiek aldatu egingo dira beharrak aldatu
ahala.
Altzari

erabilgarri

eta

balioanizdunak

ditugu,

antolamendu-aldaketak

ahalbidetzen dituztenak. Gehienak zurezko altzariak dira, xarmangarriak eta
bistarako atseginak.
Familiak kontuan hartzen ditugu:
Lehenik eta behin, eskolara sartzean, zuhaitz bat ikusten da eskolako
familia gehienen argazkiekin; horren bitartez, haiek duten garrantzia
erakusten dugu.
Gela bakoitzak sofa abegitsu bat dauka familien eskura, seme-alabak
agurtzeko eta behar duten denbora izateko..
Adin hauetan oso garrantzitsua iruditzen zaigu taldeko kide sentitzea eta
segurtasuna ematen dion erreferentzia-gela izatea.
Patioa

eta

naturarekiko

kontaktua

eskolako

bizitzaren

ezinbesteko

baliabidetzat hartzen ditugu, baina badakigu gure patioak eraldaketa bat
behar duela, eta horretan hasi gara lanean.
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MATERIALA
Norberaren

hautaketan,

erabilera-proposamenetan,

aurkezpenetan

eta

abarretan eskolaren eta bikote bakoitzaren proiektua gauzatzen dela jakinik,
taldean

etengabe

mugimenduaren,

hausnartzeko

gaia

esperimentazioaren

da,
eta

behaketaren,
irudimenaren

manipulazioaren,
bitartez

gaitasun

afektibo, mugikor, intelektual, sozial, komunikatibo, sortzaile eta abarren
garapenean duen garrantziagatik.
Objektuen propietateek oso rol garrantzitsua dute: formak, pisuak, tamainak,
gainazalaren kalitateak, koloreak, ehundurek eta objektuek osatzen duten
material-motak eragina dute jokoan, eta hainbat esplorazio- eta manipulaziomodalitate sustatzen dituzte. Objektuak gonbidatzen du jolasa hastera eta
bertan jarraitzera edo ez. Manipulazioaren ondorioz sortzen diren ikusmen-,
ukimen- eta entzumen-sentsazioak ikaskuntza-iturri dira, eta jolasarekin
jarraitzera bultzatzen dute, baita efektu berriak eta askotarikoak bilatzera ere.
Eskaintzen diren objektuen aniztasuna garrantzitsua da, sustatzen dituzten
manipulazioen aberastasunagatik ez ezik, honako hauen garapena sustatzen
duelako ere: borondatea, aukeratzeko gaitasuna eta ahalmen intelektuala.
Edozein objektu izan daiteke hezitzailea, baldin eta manipulatzeko, behatzeko,
ikertzeko,

deskubritzeko,

esperimentatzeko,

imajinatzeko,

mugitzeko

eta

abarretarako aukera badago. Material orok ikasteko aukerak emango dizkie
haurrei, betiere haien interesei erantzuten badie haien garapen-unea kontuan
hartuta.
Irizpide etikoak eta estetikoak ezartzen ditugu, materialak aukeratzeko gure
hezkuntza-planteamenduarekin bat datozenak.
Askotariko material eta objektuak aukeratzen ditugu, haurrek beren gaitasun
guztiak gara ditzaten: nahikoak, erabilgarriak; testura, kolore, tamaina eta
forma desberdinekoak; jatorri naturalekoak, iraunkorrak; eros daitezkeen
jostailuak, norberak egindakoak edo familiek emandakoak.
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Materialari dagokionez adostutako printzipioak:
Gela

jolasera

gonbidatzen

duten

espazioek

egituratzen

dute,

eskura

dituzten hainbat materialekin; material horien erabilera segurtasunak
bakarrik mugatzen du.
Jolasa eboluzionatu ahala, materiala birkokatu egiten da, eta, horrela,
berriro hasteko edo aldatzeko gonbita egiten da, sortzen duen interesaren
arabera.
Materiala mantentzen den denbora ez du erlojuak markatzen, interesak eta
erabilerak baizik.
Lehentasuna ematen diegu heltze-unearen, gustuen eta lehentasunen
arabera modu desberdinean erabil daitezkeen erabilera anitzeko eta funtzio
anitzeko

materialei,

egituratuegiak

eta

estereotipatuegiak

diren

materialetatik ihesi.
Material naturalak lehenesten ditugu plastikoen erabilera bereizi gabearen
eta errepikakorraren aurrean. Ingurumena errespetatzen duten materialak
eta norberaren eta espazioen estetika eta edertasuna zaintzen dutenak.
Kalitatea lehenesten dugu kantitatearen aurrean, baina ez dugu ahaztu
behar ehundura, kolore, forma, pisu, tamaina eta abarren aniztasuna.
Materiala urtero erosten eta berritzen da, premia komunei eta/edo gelari
lehentasuna emanez. Bikote bakoitzak bere proiektura egokitzen den
materiala aukeratzen du, eta haren jabea eta arduraduna da. Erosketaz ere
arduratzen da, horretarako, helburu horretara bideratutako aurrekontu
ekonomikoaren banaketa ekitatiboa egiten da. Horrela, hezkuntza-bikote
bakoitzak "bere materialekin bidaiatzen du".Horri esker, bakoitzak bere
hezkuntza-proiektua garatu eta osatu ahal izango du denboran zehar.
Material komun ugari dugu, halaber, bai biltegian, bai Arte, Musika,
Psikomotrizitate eta erabilera anitzeko aretoetan, hezitzaile guztientzat
eskuragarri. Erabiltzeko araua hau da: behin erabili ondoren, berriz bere
lekuan jarri.
Bikote

bakoitzak

materiala,

eta

bere

biltegian

materialarentzat.

gelan

biltegiratzen

espazio

Halaber,

du

espezifiko

hezitzaileen

eguneroko

bat

gelan,

du

bere

bikote

erabilerako
gainerako
bakoitzak

dokumentazio-materiala, liburuak, ipuinak eta material konfidentziala
(txostenak) erabiltzeko beste gune bat du.
Materiala

sarritan

garbitzen

da.

Egoera

berezietan

(katarroak,

gastroenteritisa) eta espezifikoetan (hortzeria) areagotzen da eta adina
hartzen da kontuan (sehaskako haurtxoekin, garbitasun handiagoa).
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3.5. ANTOLAMENDUA ETA FUNTZIONAMENDUA
ESKOLA-EGUTEGIA
Eskola-egutegia Hezkuntza Zerbitzuak egiten du, enpresa-batzordearen partehartzearekin,
gainerako

eta

komuna

da

ikastetxeetakoen

udal-sareko

antzekoak

bost

dira.

eskolentzat.

Gure

Eskolaldiak

eskoletan,

gainera,

funtzionamendu bereziko egunak daude, hala nola Gabonak, Aste Santua eta
Uztaila. Baina aldea dago 0 eta 1 urteko geletarako ezartzen den egutegiaren
eta 2 urtekoen egutegiaren artean. Familia guztiei oporraldi horien aurretik
galdetzen zaie eskolara joateko asmoa duten ala ez, eta dokumentu bat
sinatuko dute, jasota gera dadin.
0 eta 1 urteko geletakoek, bertaratu ala ez, hileko kuota osorik ordaintzen dute,
hainbanatuta baitago. Bi urteko geletakoek, berriz, dirulaguntza jasotzen dute;
beraz, gainerako ikastetxe publikoetan bezala, doakoak direnez, kuota bat
ordaindu beharko lukete aldi horiengatik.
0 eta 1 urteko geletarako ikasturtea ekainaren azken egunean amaituko da. 2
urteko

geletarako,

astebete

lehenago.

Uztaileko

lehen

hiru

asteetan,

funtzionamendu bereziko denbora ezartzen da.
LIBRANTZA EGUNAK
Jakin

badakigunez

dituztela,

talde

gure

osoak

librantza-egunek
adostutako

irizpide

antolaketa-zailtasunak
bat

ezarri

dugu

sortzen

eskolaren

funtzionamendu egokia ahalbidetzeko eta, horrela, horiek zentzuz gozatzeko.
Hortaz, egun berean plantillako bi pertsonak baino gehiagok ezingo dute
librantza-egunik hartu, eta inoiz ez dira izango gela bereko bi hezitzaileak.
Urtarrilean urteko egutegia egiten da.
Otsaila izaten da

jartzen dugun epemuga izena emateko, jakinda aldi

batzuetan beste batzuetan baino gehiago eskatzen direla.Bi eskabide baino
gehiago egonez gero, interesatuak bildu eta adostuegiten dute. Azken neurri
gisa, zozketa bat egiten da.
Egun horretatik aurrera, eta urteko gainerako egunetan, bi pertsonak aldez
aurretik eskatu ez dituzten egunetan soilik emango dugu izena.
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ESKOLAKO LANGILEAK ETA TALDEEN ANTOLAKETA
Sei hezitzaile-bikotek osatzen dute eskola: bi hezitzaile sehaska-gelarako, sei
urtebeteko geletarako eta lau bi urtekoetarako.
Gainera, zuzendari bat, errefortzuko hezitzaile bat eta pool gisa definitzen den
beste bat ditugu.
Badira bi sukaldari gure eskolarako eta Lourdes Lejarretarako janaria prestatzen
dutenak.
Halaber, garbiketa- eta atezaintza-eginkizunak egiten dituen L1 bat eta bi L2
ditugu, bata lanaldi osoan eta bestea heren batean.
Hezitzaile-bikoteak egonkorrak izaten dira, eta ikasturtez ikasturte mantentzen
dira ahal den guztietan. Era berean, horien arteko kidetasuna zaintzen dugu.
Era berean, eskola-irizpidetzat hartzen dugu taldeak ziklo osoan zehar
taldearekin

jarraitzea.

Beraz,

sehaskan

hasten

diren

haurrek

hezitzaile

berberekin jarraituko dute eskolan dauden ikasturteetan. Urte bateko taldeak,
bi urtekoak baino ugariagoak direnez, bateratu egin behar izaten dira. Edonola
ere, jarraipen-irizpidea ahalik eta talde gehienetan aplikatzen dugu beti.
Hezitzaileak taldeetara txandaka atxikitzen dira; maila guztietatik igaro eta
taldearekin ahalik eta denbora gehien egoten dira atxikimendua ziurtatzeko.
ESKOLA-DENBORAREN ANTOLAKETA
Gure eskolako ordutegi-antolaketa irizpide batzuen arabera arautzen da, eta
irizpide horietan lehenengo eta azken lehentasuna beti da gure haurren
ongizatea eta segurtasuna ziurtatzea.
Erreferentziazko

hezitzaile

bat

ahalik

eta

denbora

gehien

egongo

da

taldearekin, eta sarrera-irteeretan egongo dela ziurtatuko da.Gure ordutegiak
eskariak eta bertaratzeak zehazten dituzte.
Beraz, familia bakoitzari iristeko eta irteteko ohiko ordua zein izango den
galdetu

ondoren

zehaztuko

ditugu.

Horregatik,

batzuetan,

batez

ere

ikasturtearen hasieran, aldaketak izaten dituzte taldearen ordutegi-beharretara
egokitzeko, eta beharrezkoak diren egokitzapenak egiten ditugu.
08:00etatik 16:00etarako ordutegiak betetzen dituzten hezitzaileek beste talde
batzuk ere hartzen dituzte.
Irizpide gisa, behar duten taldeen sarrerak indartzen dira, bereziki bigarren
hezitzailea gelan 09:30ak arte sartzen ez denean. Horretarako, errefortzua,
poola edo zuzendaria erabiltzen dira.
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Zortziak eta bederatziak bitartean egiten dugu harrera goizero, betiere modu
indibidualean, hurbilekoa eta beroa izan dadin zainduta. 09:30etik 12: 30era
bitartean, talde bakoitzak nahi duen moduan antolatzen du denbora. Talde
osoko uneak partekatzen dira talde txikiko beste batzuekin. Denbora horien
banaketa

hezitzaile-bikote

bakoitzaren

eta

espazio

komunen

ordutegi-

banaketaren araberakoa da. 12:00etatik 12:30era jantokia hasten da, eta
hezitzaile bakoitzak gehienez 6 haur har ditzake. Bazkalostean, gehienak lokuluxkara pasatzen dira. Eskolan lo egiten ez badute, 13:15 eta 13:45 bitartean
ateratzen dira. Lo-kuluxka eskolan egiten badute, 15:15etik 16:00etara bitartean
aterako dira.
TALDE-BILERAK
Talde-bilerak hamabostean behin egiten ditugu, 2 orduko iraupenarekin,
16:00etatik 18: 00etara. Ordu horiek osagarriekin konpentsatuko ditugu, bilera
egin den aste berean.
Talde-bilera hauetan erabakiak eta akordioak hartzen ditugu. Bertan, gure
eguneroko
alderdiak

jardunaren
jorratzen

hobekuntzarekin

ditugu.Talde-lan

eta

berrikuntzarekin

pedagogikoaren

prozesuak

lotutako
gatazkei

entzumenaren eta hitzaren bidez aurre egiten dien dinamika batera eraman
gaitu. Apaltasunari eta txikitasunaren balorazioari esker garatu da prozesua,
eta komunikazioa eta entzutea ekarri ditu oinarri pedagogiko eta metodologiko
gisa.Horrela, errespetutik, desberdintasunetik eta errespetuzko entzutetik
abiatuta, aurrera egiten dugu eta aniztasuna talde gisa dugun estiloa
eraikitzeko modu bihurtzen dugu.
Hezitzaile bakoitzaren iritziaren eta irizpidearen balioa jakinda eta aitortuta,
langile guztiei entzutea azpimarratzen dugu, guztiok gure iritzia adieraziz.
Horregatik, bileren eraginkortasuna bilatzen dugu, eta gogoetak aurreko
garaietan egiten saiatzen gara, zehatzago esanda, hauetan:
Hezitzaile-bikotearen koordinazio-bilerak; bikote bakoitzak astero denbora
jakin bat izango dugu bilera horietarako.
Maila edo jantokiak koordinatzeko bilerak.
Gai-zerrenda zuzendariak finkatzen du, baina horrek ez du esan nahi
hezitzaileek edozein puntu ezin izango dutenik sartu.
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Zortziak eta bederatziak bitartean egiten dugu harrera goizero, betiere modu
indibidualean, hurbilekoa eta beroa izan dadin zainduta. 09:30etik 12: 30era
bitartean, talde bakoitzak nahi duen moduan antolatzen du denbora. Talde
osoko uneak partekatzen dira talde txikiko beste batzuekin. Denbora horien
banaketa

hezitzaile-bikote

bakoitzaren

eta

espazio

komunen

ordutegi-

banaketaren araberakoa da. 12:00etatik 12:30era jantokia hasten da, eta
hezitzaile bakoitzak gehienez 6 haur har ditzake. Bazkalostean, gehienak lokuluxkara pasatzen dira. Eskolan lo egiten ez badute, 13:15 eta 13:45 bitartean
ateratzen dira. Lo-kuluxka eskolan egiten badute, 15:15etik 16:00etara bitartean
aterako dira.
GURE FAMILIAK
Familiaren eta eskolaren arteko harremana giltzarria da gure eguneroko
lanean. Eskola irisgarria gara, eta hezkuntza-prozesuan parte hartzeko prest
gaude.
Harreman estu hori honela zehazten da:
Eguneroko topaketak sarrera-irteeretan.
Gelako hiru bilera ikasturtean zehar.
Tailerrak .
Kafe-solasaldiak.
Eskola-bizitzan beren presentziarekin eta parte-hartzearekin parte hartzera
gonbidatzen ditugun uneak.
Familia bakoitzarekin banakako elkarrizketak.
ESKOLA KONTSEILUA
Sareko Eskola Kontseiluaz gain, gure Eskola Kontseilua eratzen da ikasturte
bakoitzean, eta honako hauek osatzen dute:
Eskolako zuzendaria
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko ordezkari bat
Maila

bakoitzeko

hezitzaile

bat.

Ikasturte

bakoitzean

erabakiko

da

partaideak nortzuk izango diren eta txandaka hautatzen ditugu.
Maila bakoitzeko ama edo aita bat.
Zerbitzuko pertsona bat (sukaldariak, L1...)
Ikasturte

bakoitzean

gutxienez

bilera

bat

egiten

da,

hezkuntza-

komunitateko estamentu guztien parte-hartzea sustatzeko.
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3.6. EBALUAZIOA
Ebaluazioaren bidez, ahuleziak eta indarguneak identifikatzeko aukera ematen
digun informazio bilketa egiten dugu, erabakiak hartzeko eta ezarritako
helburuak hobetzeko.
Koherentziari eusteko beharrezko eta ezinbesteko tresna da. Erantzun egokia
eta hezkuntza-komunitatearen arteko lankidetza zehazten ditu, egoeraren
diagnostikoa argi jasota, beharrezkoa dena aldatzeko.
Zer, nola, noiz eta nortzuk ebaluatzen ditugu?
Ez dugu haurra objektu eta subjektu gisa ebaluatzen, baizik eta haren prozesu
pertsonala eta hurbileko testuinguruaren eragina, gure praktika eta haren
beharretara egokituz.
BEHAKETA, ezinbesteko eta funtsezko tresna da:
Begirada

periferikoaren

bidez,

taldearen

eta

bertan

sortzen

diren

harremanen ikuspegi orokorra jasotzen dugu. Alderdi hori oso lagungarria
da jarduerak talde txikitan banatzeko.
Banakako jokabidearen behaketa selektiboa, xehetasun eta ñabardura txiki
baina argigarriekin.
Ikus-entzunezko baliabideak ere erabil daitezke, kasu batzuetan, ebaluaziorako
laguntza osagarri gisa: familia bakoitzari ematen zaizkion informazioen
euskarri diren argazkiak, eta hezitzaileentzat autoebaluaziorako material
objektibo eta eztabaidaezina eskaintzen duten grabazioak.
Behatutako datuak idatziz biltzen, eta txosten indibidual batean ordenatzen
ditugu. Txosten horrek oinarri eta gida gisa balio du familiei banakako
elkarrizketetan eskaintzen diegun ahozko informaziorako, eta artxibatuta
geratzen da.
Txosten

hau

egiteko

formatu

ugari

daude

eskuragarri,

hezitzaile-bikote

bakoitzak gehien definitzen duena egokitzen du eta bakaitzak bere txostena
egiten du. Dena dela, guztietan alderdi garrantzitsu gisa agertzen dira:
Prozesu pertsonala harrera-garaian.
Garapen emozionala eta atxikimendua sortzeko prozesua erreferentziako
helduekin.
Hizkuntzaren garapena (amahizkuntza eta bigarren hizkuntza) adierazpen
mota desberdinak.
Garapen motorra (motrizitate lodia eta fina).
Besteekiko harremanak (berdinekin eta helduekin).
Atseden, higiene, elikadura eta autonomia-ohiturak.
Bizikidetzako arauak eta mugak. Jolasaren garapena.
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Hezkuntza-jardueraren ebaluazioak protokolo zehatz bati jarraitzen dio:
Ikasturtearen hasierak eta harrera-garaiak hasierako ebaluazioa egin ahal
izateko datuak ematen ditu.
Hezitzaile-bikotean lan egitea abantaila eztabaidaezina da; izan ere, bi
hezitzaileek ikasgelan duten ikuspegiak jarduera-aberastasuna ematen du;
eta, antzekoa izanik, beti da osagarria haurrekin egiten den eguneroko
zereginean.
Lehenik eta behin, bere hezkuntza-jardueraren introspekzioa egiten da, eta,
ondoren, bikotekidearekin partekatzen du ikastetxearen urteko planaren
asmoen plangintzan islatzen dena.
Hezitzaile-bikoteak

bere

taldearen

etengabeko

ebaluazioa

egiten

du,

bateratze-lanen bidez, astero koordinatzen diren bitartean.
Talde-bilerak ezinbesteko euskarria dira bai jarduerak planifikatzeko eta
ebaluatzeko, bai espazioak, materialak eta denborak antolatzeko eskolamailan.
Bilera horietan gai pedagogikoak ere jorratzen ditugu monografikoen bidez
(musika, ipuinak, psikomotrizitatea), esperientziak partekatzeko, hausnartzeko,
berrikusteko eta gure hezkuntza-jarduera berritzeko.
Era berean, bilera horietan, Arteen, Folklorearen eta Antzerkiaren Eskolarekin
eta Arreta Goiztiarreko, Familiako eta Haurtzaroko zerbitzuekin egindako
lankidetza-jarduerak ebaluatzen ditugu. Hori guztia aktan jasota geratzen da.
Ikasturte amaierako memorian jasotzen dira gure hasierako lehentasunen
gauzatze-maila eta horren ondoriozko hurrengo ikasturterako hobekuntzaproposamenak.
Prozesu oro dinamikoa dela objetiboki egiaztatzea, da EBALUAZIOA. Une
bakoitzeko inguruabarretara egokitua eta bilakaera eta garai berrietara
egokitzeko modukoa.
Pertsona desberdinak eta askotarikoak garelako, eboluzionatu egiten dugulako,
aldatu egiten garelako eta gure ingurunera egokituz hobetu dezakegulako.
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3.7. DEKALOGOA
Haurrek maitasuna behar dutela uste dugulako:
Ongizatea

sortzen

duen

giro

lasaia

eta

atsegina

bultzatzen

dugu.

Atxikimendu-harreman seguru bat sortzen dugu, segurtasuna ematen diena.
Haien behar afektiboak eta fisikoak lehenesten ditugu. Leuntasunez, umearen
mundu emozionala zaintzen dugu: hurbiltasunari eta harreman zuzenari
garrantzia handia emanez. Portu segurua izan nahi dugu, nabigatzera
ateratzen direnetik eta behar dutenean itzultzen direnera. Hor aurkitzen
gaituzte.

Gure lanean sinesten dugulako eta pentsatzen dugulako gure lan egiteko
moduak eragina daukala haien bizitzan:
Gogoeta

egiten

dugu

eta

gure

eguneroko

lana

berrikusten

dugu,

badakigulako hezkuntza-jarduera egokia egiteko ezinbestekoa dela.
Ondo pasatzen dugu, ilusioa eta umorea jartzen ditugu, aurpegi ona ikusteko
eskubidea dutelako. “Hartzen zaitut eta ilusioz hartzen zaitut" aurpegia.

Hezkuntza-taldeak gure proiektua eraikitzeko ezinbesteko elementu gisa
duen garrantzian sinesten dugulako:
Taldea gara. Ez gara hezitzaile isolatuak gure geletan. Itsasontzi hau seguru
ibil dadin, denok arraun egiten dugu. Elkarrekin berriztatzen gara. Badakigu
ez dela gauza bera 20 urteko esperientzia izatea edo 20 urteko esperientzia
bera izatea.

Fantasiaren, artearen eta musikaren boterean sinesten dugulako:
Pasioz, samurtasunez eta dibertsioz kontatzen ditugu ipuinak, irudimenaren
eta ametsen leizea irekitzeko. Kantatu, entzun, soinuekin jolastu eta isiluneak
ere entzuten ditugu. Dantza egiten dugu. Esperimentatu egiten dugu eta arte
eta fantasiazko munduetan murgiltzen gara.
Mugimendu librean eta naturan sinesten dugulako:
Etengabe jolasten gara horrela ikasten dutelako mundua eta entseatzen
dutelako bizitza. Jolas libre horrek helduen esku-hartze urria eskatzen du,
baina errespetu eta entzute handia. Kalean jolasten gara txorien kantak,
hodeiak, harriak, putzuak, adarrak eta abar oparitzen baitizkigu.
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Eskola seguru batean sinesten dugulako, jokabide sexistetatik urrun:
Rol

tipikoak

eta

genero-estereotipoak

saihesten

ditugu.

Gure

hitzak

inklusiboak dira. Ohiko esamoldeetatik ihes egiten dugu, neskenganako
"delikatuak" eta mutilenganako "indartsuak". Gure eskolan berdin dio neska
ala mutila izan.

Berdintasunezko eta kulturarteko mundu on eta atsegin batean bizitzea
merezi dutela uste dugulako:
Segurtasun-, askatasun- eta lasaitasun-giroa sortzen dugu, sormena eta
autoestimua bizitzeko. Ume bakoitza desberdina da eta desberdintasun hori
gauzatzeko eskubidea du. Bakoitzak gure begirada delikatu, erne, hurbil eta
berezia merezi du. Umea osoa, baliotsua, bakarra eta baldintzarik gabe
onartzeko modukoa da. Egunero maitatua sentitzeko eskubidea dauka. Bere
ondoan gaude, oso gertu. Askatasunaren bidean laguntzen diogu. Haur
sentiberak, seguruak, askeak, trebeak, bidezkoak, autonomoak, sortzaileak eta
zoriontsuak amesten ditugu.
Bidezko mundu batean sinesten dugu; horregatik, gatazkak errespetuaren,
enpatiaren eta indarkeriarik ezaren bidez konpontzea sustatzen dugu.
Bi hizkuntza ofizial dituen lurralde batean bizi garenez, biekiko maitasuna
transmititzen dugu; eta euskararen erabilera sustatzen dugu, une honetan
gutxiagotua delako.

Familiak ere eskolaren parte zaretela uste dugulako:
Gure ateak irekitzen dizkizuegu. Entzuten eta errespetatzen zaituztegu, beti
ongietorriak zarete.
Funtsezko pieza zarete hezkuntzaren puzzle zoragarri honetan. Lurralde
komun bat eraikiko dugu, hazkuntza-eredu osasungarri bat partekatzeko.

Ingurumena errespetatzen duen mundu garbi batean
sinesten dugulako:
Hondakin kopurua murrizten dugu, materialak berrerabiliz eta birziklatuz.
Jolaserako material naturalak lehenesten ditugu. Argiaren, uraren eta
berokuntzaren

erabilera

arduratsua

sustatzen

dugu.

Lurra

zaintzeko

ahaleginean gaude.
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Elikadura osasungarriaren garrantzian sinesten dugulako:
Elikagaiak jatea baino zerbait gehiago da elikadura. Harremanetarako,
ikasteko, sozializatzeko eta kultura transmititzeko unea da. Unearen kalitatea,
janariarekiko jarrera, ingurunea eta harremana dira garrantzitsuak. Jatorduak
une goxoak dira, zalantzarik gabe.
Jaki ekologikoak, freskoak, sasoikoak eta hurbilekoak eskaintzen dizkiegu.
Egunero eskolako sukaldariek prestatuak.

Eta horretan guztian sinesten dugulako, hezitzaile
gisa, bere bizitzako
denbora garrantzitsu hori gurekin partekatzen duen
haur bakoitzean,
aztarna atsegin bat uztea izango dugu helburu.
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4. HEZKUNTZA PROIEKTUAREN
BERRIKUSPENA
Hezkuntza

Proiektuaren

berrikuspena

bi

urtean

behin

egingo

dugu,

beharrezkotzat jotzen ditugun eguneratzeak edo aldaketak egiteko, uztailean
egiten ditugun talde-bileretan.
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