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1. SARRERA

ZARAMAGA
ESKOLA, GASTEIZKO
UDAL HAUR
ESKOLEN
SAREAREN BARNE
DAGO ETA 0 ETA 3
URTE BITARTEKO
HAURRAK DITUGU.
Hezkuntza Zerbitzuaren barne eta Kultura,

Bi patio ere baditugu, bat handia aurreko

Hezkuntza eta Kirol sailaren menpe dago.

partean eta atzeko partean beste bat

Bikote hezitzailean egiten dugu lan eta

txikiagoa. Bi kale desberdinetan ateak

gureustez lan taldea oso garratzituza da

izateak erreztasuna ematen die familiei.

gure Hezkuntza Proiektua burutzeko.
Eraikin zabala dugu, argitsua, jarduera
anitz eta askotarikoak ahalbidetzen dituen
espazioekin, gure haurren ezaugarrietara
eta gure ildo pedagogikoetara egokitua.
Sei gela ditugu, horretaz gain, beste
espazio batzuk, artea, musika, antzerkia,
adierazpen dramatikoa... hainbat
formatutan lantzeko aukera ematen
digutenak eta sesio batzuetan familiek
ere parte hartzen duten.
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2. PRINTZIPIO PEDAGOGIKOAK

HEZKUNTZA
BIZITZARAKO
IKASKUNTZA GISA ETA
HAURRA
BERE HEZKUNTZAPROZESUAREN
PROTAGONISTA GISA
ULERTZEN DUGU.
Hezitzaileok talde egonkorra osatzen

2.2. ANIZTASUNAREKIKO ARRETA
Gure eskola inklusiboa denez,
errespetuz eta enpatiaz erantzuten
diegu premien, erritmoen, hizkuntzen,
kulturen, familia-ereduen, maila
sozioekonomikoen, harreman eta
kaskuntza estiloen, sinesmenen eta
sexu-identitateen aniztasunaren
aniztasunari.
2.3. PERTSONA HELDUAREN ZEREGINA

dugu, eta berdinen, ingurunearen eta

Errespetua, zaintza, laguntza,

inguruko munduaren esplorazio eta

prestasuna eta baldintzarik gabeko

aurkikuntza prozesuan laguntzen diegu

onarpenarekin laguntzen dugu.

modu indibidualean.

Bere ikaskuntzan laguntzen dugu.

Sormena eta artea bultzatzen ditugu

Gatazken konponketan laguntzen

adierazpen guztietan. Aniztasuna

dugu, enpatiako eta adimen

errespetatzen eta hartzen dugu.

emozionaleko jarrerei eutsiz.

Inguratzen gaituen ingurumena

Ongizatea eta atxikimendu segurua

baloratzen dugu, eta errespetatu eta

sortzen ditugu. Lotura egonkor bat

zaindu egiten dugu. Emozioak

sortzeko eta sendotzeko gai den

kudeatzen laguntzen dugu.

begirada mantentzen dugu.

Lurralde komun bat eraikitzen dugu,

Familien presentzia bultzatzen

hazkuntza-eredu osasungarri baterantz

dugu, funtsezko pieza dira

elkarrekin joateko.Familiarekin

hezkuntzaren puzzlean. Lurralde

partekatutako hezkuntza batean

komun bat eraikitzen dugu.

sinesten dugu, eta gure rola da

Behar fisiko, afektibo eta

esplorazioan eta aurkikuntza

emozionalak lehenesten ditugu, giro

pertsonalean laguntzea..

lasaia eta atsegina sortuz.
Bai giro soinuduna bai estetikoa

2.1. NOLA ULERTZEN DUGU HAURRA?

zaintzen dugu.Gehiegizko zarata
saihesten eta gure ahotsaren

Izaki bakarra, osoa, baliotsua eta

bolumena zaintzen dugu, haien

miresteko modukoa.

eredua garela ohartuta.

Aktiboa, bitxia, esploratzailea,
sortzailea, trebea eta autonomoa.
Sentikorra, afektua, errespetua,
arreta eta presentzia kontzientea
merezi dituena.
HP LABURPENA

ZARAMAGA

UHE

3

2.4. HARREMANA ETA PARTE-HARTZEA

2.6. BATERAKO HEZKUNTZA ETA

FAMILIEKIN

GIZONEN ERANTZUNA HEZKUNTAN

Familiak, haurrak hazteko eta hezteko

Haurrei laguntzen diegu

funtsezko eta lehen eragileak direnez,

berdintasunerako bidean.

errespetuan, konfiantzan, parte-

Genero-rolak erreproduzitzea saihesten

hartzean eta lankidetzan oinarrituta

dugu. Gure hitzak inklusiboak dira.

hartzen ditugu eta elkarrekin lan egiten

Estereotiporik gabeko eskolaren alde

dugu, haiekin hazkuntza osasuntsuaren

lan egiten dugu, rolak bereizi gabe,

eredu bat partekatuz.

generoaren araberako itxaropenik eta

Arte tailerrak, musika, psikomotrizitate

interesik gabe. Haur bakoitzak bere

saioak, irakurketa partekatuak, kafe

nortasuna eta garapen pertsonala

tertuliak eta eskolako eguneroko

eraikitzen ditu, non indarkeriak ez duen

bizitzako beste jarduera batzuetan

lekurik eta gatazken konponbidea

partekatzen ditugu.

elkarrizketatua eta baketsua den.

2.5. HIZKUNTZEN TRATAMENDUA

2.7. INGURUMEN -

GURE
ESKOLA KOMUNIKAZIO
ESPAZIO BAT DA,
ESANAHIETAN
ABERATSA, ARGIA ETA
ONDO EGITURATUA.
Haur bakoitzaren ama-hizkuntza
errespetatuz eta ahozko zein keinuzko

IRANUNKORTASUNA
Hondakin kopurua murriztu, berrerabili
eta birziklatu egiten dugu Ingurumena
eta osasuna errespetatzen dituzten joko
naturaleko materialei lehentasuna
ematen dizkiegu.
Elikadura osasungarri eta jasangarriaren
aldeko apustua egiten dugu, sasoiko
produktu ekologikoekin eta tokiko
merkatuarekin.

komunikazioa baloratuz, komunikaziogaitasunak euskaraz eta gaztelaniaz
eskuratzeko testuinguru esanguratsuak
bultzatzen ditugu, biak baitira hizkuntza
ofizialak Euskal Autonomia Erkidegoan.
Hezkuntza elebidunaren esparruan

LURRA
ZAINTZEKO
AHALEGINEAN GAUDE.

ahalegina eta apostua egiten dugu,
euskarak bizi duen desberdintasunegoera soziala gainditzeko.
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3. METODOLOGIA

Artea bere adierazpen guztietan,

GURE
ESKOLAN ASKOTARIKO
METODOLOGIAK
DAUDE,
ERREFERENTE
PEDAGOGIKO UGARI
DITUZTENAK, ETA
GURE BEHARRETARA
ETA
ESPERIENTZIETARA
EGOKITZEN DITUGU.

lehen haurtzaroan barnemunduaren adierazpena errazten
duen tresna gisa. Sormena barrutik
kanporantz, eredu
estereotipatuetatik ihesi. Artea opari
gisa bizi dugu, eta horrela arte
garaikidean inspiratutako jokoinstalazioak sustatzen ditugu, non
jolasa arte bihurtzen den eta artea
jolas. Adierazpen plastikoa,
prozesuari eta esperimentazioari
garrantzia emanez beti, eta ez
produkzioari eta emaitzari.
3.1. HARRERA GARAIA

Gure lana funtsezko bost ildotan
garatzen dugu:
Afektibitatea garapen osasuntsuaren
bermatzaile gisa. Lotura seguru bat
sortzen dugu. Gure lehentasuna
haurren ongizatea da.
Jolasa ikaskuntzaren oinarri gisa.
Beren buruarekiko konfiantza
sustatzen dugu, "Nik ahal dut"
kontzeptua. Hezitzaileok banakako
laguntza ematen dugu presentziatik
eta kontzientziatik.
Egunerokotasunari balioa ematen
diogu, mugak ezartzen eta denboran
kokatzen dituzten errutinei. Presatik
ihes egiten dugu.
Mugimendu librea. Haurra,
mugimendua da. Jolas eta
mugimendu askea, helduen eskuhartze txikia eta errespetu eta
entzute handia eskatzen duena.
Familiekin lan egitea, konfiantza eta

Familiaren beraren eta atxikimendufiguren mugez haraindiko loturak
zabaltzeko unea iritsi da. Igarotze-une
hori zaintzeko, harrera-aldi bat
diseinatzen dugu, lasaitasunetik eta
segurtasun emozionaletik bizi ahal
izateko.
Eskolak eskain duena gozatzeko,
denbora behar dute eta agertzen diren
sentimenduak errespetatuak eta
artatuak izan behar dira. Gure helburua
fase hau beldurrik gabe bizitzea da.
Bere atxikimendu-irudia galtzeko
beldurrik gabe, heldu berriari beldurrik
gabe, berdinengana hurbiltzeko
beldurrik gabe. Hori dela eta,
erreferentziazko helduen laguntza
behar da eskolako lehen egunetan.
Denbora behar dute gurekin seguru
sentitzeko.Bizi duten guztia afektuen
eta emozioen munduarekin nahastuta
dagoela dakigunez,afektibitate-lotura

lasaitasuna sortzen baititu.
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zaintzen dugu emozio-segurtasunaren

Familiekiko komunikazioa zaintzen

bidez, atxikimendu segurua lortzeko.

dugu, haiekin batera hazkuntza

Giroa eta materialak kontu handiz

kontzientean laguntzeko.

aukeratzen dira, egoera stimulatzaileak
eskaintzen eta esploraziora bultzatzen,

OTORDUAK

baina, aldi berean, harrera gara honetan
behar duten lasaitasuna emanez.
Iraileko lehen astean, gelako tutoreok
elkarrizketa bat egiten diegu haurrari
eta haren gurasoei. Iraileko bigarren
astean hasten da harrera-garaia.

ELIKADURA,
ELIKAGAIAK JATEA
BAINO ZERBAIT
GEHIAGO DA.

Azpitaldeak ezartzen dira, eta pixkanaka
elkartzen dira, egonaldia handitzen

Harremantzeko, ikasteko, sozializatzeko

doan heinean, gehienez ere ordubetetik

eta kultura transmititzeko unea ere

hasita. Plan horrek 3 eguneko

bada. Garrantzitsuena unearen kalitatea

derrigorrezko lehen urratsa ezartzen

da, janariarekiko jarrera, ingurunea eta

du, erreferentziako heldu batek haurra

besteekiko harremana eta elikadura-

eskolan lagundu behar duenekoa.

ohitura osasungarriak ikastea, otordu

Hurrengo asteetan, egonaldia luzatu

guztiak atseginak izan daitezen

egingo da, urrian ordutegia

ahalenginduz. Gure helburua, elikadura

"normalizatua" izan arte.

osagarriaren hasieratik, janariarekin

Urtean zehar matrikula berriak

harreman ona sustatuko duten oinarriak

daudenean, bai ikasgelan, bai jantokian

sortzea da. Elikadura nahikoa, anitza,

edo siestan, egutegia egokitzen da

segurua, ume bakoitzari

kurtso momentua kontutan izanik.

egokitua.Probatzeko, jateaz jabetzeko
eta osagai nutritiboekin eta ingurumena

3.2. EGUNEROKO BIZITZA

errespetatzen dutenekin ohitzeko
aukera ematen zaie, bizitza osoan dieta

SARRERAK ETA IREERAK
Ordutegi malgua dugu, hau da, lasai
hartu eta agurtzeko aukera ematen du,
pilaketetatik ihesi.
Harrera eta agurra gelan bertan egiten
dira, banaka, hurbiletik eta
erreferentziazko hezitzailearekin.
Garrantzitsua da une lasaiak izatea,
modu pertsonalean agurtuta, banakako
erritmoakerrespetatuz eta emozio
guztiak adieraztea ahalbidetuz.
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egokia hartzeko aukerak areagotzeko.
Eskolan bertan sukaldatzeari balioa
ematen diogu. Elikagai ekologikoak,
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Espazio bakar batean masifikazioa
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HIGIENEA
Une egokia da banakako harremana
izateko, aurrez aurre, segurtasuna eta
konfiantza ematen dien truke mozionala
ezarriz, hizkuntzaren, laztanen,
begiraden eta mugimendu delikatuen
bidez. Horietan aktiboki parte hartzera
animatzen ditugu, atseginak izan
daitezen saiatuz.
Ez dugu pixoihala aldatzeko ordutegirik.
Haien erritmo eta mugimenduetara
egokitzen gara. Behar den denbora
eskainiko diogu, gainerako taldekideak
kontuan hartuta. Egiten ari garenari
hitzak jartzen dizkiogu eta zer egingo
dugun aurreratzen diegu.

Haren lo-erritmoa errespetatzen dugu.
Familiekin koordinatuz gero, haien
gustuak eta beharrak ezagutzen ditugu,
eta eskolara egokitzen ditugu.
Goizean atseden hartzeko aukera
ematen dugu ikasgelan. Bazkalondoko
siestarako hainbat espazio ditugu,
kopuruaren eta adinaren arabera
prestatzen ditugunak. Lasaitasunera
gonbidatzen gaituen giroa sortzen
dugu, argi ahula jarriz. Une hori hitz
leunez edo musika lasaiaz edo,
besterik gabe, isiltasunarekin
mantentzen dugu.
ASTEKO EKINTZAK

Esfinterren kontrola urrats bat da bere

Psikomotrizitatea.

autonomia-prozesuan. Pixoihala kentzea

Adierazpen plastikoa

familiaren eta eskolaren artean

Instalazio artistiko interaktiboak.

adostutako prozesua da.

Musika, dantza, eraikuntza eta

Ingurumen-jasangarritasunaren puntua

adierazpen dramatikoko jolasak

erreferentziatzat hartuta, ura, xaboia,

arropekin eta oihalekin erabilera

papera, eskuoihaltxoak eta pixoihalak

anitzeko gelan.

xahutzea saihesten saiatzen gara.

Jolas heuristikoa.
Jolasa patioa.

ATSEDENA - LOA
Gure eskolan badakigu zein

URTEKO EKINTZAK

garrantzitsua den atsedena eta loa;

Arte eta antzerki tailerrak.

horregatik, adi egoten gara eta une

Jaiak: Olentzero- Mari Domingi,

hauek modu delikatuan prestatzen

Inauteriak, San Prudentzio eguna eta

ditugu, segurtasuna, konfiantza eta

kurtso amaierako festa.

maitasuna emanez, eta beti

Tailerrak familiekin.

erreferentziazko pertsona bat izan
dezaten, bai lo hartzean, bai esnatzean.
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3.3. JOLASA

Gure jarrera laguntzailea izango da,
jolasa erraztuz, behar denean

JOLASA
FUNTSEZKO OINARRIA
DA GARAPEN
GLOBALERAKO.
HORREN BIDEZ,
MUNDUAREN
ETA INGURUKOEN
IKUSKERA ERAIKITZEN
DUTE.

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. 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

Horregatik jolas librea bultzatzea

gehiago eman behar den…

garrantzitsua da, bere erritmoak,

Jolasa bai barruan bai kanpoan, "egiten

lehentasunak eta eskaintzen dioten

uzteko" behar den denbora emanez,

denbora errespetatuz. Gure eguneroko

testuinguru seguru bat eta segurtasun

bizitzako jarduera nagusia jolasa da.

eta bizikidetza arau argiak emanez.

Horrela prestatu, ahalbidetu, zaindu,
ahalbidetu eta ebaluatzen dugu.

3.4. ESPAZIOAK ETA MATERIALAK

Errespetuzko jolasa, barrutik sortzen
dena, jolas askea, berdinekin

ESPAZIOAK

partekatua, helduen esku-hartze
zuzenarekin, errespetu eta entzute

Eskolako espazioen antolamenduaren

aktibo handia eskatzen duena.

inguruan; behar guztien erantzuna

Gure jarduera guztiaren oinarria jolas

ematen saiatzen gara; haurrek zer egin,

libre da, mugimendu askea, "Egiten

nola egin eta norekin egin aukera

uztea", beti gertu egonda, haien

izan dezaten, horrela, ekimena eta

beharretara bertaratuta baina aurreratu

autonomia garatzen laguntzen diegu.

gabe. Benetako jolasa eman ahal

Eskolako espazio guztiak hezigarriak

izateko, denbora-tarte zabala eta

dira eta hezkuntza-komunitatea osatzen

beharrezkoa eman behar zaie,

duten pertsona guztiengan eragiteko

erabakitzeko, proiektatzeko, jarduteko

gai dira: familiak, haurrak, hezitzaileak,

aukera dutela senti dezaten. Jolasak

zerbitzuko langileak.

bere denbora behar du.
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Hori dela eta:
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 eta zaintzak egiteko.
Espazio irekiak, atseginak, zainduak,
ordenatuak eta familiarrak sortzen
ditugu, argi naturala artifizialaren
aurretik lehenetsiz,
zentzumenentzako estetika zainduz
atsegin sentitzeko.
Estetika, ordena eta garbitasuna
zaintzen ditugu.
Irudi estereotipatuak eta errealak ez
direnak erabiltzea sahiesten dugu.
Isiltasun fisikoa eta inguruko
isiltasuna baloratzen dugu.
Espazioak girotzeko elementu
naturalak lehenesten ditugu.
Altzari erabilgarri eta balioanitzak
ditugu, antolamendu-aldaketak
ahalbidetzen dituztenak. Gehienak
zurezko altzariak dira, xarmangarriak
eta bistarako atseginak.
Patioa eta naturarekiko kontaktua
eskolako bizitzaren ezinbesteko
baliabidetzat hartzen ditugu.
Astero erabiltzeko espazio komunak

MATERIALAK
Materialen kalitatea eta aniztasuna
zaintzen ditugu, aukeratzeko
gaitasuna eta borondatearen
garapena sustatuz.
Haien interesei eta garapen-uneari
erantzun diezaieten saiatzen gara.
Material naturalak lehenesten ditugu
plastikoen erabilera bereizi
gabearen eta errepikakorraren
aurrean. Ingurumena errespetatzen
duten materialak eta norberaren eta
espazioen estetika eta edertasuna
zaintzen dutenak.
Gela, jolasera gonbidatzen duten
espazioek egituratzen dute, eskura
dituzten hainbat materialekin;
material horien erabilera,
segurtasunak bakarrik mugatzen du.
Materiala garbitu egiten da
normalean, eta jolasa eboluzionatu
ahala birkokatzen da
Gelako material propioa eta eskola
erabilera komuneko materialak
ditugu. Bai biltegian, bai Arte,
Heuristiko, Psikomotrizitate eta Balio
Anitzeko geletan. Kalitatea eta
kantitateari ematen diegu
lehentasuna, baina ahaztu gabe
ehundura, kolore, forma, pisu eta
tamainako aniztasuna.

ditugu: musika, psikomotrizitate,
arte, heuristiko, plastika eta
balioaniztun gelak.
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3.5 ANTOLAMENDUA ETA
FUNTZIONAMENDUA
GURE FAMILIAK
Familiaren eta eskolaren arteko
harremana giltzarria da gure eguneroko
lanean.
Harreman estu hori honela zehazten da:
Eguneroko topaketak sarrera-

OESKOLA-DENBORAREN ANTOLAKETA

ESKOLARATZEA
MAILAKA, ZUZEN
GELARA ETA
ERREFERENTZIAKO
HEZITZAILEAREKIN
EGITEN DA.

irteeretan.
Gelako bilerak ikasturtean zehar.
Tailerrak eta kafe-solasaldiak.
Eskola-bizitzan beren
presentziarekin eta partehartzearekin parte hartzera
gonbidatzen diegun uneak.
Familia bakoitzarekin banakako
elkarrizketak.
ESKOLA-EGUTEGIA
Eskola-egutegia hezkuntza-etapen

Sarrera malgua: 8:00etatik 9:30era
Goizeko irteera: 12:30etatik
13:00etara
12:00etatik 12:30era hasten da
jangela,hezitzaile bakoitzak sei
umerekin.
13:00etatik 15:00etara siesta
botatzen dute.
Jantokiko irteera: 15:15etik
16:00etara

antzekoa da, irailetik ekainera arte
hartzen du, eta funtzionamendu

Hezitzaileen ordutegiak taldearen

bereziko aldietan (Gabonak, Aste Santua

ordutegi-premietara egokitzen dira.

eta uztaila) zabaltzeko aukera dago.

8 eta 16 orduko ordutegiak betetzen
dituzten hezitzaileek beste talde

ESKOLAKO LANGILEAK ETA TALDEEN

batzuk ere hartzen dituzte.

ANTOLAKETA

12:00etatik 12:30era jantokia hasten da,

Sei hezitzaile-bikotek osatzen dute
eskola: bi hezitzaile sehaskagelarako, sei urtebeteko geletarako
eta lau 2 urtekoetarako. Hezitzaileak
taldean atxikitzeko, ziklo osoan

eta hezitzaile bakoitzak gehienez 6 haur
har ditzake. Bazkalostean, gehienak lokuluxkara pasatzen dira. Eskolan lo
egiten ez badute, 13:15 eta 13:30
bitartean ateratzen dira.

zehar tutore gisa irautearen irizpidea
hartzen da kontuan.
Zuzendari bat eta errefortzuko
hezitzaile bi.
Bi sukaldari , atezain bat eta 2
garbitzaile.
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TALDE BILERAK

Ez dugu haurra objektu eta subjektu

Hezitzaile taldea hamabostean behin

prozesu pertsonala eta hurbileko

biltzen da 16:00etatik 18:00etara. Tarte
horretan, hezkuntza-praktikarekin
lotutako alderdiak lantzen dira, gogoeta
egiten da eta gure eguneroko zeregina
berrikusten da.
Talde-lanari balioa ematen diogu,
hezitzaile bakoitzaren iritziei, helburu
komun batekin lan egiten dugun lan
talde bat sentituz.
Bilerak eraginkorrak izateko, aldez
aurretik saiatzen gara gogoeta egiten,
hau da, barneko bikote bileretan, maila
bileretan edo jantokiko bileretan.

gisa ebaluatzen, baizik eta haren
estuinguruaren 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.

3.7. EBALUAZIOA

Behatutako datuak idatziz biltzen, eta

Ebaluazioaren bidez, ahuleziak eta

ditugu. Txosten horrek oinarri eta gida

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

txosten indibidual batean ordenatzen
gisa balio du familiei banakako
elkarrizketetan eskaintzen diegun
ahozko informaziorako, eta artxibatuta
geratzen da.
Ikasturte amaierako memorian jasotzen
dira gure hasierako lehentasunen
gauzatze-maila eta horren ondoriozko
hurrengo ikasturterako hobekuntzaproposamenak.

dena aldatzeko.
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