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1.- Sarrera
Une honetan, deseskalatzeko planaren 3. fasea gainditu dela adierazten duen
Lehendakariaren 14/2020 Dekretua argitaratu ondoren, alarma-egoeraren esparruan
hartutako neurriak indarrik gabe utzi dira, eta normaltasun berrirako sarrera ezarri da;
eta Osasun sailburuaren ekainaren 18ko Agindua ere, COVID-19k eragindako osasundelarik, normaltasun berri baterako trantsizioa egiteko Planaren 3. fasea gainditurik,
beharrezko gertatzen da jarraibide berriak ezartzea, Zubi Zaharra Ikastolan garatu
beharreko jarduera nagusiak bideratzeko eta, horrela, ikasturte-hasierako antolaketan
kontuan hartzeko; hortaz, protokolo honen zergatia eta izaera, hasierako edozein
eszenatokiri eta gertaeren bilakaeraren mende egon litezkeen balizko eszenatokialdaketei behar bezala erantzuteko.
Protokolo honen xedea aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera garatzea da, pertsonen
segurtasun eta osasun-baldintzak bermatuz, hots, gure ikasleek kalitatezko hezkuntza
segurtasun eta osasun-baldintzetan izateko duten eskubidea bermatzea. Protokolo
honetan, abian jarri beharreko antolaketa eta higiene neurri batzuk eta neurri teknikoak
zerrendatzen dira.
Honako helburuetan bereiziko da aipatutako xede nagusia:
1/Irakaskuntza presentziala berrabiaraztea, pertsonen segurtasun- eta osasunbaldintzak bermatuz.
2) Ikastolan COVID-19ren prebentzioa egin, detekzio goiztiarra eta kontrola ziurtatzea,
birusa kutsatzea eta zabaltzea saihestuz.
3) COVID-19ren aurrean, ikastolako langileen osasuna bermatzeko prebentzio-neurriak
eta jarduerak ezagutaraztea, ikasleen zein ikastolako langileen osasuna bermatze aldera
4) Alerta zaintzea eta mantentzea, neurrien izaera dinamikoa aintzat hartuz eta osasunagintariek ezarritako jarraibideen arabera eguneratu daitezkeela kontuan izanik.
5) Kontsulta, elkarrizketa eta koordinazio-estrategia bat aktibatzea ikastolan jardueradinamikarekin zerikusia duten esparruetan.
6) Material ezberdinak, tresnak eta plataforma ezberdinak mantendu eta erabili,
irakaskuntza presentzialarekin jarraitu ahal izateko, kontutan izanik egoera
epidemiologikoa eta Osasun Sailaren gomedioak.
Protokoloak izaera bizia du; hortaz, osasun-agintariek ezarritako jarraibideen arabera
eguneratuko da une oro.
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2.- Agertoki posibleak
2020-2021 ikasturtearen hasierari begira, eta osasun-egoeraren arabera, hezkuntzajarduera ondoko hiru jokalekuetan gara litezke:
1. agertokia: lehen normaltasun-agertoki bat, non datu epidemiologikoek eta osasunagintarien gomendioek aukera emango luketen aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera
modu normalizatuan garatzeko.
Ikasturtea irailean hasiko da, aurrez aurre, etapa eta maila guztietan. Eskola Kontseiluak
onarturiko Eskola egutegian adierazten den bezala, aurrez aurreko hezkuntza-jardueran
segurtasun- eta osasun-neurri batzuei eutsiko zaie, betiere Osasun Saileko agintarien
jarraibideei eutsiz. Beste agertoki batzuetara igarotzea ahalbidetuko duten neurriak
hartuko dira eta prestatuta egon beharko da horretarako. Ikasleak artatzea xede duten
neurriak, ikasleen abiapuntua eta ikasturte akademikoaren jomuga aintzat hartuz.
Antolakuntza izaerako ohiturak edo arauak sortzea xede duten neurriak ere aplikatuko
dira.
2. agertokia: tarteko bigarren jokaleku bat, osasun-egoerak prebentzio-neurriak
gomendatzen dituena, ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez antolatzera
behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa txandakatu eta
aldi berean egin ahal izateko. Bigarren agertokian etapa(bereziki Haur Hezkuntza eta
Lehen Mailako Hezkuntza 2 edo 3. Mailara artekoa) batzuen presentzialtasuna lehenetsi
beharko da, eta hainbat neurri hartu beharko dira irakaskuntzaren eta espazioen
antolamenduari, distantziei, norberaren eta ingurunearen higieneari eta abarri
dagokienez.
Bigarren agertoki honetan, Zubi Zaharra ikastolan HH eta LMHko lehenengo zikloko
ikasleriaren aurrez-aurreko eskolak lehenetsiko dira. Halaber, HPB ikasleria eta egoera
zaurgarrian dagoen ikasleriaren aurrez-aurreko eskolak lehenetsiko dira.
3. agertokia: Hirugarren eszenatokiak konfinamendua eta ikasgelaz kanpoko hezkuntzajarduera ekarriko ditu. Kasu honetan, beste behin, eta osasun arloko agintariek ezarri
dituzten neurrien arabera, antolakuntza eta eskolako langileen presentzia arautzeko
neurriak hartuko dira, ikasleen hezkuntza-jarduerak ez dezan inolako etenik izan.
Hirugarren agertoki honetan ere, Zubi Zaharra ikastolan HH eta LMHko lehenengo
zikloko ikasleriaren aurrez-aurreko eskolak lehenetsiko dira. Halaber, HPB ikasleria eta
egoera zaurgarria dagoen ikasleriaren aurrez-aurreko eskolak lehenetsiko dira.
Agertoki honetan izanda, ikasleri orok baliabide digitalak dituela bermatu beharko du
ikastolak; hortaz, iraileko 1. astean informazioa jaso beharko da eta laguntzak esleitzen
joan.
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3.- Higiene neurriak
Prebentziorako, behar-beharrezkoa da ikasleen eta Ikastolako langileen -irakasle,
begirale, zerbitzuetako edo garbiketako langileak…- zein eskola-barrutiko higieneneurriak areagotzea. Neurri horiek eraginkorrak izan daitezen, Ikastolak dagokion
plangintza egin beharko du.
Bereziki zainduko da garbiketa eta desinfekzioa, garbiketa-programa trinko baten bidez.
Era berean, espazioen aireztapen naturala eta mekanikoa areagotuko da, barruko airea
berritzen laguntzeko, ahal den neurrian kanpoko airearekin lan eginez.
Norbera babesteko neurriak zein instalazioak garbitu eta desinfektatzeko prebentzioneurriak “Covid-19ren aurrean, Laneko arriskuen prebentziorako neurriak” izeneko
dokumentuan jasota daude.
3.1.- Ikastolako espazioen garbiketa

ZER
1/Ikasgela komuneko
altzariak: aulkiak, mahaiak ,
argi-giltzak, kuxinak,
koltxonetak, teknologia

NOIZ

NORK

GARBIKETARAKO
PRODUKTUA

-Saio bakoitzaren -Arloko irakasleek -Xaboidun
bukaeran.
eta ikasleek
oihala

esku-

Eskola-jardunaren
bukaeran:
-13:00etan
-14:30an
-16:30an.

esku-

ikasgela, musika ikasgela,
psikomotrizitate ikasgela eta
laborategia

2/Ohiko ikasgelako altzariak:

norbanako mahaia eta aulkia

-Arloko irakasleek -Xaboidun
eta ikasleek
oihala

4

3.2.- Ikastolako ekipamendu eta altzarien garbiketa
ZER

NOIZ

NORK

GARBIKETARAKO
PRODUKTUA

Argi-giltzak

Saioaren
bukaeran

Arloko irakasleek

Xaboidun eskuoihala

Ikasgelako eskulekuak

Atea
ixteko Arloko irakasleek
mementoan:

Xaboidun eskuoihala

Jolasaldian, eguerdian
eta arratsaldean

Komuna
ikasmaterialgintza:
HH 1. zikloa:
jostailu handiak.

den

ipuinak eta Jardueraren
bukaeran

Arloko irakaslea

Xaboidun eskuoihala

HH 2. zikloa: ipuinak eta Jardueraren
material handia: eraikuntzak, bukaeran
mate eta hizkuntza materiala.

Arloko irakaslea

Xaboidun eskuoihala

LMH
1.
maila:
Kimu Jardueraren
proiektuaren
materiala, bukaeran
ipuinak, jolasak, infogelako
ordenagailuak.
LMH 2. mailatik DBH4ra: Jardueraren
infogelako
ordenagailuak, bukaeran
chromebook-ak,
ipuinak,
jolasak, hiztegiak.

Arloko irakaslea

Xaboidun eskuoihala

Xaboidun eskuArloko irakaslea eta oihala
ikaslea

Arnas higienea:
Eskola-orduko saio ezberdinen artean bost minutuko tartea emango da ikasgela
aireztatzeko. Hortaz, eguneko saioko azken BOST MINUTUETAN ikasgelako leihoak
zabalduko dira.
Leiho zabaltzearen ardura saioa bukatzen duen irakaslearena izango da. Tarte hauetan
ikasleria ez da INOIZ BAKARRIK IZANGO.
Eskola orduetan ikasgelako ateak BETI ZABALIK egongo dira.
Norbera babesteko neurriak zein instalazioak garbitu eta desinfektatzeko prebentzioneurriak “Covid-19ren aurrean, Laneko arriskuen prebentziorako neurriak” izeneko
dokumentuan jasota daude.

5

3.3.- Norbanako higienea: eskuen garbiketa
Eskuek gainazaletik birusa transmititzeko duten gaitasuna dela eta, hauen higienea asko
zaintzeko aspektua izango da. Ikastaldeko tutoreek higiene eta prebentzio ohiturak
landuko dituzte dagokien ikasleekin. Honetaz gain, 2020/2021 ikasturteko Urteko
Planean “Osasunerako Hezkuntza” garatzeko unitate didaktikoa gehituko da.

IKASMAILA

NOIZ

NON

PRODUKTUA

NORK

-sarrerak
-irteerak
-tutoreek
estimatutakoan.

-Ikastola
sarreran

-Xaboidun
eskuoihala
-xaboia eta ura

saioa
ematen
duen
irakasleak

HH3-HH5

-sarrerak
-irteerak
-jolasaldira
joan
aurretik eta ostean
-komunera
joan
aurretik eta ostean
-txokoen bukaeran

-frontoian:
-Xaboidun
markak islatuta eskuoihala
izango dira.
-xaboia eta ura
-ikasgelan
eta
komunean
-ikasgelan

saioa
ematen
duen
irakasleak

-aurreko
-Gel
hidrojolastokian:
alkoholikoa
markak islatuta -xaboia eta ura
dauden lekuan.

saioa
ematen
duen
irakasleak

LMH1-LMH3

-sarrerak
-irteerak
-jolasaldira
joan
aurretik eta ostean
-komunera
joan
aurretik eta ostean
-igerilekura joan
aurretik
eta
ostean.
-ikasgelaz
aldatzerakoan
-sarrerak
-irteerak
-jolasaldira
joan
aurretik eta ostean
-komunera
joan
aurretik eta ostean
-ikasgelaz
aldatzerakoan

-frontoian:
-Gel
hidro- saioa
markak islatuta alkoholikoa
ematen
izango dira.
-xaboia eta ura duen
irakasleak
-ikasgelan,
ikastolako
komunean eta
igerilekuko
komunean

HH0-2

LMH4-LMH6

-ikasgelan,
ikastolako
komunean
igerilekuko
komunean

eta
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DBH1-DBH4

-sarrerak
-irteerak
-jolasaldira
joan
aurretik eta ostean
-komunera
joan
aurretik eta ostean
-ikasgelaz
aldatzerakoan

-frontoian:
-Gel
hidro- saioa
markak islatuta alkoholikoa
ematen
izango dira.
-xaboia eta ura duen
irakasleak
-ikasgelan,
ikastolako
komunean eta
igerilekuko
komunean

4.- Maskarak
Maskara erabiliko da, ekainaren 9ko 21/2020 Legegintzako Errege Dekretuan
(prebentzio- eta higiene-neurriei buruzkoa) 6. artikulua ezarritakoaren arabera, eta
pertsonen arteko distantzia 1,5 metrotik gorakoa ezin denean eman. Populazio
osasuntsuarentzat gomendatutako maskara higienikoa izango da, eta ahal den guztietan
berrerabilgarria. Ikastolak maskarak izango ditu irakasleentzat eta ikastolako
langileentzat.
Zubi Zaharra Ikastolak, higiene eta segurtasun neurriak betetzen dituzten maskarak
dohainik banatuko ditu ikasturteko lehen eskola egunean LMH1etik DBH4ra bitartean.
Maskara hauek FFP2 motakoak izango dira eta 110 alditan garbitzeko modukoak dira
(hauen ezaugarriak eranskinetan erantsita doaz). Behin maskara hauek galduta edo
ezin erabilita, ikasleek nork bere musukoa ekarri beharko du.

Ikasleei dagokienez:
▪ Haur Hezkuntza: Musukoaren erabilera ez da derrigorrezkoa izango.
▪ Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera: 1,5 metroko distantzia lagunen artean
bermatzea ezinezkoa den guztietan, musukoa erabili beharko da. Printzipioz,
eskola orduetan musukoa erabiltzea aurreikusteen da. Baldintzen arabera,
mementoko salbuespenak egon daitezke. Behin-betiko salbuespenak: heziketa
fisikoko eskola-orduetan eta jolasaldietan lagun arteko 1,5 m babes-distantziak
bermatzen badira.
▪ Eskola-garraio kolektiboan ere nahitaez erabili beharko da, 6 urtetik aurrera.
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Musukoen erabilera ikastaldeko tutore berak azalduko du lehenengo eskola egunean
“osasunerako hezkuntza” deituriko unitate didaktikoaren barruan. Halaber, Ikastolan
ikasleriaren higiene neurriak bete errazte aldera, horma-irudi eta seinaletika atsegina
adieraziko da espazio adierazgarrietan.
Irakasleei dagokienez:
▪

▪
▪
▪
▪

Haur Hezkuntzako etapa: orokorrean, maskararen erabilera borondatezkoa
izango da bizikidetza-talde egonkorrean gaudenean. Talde horretatik at
derrigorrez erabili beharko da, ezinezkoa bada lagunen arteko 1,5 metroko
distantzia bermatzea.
Lehen Hezkuntzako etapa: derrigorrez erabili beharko da, ezinezkoa bada
lagunen arteko 1,5 metroko distantzia bermatu.
DBHko etapa: derrigorrez erabili beharko da, ezinezkoa bada lagunen arteko 1,5
metroko distantzia bermatu.
Ikastolako bestelako irakaslegoa eta pertsonalgoa: derrigorrez erabili beharko
da, ezinezkoa bada lagunen arteko 1,5 metroko distantzia bermatu.
Maskara motari dagokionez, higienikoa izango da, laneko arriskuak prebenitzeko
zerbitzuak bestelakorik agindu ezean.

Guraso zein legezko tutoreei dagokienez:
▪

Ikastolan sartzen den edozein guraso zein laguntzaile, bai patioetan edo
Ikastolako eraikuntzetan ere, maskara derrigorrez erabili beharko du, ezinezkoa
bada lagunen arteko 1,5 metroko distantzia bermatu.

5.- Tenperaturaren neurketa
Ikastolak, egunero etortzen diren ikasleei tenperatura hartuko die.
Hau dela eta, bereziki gomendatzen zaie familiei tenperatura etxean hartua izan dadin
eta modu horretan Ikastola sarreran arazoak egotea ekidituko dugu eta bereziki, 37.1
edo goragoko tenperatura bat aurkituz gero, familiak ikaslearen bila etortzea ekidituko
dugu.
Azpimarratu beharra dago Ikastolara egunero bertaratzen diren lagun guztiek ondoko
sintomen –edo ondoko sintoma hauetako batzuen- agerpena zaindu beharko dutela:
37.1 gradutik gorako tenperatura, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa hartzeko
zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea. Horrelakorik sumatuz gero, etxean gelditu
eta beren osasun-zentrora deitu beharko dute.
Tenperatura eraikinetan sartu aurretik hartuko da horretara zuzenduriko irakasle
batzuen bidez bekokirako ABS kontakturik gabeko termometro infragorri baten bidez.
Aurreko patioan Lehen Hezkuntza 1, 2 eta 3 mailak. Atzeko patioan Lehen Hezkuntza
4,5,6, mailak eta Bigarren Hezkuntza. Ikus eranskina azken orraildetan.
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37.1 edo gorako tenperatura eman duen ikaslea, Haur Hezkuntzako 1 zikloko
psikomotrizitate gelara eramango da (frontoi ondoko gela, behe solairua eraikin berria).
Hor bigarren irakurketa bat egingo zaio hor dagoen arduradunaren eskutik. Bigarren
aldiz 37.1 edo gorako tenperatura eman badu Idazkaritza ohartaraziko da eta azken hau
bere guraso zein legezko tutoreekin harremanetan jarriko dira umea jasoa izan dadin.
Idazkaritzan inor ere ez egotekotan, Zuzendaritza ohartaraziko da eta hauek guraso zein
legezko tutoreekin harremanetan jarriko dira umea jasoa izan dadin.
Bere ohiko sarrera txandako ordutegira berandu datorren, arretaz puntu hori
protokoloan aztertu, zuzenean Haur Hezkuntzako 1 zikloko psikomotrizitate gelara
joango da (frontoi ondoko gela, behe solairua eraikin berria) hor dagoen arduradunak
tenperatura hartzeko. 37.1 edo goragoko tenperatura izanez gero gela horretan
geratuko da eta protokolo honekin jarraituko da eta aldiz 37.1 azpitik ematen badu
Idazkaritza edo Zuzendaritza ohartaraziko da ikaslea bere gelaraino laguntzeko. Ikaslego
hau gela honetan bere eskuak gel hidro- alkolikoarekin garbituko ditu.
Familiaren batek umearen bila ez etortzekotan, ikasle hau ezingo da egon bere ohiko
gelan eta beraz isolatuta jarraituko du Haur hezkuntzako 1 zikloko pismokotrizitate
gelan. Oso garrantzitsua da familiek aurretik izendatuta izatea konfiantzazko lagunak
beraien seme-alabak jasoak izan daitezen edo aurretik tenperatura hartua izatea
honelako arazoak ekiditeko. Hortaz, egun honetan psikomotriztate gelak bere izaeraren
funtzioak galduko ditu ohiko gela lektibo batean bihurtuz. Eguna bukatuta, garbitua
izango da.
Behin ikaslea jasota, egunean zehar, ikasle horren tutorea ikaslearen familiarekin
harremanetan jarriko da ikaslearen egoeraren berri izateko eta komenigarria ikusten
den kasuetan bere garapen akademikoarekin aurrera egiten jarraitzeko jarraibideak
helaraziko zaizkio.
Hemendik aurrera, ondorengo protokoloko 6. Puntuan datorrena aplikatuko zaio “zer
egin gaixotasunaren sintomak antzemanez gero”.
Garraioa: autobusean sartu aurretik, autobuseko begiraleak tenperatura hartuko die.
37.1 edo goragoko tenperatura izanez gero ezingo dira autobusera igo eta geltokira
eraman dien pertsonarekin geratuko dira. Geltokira bakarrik joan izanez gero, ikaslea
autobusera igoko eta Ikastolara heltzean Haur Hezkuntza 1 zikloko psimotrizitate gelara
joango da begiralearen laguntzarekin. Protokoloarekin jarraituko da. Ikaslego hau
autobusera igo baino lehen bere eskuak gel hidro- alkolikoarekin garbituko ditu.
Ohar oso garrantzitsua: ez da nahastu behar tenperatu altua COVID gaixotasunarekin.
Ikastolak neurri guzti hauek hartzen ditu ahalik eta ingurune seguruena lortzeko baina
jakinda sintoma gabekoak ez dituela detektatuko eta beraz oso garrantzitsua da,
tenperatura altuaz gain, Ikastolara egunero bertaratzen diren lagun guztiek ondoko
sintomen –edo ondoko sintoma hauetako batzuen- agerpena zaindu beharko dutela:
37.1 gradutik edo gorako tenperatura, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa hartzeko
zailtasuna, usainik edo dastamenik ez izatea. Horrelakorik sumatuz gero, etxean gelditu
eta beren osasun-zentrora deitu beharko dute.
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6.- Zer egin gaixotasunaren sintomak
antzemanez gero.
a) COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo langileak
ez dira eskolara bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID-19a diagnostikatu
zaielako isolatuta dauden guztiak, ez eta COVID-19aren sintomak agertzen dituen edo
diagnostikoa jaso duen lagunen batekin harreman estuan egon delako etxean
berrogeialdian dagoen lagun oro ere.
b) Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo tutoreek
horren berri emango diete ikastolako zuzendaritzari eta seme edo alaba etxean
mantendu beharko dute. Ikastolako zuzendaritzak Osasun sailarekin harremanetan
jarriko da eta beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu.
c) Zehazki, gaitzaren sintomak antzemanez gero (tenperatura altua, eztula, arnasa
hartzeko zailtasuna…), eskolak seme-alaba jasotzea eskatuko dio familiari, gehienbat
ikaslea
adingabea denean. Familiak osasun-zentrora deitu beharko du eta bertan aztertuko da
ikaslearen egoera. Balorazioa izan arte, pertsona hori isolatuta mantenduko da.
d) Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola utzi eta
etxera joango da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu.
e) Haur edo irakasleren batek Covid-19n positibo emanez gero, kontaktutzat hartuko da
gainerako ikasgela edo taldea, haurrak zaintzeko edo hezteko ingurunean, eta etxeko
berrogeialdia egin beharko du 14 egunez, azken kontaktua izan den egunetik zenbatzen
hasita. Osasun Sailaren SARS-Cov koronabirusa zaintzeko protokoloari jarraituko zaio
eta zaintza epidemiologikoko unitatea izango da.

7.- Aurrez-aurreko irakaskuntza-jarduera
garatzeko jarraibideak.
7.1.- Prebentzio-neurri orokorrak
Oinarrizko prebentzio-erreferentzietatik abiatuta,
ikasturtearen hasierari begira, 1. agertokian:
▪

orokorrean

eta

2020-2021

Orokorrean, 1,5 metroko distantzia mantenduko da lagunen artean, eskolan
lagunen artean gertatzen diren elkarrekintza guztietan. Aipatu segurtasundistantzia hori mantentzea ezinezkoa denean, higiene-neurri egokiak ezarriko
dira kutsatzeak saihesteko. Azken neurri horien artean dago musukoen erabilera.
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▪

Haur Hezkuntzako 1 mailatik Lehen hezkuntzako 2. maila arte, talde
egonkorrak sortuko dira, hauek tutorearekin batera bizikidetza-talde
egonkorrak osatuko dituzte eta gainontzeko ikastaldeetan talde egonkorren
ezaugarriak garatuko dira.
Talde horietako kideek elkarren artean sozializatu eta elkarreragin dezakete,
pertsonen arteko distantzia zorrotz mantendu beharrik gabe. Bizikidetza-talde
egonkor horiek ikastetxeko beste talde batzuekiko elkarrekintza saihestu
beharko dute, kontaktu kopurua ahalik eta gehien mugatuz, eta horrek ez luke
1,5 metroko pertsonen arteko distantzia gorde beharra nahitaezko bihurtuko.

▪

Aurrez aurreko irakaskuntza bermatuko zaie ikasle guztiei. Ikasleen zati baten
bertaratzea lehenetsi beharko balitz (pandemiaren bilakaeragatik edo 2. eta/edo
3. agertokietara igarotzeko beharragatik), hasierako maila eta etapek (haur eta
lehen hezkuntzak) izango dute lehentasuna. Era berean, ikaslerik zaurgarrienen
edota zailtasunik gehien dutenen presentzialtasunari ere eutsiko zaio.

7.2.- Antolakuntza izaerako-neurri orokorrak
Neurri hauek osasun zein hezkuntza agintariek emandako irizpideei erantzuten diete eta
pertsonen arteko distantzia errespetatzea zein pilaketak ekidin du helburu. Hortaz,
azpimarratu beharreko alderdiak:
1.
2.
3.
4.

Eskola-jardunaldiaren hasiera eta amaiera: hau mailakatuko da.
Sarrera zatikatua antolatzea: sarrera ezberdinak ahalbideratzea.
Pasabide eta igarobide komunetan segurtasun distantzia bermatu.
Fluxu- eta zirkulazio-noranzkoen adierazpena eta murrizketa. Ahalegina egingo
da ikasle-taldeek ikastolan egiten dituzten joan-etorriak ahalik eta gehien
murrizten.

7.2.1.- SARRERA ORDUTEGIAK: ETAPAKA
Garapen motorikoa aintzat hartuta, Ikastolara sartuko diren familia bakarrak HH
etapako 1. ziklokoak izango dira. Hauek musukoak jantzita eta, sartu aurretik, gel hidroalkoholikoa botako dute.
Ikasleren bat ikastolara berandu ailegatzekotan, zuzenean Haur Hezkuntzako 1 zikloko
psikomotrizitate gelara joango da (frontoi ondoko gela, behe solairua eraikin berria) hor
dagoen arduradunak tenperatura hartzeko. Ikaslego hau gela honetan bere eskuak gel
hidro- alkolikoarekin garbituko ditu.
Familiaren batek umearen bila ez etortzekotan, ikasle hau ezingo da egon bere ohiko
gelan eta beraz isolatuta jarraituko du Haur hezkuntzako 1 zikloko pismokotrizitate
gelan. Oso garrantzitsua da familiek aurretik izendatuta izatea konfiantzazko lagunak
beraien seme-alabak jasoak izan daitezen edo aurretik tenperatura hartua izatea
honelako arazoak ekiditeko. Hortaz, egun honetan psikomotriztate gelak bere izaeraren
funtzioak galduko ditu ohiko gela lektibo batean bihurtuz.
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Zentrorako SARRERAK ordenatuta eta, behar izanez gero, mailakatuta eduki beharko
dira, pilaketak saihesteko. Hortaz, jarraian doazen ordutegiak derrigorrez beteko dira:
a) Bigarren Hezkuntzako aurkezpen eguna, soilik irailaren 7an. Soilik egun honetarako
honako jarraibideak jarraituko dituzte Bigarren Hezkuntzako ikasleak. Bestelako
egunetarako b) zatian oinarritu beharko dira.
Taldea

Sarrerazko erreferentzia ordutegia: 12:00

DBH 1 maila

11:35 Frontoitik

DBH 2 maila

11:45 Frontoitik

DBH 3 maila

11:55 Frontoitik

DBH 4 maila

12:05 Frontoitik

Jarraibideak:
1. Bigarren Hezkuntzako ikasleak, etxetik musukoak jarrita etorri beharko dira
Ikastolara.
2. Ikasleak aurreko patiotik ikastolan sartuko dira horko atsedenaldia bukatuta
izanik, zuzenean atzeko patiora joango dira. Bertan, bakoitza bere ilaran,
tenperatura hartuko zaie eta eskuak dagokion xaboiarekin garbituko dituzte.
3. Tenperatura eta eskuen garbiketa beraien tutoreak eta Bigarren Hezkuntzako
beste irakasle batek lagundurik egingo dute.
4. Behin hau eginda eta ikasle guztiek 37.1 beherako tenperatura izanik, beraien
tutorearekin dagokion gelara hurbilduko dira eta aurkezpen eguna burutuko
dute.
5. Ikasleren batek 37.1 edo goragoko tenperatura izanik, psikomotrizitate gelara
(frontoi ondoko gela, behe solairua eraikin berria) zuzenduko da eta hor zaintza
dagoen irakasleak bigarren irakurketa bat egingo dio. Berriro ere 37.1 edo
goragoko tenperatura ematen badu, ikaslea ezingo da Ikastolan sartu eta
Idazkaritzara zuzendu beharko da idazkariak etxera deitu dezan eta guraso edo
legezko tutoreei horren berri emateko..
6. Ikasleren batek bere sarrera txandara berandu ailegatuz gero, zuzenean
psikomotrizitate gelara zuzenduko da eta hor dagoen irakasleak tenperatura
irakurketa egingo dio eta ikasleak eskuen garbiketa egingo du. Berandutze ordua
12:05 gainditzekotan, ikaslea ezingo da Ikastolan sartu eta Idazkaritzara zuzendu
beharko da idazkariak etxera deitu dezan eta guraso edo legezko tutoreei horren
berri emateko.
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b) Haur Hezkuntza, Lehen Mailako Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak
(irailaren 8tik aurrera DBH), jarraitu beharreko sarrera ordutegiak kurtso osoan
zehar. Autobus zerbitzuaren erabiltzaileak salbu, hauetarako ikusi protokolo 9.
puntua.
Taldea
HH 0, 1 eta 2 urte
Eskola egutegia
HH 0, 1 eta 2 urte
Haurtzaindegi
egutegia zabala

Sarrerak Erreferentziazko ordutegia: 9:00

Sarrera Nondik

09:05

Idazkaritzatik

Idazkaritza sarreratik bat egiten ez duen
bestelako edozein ordutegi. 8:30-9:00
ezingo dituzte umeak ekarri, beraz 8:30
aurretik edo 9:05 ostean izan beharko da.

Idazkaritzatik

Taldea

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 9:00

Sarrerak
Erreferentziazko
ordutegia: 15:00

Sarrera Nondik

HH 3 urte

09:20 *ikusi irudia eranskinetan

15:10

Frontoitik

HH 4 urte

09:10 *ikusi irudia eranskinetan

15:05

Frontoitik

HH5 urte

09:00*ikusi irudia eranskinetan

15:00

Frontoitik

Ohar garrantzitsua: Dagokion irakasleak, ikasleak Ikastolako frontoiko atzeko patioko atetik
sartu baino lehen, aztertu beharko du eskailera horretan dagoen pertsona fluxua. Eskailera
oztopatuta badago edo aurretik talderen bat badago, erabat debekatuta dago beste talderen
bat eskailera horietan sartzea.

Taldea

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 9:00

Sarrerak
Erreferentziazko
ordutegia: 15:00

Sarrera
Nondik

LMH 1 maila

8:50 *ikusi irudia eranskinetan

15:00

Idazkaritzatik

LMH 2 maila

8:40 *ikusi irudia eranskinetan

14:55

Idazkaritzatik

LMH 3 maila

8:30 *ikusi irudia eranskinetan

14:50

Idazkaritzatik
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Ohar garrantzitsua: Dagokion irakasleak, ikasleak Ikastolako idazkaritzako aurreko patioko
atetik sartu baino lehen, aztertu beharko du eskailera horretan dagoen pertsona fluxua.
Eskailera oztopatuta badago edo aurretik talderen bat badago, erabat debekatuta dago beste
talderen bat eskailera horietan sartzea.

Taldea

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 9:00

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 15:00

LMH 4 maila

8:50 Frontoitik

15:00 Gaztelu kaletik

LMH 5 maila

8:40 Frontoitik

14:55 Gaztelu kaletik

LMH 6 maila

8:30 Frontoitik

14:50 Gaztelu kaletik

Ohar garrantzitsua: Dagokion irakasleak, ikasleak Ikastolako frontoiko atzeko patioko atetik
sartu baino lehen, aztertu beharko du eskailera horretan dagoen pertsona fluxua. Eskailera
oztopatuta badago edo aurretik talderen bat badago, erabat debekatuta dago beste talderen
bat eskailera horietan sartzea.

Taldea

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 8:30

Sarrerak Erreferentziazko
ordutegia: 14:30

DBH 1 maila

8:20 Frontoitik

14:30 Gaztelu kaletik

DBH 2 maila

8:15 Frontoitik

14:25 Gaztelu kaletik

DBH 3 maila

8:10 Frontoitik

14:20 Gaztelu kaletik

DBH 4 maila

8:05 Frontoitik

14:15 Gaztelu kaletik

Ohar garrantzitsua: Dagokion irakasleak, ikasleak Ikastolako frontoiko atzeko patioko atetik
sartu baino lehen, aztertu beharko du eskailera horretan dagoen pertsona fluxua. Eskailera
oztopatuta badago edo aurretik talderen bat badago, erabat debekatuta dago beste talderen
bat eskailera horietan sartzea.

7.2.2.- IRTEERA ORDUTEGIAK: ETAPAKA
Zentrorako IRTEERAK ordenatuta eta, behar izanez gero, mailakatuta eduki beharko
dira, pilaketak saihesteko. Hortaz, jarraian doazen ordutegiak derrigorrez beteko dira:
Taldea
HH 0, 1 eta 2 urte
Eskola egutegia

Irteerak Erreferentziazko ordutegia: 13:00

Irteera Nondik

13:05

Idazkaritzatik
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HH 0, 1 eta 2 urte
Haurtzaindegi
egutegia zabala

Idazkaritza irteeratik bat egiten ez duen
bestelako edozein ordutegi

Idazkaritzatik

Taldea

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 13:00

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 16:30

Irteera Nondik

HH 3 urte

12:30

16:20

Frontoitik

HH 4 urte

12:40

16:25

Frontoitik

HH5 urte

12:50

16:30

Frontoitik

Taldea

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 13:00

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 16:30

Irteera Nondik

LMH 1 maila

12:50

16:20

Idazkaritzatik

LMH 2 maila

12:55

16:25

Idazkaritzatik

LMH 3 maila

13:00

16:30

Idazkaritzatik

Taldea

LMH 4
maila

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 13:00

Irteerak Erreferentziazko
ordutegia: 16:30

Irteera Nondik
k/ Gaztelu

12:50

16:20

*emergentziazko
atea
k/ Gaztelu

LMH 5
maila

12:55

16:25

LMH 6
maila

13:00

16:30

*emergentziazko
atea

k/ Gaztelu
*emergentziazko
atea

*Oharra: beraien umeak jasotzera datozen gurasoei, lagun arteko 1,5m tartea zaintzea
eskatzen zaie eta maskaren erabilpena.
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Irteerak
Erreferentziazko
ordutegia: 13:00

Taldea

Irteera
Erreferentziazko
ordutegia: 14:30

Irteera
Erreferentziazko
ordutegia: 16:30

Irteera
Nondik
k/ Gaztelu

DBH 1 maila

13:10

14:30

16:40

*emergentzi
azko atea
k/ Gaztelu

DBH 2 maila

13:10

14:30

16:40

*emergentzi
azko atea
k/ Gaztelu

DBH 3 maila

13:05

14:25

16:35

*emergentzi
azko atea
k/ Gaztelu

DBH 4 maila

13:05

14:25

16:35

*emergentzi
azko atea

*Oharrak: beraien umeak jasotzera datozen gurasoei, lagun arteko 1,5m tartea zaintzea
eskatzen zaie eta maskaren erabilpena.
▪

Jantoki irteerak, asteazkenak:
Taldea

Irteerak Erreferentziazko ordutegia: 15:00

Irteera Nondik

HH 3 urte

14:50

idazkaritzatik

HH 4 urte

14:55

idazkaritzatik

HH 5 urte

15:00

idazkaritzatik

Taldea

Irteerak Erreferentziazko ordutegia: 15:00

Irteera Nondik

LMH 1 maila

14:50

frontoitik

LMH 2 maila

14:55

frontoitik

LMH 3 maila

15:00

frontoitik
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Taldea

Irteerak Erreferentziazko ordutegia: 15:00

Irteera Nondik

LMH 4 maila

14:50

Aurreko patioa

LMH 5 maila

14:55

Aurreko patioa

LMH 6 maila

15:00

Aurreko patioa

Taldea

Irteerak Erreferentziazko ordutegia: 15:00

Irteera Nondik

DBH 1 maila

15:05

Aurreko patioa

DBH 2 maila

15:05

Aurreko patioa

DBH 3 maila

15:10

Aurreko patioa

DBH 4 maila

15:10

Aurreko patioa

7.3.- Ordutegiak eta malguketa
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2008ko martxoaren 10eko Aginduan
ezarritakoaren arabera, Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetan ikasle guztiek jasoko
duten zuzeneko irakaskuntzarako ordu- eta egun-kopuru minimoa 875 eta 175 izango
dira, hurrenez hurren. Derrigorrezko Hezkuntzari dagokionez, 175 egun eta 1050
orduko minimoak izango dira.
1. agertokian, etapa eta ikasturte guztiak modalitate presentzialean izango dira Eskola
Kontseiluak onartu duen bezala.
2. agertokian, Haur eta Lehen Hezkuntzako etapen irakaskuntza presentziala
lehenetsiko da, goizeko ordutegian, bai eta ikasle kalteberen eta zailtasun gehienekoena
ere.
Malgutasuna behar da espazioak eta denborak antolatzeko, egoerei eta familiakontziliaziorako beharrei erantzuteko. Beharrezkoa denean, Ikastolak irekitzeko
ordutegiak zabaldu litezke indargarri-jardueretarako, eskolaz kanpokoetarako,
sozializaziorako, prestakuntzarako eta zentroak egokitzat jotzen dituenerako. Azken
batean, eta Euskadiko Eskola Kontseiluak gomendatzen duenez, denborak antolatzeko
formula berriak eta sortzaileak bilatu beharko dira, ikasle guztien beharrei erantzuten
zaiela bermatzeko.
Kasu batzuetan baliteke zentrora ikasgelako talde guztiarekin bertaratu behar ez izatea;
beraz, garrantzitsua izango da arretarako formula malguak aurreikustea, arlo
bakoitzerako araututako ordu ofizialen konputu osoa aintzat hartuta.
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3. agertokiaren kasuan, nahiz eta irakaskuntza ez-presentzialaren jarduera izan, ikasleak
telematikoki konektatzeko ordutegi zehatz batzuk ezarriko dira, hezkuntza-jardueraren
erritmoari eta jarraipenari eusteko, eta ikasgelara bertaratzen ez diren ikasleek
erreferentzia gisa beren talderako edo ikasgelarako ezarritako ordutegia izango dute.
7.4.- Jolaserako aldiak
Ikasturte-hasieratik, 1. agertokian, jolaserako aldiak ahalik eta ikasle-kopuru txikienak
aldi berean batzeko moduan antolatuko dira, pilaketarik egon ez dadin; horretarako,
jolas espazioak areagotuko dira (Balmasedako espazio publikoak erabiliko dira), eta
talde egonkorrek ikasle-taldeen ordu eta espazio berean topo ez egiteko irizpidea
nagusituko da.
Guzti hau aurrera eramateko, Ikastolako irakasleko osoa jolasaldiko zaintza guztietan
parte hartuko du, txanda bidezko zaintzak desagerraraziz.
Eguraldiak baimentzen duen heinean, espazio irekiak hobetsiko dira une oro.

ORDUTEGIA

IKASTALDEA

BALIZKO
ESPAZIO
IREKIAK

BALIZKO
ESPAZIO
ITXIAK

ZAINTZA
ARDURADUNAK

10:15-10:30

HH 0-3 ZIKLOA

Aurreko eta
atzeko
jolasaldiak

-ikastolako
pilotalekua
-udal
pilotalekua
-ikasgelak
-pasabideak
-Psikomo gela

Gela
bakoitzeko
tutorea

10:30-11:00

LMH1A
LMH1B
LMH2A
LMH2B
LMH3A
LMH3B

-Aurreko
jolastokia
-Patioen arteko
tarteko patiopasabidea
-Seberin
Enparantza
-Parke handia
-Horkasitas
jauregiko
lorategia
-El Calvario
enparantza
-San Juan
enparantza
-B lorategia

-Ikastolako
pilotalekua
-Udal
pilotalekua
-Ikasgelak
-Pasabideak
-Psikomo gela
-Musika gela

Tutoreak
irakasle
espezifikoak

zein

11:00-11:30

LMH4A
LMH4B
LMH5A

-Aurreko
jolastokia

-ikastolako
pilotalekua

Tutoreak
irakasle
espezifikoak

zein
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11:30-12:00

12:00-12:30

LMH5B
LMH6A
LMH6B

-Seberin
Enparantza
-Parke handia
-Horkasitas
jauregiko
lorategia
-El Calvario
enparantza.
-San Juan
enparantza
-B lorategia

-udal
pilotalekua
-ikasgelak

DBH1A

-Aurreko
jolastokia

DBH1B

-Atzeko
jolastokia

DBH2A

-Seberin
Enparantza

-ikastolako
-tutorea
pilotalekua
-udal
pilotalekua
-tutorea
-ikasgelak
-pasabideak
-teknologia gela -tutorea eta
arloko irakasle bat
-tutorea eta arloko
irakasle bat

DBH2B

-Lehendakari
Agirre parkea

DBH3A

- El Calvario
enparantza.

-tutorea eta arloko
irakasle bat

DBH3B

-B lorategia

-tutorea eta arloko
irakasle bat

DBH4A

-San Juan
enparantza

-tutorea eta arloko
irakasle bat

DBH4B

-Virgen de
Gracia parkea.

-tutorea eta arloko
irakasle bat

HH

-Aurreko patioa
-Atzeko patioa
-Parkea

-Psikomo gela
-Pasabideak
-Ikasgelak

Gela
bakoitzeko
tutorea

* Hileroko planifikazioan, zehatz mehatz azalduta geratuko da antolaketa.
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2. agertokiaren kasuan -hezkuntza-jarduera mistoa-, jolaserako aldian edo aldietan
ikasleei emango zaien arreta Ikastolako zuzendaritzak antolatuko du eta, horretarako,
osasun-agintariek haietan ezarritako espazioen erabilerari, pertsonen arteko distantziei,
edukierei eta denboren plangintzari lotutako neurriak hartuko dira kontuan.
Kontaktuko jolasak saihestuko dira, bai eta urruntze sozialerako aukerarik ematen ez
dutenak ere.
7.5.- Haur Hezkuntzarako jarraibide bereziak
Haur Hezkuntzako etaparen kasuan, higiene- eta prebentzio-neurri espezifikoen
ikuspuntutik, Laneko Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren laguntzarekin eta Osasun
Sailaren jarraibideekin, Kontingentzia-plan bat ezarriko da, jarduerak garatzeko
beharrezkoak diren jarraibideak jasoko dituena. Honako alderdi hauek nabarmenduko
ditugu:
● Sartzeko eta irteteko unean, langile batek ume bakoitzari bere erreferentziazko
espaziora lagunduko dio, bakarrik joateko autonomoa ez bada.
● Eskuen higienea areagotuko da (urarekin eta xaboiarekin) eta, hala, honako une
hauek ziurtatzea: ikastolara heltzean, doministiku egin edo zintz egitean,
espazioa edo jarduera aldatzean, jan aurretik eta ondoren, komunera joan
ondoren eta, betiere, zikinkeria ikus daitekeenean.
● Eskuak ahora sarri sartzen dituzten umeetan gel hidroalkoholikoa erabiltzea
DEBEKATUKO da. Kontu izan, eta ez utzi gainbegiratu gabe eta erraz hartzeko
moduko lekuan.
● Garrantzitsua da umeak kontsolatzea, eta baliteke sarri besoetan hartu behar
izatea, edo haiekin hurbileko elkarreragina eduki behar izatea, arreta egokia
emateko. Besoetan hartzen direnean edo hurbileko elkarreragina behar
dutenean, zaintzaileak maskara higienikoa jantzi ahal izango du.
● Lo-kuluxketarako, koltxonetak 1,5 metroko distantzian jarriko dira, eta ikasleak
etzateko noranzkoa tartekatzea (burua eta oinak noranzko desberdinetan).
● Pixoihala aldatu ondoren, haurren aldalekua desinfektatu beharko da, ikasle
batetik bestera, edo aldaleku pertsonala erabiliko da haietako bakoitzarentzat.
● Beharrezkoak ez diren jostailuak edo objektuak eta garbitzeko zailak diren
itemak kenduko dira.
● Taldeak egonkorrak izateko ahalegina egingo da; alegia, taldekideak, bai umeak
bai zaintzaileak, beti berak izatea, eta taldeen artean urruntze fisikoa egoteko
ahalegina ere egin beharko da.
● Langileen kasuan: ahal den neurrian, egunero tenperatura altuan garbitzen den
laneko arropa erabiltzea.
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8.- Jantokia.
1. agertokia da, epidemiologo adituen eta osasun-agintarien aurreikuspenetan
oinarrituta, gaur egun Hezkuntza Sailak probabilitate handienekotzat duen agertokia.
Hauxe da hezkuntza-komunitate osorako ere agertoki desiragarria izanik, Ikastola
ikaskuntza-komunitate integrala denez, ezinbestekoa baita ikasleen hazkunde
pertsonalerako eta sozializaziorako, eta guztien aukera-berdintasuna bermatzeko.
Eszenatoki honek ez luke aldaketa garrantzitsurik eragingo ohiko ikasturte-hasierari
dagokionez, honako hauetan izan ezik: Kontingentzia-plan orokorrean ezartzen diren
oinarrizko prebentzio- eta segurtasun-neurriekin zerikusia duten alderdietan.
▪

Jantokian, talde egonkorrak mantendu beharko dira: talde bakoitzaK bere
begiralea izango du, Haur Hezkuntza 3 urtetik Haur Hezkuntzako 5. Maila arte.
Beraz, 5 begirale Haur hezkuntzarako (1 HH3n, 2 HH4n, 2 HH5n). LMH 1 eta 2
mailetan 4 begirale. Gainerakoa, begirale 1 taldeko LMH6. maila arte. Bigarren
Hezkuntzarako 2 begirale, ziklo bakoitzeko.

▪

Jantoki sarrera eta irteera ostean, Lehen Hezkuntzako 1. mailatik aurrera
ikasleek eskuak gel hidro-alkolikoarekin garbituko dituzte. Musukoaren erabilera
derrigorrezkoa izango da jantoki irteeran eta sarreran.

JANTOKI
ORDUTEGIA

12:30*

13:00

IKASTALDEA

KOPURUA

KOKAPENA

ARDURADUNA

HH3

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

HH4A

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

HH4B

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

HH5A

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

HH5B

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH1-A

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain
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LMH1-B

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH2-A

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH2-B

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH3

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH4

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH5

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

LMH6

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

DBH 1-2

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

DBH 3-4

Gurasoen
erantzunaren zain

Gasca
Ikastolaren
antolaketa zain

Gasca Ikastolaren
antolaketa zain

13:00

13:30

14:00

*goizeko ordutegi jarraia denean, HH-ko jantoki ordutegia 13:00etan izango da.
Oharrak:
1/ Ikasturte honetan berebiziko garrantzia hartzen du antolaketa guzti hau ahalik eta
hoberen izateko, behar beharrezkoa dugu lehenbailehen jakitea jantokiko
erabiltzaileak nortzuk izango diren.
2/ Ikasturte honen konplexutasuna dela medio, ezinezkoa izango da ikasleek jantoki
ordutegian Ikastolatik alde egitea musika ikasketak egiteko. Egoera honek arriskuan
jar dezakelako aurretik harturiko prebentzio neurri guztiak.
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Ikastolako ordutegiaren antolaketaren arabera, jantoki-zerbitzuak normaltasunez
funtzionatuko du. Hala ere, 1. agertoki horretan, beste agertokietara eboluzionatzeko
neurriak diseinatzen eta hartzen joango dira.
2. agertokian, indarrean dagoen ordutegia edozein dela ere, jantoki-zerbitzurako
sarbidea hezkuntza- edo gizarte-egoera bereziki ahulean dauden eta Ikastolako
zuzendaritzak familien premia-irizpideen arabera ezartzen dituen ikasleentzat baino ez
da izango.
Halaber, eskola-garraioko zerbitzua behar duten ikasleei arreta emateko moduan
egokituko da.

9.- Eskola garraioa.
1 agertokian, Ikastolako eskola garraioan ez da aldaketa garrantzitsurik eragingo ohiko
ikasturte-hasierari dagokionez, honako hauetan izan ezik: Kontingentzia-plan
orokorrean ezartzen diren oinarrizko prebentzio- eta segurtasun-neurriekin zerikusia
duten alderdietan.
Maskaren erabilpena 4. puntuan jorratutakoaren arabera egingo da, hau da,
derrigorrezkoa 6 urtetik aurrera. Ikasleen arteko distantzia inter-pertsonala ez da
aplikatuko elkarrekin bizi diren neba-arrebei zein Ikastolan bizikidetza talde egonkor
berdineko kideei, soilik osasun zein hezkuntza arduradunek horrela eskatzen badute,
ikasleen artean hutsik dagoen jesarleku bateko tartea mantenduko da.
Tenperaturaren neurketa: 5. puntuan jorratutakoaren arabera egingo da, hau da,
autobusean sartu aurretik, autobuseko begiraleak tenperatura hartuko die. 37.1 edo
goragoko tenperatura izanez gero ezingo dira autobusera igo eta geltokira eraman dien
pertsonarekin geratuko dira. Geltokira bakarrik joan izanez gero, ikaslea autobusera
igoko eta Ikastolara heltzean Haur Hezkuntza 1 zikloko psikomotrizitate gelara joango
da begiralearen laguntzarekin. Protokoloarekin jarraituko da. Ikaslego hau autobusera
igo baino lehen bere eskuak gel hidro- alkolikoarekin garbituko ditu.
Tenperaturaren neurketa, eskuen garbiketa gel-hidro-alkolikoaren bidez eta baita
geltoki bakoitzean izan daitezkeen erabiltzaileen arabera, jarraian aipatzen diren
ordutegiak gutxi gora beherakoak dira.
Ikastolarako etorrerak:
1. geltokia
2. geltokia
3. geltokia
4. geltokia
5. geltokia
6. geltokia
7. geltokia

Villanueva de Mena
Botika
Entrambasuguas
Nava de Ordunte
Gijano de Mena
El Berron
Zubi Zaharra Ikastola

7:45
8:00
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30
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Ikastolatik irteerak:
1. geltokia
2. geltokia
3. geltokia
4. geltokia
5. geltokia
6. geltokia
7. geltokia

Zubi Zaharra Ikastola
El Berron
Gijano de Mena
Nava de Ordunte
Entrambasaguas
Botika
Villanueva de Mena

13:00
13:05
13:09
13:14
13:19
13:23
13:26

14:30
14:35
14:39
14:44
14:49
14:53
14:56

16:30
16:35
16:39
16:44
16:49
16:53
16:56

10.- Irteerak eta txangoak.
1. agertokian, irteerak eta egonaldiak guztiz mugatuko dira eta, burutzen direnean, ez
da ikastaldeko elkartzerik emango, hots, soilik bizikidetza talde egonkorraren barruan
egingo dira. EZ da bestelako ikastetxerik parte hartuko duen zinema zein antzerki
ekintzetan parte hartuko.
Ahal den neurrian, irteerak eta txangoak udalerrian egingo dira eta babes neurriak
horrela eskatzen duenean, musukoaren erabilera egingo da.
Egonaldiak direla eta, taldeko isolamendua ez bada bermatzen, ez dira burutuko ezta
egonaldiak berak eskeintzen dituen babes neurriak nahikoak ez badira.
Bigarren hezkuntzako 4. mailan nazioarteko egonaldia dela eta, hau mantenduko da,
betiere, ikasturte bukaeran izanda eta osasun egoerak horrela baimentzen badu.

11.- Eskolaz kanpoko ekintzak.
1 agertokian izanda, eskolaz kanpoko ekintzak honako hau kontutan hartuko dute:
1. Gela itxi batean egiten badira, ekintza egin aurretik eta ostean gela hori garbitua
izan beharko da, beraz ezingo dira 16:30etan egin gela hori garbitzeko tartea dela
medio.
2. Haur Hezkuntzako 3. mailatik LMH2 mailara arte talde egonkorrak sortu beharko
dira eskolaz kanpoko ekintza bakoitzean, ezinezkoa izanik talde egonkorrak
nahastea. Talde hauek osatzea ezinezkoa bada, ez da eskolaz kanpoko ekintza hori
burutuko.
3. Maskararen erabilpena protokolo 4. puntuari dagokiona izango da.
4. Beti ere atal honetako 2 eta 3 puntuan betetzen direlarik, frontoian zein leku
zabalean egitekoak diren eskolaz kanpoko ekintzak gomendatzen dira.
Edozein eskolaz kanpoko ekintzen proposamena, Zuzendaritza Taldearen aurretiko
berrikusketa izango du osasun eta higiene neurriei dagokionez.
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12.- Zaintza ordutegi berezia.
1. agertokian izanda, zaintza zerbitzua aurrera eramaten ahaleginduko da. LMH2
mailara arte talde egonkorrak sortu beharko dira zaintza bakoitzean, ezinezkoa izanik
talde egonkorrak nahastea. Maskararen erabilpena protokoloko 4. puntuari dagokiona
izango da.

13.- Igeriketa LMH 1,2 eta 3. ikasmailetan.
1. agertokian, ikastolako ordutegi lektibo barruan garatzen den igeriketa proiektua
mantentzeko ahalegina egingo da, betiere Udalak jarriko dituen baldintzak errespetatu
ahal badira, aginduko duen jende kopurua, garbitasuna, osasuna, etab. mantendu ahal
bada. Ikasleria ikastolatik atera aurretik eskuak garbituko ditu, musukoa jantziko du eta
erreferentziazko irakaslearekin batera udal-kiroldegirantz abiatuko da. Kiroldegian
izanda, berton ezarritako osasun-neurriak aurrera eramango dira.
Kiroldegitik atera aurretik, ikasleriak berriro ere, eskuak garbituko ditu; eta ostean,
musukoa jantziko du.

14.- Aldagelak eta dutxak.
1 agertokian, 2020/2021 ikasturtean ahal den heinean aldagelen eta dutxen erabilpena
ekidituko da; hortaz, heziketa fisikoko saioak eskola-jarduna bukatzen duen saioetan
denean, ikasleriak etxean hartuko du dutxa, jantokian gelditzen ez bada.
Espazio hauen erabilpena heziketa fisikoko ikasgaiari lotuta izanda eta, ikastolako talde
askok arloa udal-kiroldegian jorratzen dutela aintzat hartuta, irailean egoeraren berri
izango dugu.
IKASGAIA

HEZIKETA
FISIKOA

IKASTALDEA

EGUNA

ORDUA

NON

DUTXA

LMH4A

Ostirala

11:30-13:00

ERROTARENA

Bai, etxean*

LMH4B

Ostirala

09:00-11:00

ERROTARENA

Errotarena**,
konfirmatzeke

LMH5A

Astelehena

15:00-16:30

IKASTOLAN

Bai, etxean

LMH5B

Asteartea

11:30-13:00

ERROTARENA

Bai, etxean*
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LMH6A

Asteazkena

11:30-13:00

ERROTARENA

Errotarena**,
konfirmatzeke

LMH6B

Asteartea

15:00-16:30

IKASTOLAN

Bai, etxean

DBH1A

Astelehena

09:30-11:30

ERROTARENA

Errotarena**,
konfirmatzeke

DBH1B

Asteartea

09:30-11:30

ERROTARENA

Bai, ikastolan

DBH2A

Asteazkena

09:30-11:30

ERROTARENA

Bai, ikastolan

DBH2B

Osteguna

09:30-11:30

ERROTARENA

Errotarena**,
konfirmatzeke

DBH3A

Asteazkena

12:50-14:30

ERROTARENA

Bai, etxean

DBH3B

Ostirala

12:50-14:30

ERROTARENA

Bai, etxean

DBH4A

Ostirala

09:30-11:30

ERROTARENA

Bai, ikastolan

DBH4B

Astelehena

14:30-16:30

ERROTARENA

Bai, etxean

*jantokiko zerbitzua jasotzen duen ikasleriak, Ikastola ostean egin beharko du
dutxa.
**Errotarenako aldagelak, aforo kopurua zein garbiketa eta desinfekziorako
informazioa irailaren hasieran izango dugu. Horren arabera posible izan daiteke
ala ez, talde gehiago bertan dutxa hartzea.

15.- Guraso bilerak.
1 agertokian, 2020/2021 ikasturtean familia bilera orokorrak, posiblea denean,
dagokion 1,5m distantziarekin gauzatuko dira; hala ere, ikasleriaren familiek zein
ikasmailako tutoreek musukoak jantziko dituzte.
Bilera orokor hauetan pertsonen pilaketa saiheste aldera, soilik familiako kide bat
deitua izango da, halaber, bilerak ikastaldekoak izango dira, hots, ikastaldeko tutorea
eta ikastaldeko familiak bilduko dira.
Familia bilera hauek deitzeko unean, gurasoen sarrera irteera orduak zein tokiak
zainduko/ kontutan hartuko dira; bilera orokor bat baino gehiago egitekotan hurbileko
lekuetan suertatu ez dadin.
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ETAPA/IKASMAILA

DATA ETA ORDUA

LEKUA

DBH1A

2020/09/03 16:30

DBH1A gelan

DBH1B

2020/09/03 16:30

DBH1B gelan

HH3

2020/09/02 17:00

eraikin berrian LMH5A

HH4A
HH4B

2020/09/03 A16:30
2020/09/03 B 16:45

eraikin berrian LMH5A
eraikin berrian LMH5B

HH5A
HH5B

2020/09/03 A 17:00
2020/09/03 B 17:15

eraikin berrian LMH4A
eraikin berrian LMH4B

LMH1A

2020/09/04 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 1A gelan

LMH1B

2020/09/04 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 1B gelan

LMH2A

2020/09/08 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 2A gelan

LMH2B

2020/09/08 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 2B gelan

LMH3A

2020/09/10 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 3A gelan

LMH3B

2020/09/10 16:30

Eraikin zaharrean, LMH 3B gelan

LMH4A

2020/09/04 (ordua
zehazteke)

Eraikin berrian, LMH 4A gelan

LMH4B

2020/09/04 (ordua
zehazteke)

Eraikin berrian, LMH 4B gelan

LMH5A

2020/09/08 16:30

Eraikin berrian, LMH 5A gelan

LMH5B

2020/09/08 16:30

Eraikin berrian, LMH 4A gelan

LMH6A

2020/09/10 16:30

Eraikin berrian, LMH 6A gelan

LMH6B

2020/09/10 16:30

Eraikin berrian, LMH 6B gelan

16.- Eskola materiala.
1 agertokian, 2020/2021 ikasturtean ikasle guztiek ikastolan izanda, ikasleriak
ikasmaterialgintza bere berdinekin partekatu ahal izatea saihestuko da. Hortaz, egoeran
laguntzeko, ikasleriak norbanako kutxatila izango du non egunean zehar beharrezkoa
duen materiala gordeko duen.
Oro har, ikasleriak beharrezkoa duen materiala etxetik ekarriko du eta hau transferiezina
izango da.
Eskolako dinamika aurrera eramateko premiazkoa eta
ikasmaterialgintzaren definizioa osatzen joango gara. Ikusi taula.

kutsakorra

den
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ETAPA/IKAS
MAILA

MATERIALA

DBH

Arkatza, zorrozkailua, borragoma, erregla (30cm),2 boligrafo
urdin/beltz, 2 boligrafo gorri, artaziak, kola barra, zelo, grapagailu txikia
eta grapak. Ikasle bakoitzaren izenean maskara kutxa gehigarri bat edo
10 maskara izen abizenak dituen kartazal batean (ezin dira solte ekarri).

HH3

Motxila, aldatzeko arropa eta ur botila

HH4

Ur botila eta estutxe bat (hutsik)

HH5

Ur botila eta estutxe bat (hutsik)

LMH1

Arkatza, zorrozkailua, borragoma, erregela (15 cm), artaziak, kola
barra, margoak. Ikasle bakoitzaren izenean maskara kutxa gehigarri bat
edo 10 maskara izen abizenak dituen kartazal batean (ezin dira solte
ekarri).

LMH2

Arkatza, arkatza gorria eta urdina, arkatza berdea, zorrozkailua,
borragoma, erregela, artaziak, kola barra, margoak. Ikasle bakoitzaren
izenean maskara kutxa gehigarri bat edo 10 maskara izen abizenak
dituen kartazal batean (ezin dira solte ekarri).

LMH3

Arkatza, boligrafo gorria, boligrafo urdina, zorrozkailua, borragoma,
erregela, artaziak, kola barra, margoak. Ikasle bakoitzaren izenean
maskara kutxa gehigarri bat edo 10 maskara izen abizenak dituen
kartazal batean (ezin dira solte ekarri).

LMH4

Arkatza, boligrafo gorria, boligrafo urdina, zorrozkailua, borragoma,
erregela, artaziak, kola barra, margoak. Ikasle bakoitzaren izenean
maskara kutxa gehigarri bat edo 10 maskara izen abizenak dituen
kartazal batean (ezin dira solte ekarri).

LMH5

Arkatza, boligrafo gorria, boligrafo urdina, zorrozkailua, borragoma,
erregela, artaziak, kola barra, margoak. Ikasle bakoitzaren izenean
maskara kutxa gehigarri bat edo 10 maskara izen abizenak dituen
kartazal batean (ezin dira solte ekarri).

LMH6

Arkatza, boligrafo gorria, boligrafo urdina, zorrozkailua, borragoma,
erregela, artaziak, kola barra, margoak Ikasle bakoitzaren izenean
maskara kutxa gehigarri bat edo 10 maskara izen abizenak dituen
kartazal batean (ezin dira solte ekarri).
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17.- Informazioa eta komunikazioa.
Zubi Zaharra ikastolak CIVID-19aren inguruko informazioa eguneratuta izango du eta
hezkuntza-komunitatea osatzen duten familia oro informatuak mantenduko ditu, baita,
beharrezkoa izatekotan, Osasun eta Hezkuntza Sailak ere.
Ikastolak iturri ofizialetatik jasoko du informazioa; hortaz, bai sintomei buruz, bai
transmititzeko edota prebenitzeko moduen inguruan hedatuko dugun informazioa
ofizialtasunaren ezaugarria izango du.
Ikasturte osoan zehar pandemiaren bilakaeraren inguruko informazioa luzatzen joango
da Zubi Zaharra ikastola; baita, familiek izan ditzaketen zalantzak edo ardureei
erantzuna eman, ere.

18.- Protokoloari ekarpenak:
Protokolo honen sorkuntza konplexutasun handikoa izan da eta seguru gaude gaurko
egunean ez dituela betetzen Ikastolaren funtzionamenduaren ñabardura guztiak.
Ikastolak, hortaz, bere gain hartzen du protokolo hau eguneratuta izateko
konpromezua.
Protokolo honek familia, ikasle, gela delegatu, irakasle, Eskola Kontseilu zein
Artezkaritza Kontseiluko ekarpenen beharra du. Egiten den edozein ekarpen, errespetu
eta zuhurtzi handiarekin aztertuko da eta Ikastolako Zuzendaritza organoei aurkeztuko
zaie, bere egokitasuna aztertua eta protokolora gehitua izan dadin. Horretarako, eposta
honetara info@zubizaharra.net egitea eskatzen dugu.

19.- Protokolo honen 5 eta 7.2 puntuen
etena:
Protokolo honen funtzionamendu egokirako hezkuntza komunitate osoaren laguntza
beharrezkoa da.
Protokolo honen 5 eta 7.2 puntuak bereziki oso sentikorrak dira mugitu behar diren
irakasle kopuruari dagokionez eta beraz gerta zitekeen egun batean edo batzuetan, bai
mediku bajak direla medio edo baita 37.1 edo goragoko tenperatura irakurketak
langileen artean izanagatik, ez izatea pertsonalgo nahiko antolaketa guzti hau
funtzionatzeko. Kasu horietan Ikastolako Zuzendaritzak protokolo honen 5 eta 7.2
puntuen etena agindu dezake.
Hori gertatzekotan ohar informatibo labur baten bidez informatuko zaituztegu.
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20.- Familiei gomendio orokorrak:
Zubi Zaharra Ikastolako Zuzendaritzak ulertzen du oso garrantzitsua dela, behin familiek
protokoloa jasotzen dutenean, abuztua hasieran, etxean lantzea bere seme alabekin.
Hasieran urduritasuna eta estresa egotea ulertzen dugu. Oso garrantzitsua da ikasleek
ulertzea eta jakitea zer topatuko duten opor bueltan. Hortaz, ikaslegoak ulertu behar du
tenperaturaren neurketa eta Ikastolan ilarak modu antolatu batean sartzeak neurri
egokia dela pandemia global honen barruan.
Baita oso garrantzitsua da ere etxean lantzea tenperatu garai bat izateak ez duela zertan
COVID positibo bat suposatzen eta nahiz eta ostean horretan bihurtu, bai familia eta are
gutxiago ikaslea egoera horretaz ez erruduntzat hartzea.
Oso premiazkoa da nahiz eta zenbat positibo izan, gelaren giroa ahalik eta hoberena
izatea eta modu horretan zuzenki kolpatutako familiak babestu, lagundu eta motibatuz.
Balmasedan, 2020ko abuztuaren 24an.
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Zubi Zaharra Ikastolako Zuzendaritza

21.- Eranskinak:













Tenperatura neurketaren eranskina
Planoa: DBH4ko eta DBH3ko sarrerak
Planoa: DBH2ko eta DBH1eko sarrerak
Planoa: LMH4ko eta LMH5eko sarrerak
Planoa: LMH6ko sarrerak
Planoa: LMH1eko, LMH2ko eta LMH3ko sarrerak
Planoa: HH5eko, HH4ko eta HH3ko sarrerak
Ikastolak banatuko dituen maskaren ezaugarri teknikoak
Nola jarri eta nola kendu maskara
Koronabirus, zelan babestu nire burua
Nola garbitu eta nola desinfektatu eskuak
Nola kendu eskularruak
30
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PREBENTZIO
ETAPAK IKASMAILAK ARDURADUNA
CURSOS
RESPONSABLES
ZEREGINA/MEDIDA ETAPAS

JARDUTEKO PROTOKOLOA 2020/21 IKASTURTE HASIERA

NOIZ

NON

CUÁNDO

DÓNDE

PREVENTIVA

HH

HH0-2

HH3A
HH4A
HH4B
HH5A
HH5B

TENPERATURA
NEURKETA
TOMA DE
TEMPERATURA

Ikastaldeko tutoreak Familiak
Tutora de grupo
datozenean

-Leticia Agustino
-Iraide K

POSITIBOA BAI
37,1…

POSITIBORIK EZ

POSITIVO

NO POSITIVO

>37

<37

Ohiko
ikasgelaren
alboan.

Familiarekin
batera etxera.

Familiarekin
batera ikasgelara
joan.

A definir

Junto al aula
ordinaria.

Retorno a casa con
la familia.

Entra en el aula con
la familia.

09:20
09:10
09:10
09:00
09:00

Aurreko
jolastokian:
definitutako
markan.

1/Ikasleria
psikomotrizitate
ikasgelara
eraman- Leticia
Ak./LLevar al

1/Tutoreakin
batera ikasgelara
joan.

En el patio
delantero:
En la marca
definida.

alumnado al aula
de psicomotricidad

1/Ir al aula junto a la
tutora.

2/Ikasleriari
2.neurketa
egin-Leticia
Ak/Realizar una
segunda
medición.

3/Idazkariari
jakinarazpena
eman-Leticia
Ak/Notificar a la
secretaria.
4/Familiak
deitu-Ainhoa

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias- se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo.
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos.
Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./ Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C
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Gk/LlAmar a las
familas

5/Ikasleriaren
zaintza eginLeticia
Ak./Realizar
trabajo de guardia.

LMH

LMH1A
LMH1B
LMH2A
LMH2B
LMH3A
LMH3B

-Alba C
-Iraide K
-M.J.Plaza (A1)
-Miren G (A2+O1)
-Xabier C (A3+O2)

08:50
08:50
08:40
08:40
08:30
08:30

Aurreko
jolastokian:
definitutako
markan.
En el patio
delantero:
En la marca
definida

1/Ikasleria
psikomotrizitate
ikasgelara
eraman-Iraide
Kintanak./
LLevar al
alumnado al aula
de psicomotricidad

2/Ikasleriari
2.neurketa
egin-Iraide
Kintanak/
Realizar una
segunda medición

3/Idazkariari
jakinarazpena
eman-Iraide
Kintanak/
Notificar a la
secretaria.

4/ Familiak
deitu-Ainhoa
Gk/ LlAmar a las

1/Arloko
irakaslearekin
ikasgelara joan(B
Ir al aula junto al
profesorado de
área.

1.1.- Irakaslearen
zeregina:
Funciones del
profesorado

1.1.1.- zaintza
lana/guardia
1.2.-Ikasleriaren
zeregina:
Funciones del
alumnado

1.2.1.-Irakurketa
/lectura
1.2.2.- Etxerako
lanak
bukatu/Deberes
1.2.3.- Ikasi.
Estudio

familas
(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias- se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo.
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos.
Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./ Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C
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5/Ikasleriaren
zaintza egin:
Libre edo
zaintza
ordutegian
dagoen
irakasleak
egingo du (A)
Realizar trabajo de
guardia.Lo
realizará quien se
encuentre de
guardia o libre. (A)

LMH4A
LMH4B
LMH5A
LMH5B
LMH6A
LMH6B

-Gorka F
-Aitziber A

08:50
08:50
08:40
08:40
08:30
08:30

Frontoian:
definitutako
markan.
En el frontón:
en la marca
definida

1/Ikasleria
psikomotrizitate
ikasgelara
eramanAitziber Ak
LLevar al
alumnado al aula
de psicomotricidad

Arloko
irakaslearekin
ikasgelara joan(B) 3
Ir al aula junto al
profesorado de área

1.1.- Irakaslearen
zeregina:
Funciones del

profesorado
2/Ikasleriari
1.1.1.- zaintza
2.neurketa
egin-Aitziber Ak lana /guardia
1.2.-Ikasleriaren
Realizar una
segunda medición zeregina:
3/Idazkariari
Funciones del
alumnado
jakinarazpena
1.2.1.-Irakurketa
eman-Aitziber
/lectura
Ak/ Notificar a la
secretaria
(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias- se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo.
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos.
Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./ Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C
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4/ Familiak
deitu-Ainhoa
Gk/ LlAmar a las
familas

1.2.2.- Etxerako
lanak bukatu/
Deberes

1.2.3.- Ikasi/
EStudiar

5/Ikasleriaren
zaintza egin:
Libre edo
zaintza
ordutegian
dagoen
irakasleak
egingo du (A)
Realizar trabajo de
guardia.Lo
realizará quien se
encuentre de
guardia o libre

DBH

DBH1A
DBH1B
DBH2A
DBH2B
DBH3A
DBH3B
DBH4A
DBH4B

-Ana U
-Gorka F
-Aitziber A

08:20
08:20
08:15
08:15
08:10
08:10
08:05
08:05

Frontoian:
definitutako
markan.
En el frontón:
en la marca
definida

1/Ikasleria
psikomotrizitate
ikasgelara
eraman/Aitziber

Arloko
irakaslearekin
ikasgelara joan**
1.1.- Irakaslearen
Ak
zeregina:
LLevar al
1.1.1.- zaintza
alumnado al aula
lana
de psicomotricidad
1.2.-Ikasleriaren
2/Ikasleriari
zeregina:
2.neurketa
egin-Aitziber Ak 1.2.1.-Irakurketa
1.2.2.- Etxerako
Realizar una
segunda medición lanak bukatu

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias- se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo.
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos.
Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./ Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C
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1.2.3.- Ikasi.
3/Idazkariari
jakinarazpena
eman-AitziberAk
Notificar a la
secretaria

4/ Familiak
deitu-Ainhoa
Gk
LlAmar a las
familas

5/Ikasleriaren
zaintza egin:
Libre edo
zaintza
ordutegian
dagoen
irakasleak
egingo du (A)
Realizar trabajo de
guardia. Lo
realizará quien se
encuentre de
guardia o libre

(A) Ikusi zaintza ordutegia- taldeko tutorea libre egotekotan, beti honen presentzia hobetsiko da./Ver horario de guardias- se priorizará la ppresencia del tutor/a de grupo.
(B) Esku-garbiketa egin duen irakasleak-ikusi taldeko ordutegiak/ El profesorado que gestionado la limpieza de manos- Ver horario de grupos.
Salbuespenak1-Inma Pk O2-LMH4Bn Gorka F ordezkatzen./ Excepciones 1- Los viernes Inma P sustituirá a Gorka F
Salbuespenak2-Ainhoa Canoren taldea Ariana Vk jasoko du./ EXcepciones 2- Ariana V se encarga del grupo de Ainhoa C
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FRONTOIA
PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA

DBH 3-A

DBH 3-B

DBH 4-A

DBH 4-B

FRONTOIA
PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA

DBH 1-A

DBH 1-B

DBH 2-A

DBH 2-B

FRONTOIA
PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA

LH 5-A

LH 5-B

LH 4-A

LH 4-B

FRONTOIA
PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA

LH 6-A

LH 6-B

Atzeko
Patioa

Sarrera

Sarrera

Jantokia

LH1-A

LH2-B

LH1-B

LH3-A

LH2-A

LH3-B

Sarrera

FRONTOIA
PSIKOMOTRIZITATE GELA HH 1 ZIKLOA

HH4-A

HH4-B

HH5-A

HH5-B

HH3

Nola jarri maskara?
OMEk sintomak dituzten edo kutsatuta dauden pertsonentzat soilik
gomendatzen du

1

Eskuak garbi dituzula, jarri
maskara aurpegiaren gainean,
sudurraren eta kokotsaren
gainean atseden hartzeko

2

3

Luzatu goiko banda elastikoa buruaren
gainean eta jarri koroaren gainean. Ondoren,
luzatu beheko banda eta jarri lepoaren
inguruan eta belarrien azpian

Sudur eta kokotsaren
eremuan berriro egokitu eta
ziurtatu ilea, aurpegiko ilea,
bitxiak eta arropa aurpegiaren eta maskararen artean ez
daudela.

4

Bi eskuetako hatzak erabiliz,
moldekatu sudurraren azalera,
forma metalikoa sudurrera
egokitzeko.

5

Zigilatze-proba bat egin, bi eskuak maskara
osoa estaliz eta bat-batean arnasa hartuz.
Ihesik atzemanez gero, doitu berriro. Behar
bezala doitzeko, maskara arnastean, hau
zimurtu egin behar da, eta, arnasa
botatzean, sabeldu.

Nola kendu maskara?
1

MASKARAREN AURPEGIA UKITU GABE,
altxatu beheko banda elastikoa lepotik
burura

2

Goiko banda elastikoa igo eta kendu.
EZ IKUTU MASKARA

3

Bota maskara dagokion
ontzian eta...

ESKUAK GARBITU

KOR NABIRUS
Zelan babestu dezaket nire burua?

1

ESKUAK SARRITAN
GARBITU

2

EZTUL EDO DOMINISTIKU
EGITEAN, ESTALI AHOA ETA
SUDURRA UKONDOAREKIN EDO
ZAPI BATEKIN
Bota zapia berehala eta garbitu eskuak
alkohol-oinarria duen eskuetako
desinfektatzaile batekin edo ur eta
xaboiarekin

3

MANTENDU GOMENDATUTAKO
SEGURTASUN DISTANTZIA

4
5

EZ IKUTU BEGIAK, SUDURRA ETA
AHOA

ETXEAN ETA LEKU PUBLIKOETAN ESKUEKIN
UKITZEN DIREN GAINAZALEN GARBIKETA
AREAGOTU ETA MANTENDU ZURE ETXEA ETA
LAN-ESPAZIOAK AIREZTATUTA.

¿Nola garbitu eskuak?
Eskuak sarri garbitu! Doministiku egin ondoren, komunera joan ondoren, bazkaldu aurretik,
animaliak ukitu ondoren, garraio publikoan bidaiatu ondoren...

Prozedura guztiaren iraupena: 40-60 segundo

1

Busti eskuak urarekin

4

Igurtzi eskuineko esku-azpia ezkerreko
eskuaren bizkarraldearen kontra, hatzak
gurutzatuz, eta alderantziz

7

2

Eskuaren gainazal guztiak estaltzeko adina
xaboi jarri esku-ahurrean

5

Igurtzi esku-ahurrak, behatzak gurutzatuta
dituzula

8

Igurtzi ezkerreko erpurua
errotazio-mugimendu batekin, eskuineko
esku-ahurrarekin harrapatuta, eta
alderantziz.

Igurtzi eskuineko eskuko hatz puntak
ezkerreko esku-ahurraren kontra,
errotazio-mugimendua eginez, eta
alderantziz

10

11

Lehortu erabili eta botatzeko eskuoihal
batekin

Erabili eskuoihala txorrota ixteko

3

Igurtzi esku-ahurrak

6

Igurtzi esku bateko atzamarren
bizkarraldea beste eskuko plamarekin,
hatzei helduta

9

Garbitu eskuak urarekin

12

Zure eskuak seguruak dira

¿Nola desinfektatu eskuak?
Desinfektatu eskuak urik eta xaboirik ez baduzu!

Prozedura guztiaren iraupena: 20-30 segundo

1a

1b

Jarri esku-ahurrean gainazal guztiak estaltzeko adinako produktu-dosia

3

Igurtzi eskuineko esku-azpia ezkerreko
eskuaren bizkarraldearen kontra, hatzak
gurutzatuz, eta alderantziz

6

Igurtzi ezkerreko erpurua
errotazio-mugimendu batekin, eskuineko
esku-ahurrarekin harrapatuta, eta
alderantziz

4

Igurtzi esku-ahurrak, behatzak gurutzatuta
dituzula

7

Igurtzi eskuineko eskuko hatz puntak
ezkerreko esku-ahurraren kontra,
errotazio-mugimendua eginez, eta
alderantziz

2

Igurtzi esku-ahurrak beren artean

5

Igurtzi esku bateko atzamarren
bizkarraldea beste eskuko plamarekin,
hatzei helduta

8

Lehortutakoan, eskuak seguruak dira

Nola kendu eskularruak?
Eskularruak segurtasunez kentzeak birusaren hedapena eragotz dezake.

Prozeduraren iraupena: 20-30 segundo

1

Atximurtu lehenengo eskularrua kanpoaldetik

3

Eskularru osoa kendu

5

Kendu bigarren eskularrua behatzak barrutik
sartuta

2

Kendu eskularruaren barnealdea ukitu gabe.
Ahal bada hatz bakarrarekin egin

4

Jaso lehenengo eskularrua beste eskuarekin

6

Kendu eskularrua kanpoko aldea ukitu gabe

7
... garbitu eskuak berriro!

Bota bi eskularruak edukiontzi egokira eta,
ondoren ...

