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SARRERA
Ondoren aurkezten diren 2021-2022 ikasturterako neurriak diseinatzeko, honako hauek hartu dira
kontuan: egungo egoera epidemiologikoa (2019-2020 ikasturte-amaiera); COVID-19ren
aurkako txertaketa-estrategia; eskura dagoen ebidentzia zientifikoaren berrikuspena eta
bidean ikasitako ikasgaiak.
Ikastetxeek hartu beharreko neurrien helburua hezkuntza-jarduera presentzialaren garapena
bermatzea da, betiere COVID-19 hezkuntza-komunitatean ez zabaltzeko. Beraz, helburua da
gure ikasleek kalitatezko hezkuntza jasotzeko duten eskubidea bermatzea segurtasun eta
osasun baldintzetan, bai eta ikastetxean lan egiten duten pertsonentzat ere.
Hala ere, Protokolo hau dinamikoada, eta osasun-agintariek ezarritako jarraibideen arabera
eguneratuko da uneoro.

OINARRIZKO PREBENTZIO-NEURRIAK
SARS-CoV-2 hedatzeko arriskua handitu egiten da pertsonen arteko elkarreragina handiagoa
izan eta denbora gehiagoz irauten duen bitartean. Era berean, frogatu da transmisio handiagoa
dagoela distantzia laburretan (metro bat baino gutxiago), espazio itxi eta jendetsuetan,
aireztapen ona ez dagoenean eta prebentzio-neurri egokirik ez dagoenean.
Oinarrizko printzipioak honakohauetan egituratzen dira:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontaktuak mugatzea.
Prebentzio pertsonaleko neurriak.
Garbiketa eta aireztapena.
Kasuen kudeaketa.
Ikastetxea antolatzeko beste neurri batzuk.

1. KONTAKTUAK MUGATZEA IKASTETXERA SARRERA
Oro har, gutxienez 1,5 metroko pertsonarteko distantzia mantenduko da ikasleen artean,
ikastetxean barrenamugitzen direnean edo gelatik kanpo daudenean.
DBHko 1. eta 2. mailetan, 3 edo 4 ikasleko taldeak egin ahal izango dira ikasgelan, baina
taldekatze horien arteko distantzia 1,5 metrotik gorakoa izan beharko da. Taldekatze
horiek egonkorrak izango dira gutxienez 10 egun baino gehiagoko oporraldietara arte,
eta, ahal dela, hautazko irakasgai berberakdituzten ikasleek osatuko dituzte.
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DBHko 3. eta 4. mailetan eta gainerako hezkuntza-etapetan (Batxilergoa, Hizkuntza, Musika,
Arte, Kirol eta Lanbide Heziketako ikasketa ofizialak), pertsona eta taldeen arteko
gutxienez 1,5 metroko distantzia mantenduko da.

2. PREBENTZIO PERTSONALEKO NEURRIAK HIGIENE NEURRIAK ETA
ESKUAK GARBITZEA




Ez da beharrezkoa izango tenperatura hartzea lanaldiaren hasieran. Norberaren
erantzukizunari helduz, etxean bertan tenperatura hartzea gomendatuko da,
ikastetxera joan aurretik.
Ez diraikastetxera joango COVID-19 diagnostikoaren bidez isolatutadauden ikasleak
edo irakasleak.
Sarrerak eta irteerak pilatzea saihestuko da, eta, horretarako, antolaketa-neurriak
ezarri dira.
SARRERA/IRTEERA
A eraikineko ATZEKO SARRERA
A eraikineko SARRERA NAGUSIA
D eraikineko ATZEKO SARRERA
D eraikineko SARRERA NAGUSIA
C eraikineko SARRERA NAGUSIA
C eraikineko SARRERA NAGUSIA

MAILA
DBH1
DBH2
DBH3
DBH4
BATXI 1
BATXI 2

4.DBH

3.DBH

ESKOLA EREMURA SARRERA/IRTEERA
Aldapatik
Aldapatik
Aldapatik
Langatik
Langatik
Langatik

1. DBH
2.DBH

BATXI
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Maskararen erabilera:
o Arau orokor gisa, nahitaez maskara higienikoa erabili beharko dute
ikastetxeko langile eta ikasle guztiek espazio guztietan eta une oro, baita
eskola-garraioan ere.
o Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren
kasuan, maskara erabili beharko da eta pertsonen artean
dagokiondistantzia mantendu beharko da.
o Ikasleek aire zabaleko espazioetan egingo dute hamaiketakoa (10:45-11:00)
segurtasun-distantziari eutsiz.
o Maskara-salbuespena medikuaren ziurtagiri ofizialaren bidez edo Osakidetzako
dagokion medikuaren ziurtagiriarekin egiaztatu beharko da.



Arrisku-eremuak berrikusiko dira, hala nola kafe-makina edo birusa transmititzen lagun
dezaketen langileen arteko beste interakzio batzuk.
Ebaluazio-bilerak eta, oro har, irakasleen bilera guztiak aurrez aurre egin
ahal izango dira, betiere pertsonen arteko distantzia eta higiene-eta aireztapenneurriak gordez.
Guraso Elkarteak ikastetxeetako ohiko guneetan bildu ahal izango dira, bai eta
egokitzat jotzen dituzten prestakuntza-jarduerak egin ere.
Ikastetxeetanegiten den edozein kirol-jarduera ahal den guztietanaire zabaleanegingo
da.
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2.irudia MUSUKOAREN erabilera

3. GARBIKETA ETA AIREZTAPENA.
Higiene-eta prebentzio-neurri espezifikoak honako hauek izango dira:
 Garbiketa eta desinfekzioa, gutxienez egunean behin, eta indartu egingo da erabileraintentsitatearen arabera beharrezkoa den guneetan.
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Arreta berezia jarriko zaie erabilera komuneko guneei eta ukipen-gainazal
ohikoenei.
Ikasgeletan, nahikoa izango da garbiketa egunean behin egitea.
Ikasgeletan, jantokianedo beste gune batzuetan txandak ezartzen badira, ikasleak
aldatzen direnean, txanden arteko garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena egingoda.
Desinfektatzeko, lixiba diluzioa(1:50)erabiliko da.
erabilitako materialak eta babes-ekipoak modu seguruan botako dira, eta gero eskuak
garbituko dira. Paperontziak garbi izatea zainduko da.
Tailerrak, laborategiak eta beste espazio batzuk protokoloaren arabera
garbituko eta desinfektatuko dira.

Ikastetxeko espazioen aireztapenari dagokionez berebiziko garrantzia emango zaio
koronabirusari buruzko informazioa atarian argitaratu den arabera.

4. KASUEN KUDEAKETA
a. IKASTETXEKO KUDEAKETA
Ikastetxe bakoitzean erreferentziazko arduradun bat izendatuko da COVID-19rekin lotutako
gaietarako.
Kontaktuak azkar eta errazago arakatu ahal izateko neurriak hartuko ditugu. Zaintza-eta
Miaketa-sarearekin lankidetzan jardungo da, eta honako informazio hau jasoko da:





Bizikidetza talde egonkor, gela, tailer eta laborategi bakoitzeko ikasleen zerrenda,
harremanetarako telefonoak (mugikorra) eta posta elektronikoakin.
Jantoki-txandako ikasleen zerrenda, eta, ahal bada, kokapena eta eserlekuak
ezagutzea, beti leku berean egon daitezen saiatuz.
Autobus berean garraiatu diren ikasleen zerrenda eta zein lekutan esertzen diren.
Eskolaz kanpoko jarduerak antolatzen badira, taldeetan dauden ikasleen zerrenda.
b. KASUEN KUDEAKETA

Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituzten
pertsonek, ez eta COVID-19ren diagnostikoagatik
isolatuta daudenek edo etxeko
berrogeialdian daudenek ere.
Ikastetxean sintomatologia agertuz gero:
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Horretarako berariaz prestatutako isolamendu-gela batera joango dira (maskara
jantzita) ondoren IKASTETXEKO ZUZENDARITZARI abisatuko zaio, eta hark Prebentzio
Zerbitzuko arlo medikoari jakinarazikodio.
Ikaslea artatzen duen pertsonak FFP2 maskara erabiliko du.
Ikastetxeko zuzendaritza edo COVID arduradunafamiliarekin harremanetan jarriko
dira,ikasleaetxera eramateko.
Familia bere osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da argibideak jarraitzeko.
Hezkuntza Saileko langilea bada, isolatu egingo da (maskara kirurgikoarekin), etaetxera
joango da zentroko zuzendaritzari jakinarazi ondoren. Azken hau LanArriskuen
Prebentziorako Zerbitzuarekin harremanetan jarriko da berehala.
Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko
zuzendaritzari, dagokion Prebentzio Zerbitzuari eta Hezkuntzako Prebentzio Zerbitzuari
jakinaraziko die, eta hauen jarraibideak beteko dira.
Eraginpeko pertsona kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon beharko du
proba diagnostikoen emaitzak izan arte.
Kasuaren emaitza diagnostikoa eskuratu arte, ez da kontaktu estuei buruzko
ekintzarik adieraziko, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du, higieneneurriak zorroztuz.

Kasua konfirmatuko balitz:
Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen gurasoek edolegezkotutoreek berehala
jakinaraziko diote ikastetxeko zuzendaritzari, erreferentziako ESIarekin harremanetan jar dadin.
Azken hau, lurraldeko Osasun Publikoko Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan
jarriko da beharrezko denean.
Ikasleen artean baieztatutako kasu positiboen kudeaketa ikastetxeko Zuzendaritzak
koordinatuko du, COVID arduradunarekin eta dagokion ESIko erreferentziazko
pertsonarekinbatera.
Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak, Osasun Publikoarekin koordinatuta, balioetsiko
du ea irakasleak eta ikastetxeko langileak baieztatutako kasuaren kontaktu estutzat hartu behar
ote diren, hartutako prebentzio-neurrien egokitzapenean eta jarraipenean oinarrituta
zerbitzuak langileekiko kontaktu estuen jarraipen aktiboa egingo du.
Gurasoei informazio-oharrak prestatuko zaizkie, eta familiei informazio egokia emango zaie
berrogeialdiko, eskuen higienekoeta arnas higieneko neurriak betetzeko, bai eta COVID-19rekin
bateragarriak diren sintomak garaiz identifikatzeko zantzuak ere.
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FAMILIENTZAKO DEKALOGOA COVID

Agerraldietan nola jardun:
1. Agerraldia ikasgela batean: 3 kasu edo gehiago, elkarren arteko lotura
epidemiologikoa duen talde egonkor bakar batean.Osasun Sailaren/Osakidetzaren
zerbitzuek adierazitako kontrol-jarduera espezifikoei jarraituko zaie.Irakaskuntzajarduerak
normaltasunez
jarraitukodu
prebentzio-eta
higiene-neurriak
zorroztuzhezkuntza-etapa guztietan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH edo
Batxilergoa), eragindako taldean izan ezik.
2. Agerraldia zenbait ikasgelatan, lotura epidemiologikorik gabe: 3 kasu edo gehiago talde
egonkorretan edo talde egonkor gisa antolatu gabeko klaseetan, lotura epidemiologikorik
gabe ikasgela bateko eta besteetako kasuen artean.Osasun Sailaren/Osakidetzaren
zerbitzuek adierazitako kontrol-jarduera espezifikoei jarraituko zaie.Irakaskuntzajarduerak
normaltasunez
jarraitukodu
prebentzio-eta
higiene-neurriak
zorroztuzhezkuntza-etapa guztietan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH edo
Batxilergoa), eragindako taldeetan izan ezik.
3. Agerraldiak zenbait ikasgelatan, elkarrekin lotura epidemiologikoa dutela: talde
egonkor batzuetan edo talde egonkor gisa antolatu gabeko klaseetan kasuak
detektatzea, talde batetik bestera nolabaiteko transmisio-maila dutenak, birusa
ikastetxean nola sartuden kontuan hartu gabe.Osasun Sailak/Osakidetzak adierazitako
kontrol-jarduera espezifikoei jarraituko zaie. Irakaskuntza-jarduerak
normaltasunez
jarraitukodu, eta prebentzio-eta higiene-neurriak zorroztuko dirahezkuntza-etapetan
(Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH edo Batxilergoa), eragindako taldeetan izan
ezik.
4. Kontrolik gabeko transmisioaren testuinguruko agerraldiak: baldin eta uste bada
kontrolatugabeko transmisio bat gertatzen aridela ikastetxean, lurralde jakin batean
adin-segmenturako
espero
zena
baino
kopuru
handiagoarekin, Osasun
Sailaren/Osakidetzaren zerbitzuek arriskuaren eta neurrien beharrezko eskalatzearen
ebaluazioa egingo dute.

5. IKASTETXEA ANTOLATZEKO BESTE NEURRI BATZUK
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 Eskola-garraioa
"Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19ren eraginpean
egoteko arriskuari aurre egiteko" dokumentuan jasotakoa aplikatuko da.
 Eskolako jantokia
"Lan-arriskuen prebentziorako neurriak EAEko ikastetxeetan, COVID-19ren eraginpean
egoteko arriskuari aurre egiteko” dokumentuan ezarritako neurriak errespetatuko dira.
 Eskolaz kanpoko jarduerak
Eskolaz kanpoko jarduerak egin ahal izango dira baldin eta ezarritako protokoloak
betetzen badira
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6. COVID-19 KASUAK SORTU EZKERO JARDUTEKO PLANA


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.



Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo tutoreek horren berri
emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba etxean mantendu beharko dute.



Zehazki, gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, 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.



Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola utzi eta etxera
joango da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu.



COVID-19 kasu bat baieztatzen bada ikastetxeko langileen artean edo ikasleen, gainerako
lankideen edo zikloa egiten ari diren taldeko kideen artean, kontaktutzat hartuko dira, eta etxeko
berrogeialdia egin beharko dute 14 egunez, azken aldiz elkarrekin egon ziren egunetik aurrera.

IRAKAS-IKASKUNTZA PROGRAMAK ETA
CURRICULUMA


Klaseak hasi aurretik, irakasleek (gaitasunen oinarrizko mailak lortzen direla bermatzeko)
aukeratuta izango dituzte ikasketa-maila bakoitzeko funtsezko alderdiak, (lorpen-adierazleetan
zehaztuta dago).



Klase-ikasgela bakoitzeko irakasle-taldeek koordinazio-bilerak egingo dituzte, honako helburu
hauekin:
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Ikasleei buruzko informazioa partekatu eta taldeko eta banako lorpen eta beharren
balorazioa egitea.
2019-2020 ikasturte-amaierako aldian eginiko lanak partekatzea, haien koherentzia eta
osagarritasuna bermatzeko eta hainbat eremu/arlo/gaitatik oinarrizko alderdiak
sendotzen direla bermatzeko.
Irailean, bizi izandako egoera ikuspegi afektibo-emozionaletik baloratzea komenigarria
izateaz gainera, aldi ez-presentzialean landutako minimoak berrikusiko dira.

Lehen aipatu dugun bezala, hiru eszenatoki aurreikusten ditugu:

1. ESZENATOKIA
Irakaskuntza presentziala aurreikusten da. Aurreko puntuetan agertzen diren neurriak kontuan hartu
beharko dira.

2. ESZENATOKIA
Gure taldeak 25/30 ikaslekoak dira orokorrean. Hori dela eta talde erdiak aste batean eskola presentzialak
izango ditu (13 talde) eta beste erdiak on line lan egingo du. Aste batean 1. DBHko, 3. DBHko eta 1.
BATXILERREKO taldeak eskolak ikastetxean jasoko dituzte eta hurrengo astean txandakatuko dira mailak.
Irakasleek egokitu beharko dituzte haien metodologia. Dena ikasgaien programazioetan jasoko da.

Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta
2. eszenatokirako aldaketa gertatzen bada, ikasle hauen presentzialtasuna lehenetsiko da, betiere osasunagintarien jarraibideen arabera, eta familiei jakinarazi beharko zaie, edozein agertokitan ikastetxera
joateko baldintzak zeintzuk diren (ordutegiak, zerbitzuak, higiene-neurriak, etab.).

3. ESZENATOKIA
Nahiz eta irakaskuntza ez-presentzialaren jarduera izan, ikasleak telematikoki konektatzeko
ordutegia ezarriko da, hezkuntza-jardueraren erritmoari eta jarraipenari eusteko.

1. LAN ANTOLAKETA
1.Eszenatoki-Presentziala
Talde
antolaketa

Talde guztiak ikastetxean egongo
dira. 26 talde

2.Eszenatoki-Erdi Presentziala

3.Eszenatoki- On line osoa

Gure taldeak 25/30 ikaslekoak dira
orokorrean. Hori dela eta talde erdiak
aste batean eskola presentzialak izango
ditu (13 talde) eta beste erdiak on line
lan egingo du. Aste batean 1. DBHko, 3.
DBHko eta 1. BATXILERREKO taldeak
eskolak ikastetxean jasoko dituzte eta
hurrengo astean txandakatuko dira
mailak. Irakasleek egokitu beharko
dituzte haien metodologia. Dena
ikasgaien programazioetan jasoko da.

19-20 ikasturtean diseinatu
genuen prozedura jarraituko
dugu. Ordutegia mantenduko
da, klase guztiak on line izango
dira.
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Erabili
beharreko
gelak

Ikastetxeko gela guztiak erabiliko
dira.
Talde
bakoitzak
bere
erreferentziako gela bat izango du.
Ordutegiak egiterakoan ahalik eta
lotura gutxien sortzen saiatu gara
baina dena den lotura ugari daude.

Jangela

Txanda bakarrean eta osasun Ez dago
Ez dago
aholkuak betez.
1. DBH A eraikineko 2. solairukoak
1. DBH A eraikineko
Ez dago
2. DBH A eraikineko 1. solairukoak
2. DBH A eraikineko
3. DBH D eraikineko 1. solairukoak
3. DBH D eraikineko
4. DBH D eraikineko 0. solairukoak
4. DBH D eraikineko
1. BATXI C eraikineko 0. solairukoak 1. BATXI C eraikineko
2. BATXI C eraikineko 1. solairukoak 2. BATXI C eraikineko
Ikastetxe barruko zirkulazioa araututa dago. Ibilbideak markatuta daude (orokorrean eskumako aldetik
zirkulatuko da beti). Idazkaritzan zain egoteko zoru-markak egin dira.

Taldeari
dagozkion
komuna

Zirkulazioa

Ikastetxeko gela guztiak erabiliko dira.

Ikasleek etxean egongo dira,
irakasleak
ikastetxean
badaude
dagokion
gela
erabiliko dute eta etxetik lan
egiteko agindua badago ez
dira gelarik erabiliko.

ATSEDENAK
Ikasturte-hasieratik, 1. eszenatokian, jolaserako aldiak ahalik eta ikasle-kopuru txikienak aldi
berean batzeko moduan antolatuko dira, pilaketarik egon ez dadin. Ikus BIKAINTASUNERANTZ
PROIKETUA 2020-2021.

KONTUTAN HARTU BEHARREKO ALDERDIAK
1. EUSKARA INDARTZEA
Ikastetxetik ekintzen programa berezia bultzatuko da euskara indartzeko ikasleek ahozko “input”a jasotzeko aukerak dituztela bermatzeko.

IRAKASLEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA
PRESTAKUNTZA
★ Konfinamendu garaian garatu ditugun jarduerak modu kritikoan aztertu. Praktika onak
identifikatu eta hobetzeko arloak antzeman.
★ Irakasle bakoitzak ikasleekin landu dituen estrategiak eta tresnak partekatu.
★ Irakasleen gaitasun teknologikoaren diagnosia egin eta gai horri buruz prestakuntza gauzatu.
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LAGUNTZA- ETA JARRAIPEN-BATZORDEA
JARRAIPEN BATZORDEA
ZUZENDARIA

KEPA ZUÑIGA

IKASKETA BURUA

KARMEN INSAUSTI

LAN-ARRISKUEN ARDURADUNA

JULEN GOIKOETXEA

BERRITZEGUNEKO ERREFERENTEA

ANA ARITZETA

IKUSKARIA

LURDES ISASA

OOGko KIDEA

JUNKAL AMUNARRIZ
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