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HEZKUNTZA ETA OSASUNA BERMATZEKO JARRAIBIDE  ETA PRENBENTZIO NEURRIAK eta  AURREZ 

AURREKO IRAKASKUNTZA JARDUERAN GARATZEKO JARRAIBIDEAK 
(LABURPENA) 

 
 
 IKASLEEI HARRERA IRAILEAN 
 
Ikasturte hasieran, arreta berezia jarriko da ikasleen harreran. Sei hilabete daramatzate ikastetxera etorri 
gabe eta ez ohiko osasun egoerak neurri baten edo bestean denei eragin die. Hori horrela izanda irailean 
bereziki zainduko da ikasle guztien eskolaratzea, hainbat aspektu zainduz: 
 

- Ikasle guztien egoera emozionala behatu eta jaso. Gaiaren inguruko solasaldiak (kezka, beldurrak …) 
- Osasun neurrien berri eman 
- Antolaketa modu berriak jakinarazi (espazioak, ordutegiak, desplazamenduak, sarrera-irteerak…) iritziak 

eta ekarpenak jaso.  
- Beharrezkoa den kasuetan, konpetentzia digitala landu 
- Euskarazko komunikazioaren egoera behatu eta beharrezkoa bada indartze plan bat diseinatuko da 
- … 

Aintzakotzat hartuko da baita ere besteekin harremana izatean garatzen garela pertsona gisa eta hori ere 
kontutan izan behar dela egoera berrian. Halaber Osasunaren kontzeptua ongizate fisiko, mental eta sozial 
gisa landuko da.  
 
OSASUNERAKO HEZKUNTZA- PRESTAKUNTZA 
 
Osasunerako hezkuntzako jarduerak diseinatu eta ezarriko dira, ikasleak hezkuntza-komunitatearen 
osasuna hobetzeko eragile aktibo izan daitezen.  Ikasleen kolaborazio bilatuko da, seguru sentitu daitezen.  
Era berean, jarduera horiek zeharka sartu behar dira ikastetxean egiten diren hezkuntza eta osasuna 
sustatzeko programa eta jardueretan, osasuna modu integralean landu ahal  izateko.  
 
 
KONTAKTUAK MUGATZEA 
 

 Ahal den guztietan segurtasuneko pertsonen arteko distantziak mantenduko dira   

  Espazio komunetan jende pilaketak  sortzea ekidingo da.  

 Bizikidetza-talde egonkorrak sortuko dira adinka: Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan. 
Tutorearekin batera bizikidetza egonkorreko taldeak osatuko dituzte, sozializatu eta elkarren artean ikasi 
eta  jolastu ahal izateko eta beste talde batzuekin elkarreraginean aritu gabe. Honela harremanak 
mugatzeko eta, kasuren bat gertatuz gero, kontaktuak azkar eta errazago arakatzeko.  

 Lehentasuna emango zaio aire zabaleko espazioak, eta herriko beste eraikinak,  hezkuntza- eta 
aisialdi-jarduerak egiteko erabiltzeari. Ikastalde bakoitzak, ohiko eskolako gelaz gain, herriko aire zabaleko 
beste espazioa bat erabili ahal izango du.  



 

 

 Ikastetxera ate ezberdinetatik eta mailaz maila sartu eta irtengo da.  

 Tutore edo irakasle guztiak sartu  irteera guztietan eskola eraikinaren kanpora irtengo dira ikasleak 
jaso edo uzteko. Ikasle talde bakoitzak, eskolako atarian  beti leku jakin batean elkartu beharko du 
irakaslearekin. 

  Egungo ez ohiko egoera dela eta, familiakoak ikaslearekin batera ikastetxera soilik beharrezkoa den 
kasuetan sartuko dira. Familiekin telefonoz, posta elektronikoz, mezuz edo posta arruntez komunikatzea 
lehenetsiko da, eta kudeaketa telematikoak erraztuko dira. Senitarteko eta  irakasleak  aurrez aurre egoteko 
beharra baldin badago, beti aurrez hitzordua adostuta izango da, eta betiere prebentzio- eta higiene-
neurriak betez. 

 Eskaileretan eta korridoreetan joan etorrirako ibilbideak markatuko dira, mugikortasuna eta pertsonen 
fluxuak antolatzeko. Zinta itsaskorra jarriko da korridorearen erdian eta beti eskuinetik  ibili beharko da. 

 Komunak. Gela bakoitzari komun konkretuko bat egokituko zaio. Ohiko gela dagon korridorean izango 
da komuna eta komuneko atean bertan adieraziko da ze talderena den. 

 Ikastalde bakoitzak ikastetxean bere ohiko gela izango du. 

 Kirol-jarduerak, musika eta abar batez ere banakako entrenamenduen bidez planifikatuko dira.  

 Materialak, tresnak, jostailuak… soilik bizikidetza taldekoen artean partekatuko dira eta  aldez aurretik 
garbituko dira beste talde batekin partekatzeko.   
 
PREBENTZIO PERTSONALEKO NEURRIAK  
 

 Eskuetako higienea maiz  egingo da gomendioak jarraituz 

 Egunero, higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko saioak egingo dira, gela, 
ikastetxe eta adin bakoitzera egokituta. Beti ere modu positiboan, elkarren zaintzan ekarpena egiteko 
mezuen bidez.  

 Ikasle eta langile guztiei hartuko zaie gorputz-tenperatura, lanaldiaren hasieran gelan Banakako 
erantzukizunari helduz, ikastetxera joan aurretik etxean bertan tenperatura hartzea gomendatzen da.  

 Ez dira ikastetxera joango COVID-19 diagnostikoagatik isolatuta dauden ikasle edo irakasleak edo etxean 
berrogeialdian daudenak, sintomak dituen pertsonaren batekin edo COVID-19 diagnostikatuta duenen 
batekin kontaktu estua izan dutelako. 

 Maskara erabiltzea: 

 Arau orokor gisa, ikastetxeko langile eta ikasle guztiek nahitaez erabili beharko dute espazio 
guztietan eta une oro. 

 Irakasleek maskara erabili behar dute beti, baita bizikidetza-talde egonkorretan ere. 

 Haur Hezkuntzan, 6 urtera arte, maskara ez da nahitaezkoa izango, nahiz eta, posible den 
kasuetan, adin horretatik behera ere erabiltzea gomendatzen den. 

 Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan ezarritako bizikidetza-talde egonkorretan, maskara kendu 
ahal izango da aire zabaleko jardueretan, hauek ikasleen arteko kontakturik gabe egiten badira.  
 
2020-2021 ikasturtearen hasieran planteatutako neurri hauek guztiak osasun egoeraren bilakaeraren eta 
osasun-agintariek emandako jarraibideen mende daude. 
 
IKASTETXEA GARBITZEA ETA AIREZTATZEA 
Udala arduratuko da indarrean dauden protokoloak betez eskola garbitzeaz. Instalazioetan maiz 
aireztatzeko lanak egingo dira egunean hainbat aldiz. 
 
KASUEN KUDEAKETA  
Kasu positiboren bat ematen bada dagokion osasun zentroek jakinaraziko dute nola jokatu.  
 
Ikastetxean sintomatologia agertuz gero familiari deituko zaio ikaslearen bila etortzeko eta familiak osasun 
zentrora deitu edo eramango du. 
 
Kasuaren emaitza diagnostikoa lortu arte, eta irakaskuntza-jarduerak normaltasunez jarraituko du.  
 
 



 

 

 
 

 
 1.GO EGUNAREN ANTOLAKETA  
 

 
1.go eguneko sarrera, lasaiago izan dadin, ordutegi ezberdinarekin egingo da. 
 
ALBOKO ATEA (Futbito aldetik) 
9:00etan 3. eta 4. mailakoak 
9:30ean 5. eta 6. mailakoak 
 
ATE NAGUSITIK  
9:00etan 1. mailakoak eta 3 urteko gelakoak 
9:30ean 2. mailakoak 
 
ALBOKO ATEA  (haurreskola aldetik) 
9:00etan 4 urteko gelakoak 
9:30ean 5 urteko gelakoak 
 
Gurasoren batek eragozpenen bat izango balu ordutegi honekin tutorearekin eta zuzendaritzarekin 
harremanetan jarri dadila konponbidea aurkitzeko. 

 

 
  FAMILIENTZAT DEKALOGOA 
 

 

 Haurrek ezin dute ikastetxera joan sukarra (>37ºC) badute. Horrek esan nahi du familiek 
ikastetxera iritsi aurretik tenperatura hartu behar dietela. 

 Eskola  aurrean jende pilaketak ekidingo dira 

 Ikasleari laguntzera edo bere bila datozenak soilik beharrezkoa den kasuetan sartuko dira 
eskola barrura  

 Laguntzaile hauek ikastetxean sartu ahal izateko, aldez aurretik hitzordua jarri beharko dute 
edo horretarako baimena izan beharko dute. 

 Lehen Hezkuntzako haur guztiek izan beharko dute beren maskara, eskola-egunean 
erabiltzeko higiene-baldintzak bermatuko dituena. 

 Familiak lankidetzan arituko dira ikastetxeak oinarrizko higiene-ohiturak babesteko eta 
errazteko helarazitako jarraibideekin, hala nola: 

-ikastetxeko seinaleak errespetatzea 
-maskara erabiltzea 
-eskuak garbitzea 
-aretoak aireztatzea 
-bizikidetza-talde egonkorreko kide izatea 

 Ikasle batek sintomak baditu ikastetxean, familiari jakinaraziko zaio; beraz, kontakturako 
beharrezkotzat jotzen diren telefono zenbakiak eman beharko dira (bat baino gehiago ematea 
gomendatzen da). 

 Ikasleak sintomak baditu etxean, familiak tutorea jakinaren gainean edukiko du eta aldaketa 
esanguratsuak jakinaraziko dizkio. 

 Familiak, ikasleak ikastetxetik kanpo egiten dituen eskolaz kanpoko jarduerei buruzko 
informazioa emango dio ikastetxeari, trazabilitate-arrazoiengatik eskatzen bazaio. 

 Ikasleen gurasoek edo tutoreek eremu emozionalari buruz egoki deritzoten informazio guztia 
helaraziko diote beren semearen edo alabaren tutoreari, eremu horretan COVID-19 
testuinguruari lotutako gabezia/zailtasunen bat aurre-ikusten denean. 

 



 

 

 

 
ESPAZIO ALTERNATIBOAK HHN ETA LHN 
 

 
Ohiko gelaz gain,  beste eremu hauek  erabili ahal izango ditu bizikidetza talde bakoitzak egunero 
 
HH goizetan parke botanikoa  3 eremutan banatuta eta Artxanberri 
HH arratsaldez:  eskolako atari osoa, eta eguraldi txarra denean  frontoia edo Kimuene 
 
LH goizez edo egun osoz (astez aste aldatzen) 

 Futbito (goizez) 

 Eskola aurrea (goizez) 

 Haurreskola aldea (goizez) 

 Plaza- Karreane  

 Antzokia eta terraza 

 Txaroneko plaza eta gimnasioa 
 
LH arratsaldeetan Parke botanikoa txandaka bi eremutan banatuta 
 
Jolasaldia talde bakoitza aste horretan dagokion espazioan egingo du. 
 
Jolasaldi garaian frontoia: astekako txandak egingo dira aterperik gabeko gunea duten LHko talde eta 
HHkoentzako 
 
 

 
 
 

 
SARRERA ETA IRTEERAK  IKASTURTEAN ZEHAR 
 

 
Hiru ate ezberdinetatik sartuko dira ikasleak: 

- LH 3-4-5-6. Alboko atetik (futbito aldean) 
- LH 1-2 eta HH 2 eta 3 urtekoak: ate nagusitik 
- HH4 eta 5 urte: alboko atetik (haurreskola aldetik) 

 
Tutoreak kanpoan itxoingo die beraien bizikidetza egonkorreko  taldeko ikasleei. Talde bakoitzak leku bat 
izango du. Bildutakoan tutorearekin sartuko dira gelaraino, aurretik tutorea dela. 
 
Irteeretan, pasilu bakoitzen eskailera edo atetik gertuen dagoen taldea aterako da aurrena. Beti tutorea 
joango da aurretik. Kanporaino lagunduko zaie eta sarrerako unean elkartu diren lekuan utziko ditu tutoreak. 
 
Lehen Hezkuntzako ikasleek eskuak garbituko dituzte sarreran egongo den hidrogelarekin. 
 

 


