
2020-2021 IKASTURTERAKO JARRAIBIDEAK

Txosten honetan, 2020-2021 ikasturterako jaso ditugun jarraibideen  helburua bikoitza da: gure 
ikasleen kalitatezko hezkuntzarako eskubidea bermatzea eta, era berean,  COVID-19aren hepadenaren 
prebentzioa hezkuntza-komunitatean.

AGERTOKIAK

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hiru agertoki posible jaso ditu bere protokoloan:

1. Agertokia: aurrez-aurreko irakaskuntza jarduera modu normalizatuan garatzeko.

2. Agertokia: aurrez-aurreko irakaskuntza eta jarduera telematikoa txandakatua.

3. Agertokia: Ikasgelaz kanpokon  hezkuntza jarduera.

SEGURTASUN-NEURRI OROKORRAK

• Helburu orokorrak:

• Kutsadura ahalik eta gutxien gertatzea.

• Kutsadura badago, zuzeneko kontaktuak kontrolpean edukitzea. 

• Guztion segurtasuna bermatzeko asmoz kontuan hartuko diren segurtasun-neurri orokorrak 
hauek dira:

• Segurtasun-distantzia (1,5 m).

• Maskara eta arnas higienea erabiltzea momentu oro.

• Eskuak garbitzea.

• Garbitzeko eta aireztatzeko protokoloak.

• Kontaktuen kopurua murriztea, espazioak eta pertsona-fluxuak antolatuz.

• Bigarren Hezkuntzan sektore blokeagarrien sistema erabiliko dugu. Sistema honen helburua da 
pertsonak eta okupatzen duten espazioa eremuetan banatzea, agerraldiaren aurrean sektore osoa 
isolatu ahal izateko. Sektoreak beraien artean ezingo dira nahastu eta gelak ahalik eta gutxien.

Sektoreek kurtsoak osatzen dituzte.

ZER EGIN SINTOMEN AURREAN?

• Etxean:

Ikasleek etxean tenperatura hartu beharko dute eta sintoma hauek izan ezkero:

• 37 gradutik gorako sukarra

• Eztula

• Eztarriko mina

• Arnasa hartzeko zailtasuna

• Usain edo dastamen eza.

etxean gelditu beharko dira eta tutoreari zuzenean informatu beharko diote. 

Jarraian osasun-zentrora deitu beharko dute. Familiaren ardura da tutorea informatuta izateaz.     

Ikasleak etxean dauden bitartean, klaseak grabatuko ez diren arren, lanean jarraitzeko    bitartekoak 
izango dituzte: agenda, irakaslearen jarraipena, lan-plangintza...



• Ikastetxean / Gelan:

• Ikaslea gelatxo batean isolatuko da.

• Maskara kirurgiko bat jarriko zaio.

• Tutoreak gurasoei deituko die. (Ez badago, kurtsoko koordinatzaileak egingo du).

• Gurasoak arduratuko dira medikura deitzeaz eta familiaren ardura izango da tutorea informatuta 
izateaz. 

GELAN 

• Ikasleek gelara sartu aurretik eskuak garbituko dituzte eta materialari dagokionez,  ondoren 
zehazten dena kontuan hartu beharko dute:

• ○Bakoitzak bere lan tokia izango dugu.

• Gelan ezin da materiala partekatu.

• Ahalik eta material gutxien elkartrukatu, etxean eta ikastetxean.

• Estutxe bat etxean eta bestea gelan izan beharko dute.

• Artxibadorea erabiltzea gomendagarria da, beharrezkoak diren orriak bakarrik etxera 
eramateko.

• Takilak ez dira erabiliko

• Chromebookak beti motxilan utzi beharko dituzte. 

• Ikasle bakoitzak bere ur botila ekarriko du, ezingo baita komunetatik zuzenean ura edan.

• Ordu aldaketetan ezin da geletatik atera, ezta tokitik mugitu ere.

• Ikasle bakoitzak bere mahaia eta aulkia desinfektatuko ditu klase aldaketetan eta azken klasea 
amaitzean. Horretarako ikasle bakoitzak bere zapia ekarri beharko du.

SARRERAK ETA IRTEERAK

• 1,5 metrotako distantzia mantendu beharko da, ilaran.

• Ikastetxera etortzeko puntualtasuna beharrezkoa da, patioan ezin da egon. Irteeretan ere ikastetxean 
ezin da gelditu.

• Geletako ateak 8:15ean eta 14:50ean irekiko dira.

• 8:25ean hezitzaileak gelan egongo dira ikasleei tenperatura hartzeko eta ziurtatzeko eskuak 
garbitzen dituztela.

• Musukoa erabili behar da beti ikastetxeko eremu guztietan.
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ORDUTEGIA 
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DBH Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala

Goizez
(*) 8:15etik sartu daitezke 

zuzenean gelara
8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25 8:25- 13:25

Arratsaldez
(*) 14:50etik sartu daitezke 

zuzenean gelara /

15:00
16:55

15:00
16:55

15:00
15:55

15:00
16:55

15:00
16:55

KURTSOA Eguraldi ona Eguraldi txarra

DBH1 Goiko patioa Goiko patioa

DBH2 Hockey kantxa Rosano

DBH3
Frontoi erdia eta 
aurreko eremua

Frontoi erdia

DBH4
Frontoi erdia eta 
aurreko eremua

Frontoi erdia

KURTSOA

DBH1 0 solairuko komunak

DBH2 4 solairuko komunak

DBH3 0 solairuko komunak

DBH4-BATX1-BATX2 Dagokien solairuko komunak

BATX Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala

Goizez
(*) 8:15etik sartu daitezke 

zuzenean gelara
8:25- 15:15

8:25- 15:15 Batx1
14:20 Batx2

8:25- 15:15 8:25- 15:15 8:25- 14:20

JOLASGARAIAK 

• Sektore bakoitzak eremu batean jolastuko du.

FAMILIEKIN KOMUNIKAZIOA 

•  Familia ikastetxera sartzea saihestuko da. 

•  Familiekin komunikazioa telefono,  email edo 
meet bitartez egingo da.

• Beharrezkoa den kasuetan bakarrik sartu ahal 
izango dira eta aldez aurretik hitzordua eskatuta.

KOMUNAK 

• Sektore bakoitzak bere komunak izango ditu.

• Ikasleak klase orduetan joango dira komunera, 
jolasgaraian ezingo dira joan.

• Irekita egongo dira komunak.

JANGELA 

• Jangela zerbitzua mantenduko da. Horretarako 
polikiroldegia egokitu da.

• Sektoreak jantokian mantenduko dira. Gure 
kasuan, kurtsoak.


