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GAIA: IES MOGEL BHI ikastetxeko guraso ordezkariek 
azkeneko  Eskola  Kontseiluan  egindako  galderei 
erantzuna. 

Idazki  honen  helburua  da  IES  Mogel  BHI  ikastetxeak  Eibarko  Bigarren 
Hezkuntza publiko bateratuari buruz mahaigaineratutako zenbait galderari 
erantzutea.     

Hasteko,  azpimarratu  nahi  genituzke  dagoeneko  jakinak  beharko  luketen 
aldez aurreko zenbait gai. 

Lehenik  eta  behin,  ez  da  hutsetik  abiarazten  den  egoera;  izan  ere, 
prozesuaren  barne  dauden  ikastetxeek  badute  nahikoa  eskarmentu 
erreferentzia eta antolaketa-egiturari dagozkien hezkuntza- eta curriculum-
proiektuetan,  baita   urteko  planifikazioetan  ere.  Hori   horrela  izanik, 
ikastetxe  bakoitzaren  dinamika  eta  errealitatea  hartu  dira  proiektuaren 
abiapuntutzat;  eta   hiru  esparru  hauek  ari  dira  lantzen  nagusiki, 
aurkeztutako plan estrategikoaren zirriborro irekia erreferentzia markotzat 
hartuta:

-  antolaketa,  koordinazioa,...  eta  zuzendaritza  eta  irakasle-taldeen 
funtzionamendua. 

-  curriculum-proposamena,  DBH 1.  zikloko 1.  kurtsoaren antolaketa 
eta   funtzionamendua. 

-  DBH  2.  zikloko  4.  kurtsoaren  antolaketa-proposamena  eta 
koordinazioa. 

Asmo horretan ari dira lanean IES Mogel BHI, IES Itzio BHI eta IES Zuloaga 
BHI ikastetxeetako irakasleen arteko hiru lantalde. Horrez gain, lan-bileretan 
Hezkuntza Ikuskaritza eta Ikastetxeen Plangintzarako Zerbitzuaren laguntza 
eta aholkularitza dute. DBHko bi klaustro eta Ikastetxeetako sailen arteko 
bilerak  ere  egin  dira,   prozesuan  parte  hartzeko,  ekarpenak  egiteko  eta 
irizpideak lantzeko; eta hurrengo hilabeteetan jarraipena izango dute.   

Ildo beretik, egutegi bat ezarri da ikastetxeei, familiei eta ikasleei prozesuari 
buruzko  informazioa   emateko.  Informazio  horien  artean   zehazten  dira 
datorren  ikasturterako  eta  ondorengoetarako  aurreikusten  diren 
lehentasunezko  esparruak,  alegia,    antolaketa,  curriculuma  eta 
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metodologia-ildoak. Egutegi horri jarraiki, urtarrilaren 30ean eta 31n, DBHko 
1. kurtsorako “ate irekiak” antolatu dira dagoeneko. 

Azkenik, gogorarazi behar da, gutxienez, hurrengo hiru ikasturteetan heldu 
beharreko lan-prozesu ireki batean murgilduta gaudela. Behar beharrezkoa 
da  dokumentu  arin  eta  malguetan  islatuko  diren  urrats  eta  baliabide 
eraginkorrak  finkatzen  joatea,  berritzeko  eta  aldaketa-testuinguru  batera 
egokitzeko aukera emango digutenak, alegia. 

Hezkuntza  esku-hartzea  irakasleentzako  lehentasunezkoa  izanik,  lehen 
ikasturte honetako lanaren muina antolaketa-alderdiek eta curriculumari eta 
pedagogiari dagozkion alderdiek osatzen dute. 

Gainerakoan,  Eibarko  Bigarren  Hezkuntzarako  proiektu  honetan  badira 
zenbait  gai eta alderdi,  bere izaera dinamikoagatik, erantzun bakarra ez 
dutenak;   horregatik,  ekimen, jarduera eta egoera desberdinen  bitartez, 
landu eta garatu beharko dira, prozesu ireki gisa,  epe ertain eta luzera.   

Ikastetxeetako autonomia

Euskal Eskola Publikoaren Legea (EEPL)- 2.artikulua. 

Ikastetxeetako  antolaketa-,  pedagogia-  eta  kudeaketa-autonomia 
aipatutako Legean arautzen den baldintzetan ematen da. (2.art.)

Ikastetxeen autonomia (28. art.): jardueraren ondorengo eratze-tresnak 
onartzean eta burutzean datza. Hona eratze-tresnak:

- Ikastetxearen hezkuntza-proiektua

- Ikastetxearen ikasketa-proiektua

- Antolakuntza-  eta  jarduera-araudia.  (Onartu  eta  hezkuntza-
administrazioari helarazi, araudiarekin bat datorren egiaztatzeko.)

- Kudeaketa-plana

Horiek guztiak OOGk onartutako Ikastetxeko Urteko planen bidez gauzatzen 
dira.

OOG 

EEPL, 31. eta 32. artikuluak: OOGren funtzioak eta osaketa, eta Lege hori  
garatzen duen araudia (AGINDUA, 1994ko maiatzaren 10ekoa)
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Ikastetxeak izango duen OOGren osaketa Euskal Eskola Publikoaren Legeak 
ezartzen  duena  izango  da,  estamentuen  partaidetza  eta  ordezkaritza 
kopuruak zainduz.

- Antolaketa

Lege  berak  eta  Lege  hori  garatzen  duten  arauek  ezartzen  dute 
antolaketa:  klaustroak,  mintegiak,  OOGk,  bakoitzak  ezarrita  dituen 
osaketa eta funtzioak; bai eta ikasleen eta gurasoen partaidetza-guneak 
ere.

- Plan  Estrategikoaren  zirriborroaren  asmoen  artean  dago  ikastetxearen 
parte-hartzea  eta  elkarlana.  Hezkuntza  komunitateak  erabakiko  du 
dokumentua osatu eta onartzen denean.

Galderak

1. Gelen antolaketa.

o Zuzendaritza  taldeak  ezartzen  ditu  taldekatze-irizpideak 
Ikastetxeko Curriculum Proiektuan (ICP)  zehaztutakoari  jarraituz. 
OOG entzuna izango da,  baina irizpideena ICPren  atala  da,  eta 
horrela  izanik,  klaustroari  dagokio  zehaztea,  betiere  araudiaren 
aurkako irizpiderik erabili gabe.

o Ikastetxeen  irakaskuntza-esperientzia  eta  funtzionamenduan 
oinarrituz,  premiak  jaso  eta  haiek  sortu  diren  ikastetxeetako 
tutoreekin  koordinatuz,  irakasteko  eta  ikasteko  premiak  aztertu 
eta baloratzea, betiere, Eskola Publikoaren Legearen esparruan.   

 3.  artikulua:  Euskal  Eskola  Publikoko  ikastetxe  bakoitza,  
anitza,  elebiduna,  demokratikoa  da,  euskal  gizartearen  
zerbitzura  dagoena,  gizarte  eta  kultura  mailan  bere  
ingurunean  errotuta,  partaidetzazkoa,  ezberdintasunen 
berdintzailea eta dibertsitateen bateratzailea.

 10.  artikulua:  Euskal  Eskola  Publikoan  neurri  positiboak 
hartuko dira bereizketazko egoerak ezabatzen laguntzeko.

1. Irakasleak

Lanpostuen eta ikastetxeen plangintza Ikastetxe atalari dagokio, eta bere 
aurreikuspenak  eginak  izaten  ditu,  behin-behineko  eta  behin  betiko 
plaza-kopuruak  ezarriz.  Ikastetxeen  Planifikazio  Zerbitzuak  ondo 
ezagutzen du bateratze-prozesuetan sortzen diren zereginen aniztasuna 
eta  konplexutasuna.  Ikastetxeko  plantilla  zehazterakoan  ikastetxeari 
laguntzea eta behar dituen baliabideak ematea lehenetsiko da. 
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Ikastetxe  barruko  lanpostuen  esleipenaz,  ordea,  zuzendaritza  taldea 
arduratzen  da,  ICPn  eta  IUPn  (Ikastetxeko  Urteko  Plana) zehaztutako 
irizpideetan  oinarrituta.  Zuzendaritza-taldeari  dagokio,  besteak  beste, 
tutoreak izendatzea, ziklo bateko irakasle-taldeak jarraitzeko irizpideak 
ezartzea  edo  ikastetxearen  hobekuntza-proiektuetarako  irakasleak 
izendatzea.  

Lehen  Hezkuntza  eta  Bigarren  Hezkuntzako  irakasleen  egoerari  eta 
datozen urteetako erretiro-kopuru handiari dagokionez, esan behar da ez 
dela  Eibarko  ikastetxeei  bakarrik  eragiten  dien  egoera,  Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxe guztietan egoera horretan baitaude. Ikastetxeek 
denbora  eta  baliabideak  dituzte  irakasleriaren  aldaketara  doitu  eta 
egokitzeko.   

3. eta 5.   -  Aniztasunaren trataera

Premia bereziak dituzten eta hainbat hezkuntza-laguntza behar dituzten 
ikasleak ohiko geletan kokatzen dira.

Gainerakoan, aniztasunaren trataerarako planak erantzuten dio galdera 
honi.  Atal  honek  zein  5.  atalak,  biek  aniztasunari  eman  beharreko 
erantzunari buruz dihardute. 

Aniztasunaren  trataera  ICParen  atal  garrantzitsu  bat  da,  eta  ikastetxe 
bietan  garatuta  dago.  Halaber,  aniztasunari  erantzutea  irakasleen 
zeregina  eta  eginkizun  profesionala  den  heinean,  irakasleei  dagokie 
irizpideak  zehaztea  eta,  horietan  oinarrituz,   baliabideen eta  neurrien 
plangintza egitea. Hori dela eta, ikastetxe bietako irakasleen lantaldea 
dagoeneko koordinatzen ari da atal hau.

Hala  ere,  horretan  laguntzeko,  Sailak  hainbat  giza-baliabide  eta 
programa  eskaintzen  ditu.  Aniztasunari  erantzuteko  baliabideak  eta 
programak  zehaztuta  daude,  eta,  premiak  kontuan  izanik,  ikasturte 
bakoitzeko  aurreikuspenen  arabera  banatzen  dira,  Plangintza  eta 
Berrikuntza  atalen  bitartez.  Ikastetxeak  eskatuko  ditu  behar  dituenak, 
premien arabera. 
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Hona  hemen  har  daitezkeen  zenbait  neurri:  profesional  kualifikatuen 
esku-hartzea (PTEak, hezitzaileak), ikasgelan bi irakasle batera aritzea, 
tutoretza-saio  pertsonalizatua,  ikasgelako  harremanak  aberasteko 
metodologia-aldaketak,  taldeak  bikoiztea,  eskola-orduz  kanpoko 
laguntzak,  banakako  lan-planak,  curriculuma  aberastea,  aldatzea  edo 
hedatzea,  derrigorrezko  eskolatzea  lehenago  edo  beranduago  hastea, 
edota eskolatze-aldia malgutzea.

Aipatutakoez gain, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, honako hauek ere 
aintzat  hartu  ahal  dira:  ikasgaiak  esparruka  antolatzea,  ikasgaiak  eta 
ibilbideak  eskaintzea,  ikaskuntza  eta  errendimendua  hobetzeko 
programak,  eskola  osagarriko  programak,  eta  berariazko  hezkuntza-
beharrak dituzten ikasleentzako bestelako erantzun espezializatuak.

Hezkuntza  Premia  Bereziak  (HPB)  dituzten  ikasleentzat,  norbanakoen 
curriculum-egokitzapena egiten da.

Aukeramena eta errefortzuak dira aniztasunari erantzuteko erabili  ahal 
diren beste neurrietako batzuk. 

4. Espazioak – Zuloagako Gorputz Hezkuntzako espazioa eta gainerako 
berariazko gelak.

Mailaz  mailako hainbat  esku-hartze aurreikusten dira  IES Zuloaga BHI 
ikastetxean hiru urtean egiteko. Hurrengo ikasturterako DBHko 4 gela eta 
teknologia-tailer  bat  birmoldatuko  dira.   Ikastetxeak  baditu   DBH 
ikasketak  eskaintzeko  beharrezkoak  diren  gela  osagarri  guztiak,  hala 
nola,  plastikako  gela,  musika-gela,  informatikako  gela,  Zientzia 
esperimentaletako  laborategia,  Fisika  eta  Kimikako  gelak.  Gorputz-
hezkuntzari dagokionez, ikastetxeak instalazio onak dituen gimnasio bat 
du,  eta  bigarren  gune  bat  ere  baduen  arren,  horren  erabilera 
erabakitzear  dago  oraindik,  bere  erabilgarritasuna  aztertzeko  zain. 
Bestalde, Itzio eraikinak sarrera independentea duen gimnasio bat du, 
eta  erabili  ahal  izango da.  Hurrengo bi  ikasturteetan,  Zuloaga eraikin 
osoa  DBHko  2.  ziklorako  eta  Batxilergorako  egokituko  da.  HEO  Itzio 
eraikinean kokatuko da. 

5. Aniztasunaren trataera – 3. galderaren erantzunean azaldu da.
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6. Gautena.

Gela egonkorra dagoen lekuan, Mogel eraikinean.

ZIG gela, bi urte barru, Zuloaga eraikinean. 

7. Eraikinak

Klaustroa  koordinatzeko  ordu  eta  espazioen  zehaztapena  plangintza 
bidez  egin  behar  da,  eta  zuzendaritza  taldearen  zeregina  izango  da, 
horretarako  baldintza  guztiak  kontuan  hartuko  dituelarik.  2017-2018 
ikasturteko  antolaketa  eta  funtzionamenduan  islatuko  diren  zenbait 
neurri  aztertzen  ari  dira,  hala  nola  eraikin  bakoitzeko  ordutegiak 
antolatzea,  mintegi  edo  irakasle-taldeen  bilerak  ahalbidetu  eta 
koordinatzeko  sarrera-  eta  irteera-orduak  ezartzea,  bi  jolas-ordu 
ezartzea, etab. 

Zuzendaritza  taldeak  kide  gehiago  izango  ditu,  eraikin-  eta  ikastalde-
kopuruari erantzunez; denen funtzioak zehaztuta egongo dira (EEPL, AJA), 
eta koordinazio esparruak bermatuko dira egingo den plangintzan. 

8. Euskara. 

Euskaraz  ikasi  eta  heztea  hezkuntza  komunitatearen  asmoa  izanik, 
horretarako  beharrezko  neurriak  eta  programak  jarriko  dira  martxan, 
curriculumaren inguruko neurriak zein bestelakoak: Hezkuntza-proiektua, 
Plan  estrategikoa,  Hizkuntza-proiektua,  ICP  (programazioak),  Urteko 
Plana (osagarriak, eskolaz kanpokoak), Normalizazio Plana.

Eleaniztasuna (236/205 Dekretua. 10. artikulua)
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o Herritar  eleaniztunak  prestatuko  dira;  hizkuntza  ofiziala 
menperatzeaz  gain,  hizkuntza  global  baten  ezagutzeko  aukera 
izango dutelarik.

o Sistema eleaniztun horren ardatza euskara izango da;  ondorioz, 
euskararen  lehentasunezko  trataera  bermatuko  da  .  (Hizkuntza 
Proiektuak ere jaso beharko du)

o Bi hizkuntza ofizialetan behar adineko ezagutza praktikoa izateko 
aukera bermatuko da.

Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuak honako hauek jaso beharko ditu: 

 Hizkuntzak irakatsi  eta erabiltzeko irizpideak irakaskuntza-
prozesuan.

 Hizkuntzek ikastetxeko curriculum-proiektuan izango duten 
trataera.

9. EKI material  didaktikoa da.  Aukeratzea irakasle  taldearen zeregina 
da, ikasgai bakoitzari dagokion mintegi didaktikoan. Aukeraketa hori 
Batzorde Pedagogikoak zehaztutako irizpideei jarraiki egingo da eta 
irizpide horiek ICPan jasoko dira, metodologia atalean. 

Material didaktiko hori ikastetxe bietan erabiltzen ari dira dagoeneko, 
hiru  ikasgaitan   Itzio  BHIn  eta  batean  Mogel-Isasi  BHIn.  Azken 
ikastetxe  honetan,  berriz,  datorren  ikasturtean  hiru  ikasgaitan 
erabiltzea aurreikusi dute. 

Irizpideek,  bestalde,  HEZIBERRI  dekretuak  zehaztutako  eredu 
pedagogikoarekin bat etorri behar dute, eta ezingo da eredu horren 
aurkako irizpiderik duen material didaktikorik aukeratu.

10. HAUSPOA. Hauspoa programa pilotu gisa eskaini zen, eta ikastetxe 
kopuru  zehatz  batek  eskatu  zuen.  Programak  bi  urteko  iraupena 
izango zuela aurreikusi zen, eta aurten amaitzen da fase hau.  Ez du 
horrek  esan  nahi  luzapena  izango  ez  duenik.    Hezkuntza  Sailak 
zehaztuko du jarraipena izango duen edo ez, eta zein baldintzatan; 
ikastetxeak erabakiko du  balorazioa egin ondoren. 

11.  Kalitatea Hezkuntzan
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Kalitatea  ere  hezkuntza-komunitatearen  nahietan  eta  erabakietan 
oinarrituko  da,  eta  horrela  izanik,  dagozkion  programa  eta  planen 
plangintza egingo da, Kalitatea Hezkuntzan programa barne delarik.

Irakaskuntzaren  kalitatea,  berriz,  hezkuntza  komunitate  osoaren 
erantzukizuna da, bakoitzaren zeregin eta eskumenen neurrian.

Donostia, 2017ko urtarrilaren 17a

Lurralde Ordezkaritzako Ikastetxe Atala.- Nekane Aguirre

Lurralde Ordezkaritzako Ikuskaritza Zerbitzua.- Ana Rosa Maiztegi 
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