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1.- AURKEZPENA
1.1 – Ikastetxearen deskribapen fisikoa eta aipamen historikoa
Inguru sozio-kultural eta ekonomikoaren kontestualizazioa
Kokapen geografikoa
Elorrio Bizkaiko sortaldean dago eta 37,40 km2-ko azalera du eta Araba eta Gipuzkoarekin muga egiten du.
Iparraldean, Berriz eta Zaldibar (Bizkaia) ditu; hegoaldean, Arrasate (Gipuzkoa) eta Aramaio (Araba);
sortaldean: Elgeta eta Bergara (Gipuzkoa) eta sartaldean Atxondo eta Abadiño (Bizkaia).
Elorrio mendiz inguraturik dago: Intxorta(797 m.), Udalatx (1092m.), Memaia (669 m.), Amitar, Santa Mañazar
(679 m.) eta Erdella (660 m.). Udalaitz barrenean sortzen den Zumelegi erreka nagusiena da, eta Elorrio
zeharkatzen du Atxondon Arrazola errekarekin bat egiteko. Badira beste errekatxo batzuk ere: Intxorta,
Larrarte, Mendraka,...
Klima Bizkaia osoan egiten duenaren oso antzekoa da: leuna eta hezea.
Bere hirigune historikoarengatik oso ezaguna bada ere, auzoak ere aipatzekoak dira: Aidazua, Aldape,
Aramiño, Arauneta, Berrio, Berriozabaleta, Gazeta, Gaztañeta, Iguria, Leiz, Lekeriketa, Mendraka, Miñota, San
Agustin eta Zenita.
Elorriotik 10 kilometro daude Durangora, 12 Arrasatera, 14 Bergarara, 15 Eibarrera, 6 Elgetara eta 7 Berrizera.
Autobusak ordutik ordura daude Bilbotik, eta ordu erdiro Durangotik. Gertuen dagoen hiriburua Bilbo da,
39km-tara; Gasteizera 46 daude, Donostiara 92, Baionara 140 eta Iruñera 141.
2011n Elorrioko Udalaren erroldaren arabera, 7.262 bizilagun dago herrian, gehienak herrigunean.
Jarduera ekonomikoa
Hiribilduaren ekonomia sektore industrialean oinarritzen da. Hala ere, nekazaritzak eta, batez ere,
abeltzaintzak garrantzi aipagarria daukate udalerriko ekonomian.
Lehen sektorean nekazaritza-ustiapenek, gehienak txikiak, jarduera industrialeko diru-sarrerak osatzen dituzte
gehienetan. Badira abeltzaintza-ustiapen garrantzitsuak, haragi eta esne ekoizpenean oinarrituak. Insignis
pinuaren ustiapenak ere badu garrantzia.
Bigarren sektorea, esan bezala, garrantzitsuena da. Mota guztietako metal eraldaketan diharduten enpresak
dira, galdategiak, burdindegiak eta tresna-makinako enpresak.
Zerbitzuen sektorea txikia da biztanleriaren eguneroko beharrak asetzeko, eta Durango eta Arrasate hurbil
egoteak jendea erosketak bertan egitea errazten du.
San Agustin auzoan, Eroskik, kontsumo eta banaketa kooperatibak, bere egoitza ofiziala eta biltegiak dauzka.
Hizkuntzaren egoerari dagokionez, bi informazio iturritik edan dugu dokumentu hau osatzerakoan, bata
Elorrioko EBPN () eta bestea 2008ko euskararen kale-neurketa. Aurrenari erreparatuz, hona datu batzuk:
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Ikastetxearen historia laburra
Elorrioko Institutua Irakaskuntza Publikoak Elorrioko guraso eta ikasleei eskaintzen dien aukeretariko bat da.
Elorrio BHI institutuak herriko ikasleez gain, inguruko auzoetako ikasleak eta Apata, Atxondokoak ere jasotzen
ditu Hezkuntza Sailak diseinatutako hezkuntza-ibilbideak hala zehazten baitu.
Elorrioko Institutua LOGSE legeak sortutako institutua da, garai bateko OHOren berrantolaketak DBHko
ikastetxeen sorrera ekarri baitzuen. Honela begiratuz, ikastetxe gaztea dugu oraindik gurea eta bere garaian B
eta D eredutan ikasten zuten ikasleak izan bagenituen ere, aurrez aipatu moduan, hemendik aurrerakoak D
ereduan arituko dira.
Nahiz eta biztanle kopuruari begiratuz Elorrio ezin den herri handitzat jo, hezkuntza alorrean eskaintza anitza
du eta ikastetxe pribatu ezberdinei aurre eginez gaur egun institutu honek bi lerro izateari eusten dio eta
datozen urteetako egoera hauxe izango da, hau da, Elorri BHI, D ereduko bi lerrotako ikastetxea izaten
jarraituko du, salbuespenak salbuespen eta legedia aldaketak kontuan hartu gabe. Oinarrian bi lerrotakoa
izateak ez du esan nahi tarteka eta mailaren batean hirugarren lerrorik ez dugunik izango. Esparru honetan
gure apustua ikastetxea handitzeko ahaleginetan aritzea da eta Irakaskuntza Publikoan bere seme/alabak
eskolaratzen dituzten famili kopurua handitu nahi dugu.
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Gure ikasleria herrikoak bertokoak eta baita inguruko herrietakoak ere osatzen dute eta “herri txikietako
ikasleak ” izateak ezaugarri berezi batzuk atxikitzen dizkie ikasle hauei: harremanetarako noblezia,
partehartzaileak, esanekoak...
Ikastetxearen etorkizuna eta erantzun beharko diren erronkak, besteak beste, hauek izan daitezke:
1. IPI (Ikastetxe Publiko Integrala) bat osatu. Elorrioko Irakaskuntza Publiko osoa hartuko duen ikastetxe
baten sorrera eman beharko da datozen urteetan. Proiektu honetan gaur egungo Elorrio LHI eta
Elorrio BHI ikastetxeek bakarra osatu beharko dute, zuzendaritza bakarraren gidaritzapean eta
Hezkuntza Proiektu zabala eskainiz 2 urtetik 16 urte arte gutxienez.
2. Gure ikasleriaren ikasketen balizko jarraipena ere gure ikastetxean bertan aztertu beharko da, hau da,
BATXILERGOA eskaintzerik izango genukeen edo ez eztabaidatu bere alde indartsuak eta ahuleziak
mahai gainean jarrita

1.2 – IKASTETXEAREN DOKUMENTU NAGUSIAK
Elorrioko Institutuaren IZAERA, ibilbidea eta lan egiteko modu nagusiak IHP dokumentuak (IKASTETXEKO
HEZKUNTZA PROIEKTUA) laburbiltzen ditu. Ikasle, guraso edo irakasle berri bat datorrenean, zer garen eta nola
jokatzen dugun adierazteko dokumentu hau erabiliko dugu.
Zehaztapen curricularra, ICPren bitartez (IKASTETXEKO CURRICULUM PROIEKTUA) egingo dugu eta Ikasketa
Burutzan gordetzen den dokumentu honetan irakasgai desberdinetako programazioez gain, esparru honetan
kontuan hartu beharreko irizpideak eta hartutako erabakiak agertzen dira.
Bide honetan ELKARBIZITZA PLANA eta TUTORETZA PLANA adostuak eta onartuak ditu gure ikastetxeak eta
berauek ere Ikasketa Burutzan gordetzen dira.
Edozein zuzendaritza taldek ikastetxeko Hezkuntza Komunitateak, bere OOGaren bitartez, adostutako
Hezkuntza Proiektua hartu beharko du erreferente gisa ZUZENDARITZA PROIEKTUA aurkezterako garaian.
Zuzendaritza Proiektu honetan, Hezkuntza Proiektuan adierazitako lan-lerroak gehiago zehaztuko ditu,
helburuak, jarduerak, adierazleak, denboralizazioa eta arduradunak zehaztuz.
HIZKUNTZEN TRATAERAri dagokionez, Elorrioko Institutua D ereduko ikastetxea izaki, Euskara du irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan hizkuntza nagusia, Gaztelania eta Literaturan eta Ingelesean izan ezik. Honekin batera
gure ikastetxeak Hezkuntza Eleanitzaren alde egindako apustuan, ikasturtez ikasturte, hainbat irakasgai
ingelesez eskaintzen ditu unean-unean dituen giza baliabideak kontuan hartuta. Helburua hauxe da: maila
guztietan ingelesa irakasgaiaz gain beste batzuk ere eskuragarri eta hautagarri izatea ikasleriak DBH 1etik DBH
4ra. Aukeraketa hau egitea ikasleentzat/familientzat borondatezkoa da.
Atzerriko beste hizkuntza batzuk ere curriculumean lekua izatea nahi dugu eta bide honetan ulertu behar da
Frantsesaren eta Alemanaren alde egindako hautua. Ikasgaiok hautazkoetan edo Hezkuntza Arreta atalean
lekutzen ditugu.
Hizkuntzen Trataerari lotuta ere HNP proiektuan ere sartuta gaude (Euskararen Normalkuntza Plana),
euskararen erabilera hobetu eta hedatu nahi dugularik.
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AJA (ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA ARAUDIA) ere dekretu berriei egokitua dugu. Ikastetxeko eta baita
Jantokikoa ere idatzita eta gaurkotuta daude.
ORIENTAZIO PLANA ere garatua du Institutuak.
1.3 – PARTE HARTZE ETA KOORDINAZIO ORGANOAK
Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan irakasle eta organoen arteko koordinazioa eta elkarlana, nagusiki, mintegi
barneko eta mintegien arteko koordinazioaren bidez ematen da Pedagogi Batzordean.
 Irakasgai bera edo “afina” ematen duten irakasleek Mintegia edo Departamentua osatzen dute. Astero
elkartzen da organo hau eta elkarrekin bildu ahal izateko gunea ahalbideratzen da ohiko ordutegiaren
barruan.
 Ikasketa Buruak eta Mintegi-buruek osatzen dute Pedagogia Batzordea. Organo honek, mintegien
arteko koordinazio pedagogikoa eta ikastetxeari buruzko informazioa bideratzen du.
 Klaustroari, bere ohiko eskumenak kendu gabe, Pedagogia Batzordearen bitartez hainbat erabaki
hartzen ditugu, joan-etorriko bidea eginez, guztion iritzia eta ekarpenak jasotzeko aukera ematen
dituelako.
 Pedagogia Batzordea ere bai klaustroan eta baita Eskola Kontseiluan mintzagai-eztabaidagai izango
diren gaien jakitun izaten da ere.

1
2
3
4
5
6

AZALPENA
1 = Zuzendaritza Taldea
4 = Mintegiak

2 = Zuzendaritza Batzordea
5 = Klaustroa

3 = Pedagogi Batzordea
6 = Eskola Kontseilua
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1.4 – ZUZENDARITZA ETA ARDURA ORGANIGRAMA
ZUZENDARIA

ATEZAINA

IKASKETA
BURUA

ORIENTA
TZAILEA

IDAZKARIA

PEDAGOGI
BATZORDEA

DBH 1
TUTOREAK

MINTEGIA
1

MINTEGIA
…n

IRAKASLEAK

IRAKASLEAK

ADMINISTRA
RI
LAGUNTZAI
LEA

DBH 2
TUTOREAK

IKASLEAK
DBH 1

PROIEKTU
ARDURADU
NA

DBH 3
TUTOREAK

IKASLEAK
DBH 2

DBH 4
TUTOREAK

IKASLEAK
DBH 3

PROIEKTUA
1

IKASLEAK
DBH 4

PROIEKTUA
2

LANTALDEA

PROIEKTUA
…n

LANTALDEA

LANTALDEA
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1.5 – Irudi korporatiboa eta kudeaketarako tresna nagusiak
Ikastetxeak bai barrura begirako informazioa eta baita kanporako begirakoa ere tresna hauen bitartez egiten
du batik bat:
WEB orrialdea
INTRANETA
ikastetxe barneko informazioa kudeatzeko: mintegiak, irakasle
bakoitzaren karpetak, oharrak…

www.elorrioinstitutua.org
INIKA: famili-ikasle eta irakasleentzat

EI posta - Egutegia

IRAKASLEAREN KOADERNO DIGITALA

MOODLE
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2.- IKASTETXEAREN ZEREGINA, HELBURUAK, ILDO ESTRATEGIKOAK, PROGRAMAK,…
2.0 - ELKARBIZITZA DEFINIZIOA
Elkarbizitza positiboz ulertzen dugu berdintasunez tratatzea, denok onartuak izatea, giro eta harreman
egokietan, lankidetzan, partaidetzan eta errespetuan oinarrituta, bortizkeriarik gabe, elkarrizketa bidez,
bakoitza bere lekuan gustura eta eroso egoteko aukera emanez.
Elkarbizitza Arauek argi agertuko dituzte aukera eta tratu berdintasuna, arrisku tokiak eta momentuak,
konponbideak aurkitzeko irizpideak, kide bakoitzaren ardurak,... gatazka egoerak ekiditeko eta konponbide
hezitzaileak aurkitzeko. Estamentu bakoitzeko ordezkariek adostuko dituzte, kide guztiei ezagutzera eman eta
Elkarbizitza Behatokiak funtzionamendu egokia zaindu .
Ikastetxe honetan gatazkak hausnarketa egiteko aukera bat kontsideratzen dira , kontzientzia hartzeko eta
aldaketak kudeatzeko.
Esku hartze hezitzaile baten bidez egingo da gatazken eraldaketa eta ebazpena: konponketa bilatu, UEP-ean
araututako neurri zuzentzailea ezarri eta errespetuzko harremanak berreskuratu. Eta besteak beste, ebazpide
hauek kontutan hartuko ditu: gatazka aztertu, partaideak identifikatu, tokiak, emozioak, aurrekariak aztertu,
irtenbide posibleak planteatu, irtenbide bat adostu eta konpromisoa hartu.

2.1 - ZEREGINA

Elorrioko Institutuaren ZEREGINA, gure ikasleei, elkartasunean, berdintasunean, errespetuan,
tolerantzian, arduran, autonomian, zentzu kritikoan eta partaidetzan oinarrituta heldutasuna
lortzen laguntzea da. Ikasleak euren prestakuntzan eta eguneroko funtzionamenduan dituzten
betebehar eta eskubideetan inplikatuko ditugu, ikasteko duten motibazioa landuz. Arreta bakoitzari
bere beharrizanen arabera emango diogu balore inklusiboak garatuz, euren gaitasunen lanketan
oinarrituz akademikorik onena lortzeko eta etorkizunean ahalbideak bermatzeko. Honetarako gure
giza baliabide eta bitarteko materialak erabiliko ditugu.
.
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2.2

– IKASTETXEAREN HELBURUAK, ILDO ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAK
1.HELBURUA

2.HELBURUA

3. HELBURUA

Ikasle bakoitzaren izaera kontuan Hezkuntza Komunitate osoaren
hartuta,
beronen
etorkizuna partehartzea eta elkarlana bultzatu
eraikitzen lagundu heziketa ona
emanez

4. HELBURUA

Etengabeko hobekuntza sistemak
ezarri. Ikastetxearen Autonomia
handiagoa
bideratuko
duten
hobekuntza-planak bultzatu

5. HELBURUA

6. HELBURUA

Langileen formazioa, konpromisoa Ikastetxeko
kideen
arteko Herriko eta inguruko erakunde eta
eta lanerako ziurtasun baldintzak Elkarbizitza kudeaketa hobetu
zerbitzuekin
etengabeko
hobetu
harremana bultzatu
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren
izaera kontuan
hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen
lagundu heziketa ona
emanez

2.HELBURUA

3. HELBURUA

4. HELBURUA

5. HELBURUA

6. HELBURUA

Hezkuntza Komunitate
osoaren partehartzea eta
elkarlana bultzatu

Etengabeko hobekuntza
sistemak ezarri. Ikastetxearen
Autonomia handiagoa
bideratuko duten
hobekuntza-planak bultzatu

Langileen formazioa,
konpromisoa eta lanerako
ziurtasun baldintzak hobetu

Ikastetxeko kideen arteko
Elkarbizitza kudeaketa hobetu

Herriko eta inguruko
erakunde eta zerbitzuekin
etengabeko harremana
bultzatu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK












HNP
ELEANITZA PROIEKTUA
PROIEKTUAK ETA ELKARTRUKEAK
AJA
ESKOLA AGENDA 21
AMGALA (SAHARA)
TUTORETZA PLANA
INIKA
ICP
BIZIKIDETZA PLANA
IKT IKASTETXE EREDUA
o WEB orrialdea
o Moodle
o Intraneta
o Eskola 2.0

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Hizkuntza desberdinen garapenari dagokionez, tratamendu bateratua, errealista, funtzionala eta irekia
eskaini
Ikasleen partaidetza bultzatu, beste taldeekin dituzten harremanak sendotzeko bideak ezarriz eta
aukerak sortuz
Tutore lanak, norbanako norabidetza eta ikasle eta gurasoekiko komunikazioa hobetu. Tutorea, guraso,
ikasle eta irakasleen arteko oinarrizko lotura izanda, ikasleekin eta familiekin komunikazio-bide egokiak
ahalbideratuko ditu. Tutoretza Partekatua ere lantzen eta indartzen saiatu.
Gizartearen beharrei erantzungo dion eskaintza akademikoa antolatu ikasleen behar eta aniztasuna
kontuan izanda
Ikasleek jakintzak, jarrerak eta portaerak ere bereganatzeko ahaleginak egin, gatazken ebazpenetan
esku hartze hezitzaileak erabiliz
Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan teknologia berrien erabilera bultzatu eta indartu
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren izaera
kontuan hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen lagundu
heziketa ona emanez

2.HELBURUA
Hezkuntza
Komunitate osoaren
partehartzea eta
elkarlana bultzatu

3. HELBURUA

4. HELBURUA

5. HELBURUA

6. HELBURUA

Etengabeko hobekuntza
sistemak ezarri. Ikastetxearen
Autonomia handiagoa
bideratuko duten
hobekuntza-planak bultzatu

Langileen formazioa,
konpromisoa eta lanerako
ziurtasun baldintzak hobetu

Ikastetxeko kideen arteko
Elkarbizitza kudeaketa hobetu

Herriko eta inguruko
erakunde eta zerbitzuekin
etengabeko harremana
bultzatu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK








Ikastetxeko OOGaren osaketa
Bizikidetza Behatokia
AJA
IKT ikastetxe eredua:
o Web orrialdea
o INIKA
PBren antolaketa
KH (Kalitatea Hezkuntzan)
Mintegien arteko koordinazioa

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Familiak euren seme-alaben hezkuntzan parte hartu behar du. Honetarako ikastetxearen eta
familien artean errespetuzko harremana bultzatuko da, eskari eta beharrizanei erantzunez
Hezkuntza Proiektua eta Curriculum Proiektua gauzatzeko eta berrikusteko Hezkuntza
Komunitatearen elkarlana eta koordinazioa bultzatu
Ikastetxearen osotasunarekin zerikusia duten gainontzeko egitasmoetan ere Hezkuntza
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren izaera
kontuan hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen lagundu
heziketa ona emanez

2.HELBURUA
Hezkuntza Komunitate
osoaren partehartzea eta
elkarlana bultzatu

4. HELBURUA

5. HELBURUA

6. HELBURUA

Langileen formazioa,
konpromisoa eta lanerako
ziurtasun baldintzak hobetu

Ikastetxeko kideen arteko
Elkarbizitza kudeaketa hobetu

Herriko eta inguruko
erakunde eta zerbitzuekin
etengabeko harremana
bultzatu

3. HELBURUA
Etengabeko
hobekuntza sistemak
ezarri. Ikastetxearen
Autonomia
handiagoa bideratuko
duten hobekuntzaplanak bultzatu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK










Hezkuntza Proiektua
Zuzendaritza Proiektua
Plan Estrategikoa
Ikasturteko Plana
Ikasturteko Memoria
KH sistema
ED frogen emaitzak
Asebetetasun inkestak
EA 21

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Etengabeko hobekuntzak ezarri, bereziki irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak zainduz eta
autoebaluazioa erabiliz
Ikastetxearen AUTONOMIA mailan hobekuntza planak finkatu – helburuak finkatu, estrategiak
zehaztu, emaitzak neurtu,… - alor desberdinen kudeaketa gaiatsuna indartuz
Jasangarritasuna kontuan hartuta, arloetan hobekuntzak proposatu eta kudeaketa orokorrean
ere eraginkortasuna bilatu
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren izaera
kontuan hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen lagundu
heziketa ona emanez

2.HELBURUA

3. HELBURUA

Hezkuntza Komunitate
osoaren partehartzea eta
elkarlana bultzatu

Etengabeko hobekuntza
sistemak ezarri. Ikastetxearen
Autonomia handiagoa
bideratuko duten
hobekuntza-planak bultzatu

Langileen formazioa,
konpromisoa eta
lanerako ziurtasun
baldintzak hobetu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK









Ikasturteko Plana
Kanpo
prestakuntza
deialdiak
(GARATU,…)
Ikastetxeko Prestakuntza Plana
Ikasturteroko proiektuen, arduren eta
erantzukizunen planifikazioa
Lan Arriskuen Prebentzio Plana
Oinarrizko errutinak dokumentua
Langileen eta ikasleen istripuen
aurrean JARRAIBIDEA
Matxura eta konponketa prozesua

5. HELBURUA

6. HELBURUA

Ikastetxeko kideen arteko
Elkarbizitza kudeaketa hobetu

Herriko eta inguruko
erakunde eta zerbitzuekin
etengabeko harremana
bultzatu

4. HELBURUA

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Institutuko langileen prestakuntza bultzatuko da, euren hazkunde profesionaleko beharrizanei
laguntzeko
Institutuko langileak eguneroko egitasmo, lan eta jokabideetan inplikatuko dira. Guztien artean
lan zama era egokian banatuko da, adostutakoaren jarraipena eginez eta ez betetzearen
erantzukizuna onartuz
Lan istripuen prebentzio plana eta segurtasun planak finkatu eta etengabe berrikusi
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren izaera
kontuan hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen lagundu
heziketa ona emanez

2.HELBURUA

3. HELBURUA

4. HELBURUA

Hezkuntza Komunitate
osoaren partehartzea eta
elkarlana bultzatu

Etengabeko hobekuntza
sistemak ezarri. Ikastetxearen
Autonomia handiagoa
bideratuko duten
hobekuntza-planak bultzatu

Langileen formazioa,
konpromisoa eta lanerako
ziurtasun baldintzak hobetu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK








Bizikidetza Plana
Bizikidetza Behatokia
Tutoretza Plana
Hezkidetza Plana
Eskola Agenda 21
PB (Pedagogia Batzordea)
ZB (Zuzendaritza Batzordea)

6. HELBURUA

5. HELBURUA
Ikastetxeko kideen
arteko Elkarbizitza
kudeaketa hobetu

Herriko eta inguruko
erakunde eta zerbitzuekin
etengabeko harremana
bultzatu

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Ikastetxeko kideen bizikidetzaren kudeaketa hobetu:
 Bakoitzak bere erantzukizunak bereganatuz
 Hezkuntza Komunitate osoaren artean Bizikidetza Plana aurrera eramanez
Elkarlana eta parte hartze aktiboa eta dinamikoa bultzatu:
 Gure eguneroko lana koordinatu, ezagutza eta ideien ekarpena egin eta arazoen
konponketa bideratu
 Institutuaren interesak bakoitzaren interesen gainetik jarri eta exijitzen dugun beste
norberak ere eskaini
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1.HELBURUA
Ikasle bakoitzaren izaera
kontuan hartuta, beronen
etorkizuna eraikitzen lagundu
heziketa ona emanez

2.HELBURUA

3. HELBURUA

4. HELBURUA

5. HELBURUA

Hezkuntza Komunitate
osoaren partehartzea eta
elkarlana bultzatu

Etengabeko hobekuntza
sistemak ezarri. Ikastetxearen
Autonomia handiagoa
bideratuko duten
hobekuntza-planak bultzatu

Langileen formazioa,
konpromisoa eta lanerako
ziurtasun baldintzak hobetu

Ikastetxeko kideen arteko
Elkarbizitza kudeaketa hobetu

PROIEKTUAK-PROGRAMAK-PLANAK




Ikasturteko Plana
Ekintza Osagarrien Plangintza
EA 21 - IRAES

6. HELBURUA
Herriko eta inguruko
erakunde eta
zerbitzuekin
etengabeko
harremana bultzatu

ESTRATEGIAK – LAN ILDOAK
Ikastetxeak, elkarlanean oinarrituta, Udaletxe, Berritzegune, Mankomunitate, gainontzeko
ikastetxe, lantegi eta beste herri edo zona erakundeekiko harremanak indartu
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2.3 – IKASTETXEA ETORKIZUNARI BEGIRA

Etorkizunari
begira
Elorrioko
Institutua
familientzat
konfidantzazko ikastetxea izatea lortu nahi dugu, bere
profesionaltasunagatik, irudi onagatik eta ideologiaz aparte
guztiek eurena bezala ikusten dutelako, ondoko alorretan
nabarmenduz:





antolakuntza,
kalitatezko hezkuntza
barruko giro ona
eta lan egiteko gaitasuna

Eskola Komunitate abegikorra, laguntzailea eta bizia sortu nahi
dugu.
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3.- HEZKUNTZA PROIEKTUAREN IRISMENA. ESKAINITAKO ZERBITZUEN ESKRIBAPENA
IES Elorrio BHI (Elorrioko Institutua) institutua Elorrion Irakaskuntza Publikoak duen eraikinaren 2.solairuan
lekutzen da. DBH mailako ikasleria eta pertsonalgo osoa San Roke 12 zenbakian lekutzen da.
Institutuaren eskaintza DBHko lau mailak dira eta honek definitzen du gure Hezkuntza Eskaintza. Hizkuntzen
trataera eta ereduari dagokionez, gure ikastetxea D eredukoa da eta beraz EUSKARA da irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan oinarrizko hizkuntza.
Gure eskaintza akademikoaren zutabeetariko batzuk hauek dira:






Curriculum aniztasuna
Aukerakotasuna
Eleaniztasuna
Hezkuntza Arreta eskaintza zabala
Jasangarritasuna

Eskaintzen ditugun zerbitzuetan, hauek dira aipagarrienak:






Jantoki zerbitzua
Eskola Garraioa
Instalakuntzen alokairua
Testuliburuen kudeaketa solidarioa
Eskola 2.0 (ordenagailu eramangarriak)

4.- IKASTETXEAREN KUDEAKETA ETA ANTOLAKUNTZAKO LERRO NAGUSIAK
Azken ikasturte hauetan Elorrioko Institutuak ahalegin handia du alor honetan eta horren seinale dira lortutako
ziurtagiriak:
 Kalitatea Hezkuntzan (KH)
 IKT Ikastetxe eredua
 Eskola Sostenigarria
Gure ikasleei eta euren familiei heziketa integrala eskaintzea da gure helburu nagusia eta hau lortzeko, gure
laguntzarekin, garatu beharko dituzten oinarrizko gaitasunak hauek dira:









Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna.
Ikasten ikasteko gaitasuna.
Matematikarako gaitasuna.
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.
Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
Giza eta arte-kulturarako gaitasuna.
Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
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Curriculuma garatzeko hezkuntza-gaitasun orokorrak, ordea, hauek dira:


Modu autonomoan erantzukizunez bizitzen ikastea, norbere burua ezagutu, osasun mentala eta fisikoa
zaindu eta ohitura osasuntsuak garatzen ikasiz. Gizaki guztion eta oraingo eta etorkizuneko
belaunaldien ondarea diren naturaz eta natur baliabideez modu erantzulean gozatzen ikastea.
Ikasten eta pentsatzen ikastea, informazioa interpretatzen, sortzen eta ebaluatzen, erabakiak hartzen
eta arazoak konpontzen, ikasteko eta lan egiteko ohiturak eta ikasteko estrategiak ikasiz, ezagutzaren
eta esperientziaren askotariko arloetan arazoak identifikatu eta konpontzeko ezagutza zientifiko eta
matematikoaren metodoak aplikatzen ikasiz.
Hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko hizkuntza batean komunikatzen ikastea, modu kritikoan
erabiltzen eta interpretatzen ikastea hedabideak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
eta baita musika eta gorputz hizkuntza artistikoak, gorputz hizkuntza plastikoak eta bisualak ere.
Elkarrekin bizitzen ikastea, harreman positiboak izaten eta gatazka-egoeretan elkarrizketa eta
negoziazioa erabiltzen, modu aktibo eta demokratikoan parte hartzen, taldean lan egiten eta
elkarlanean jarduten eta aniztasuna errespetatzen ikasiz.
Pertsona bezala garatzen ikasi, norbera izan, emozio negatiboak kontrolatu eta modu positiboan eta
errealistan norbere burua baloratu, autonomoa eta norbere erabakien erantzulea izan.
Gauzak egiten eta horiei ekiten ikastea, erabakiak hartzeko eta erantzukizuna nork bere gain hartzeko
ekimena izan, ahalegina eta zailtasunak gainditzea baloratu eta bizitzako eremu desberdinetan ekimen
saiatuak praktikatuz.








Guzti honetarako KALITATEA HEZKUNTZAN, Kudeaketa Sistema, bitarteko garrantzitsua da guretzat,
funtzionatzeko modu koherente, sistematizatua eta etengabeko hobekuntzara bideratua dagoelako
protagonista nagusi gisa ikaslea bera hartuta. Ikastetxeari ikaslearen ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan
bidelagun, bitartekari eta laguntzaile izatea dagokio eta zeregin hau ondo betetzeko ikastetxea osatzen dugun
pertsona guztion garrantzia azpimarratu behar da. Proiektu pedagogiko sendo eta iraunkorra antolatu nahi
badugu, elkarlana, koordinazio, ikastetxeko giro ona eta arduren partekatzea, besteak beste, ezinbesteko
zutabeak izango dira.

Gure lanerako modu honekin PLANIFIKATU – EGIN – EBALUATU –
EGOKITU, aurrera egiteko konpromiso osoa agertzen dugu kalitatezko zerbitzua eskainiz, sarean lana eginez eta
praktika onak ikastetxera ekarriz.
4.1 – Ikastetxearen dokumentu nagusiak. Hezkuntza Eskaintza, Matrikulazioa eta Publizitatea. Ikastetxearen
antolakuntza eta Ikastetxearen zerbitzuak.
Ikastetxeko dokumentu nagusiak zehazteko eta berrikusteko PR0101 prozedurak agindu moduan egiten dugu
eta ondoko dokumentu hauek garatzeko ditugu:



Ikastetxearen ZEREGINA. Plan Estrategikoa
Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA)
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Ikastetxeko Urteko Plana. Hezkuntza Sailak eskainitako Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko
Memoria egiteko Gida erabiliko da. IUPren atalak eta edukiak hauek izango dira:
o Sarrera. Justifikazioa.
o Helburu orokorrak
o Irakaskuntza-jardueren programa
o Eskolaz kanpoko jardueren programa
o Eskolako zerbitzuak
o Ekonomia kudeaketarako plana
o Eskola Komunitateari informazioa helarazteko plana
o IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena
o Eranskinak

Hezkuntza-eskaintza onesteko, eskainiko diren prestakuntza saioak eta beren zehaztapenak egiteko eta,
halaber, kurtsoei buruzko publizitatea eta informazioa garatzeko PR0102 prozedura dago. Ondoren definitzen
diren oinarrizko lerro hauek garatzen dira prozedura horretan:
 Eskaintzan dauden kurtso guztiak definituak eta zehaztapenen bidez dokumentatuak daudela.
 Zehaztapenek kurtsoen kalitate ezaugarri edo atributuak zehazten dituztela.
 Ez dagoela alderik hezkuntza-eskaintzan agertzen diren kurtsoen eskakizunen, zehaztapenen eta
matrikulak onartutako kurtsoen artean.
 Ikastetxean badagoela gaitasun nahikorik matrikulak onartutako kurtsoetan beren zehaztapen eta
eskakizunak betetzeko.
Ikasleriaren matrikula eskaeren berrikuspena, matrikulazioa eta aurrematrikulazioa egin ahal izateko
prozedurak zehazteko eta matrikularen aldaketak egin eta komunikatzeko PR0103 prozedura dago. Aipatu
prozedura honetaz mintzo da:
 Hezkuntza eskaintzaren zabalpena publizitate bidez.
 Aurrematrikulak eta matrikulak onartzeko irizpideak
 Hezkuntza-eskaintzaren berrikuspenaren erregistroak gordetzen dira eta baita matrikula eskaerenak
ere.
 Aurrematrikula eta Matrikula garaian egungo ikasleekin eta izango direnekin zelan jokatu.
Kurtsoen planifikazioa, irakasleriaren eginkizunak eta ordutegiak, ikasleriaren ordutegiak eta baliabideen
planifikazioa (irakasgai-gelak, gela bereziak, tresna digitalak/didaktikoak…),…PR0104 prozeduran aurkituko
ditugu. Honetan atal hauek aurki genitzake:
 Irakasleriaren kargu eta ardurak.
 Irakasleen arteko koordinazioa indartzeko eta mintegien arteko ezagutza eta informazioa
kanalizatzeko Pedagogia Batzordea astero elkartuko da.
 Ikastalde bakoitzari bere irakasle-taldea izendatuko zaio eta irakasle bakoitzari irakatsi behar dituen
ikasgaiak esleituko zaizkio.
 Ikastalde guztien klase guztiek asignatuta dute zein irakasgai zein ikasgelatan izango duten.
 Interesatuek, irakasle eta ikastalde guztien ordutegiak ezagutzeko aukera dute. Honekin batera
ikasgela bakoitzean zer irakasgai ematen ari diren ere jakiterik bada uneoro.
 Klase orduak ez galtzeko, ordezkapen sistema ezarrita dago.
 Etorri ez arren, ikasleek egin beharreko lana idatziz uzten da, ereduari jarraituz eta Ikasketa Buruari
emanez, honek dagokion lekuan utzi ditzan.
 Ordutegiak egiteko KRONOWIN programa erabiltzen dugu
 Ikasleen notak eta hutsegiteak kudeatzeko eINIKA programa erabiltzen dugu.
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Institutuak eskaintzen dituen beste zerbitzu batzuk PR0105 prozeduran bilduko ditugu. Bere barne hartuko
ditu: Jantoki zerbitzua, Eskola Garraioa, Testuliburuen Kudeaketa Solidarioa…

4.2 – Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen deskribapena eta kontrola
Kurtsoen garapenerako ikaskuntza-irakaskuntza prozesua planifikatu egiten da baldintza kontrolatuetan
garatzen dela ziurtatu nahirik. Oinarrizko prozedurak, besteak beste, hauek izan daitezke:


HARRERA

Azpiprozesu honetan ikastetxera berri datorren orori eman beharreko informazioa zehazten da: ikastetxearen
antolaketa, funtzionamendua eta aurrera eraman nahi diren jarduerak.


PROGRAMAZIOA

Irakasgai guztiek dituzte euren programazioak. Programazio hauek eredu berean eginak daude eta bertan
honako atalak agertzen dira:
o Lortu beharreko gaitasunak eta helburuak
o Edukiak eta aurreikusitako jarduerak. Sekuentziazioa.
o Erabiliko den metodologia
o Erabiliko diren baliabideak. IKTak, beste batzuk…
o Kalifikazio-irizpideak eta Promozio irizpideak
o Irakasgaia berreskuratzeko plana
o …
 IKASGELAKO JARDUERAK
Ikasgelako jarduerak, hein handienean, bat etorri behar dira programatutakoekin. Ikasgelako jardueren
jarraipena IRAKASLEAREN KOADERNOA deritzaion tresnaren bitartez egingo dugu eta bertan honako
ebidentziak agertuko zaizkigu:
o Jarduera-plana
o Nola garatzen den planifikatutakoa
o Norbere ordutegia
o Ikasleen etortzeak/ez etortzeak
o Ikasleen egoera desberdinak eta arrazoiak (kaleratzeak, materiala ez ekartzea…)
o Ebaluazio jardueren inguruan jarritako bitarteko eta azken notak.
o Notekin batera gurasoentzat diren oharrak irakasgaiz irakasgai.
o …


EBALUAZIOA

Prozesu honetan ondorengo puntuak zehaztuko dira:
 Ebaluazio eta kalifikazio irizpideak.
 Hala behar bada, aplikatu beharreko errefortzu neurriak zehaztu
 Ebaluazioaren emaitzak ikasleei eta gurasoei helarazi.
 Ikasturte bukaeran ebaluazioan,erreklamazioak egiteko prozedura adierazi.
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ORIENTAZIOA ETA TUTORETZA
Banakako eta taldeko orientazioa eta tutoretza jarduerak bilduko dira prozesu hauetan.
Prozesuak PRXXXX izenez zehazten ditugu. Prozedura horietan eskaintza nola ematen den deskribatzen dugu
eta gutxienez atal hauek izango ditu:
 Gauzatu behar diren jarduerak
 Kalitate ezaugarriak
 Kalitate ezaugarrietan, onarpen irizpideak eta berauek neurtzeko moduak.
 Jardueren arduradunak
 Beharrezkoak diren baliabideak
 Jardueren denboralizazioa
 …
Prozesuak gainbegiratzeko eta kontrolatzeko KONTROL PLANAK prestatzen ditugu, zehaztutakoak zenbateraino
bete diren kontrolatzeko irizpideak definituz. Plan hauetan agertu beharrekoak hauek dira:
 Adierazleak
 Onarpen-irizpideak
 Kontrolen maiztasuna
 Kontrolerako bitartekoak eta metodoak
 Emaitzak erregistratzeko dokumentuak
 Kontrolaren arduraduna
 …
Parametro guzti hauen jarraipena eta neurketa sistematikoa KPEMAI deituriko dokumentuan jasotzen da.
4.3 – Prozesuen eta emaitzen neurketa eta kudeaketa. Ikasleen, familien eta pertsonalgoaren asebetetzea.
Barne auditoriak. Kanpo ebaluazioak: ED (Ebaluazio Diagnostikoa), PISA, IKT Ikastetxe Eredua,…
Atal honen kudeaketa PR0301 prozedura kontuan hartuta egiten da. Sortzen diren ez-adostasunak aztertzen
dira eta berriro ez gertatzeko hartu beharreko neurriak hartzen dira.
Prozesu honen barruan jarraitzen ditugun ildo nagusiak hauek dira:
 Identifikatutako ez-adostasunak berrikusten ditugu eta zuzentze edota prebentzio jarduerak martxan
jartzeko beharra ebaluatzen eta zehazten da.
 Martxan jar daitezkeen zuzentze neurriak arazoarekin bat etorriko dira bai bere izatean eta baita
neurriaren tamainan ere.
 Neurriak martxan jarri behar dituztenen arteko partaidetza eta koordinazioa bultzatuko da.
 Egin beharreko balizko aldaketak KH sistemaren dokumentazioan sartuko ditugu.
 Zuzentze edota prebentzio-jarduerak gauzatu direla eta eraginkorrak izan direla ziurtatzeko jarraipena
egiten da.
 Jardueren emaitzak erregistratu egingo ditugu.
Familien, ikasleen eta pertsonalgoaren gogobetetasun maila jakiteko inkestak prestatuak ditugu. Ikasle, guraso
eta irakasle berriei urtero pasatuko dizkiegu eta gainontzekoei adosten den aldikotasunaz.
Barne auditoriaren nondik norakoak PR0303 prozeduran finkatzen dira.
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Kanpo-ebaluazioentzat beste aparteko prozedura ezarriko dugu bere baitan ED (Ebaluazio Diagnostikoa) eta
PISAren inguruan jasoko dituelarik.
4.4 – Dokumentazioaren eta erregistroen kudeaketa
Hezkuntza Proiektua garatzearen ondorioz sortutako dokumentazioaren kontrola PR0401 prozeduran finkatzen
da. Prozedura horretan, ildo hauek zehazten dira, besteak beste:





Beharrezkoa denean dokumentuak berrikusi eta onartu egiten dituzte beraien ardura duten
pertsonek, besteen eskura jarri aurretik.
Baliozkoak ez diren edo zaharkiturik dauden dokumentuak, dokumentu berria edo bertsio
berrikusia onartu orduko baztertzen dira.
Erregistroak identifikatuta daude eta irakurterrazak dira.
Erregistroak euskarri informatikoan aurkez daitezke. Hauek eskuratzeko bakoitzak bere pasahitzak
eta beharrezkoak diren ziurtasun neurriak hartuko ditu.

4.5 – Osasuna eta Lan-Arriskuen Kudeaketa
Ikastetxeak ezarria du Laneko Arriskuen Kudeaketa Sistema. Bere helburu nagusia lan-istripu edo gaixotasun
profesionalen arriskuak ezabatu edo gutxitzea da. Era berean, pertsonen, instalakuntzen, tresneriaren
segurtasuna bermatzeko bitartekoak eta prozedurak zehazten dira, besteak beste, ebakuazio-planak helburu
hezitzailearekin.
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5. IKASTETXEAREN KONPROMISOAK
HARRERA ESPARRUA
1. Elorrioko Institutuak , gure ikastetxera
datozen ikasle, irakasle eta guraso
berrientzat
HARRERA
PLANGINTZA
zehaztuta dauka.
2. Irakasle berriei, ikastetxean sartu bezain
pronto, eskura jarriko zaie/zaizkie, eman
behar duten/dituzten irakasgaiak kontuan
hartuta
berauei
dagozkien
bai
PROGRAMAZIOA eta baita MEMORIA ere.
3. HARRERA PLANA idatzita dagoen
heinean beronen baitan hartzen dituen
dokumentu, agiri eta zerrenda guztiak
dagokion egunerako prest izango ditugu.

BIZIKIDETZA ESPARRUA
4. ELKARBIZITZA PLANA URTEKO PLANean
sartuko dugu.
5.
ELKARBIZITZA
ikastetxearentzat
oinarrizko helburuetariko bat izanda,
Elkarbizitza Batzordea eta ikastetxeko
estamentu ezberdinen partaidetza indartu
eta bultzatuko dugu

PROGRAMAZIOEN ESPARRUA
8. Elorrioko Institutuko irakasgaien programazioak Lurralde
Ordezkaritzak eskatu baino astebete lehenago prest egongo dira.
9. Ikasturte guztien amaieran, bateratutako ereduan, irakasle
guztiok irakasgaiko memoria idatziko dugu programatutakoaren
emaitzak eta datorren ikasturteari begira egin beharreko
aldaketak proposatzeko.
10. Irakasgai bakoitzak bere ebaluaziorako kriterioak zehaztuta
dauzka eta berauen berri ikasleei ez ezik hala eskatzen duten
gurasoei ere emango zaie.
11. Behar bereziak – CEIak… - dituzten ikasleei banakako
programazioak egingo zaizkie eta berauen jarraipena ikasturte
osoan zehar luzatuko da. Honetarako HPBk dituzten ikasleei buruz
erabakiak hartzeko Ptak eta Orientatzaileak astero ordu bat
hartuko dute bilera egiteko. PT eta arloko irakasleen arteko
koordinazioa ere burutuko dugu eta ikasturte amaieran berauen
memoriak ere idatziko dira.
12. Salbuespenak salbuespen eta egoera normalean Elorrioko
Institutuak programatutako %100a emango du.

KOORDINAZIO ESPARRUA
6. Elorrioko eta Atxondoko Lehen
Hezkuntzako ikastetxearekin elkarlanean
jardungo dugu guraso eta umeei eskaini
nahi diogun hezkuntza maila geroz eta
hobea izan dadin.
7. Elorrioko Institutuko lehen mailetako
tutoreek Lehen Hezkuntzatik datozen
ikasleen berri izango dute. Honetarako
ikasturte
amaieran
DBHko
koordinatzaileak + Orientatzaileak, LHko
irakasleekin bilera egingo dute.

FAMILIEN ESPARRUA
13. Elorrioko Institutuko gurasoei ikastetxearen eta beronen
antolaketaren berri ematen duen GURASOENTZAKO GIDA izeneko
dokumentua emango zaie ikasturteko lehen bileran.
14. Ikasleen eta irakastaldeen etengabeko jarraipena egingo
dugu ikasturtean zehar hiru aurrebaluazio egiteko aukera zabalduz
eta gurasoekiko harremana, ebaluazio bakoitzean behin gutxienez
ziurtatuko dugu. Guzti hau TUTORETZA PLANean zehazten da
15. Ikasleei zein gurasoei tutoretza orduetan eta baita Orientazio
Zerbitzuaren eskutik, DBH barruko ibilbideen berri emango zaie
eta baita DBH ondorengo ikasketak nolakoak eta non egin
daitezkeen. Informazioa emateaz gain, aukerak egiteko prozesuak
ere erakutsiko zaizkie.
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6. IKASTETXEAREN EMAITZA-ERREFERENTEAK

Ikastetxearen erreferentziazko emaitzak azken ikasturteetakoak dira. Horiek mantentzeko eta ahal den neurrian hobetzeko
ahaleginak egingo ditugu, beti ere kontutan hartuta ikasleak ikasturtetik ikasturtera aldatu egiten direla eta jakinda irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan ikasleriaren motibazioa eta lanerako ahalegina izugarri garrantzitsuak direla.
Ikasturte batean emaitzak eskainitakoetatik oso desberdinak badira, zergatiak aztertu eta hurrengo ikasturtean egoera berriro
normaltzeko neurriak hartuko dira.

ADIERAZLEAK
DBHn kurtsoz promozionatu
DBHko 4.mailan graduatua lortu
DBHko titulua 4 urteetan lortu dute
Jakintzagai guztiak gainditu dituztenak
Graduatu titulurik gabe atera direnak
IKASLE KOPURUA OROTARA

ADIERAZLEAK
DBHn kurtsoz promozionatu
DBHko 4.mailan graduatua lortu
Jakintzagai guztiak gainditu dituztenak
Graduatu titulurik gabe atera direnak
IKASLE KOPURUA OROTARA

2006-07
Ikasle
%
kopurua
164
89%
36
92%
21
72%
121
74%
1
2%
184

2007-08
Ikasle
%
kopurua
174
96%
37
92%
30
73%
135
78%
1
2%
182

2004-05
Ikasle
%
kopurua
130
81%
36
77%
102
79%
2
4%
161

2005-06
Ikasle
%
kopurua
158
%91
32
%86
112
%71
2
%5
173

IKASTURTEAK
2008-09
2009-10
Ikasle
%
Ikasle
%
kopurua
kopurua
175
90%
165
91%
49
89%
43
93%
34
77%
40
89%
119
68%
111
67%
1
2%
3
6%
195
182

2010-11
Ikasle
%
kopurua
163
92%
38
93%
30
73%
122
75%
0
0%
177

2011-12
Ikasle
%
kopurua
177
93%
37
93%
32
65%
137
77%
5
12%
191
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HEZKUNTZA PROIEKTUA
TERMINOEN GLOSARIOA
AKRONIMOAK
IHP
ICP
IPI
DBH
LHI
BHI
OOG
HNP
AJA
EA 21
INIKA
IKT
KH
ED
PE
IUP
ZP
PB
ZB
PR...
KRONOWIN
KPEMAI
PISA
LAKS
CEI
PT
LOGSE
EBPN
HP

ESANAHIA
IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUA
IKASTETXEKO CURRICULUM PROIEKTUA
IKASTETXE PUBLIKO INTEGRALA
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEA
BIHARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEA
ORDEZKARITZA ORGANO GORENA (Eskola Kontseilua)
HIZKUNTZA NORMALKUNTZARAKO PROGRAMA
ANTOLAKUNTZA ETA JARDUERA ARAUDIA
ESKOLA AGENDA 21
KOMUNIKAZIORAKO TRESNA/BALIABIDE INFORMATIKOA
INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIORAKO TEKNOLOGIAK
KALITATEA HEZKUNTZAN SISTEMA
EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA. KANPO EBALUAZIOA
PLAN ESTRATEGIKOA
IKASTETXEAREN URTEKO PLANA
ZUZENDARITZA PROIEKTUA
PEDAGOGI BATZORDEA
ZUZENDARITZA BATZORDEA
KALITATEA HEZKUNTZAN SISTEMAKO PROZESUAK
IKASTURTEKO ORDUTEGIAK EGITEKO ERABILTZEN DEN PROGRAMA
KONTROL PLANEN EMAITZAK
EUROPA MAILAKO KANPO EBALUAZIOA
LANEKO ARRISKUEN KUDEAKETA SISTEMA
CURRICULUM EGOKITZAPEN INDIBIDUALA
PEDAGOGIA TERAPEUTIKA
LEY DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO
EUSKARA BIZIBERRITZEKO PLANA
HOBEKUNTZA PLANA

IKASTETXEKO HEZKUNTZA PROIEKTUAN AGERTU EZ ARREN, SARRITAN ERABILTZEN DIREN BESTE BATZUK
AKRONIMOAK
HIPI
PIRE
AAEP

ESANAHIA
ETORKINEN HIZKUNTZA INDARTZEKO PROGRAMA
PLAN INDIVIDUAL DE REFUERZO EDUCATIVO
ANIZTASUNARI ARRETA EMATEKO PLANA

Elorrio, 2013ko ekainak 27
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IES ELORRIO BHI (Elorrioko Institutua)
San Roke 12, 2.solairua
Tf: 94 6582713
Faxa: 94 6582713
http://www.elorrioinstitutua.org
Helbide elektronikoa: idazkari@elorrioinstitutua.org
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