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ITURRAMA DBH INSTITUTUKO GELA ALTERNATIBO
BERRIAREN PROIEKTUA

0.- Sarrera
2020-2021 ikasturtean Iturrama Institutuan gela alternatibo berria

martxan jarri zen 3 ikasleekin. Aurten beste 2 ikasle gehiago daude gelan.
Osotara 5 ikasle dira.

Aipatu behar da aurtengo gela, gela probisionala dela eta abendu aldera,
institutuko beste gela finko batean egokituko dela.

1.- Gelaren aurkezpen laburra
Gelan Hezkuntza Behar Bereziko ikasleak daude eta aurten 5 ikasle

daude eta honakoak dira: J, I, X, O eta N.

Gelako profesionalen aldetik, 5 profesional egonkor gaude: 2 PT eta 3
Hezkuntza Laguntza Espezialista. X ikasleak astean bitan fisioterapeuta
laguntza jasotzen du.

2.- Gure ikasleekin lortu nahiko genituzkeen
helburuak

Gure ikasleekin helburu dezente landu behar baditugu ere, helburu edo
lan ildo nagusi batzuk ditugu. Helburu hauek garrantzi handia izango dute bere
bizitza ibilbidean:

● Komunikazioaren garapena (ahozkoa, zeinuzkoa, piktogramen
bitartekoa, idatzizkoa …).

● Bizitza arrunterako autonomia garatzea (jantzi-erantzi, janaria,
antolaketak, garbitasuna, erosketak, garraioak, kirola, aisialdia …).

● Gelan gustura sentitzea.
● Inklusioetan sakontzea (trebetasun sozialak garatzea …).
● Institutuko ikasle guztiekin egiten den bezala, institutuko eremu guztietan

gure ikasleen partaidetza areagotzea izango da helburu nagusia.
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Bestetik, aipatu behar da bakoitzaren helburu zehatzak ikasle bakoitzak
daukan txosten pedagogikoan bilduta daudela, bakoitzak bere ezaugarri eta
erritmo propioa duelako.

3.- Gelaren antolakuntza
Gela alternatiboa zonalde desberdinetan antolatua dago. Zonalde

bakoitzean, lan mota zehatz bat burutzen da. Hauek dira:

Errutina eta arbela digitalaren zonaldea: egunero goizeko lehenengo saioan
errutina lantzen da. Egunaren ordutegia, egutegia, eguraldia, emozioak, agenda
eta abar. Bestalde, zonalde berdinean arbela digitala kokatua dago eta zonalde
hau errutinak egiteaz gain, ikus entzunezko jarduerak burutzeko eta dantza
egiteko ere erabiltzen da.
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Lasaitasun eta estimulazio sentsorialaren zonaldea: honetan erlaxazioa
lantzeaz aparte, estimulazio sentsorialeko tailerrak ere burutzen dira.

Sukaldaritza eta hamaiketakorako zonaldea: bertan sukaldaritzako errezetak
egiten dira eta aldi berean, hamaiketakoa hartzeko esparrua da.
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Lan eta jolas txokoa: lan txokoan hizkuntza, matematika, arreta eta
psikomotrizitatea lantzeko jarduerak jorratzen dira. Horretaz gain, puzzleak,
eraikuntzak eta mahaia jolasak egiten dira.

Liburutegi txokoa: liburutegian liburuak irakurtzea eta entzuteaz aparte,
mozorrotzeko gunea eta dramatizazioak egiteko esparrua da.
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Natura txokoa: bertan ikasle bakoitzak zaindu beharko duen landare bat
dauka.

4.- Gela alternatiboaren programazioa
Gela alternatiboko programazioak 23/2007 Foru Dekretua, martxoaren

19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloko
irakaskuntzetarako curriculuma eta 60/2014 Foru Dekretua, uztailaren
16koa, Nafarroako Foru Komunitatean Lehen Hezkuntzako curriculuma
ditu erreferente.

Gelako ikasleria Iturramako Bigarren Hezkuntzako ikaskuntza
bukatzerakoan eta Nafarroako legislazioari erreparatuta, hezkuntzan bi ibilbide
izango dituzte:

-Hezkuntza Bereziko Lanbide Heziketa (A edo B ibilbidea).

-Heldutasunera igarotzeko programak (“Programa de Tránsito a la vida adulta”).

Ibilbideak, bi horiek badira ere, ikasleen garapen handiena lortu beharko
dugu, hauen promozioa ahal den eredu egokienera bideratzeko.

Bestalde, tailerrak eta proiektuak ere erabiltzen dira curriculumeko
helburuak lortu ahal izateko.

Ikaskuntza esanguratsua bermatzeko, ondorengo tailerrak eta ekintzak
daude:
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● Autonomia tailerrak: erosketak egitera joan, billabesa hartu eta abar.
● Sukaldaritza tailerrak: errezeta desberdinak egiten dira.
● Tailer sentsoriala: ostiraletan tailer sentsorialak burutzen dira.
● Igeriketa tailerra: astelehen goizetan Guelbenzu igerilekuan burutzen

da.
● Proiektu desberdinak: birziklapena, auzoa ezagutu, institutuan

jorratzen diren hainbat proiektuetan parte hartzea ere. Emozioak eta
trebetasun sozialak modu sistematiko batean landu. Beste gela
alternatiboekin harremanak sustatzea (Hegoaldekoekin bideo deiak …).

● Irteerak:programazioarekin lotuta dauden irteera desberdinak egingo
ditugu.

● Inklusioak: lehen aipatu den bezala, institutuko eremu guztietan gure
ikasleen partaidetza areagotzea da helburu nagusia. Honetarako,
ikasleak hainbat arlotan beste geletan inklusioa bermatzen da.
Gela alternatiboko ordutegia goizeko 8:00-etatik eguerdiko ordu 14:00-ak

arte da.

5.- Inklusio arloetan lantzen diren helburuak

Ikasleen inklusioak asmo edo helburu hauekin burutzen dira:

-Helburua gela alternatiboko ikasleek beste ikasleekin harremanatzeko duten
beharra asetzea izango da. Beraz, landutako edukien lorpen maila bigarren
maila batean geldituko da nahiz eta garrantzitsua izan ere.

-Inklusioak burutzeko arloak ikasleen ezaugarri eta maila kognitiboari ahalik eta
gehien egokitzen dira.

-Ahal den partaidetza handiena sustatzea (taldean parte hartzea, txandak
errespetatzea …).

-Ikasleen aniztasuna ezagutzea, errespetatzea eta horretaz aberastea.

-Ikasleen arteko harreman positiboak sustatzea.

-Testuinguru desberdinetan, komunikatzeko gaitasuna garatzea.

-Trebetasun sozialak ahalik eta gehien garatzea.
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6.- Norekin joaten dira inklusioetara

Inklusio saioetara ikasleak PT batekin edo Hezkuntza Laguntza
Espezialista batekin joaten dira.

Garrantzi handia ematen zaio ikasgaiko espezialista eta PT aren arteko
hartu-emanei. Hortaz, koordinazioa egongo dago. Eta beti, PT aren laguntza
eta gomendioak jasoko luke behar izatekotan eta noski, ikasgaiko
programazioaren egokitzapena egiteko ere.

7.-  Inklusioetarako arlo interesgarriak
Inklusioak eskaintzen dituen onurak lortzeko eta kalitatezkoak izateko,

hezkuntza premia bereziko ikasleak gelan ondo hartuak izan beharko dira.

Hortaz, inklusioetarako aukera ikusten ditugun ikasgaiak izendatzen
badira ere, beti gela alternatiboaren profesionalak irakasle espezialisten
esanetara egongo dira.

Inklusioak aukeratzeko ere kontutan izango dira ikasleen maila
kognitiboa eta ezaugarriak.

Hauek dira inklusioetarako arlo desberdinak:

-Gorputz heziketa.
-Balio etikoak.
-Euskara.
-Marrazketa.
-Musika.
-Teknologia.
-Sormen digitala.
-Natur zientziak.

Inklusioak DBH 1.mailako eta DBH 2.mailako 5 geletan (A, B, D, E eta F)
ematen dira eta ikasle bakoitza talde bati atxikituta dago. Ahalik eta ikasle
gehien ezagutzeko asmoarekin inklusioak talde desberdinetan dira.
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8.- Urteko Programazio Orokorraren
laburpena

Aurten gure gelako programazio orokorraren ildo nagusiak honako hauek
izango dira.

1. Hiruhilekoa:
a. Institutua eta Iturrama auzoa ezagutu.
b. Urtaroak eta festa nagusiak.
c. Sukaldaritza tailerra.
d. Ongizatea eta dieta osasungarria.
e. Hezkuntza emozionala eta sexuala.
f. Hezkuntza artistikoa.
g. Birziklapena.

2. Hiruhilekoa:
a. Trafiko arauak
b. Urtaroak eta festa nagusiak
c. Sukaldaritza tailerra eta sukalde baten funtzionamendua ezagutu.
d. Hezkuntza emozionala eta sexuala.
e. Birziklapena.
f. Hezkuntza artistikoa.

3. Hiruhilekoa:
a. Oinarrizko datu pertsonalak eta segurtasun eta babes neurriak.
b. Urtaroak eta festa nagusiak.
c. Sukaldaritza taillerra.
d. Birziklapena.
e. Hezkuntza emozionala eta sexuala.
f. Hezkuntza artistikoa
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