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Irakurketa Kluba gure institutuan.

Irakurketa kluba sortu nahi genuen!!
Urriaren bukaera aldera sortu ziren klubak

Iturrama BHI, CRISS proiektuan parte hartuko du

Bigarren Hezkuntzako 10 ikastetxek aurrez-aurreko modalitatean proiektu 
honen garatze pilotua eginen dute. CRISS proiektuak ikasleriaren gaitasun 
digitala landu, ebaluatu 
eta ziurtagiria lotzea du 
helburu

Nafarroako irakasleak 
Italian, CRISS proiektua-
ren formakuntza jasot-
zen
1205 ikasleek internet 
eta teknologiaren era-
bilpenaren formakuntza 
jasoko dute.
https://www.crissh2020.
eu/es/

iraila
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urria

SCIENCE IS FUN WITH  eTWINNING

Nafarroako bederatzi ikastetxeetako 13 irakaslek eTwinning programaren bai-
tan egindako proiektuengatik kalitatezko 18 zigilu europear jaso dituzte.

Saritutako bat, Fisika eta Kimika departamenduko Izaskun Jorajuriaren ‘Science 
is Fun y Challenge in Science’ proiektua izan da.

https://scienceisfuniturrama.blogspot.com/

Lortutako zigiluek Nafarroako Foru Erkidegoko ikastetxeek eta bertako irakas-
leek eTwinningen bitartez sarean garatzen dituzten lankidetza proiektuetan 
parte hartzeko bultzada isladatzen dute.
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urria

ITSAS LAMIAK PROIEKTUA: IHondakinen gaian sakontzeko, aurten Iruñeko Udale-
ko ingurumen sailak aurkeztutako “Itsas lamiak - Sirenes” programan parte hart-
zeko hautatuak izan gara.
Programa honetan, batez ere eta modu oso originalean plastikozko hondakinek 
itsasoetan eragiten dituzten inpaktuei buruzko sentsibilizazioa landu da, dant-
zaren bidez. Frantziatik zetorren koreografo baten laguntzaz, DBH1.go mailako 
ikasle guztiekin ikastetxean burutu diren saio koreografi koetan itsas animalien 
mugimenduak landu dira. Ondoren, programan parte hartu duten beste ikaste-
txeekin batera Donostiara Victoria Eugenia antzokian “Sirenes” ikuskizuna ikuste-
ra joan ginen. Ikuskizun honetan, aurretik landutako mugimendu ugari baliatuz, 
itsaso eta ozeanoetan plastikozko hondakinek sortzen dituzten arazoak salatzen 
dira ikusleen emozioekin lotuz.

Urriak 9-10-11: Itsas lamiak programako saio koreografi koak jaso ikastetxean.

ITURRAMA BERDEA 2019
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Azaroak 25. Emakuamearen kontrako indarkeriaaren aurkako 
eguna

Hemen gaude berriz ere azaroaren 25ean, genero in-
darkeriaren aurkako egunean. Norberak bere esku daukan 
guztia egin dezala eskatzeko eguna da gaurkoa, ezin bai-
tugu onartu inork veste alde batera begiratzen jarraitzea. 
Izan ere, ongi dakigu indarkeria matxista ez direla soilik 
erailketak, bortxaketak, jai-girokoerasoak … Horiek bistakoe-
nak egiten zaizkigun erasoak badira ere, emakumeok egu-
nerokotasunean, eremu hurbilean ere jarrera matxistak eta 
indarkeria bizi ditugu.

Horrelakoetan salatzea ez da nahikoa, bakardade senti-
mendua uxatzeko laguntza behar dugulako. Baina emaku-
meok ez gaude bakarrik, saretuta gaude. Ikasia dugu zauri ez osatzeko elkarren 
arteko goxotasuna vaina sendagai hoberik ez dela. Eta geroz eta gehiagogara, 
geroz eta indartsuagoak, gainera. Badakigu bakarrik ezin diogula aurrean dugun 
munstro handi honi aurre egin, vaina gure arteko aliantzak estutu behar ditugu. Ez 
dugu onartuko gure gainetik inor pasatzerik, elkar zainduko dugu eta elkar babes-
tuko. Eta erantzuteko prestatuko gara, erantzunen subjektu izango gara.

Eta zuei, gizonoi, mutiloi, bide honetan ere lagun gaitzazuen eskatzen dizuegu, 
jarrera sexisten edo erasoen lekuko izanez gero, erasotzaileari egindakoaren gai-
nean hausnarraraziz eta behar izanez gero, salatuz. Elkarrekin bidea xamurragoa 
izanen da.

Isilik egoteko eta bestealde batera begiratzeko garaiabukatu da!

Honi guztiari aurreegiteko ezin bestekoak dira gure arteko aliantzak eta borroka

azaroa
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Euskal jaia 2019

abendua
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abendua
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Iturrama BHiko ikasleak sarituak “D3mobile World Metrology Lea-
gue” lehiaketan

LEONARDO taldeaIRURA taldea

Iturrama BHiko ikasleak sarituak “D3mobile World Metrology League” lehiaketan.
D3mobile World Metrology League
Fotogrametria eta metrologia lehiaketa internazionala da. Bertan ikasleek mugikorrarekin 
eginiko argazki bidez 3D modeloak sortzen dituzte eta modelo hauei neurriak aplikatu.
d3mobile.es

EQUIPO SUBCAMPEÓN DEL MUNDO - METRÓLOGOS
El equipo IRURA del IES ITURRAMA de PAMPLONA (ESPAÑA), formado por los alumnos 
IRATI SARAGÜETA y MARKEL IRURETAGOYENA coordinados por el profesor D. JOSÉ MI-
GUEL ZABALETA TRECU.
MODELO 3D: https://skfb.ly/6CCPU

CENTRO ESPAÑOL MEJOR CLASIFICADO – D3MOBILE – PCE IBERICA 
El IES ITURRAMA de PAMPLONA (ESPAÑA), representado por los alumnos ANDONI AL-
FONSO, XABIER PABOLLETA, ANDER DUFUR, MIKEL GARCES, IRATI SARAGÜETA, MARKEL 
IRURETAGOYENA, XABIER LEONARDO y UNAI ARANA coordinados por el profesor D. JOSÉ 
MIGUEL ZABALETA TRECU.

PREMIOS ESPECÍFICOS

D3MOBILE – FUNDACIÓN MUJERES – MUJERES EN LA ARQUITECTURA E INGENIERÍA
El equipo LEONARDO del IES ITURRAMA de PAMPLONA (ESPAÑA), formado por los alum-
nos XABIER LEONARDO y UNAI ARANA, coordinados por el profesor D. JOSÉ MIGUEL ZA-
BALETA TRECU, con un Modelo 3D sobre Amanda Jones, escritora e inventora americana 
que ideó el sistema de envasado al vacío. Fue una gran defensora de los derechos de 
las mujeres y llegó a fundar su propia empresa de envasado y conservas en Chicago en 
1890, cuyas accionistas eran todas mujeres.

urtarrila
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Iturrama BHiko ikasleak sarituak “D3mobile World Metrology Lea-
gue” lehiaketan

urtarrila
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IturramaSAT  planetarioan

Iturrama BHiko ikasleak bere experientzia kontatzen dute Iruñeko Planetarioan
.@iturramasat y @axular_lizeoa nos cuentan su experiencia #cansat 

urtarrila
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INAUTERIAK

San  Juan Xar Donibaneko inauterien erakusketa montatu zuten institutuan.

San  Juan Xar Donibaneko lkarteak tailerrak burutu zituzten.

otsaila
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INAUTERIAK

otsaila
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Irakurketaren epizentroak Iturraman

Nafarroako hamaika institutuetako DBHko 1. 2. 3. eta 4.go mailetako eta Batxiler-
goko 1. mailako 647 ikaslek hartuko dute parte Liburutegi Publikoek irakurketa sustatze-
ko sortutako proiektu honetan.

Hauek dira parte hartuko duten institutuak: Martzila, Barañain, Atarrabia, Burlata, Zizur 
Nagusia eta Iruñeko Basoko, Julio Caro Baroja, Mendillorri, Ochoa de Olza, Biurdana 
eta Iturrama.

Ikasleak, irakasle, gazte-irakurketa klubetako eta 20 bat liburutegi publikoetako erabilt-
zaileekin batera, 2017an gaztelaniaz argitaratutako eleberri onena aukeratzeko epai-
mahaiko kide izango dira.

Proiektuan parte hartuko dutenek hiru lan fi nalista irakurriko dituzte: Maite Carranzaren 
“Una bala para el recuerdo”, Anna Mansoren “Lo del abuelo” eta Fernando Lalana-
ren “El Matarife”. Parte-hartzaileek, Nafarroako liburutegi publikoetan elkartuko diren 
irakurketa klubetan banatuko dira bakoitzak irakurri duen eleberriaren inguruan ezta-
baidatu eta “Irakurketaren Epizentroak” ekimenaren lehen edizioko irabazlea aukerat-
zeko.

Liburutegietan egingo diren topaketak abenduaren 13 eta 20an, otsailaren 14 eta 
21ean eta maiatzaren 4 eta 9an egitea aurreikusten da.

Saria egilearekin egingo den topaketa batean emango da ekaineko lehen hamabos-
taldian.

otsaila





Iturrama BHI urtekaria2018-2019

28

MARTXOAK 8

Oporretatik bueltan, Martxoak 8ri keinu bat eginez,  errekreoan komunikatu bat irakurri zen 
eta gurekin “Andreina Jolin” taldea izan en.

Andrea, Lorien, Idoia, Katrin eta Miriam “Andreina Jolin” 
taldea osatzen duten bost emakumeak dira. Gaztetxoak 
zirela, haietako bi elkarrekin abesten hasi ziren Ilunberriko 
Arangoiti Ikastolan eta orduz geroztik elkarrekin jarraitu 
dute, abesteari eta amesteari utzi gabe.

martxoa
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Arte Ederretako Fakultatea  bisita

Arte Batxilergo ikaslegoa Arte Ederretako Fakultatea bisitatu zuen

martxoa
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KULTUR ASTEA 2019

Azken aldian jarrera xenofobo eta arrazistak geroz eta gehiago hedatzen ari 
dira europar gizarteen artean. Zoritxarrez geroz eta ohikoagoak dira migratzai-
leekiko diskurtso xenofoboak, migratzaileak haien jaioterrikoak eta kulturakoak ez 
izateagatik kriminalizatu nahi dituztenak. Baina migratzea ez da delitu bat, es-
kubide bat baizik. Gatazka eta gerra egoeretatik ihes egiteko eta bizi hobe eta 
duinagoa lortzeko eskubide bat hain zuzen ere. Arazoa ez da migratzea, arazoa, 
migrazioak bultzatzen dituzten kausetako batzuk dira. Kausa hauek gainera, he-
rrialde garatuen interesek eragiten dituztenak askotan, edo herri kolonizatzaileen 
harrotasunak, Palestinako eta Mendebaldeko Saharako herrien kasuan bezala, 
(zeinekin elkartasun berezia adierazi nahi dugun). 

Arrazismoa ez da kultura aniztasunaren aberastasunaz jabetzen. Pertsonak eta 
hiriak interkulturalak gara, kulturalki anitzak. Eta aniztasun honek izugarri aberastu 
egiten gaitu, bai gu pertsona mailan bai eta gizarteak bere osotasunean ere. 

Iruñea hiri interkultural eta anitza delako Iturrama BHI institutua 
jarrera xenofobo eta arrazistak ukatzen ditu eta migratzaileeki-
ko elkartasun jarrera irmoa erakutsi nahi du. 

Stop arrazismoari, stop xenofobiari.

apirila
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Aste osoan zehar zebait tailerrak burutu ziren. Euskalerriak irratia zuzeneko saioa institu-
tuan bertan egin zuen.

KULTUR ASTEA 2019

apirila
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EUS-“Mundua hankaz gora”, bigarren hezkuntzan defi nitzen den proposamen 
berritzaile, interkulturala eta kooperatiboa da.
Iturrama BHI institutuan argazkilaritzako ikasgaian eta
SEI erakundearen artean burutu den elkarlana da eta bi ideia
dira nagusi proiektu honetan; bata interkulturalidadea, eta bestea arte garaikidea. 
Biak uztartuz eta talde lanean, hiriarekin elkarrizketa bat sortu nahi dugu espazio 
publikoan interbentzio bat eginez.

Migrazioak sortzen duen ikaragarrizko aldaketak
eta hauek dakartzaten galerak, edozein pertsonarentzako bizitzan gerta da-
kiokeen prozesurik gogorrenetarikoa da, atzean
uzten dituelako, kultura, familia, lagunak, paisaiak, janariak,... eta kontextu guztiz 
berri batera moldatu beharra daukalako, komunitate berri bat sortuz.

Iruñan prozesu honi laguntza emateko SEI erakundean gaur egun 100 kasu ingururi 
egiten diote aurre, bereziki nerabeekin lana eginez.
Gure ikasleak adin berekoak direla kontuan harturik elkarlan bat sortzea bururatu 
zaigu, artearen transformatzeko boterea bitartekari dela medio.

Edozein ekintza artistiko, partekatzeko eremu bat sortzen du; ondokoekin, errealita-
tearekin, komunitate osoarekin,
hartu-eman prozesu bat irekitzen du. Gainera errealitatea interpretatzen laguntzen 
du, hau hobeto ulertzeko eta eraldatu ahal izateko zubiak eraikiz.

Proiektu honen helburu nagusia, komunitate interkultural bat sortu eta aldarrikatzea 
litzateke, gure ikasleak, bere adin bereko eta kanpotik iritsi 
berri diren ikasleekin harremanetan jarriz. Elkarrekin talde-
lanean, arte garaikideko proiektu bat garatu dute; pent-
samendu kritikoa sustatuz eta aldaketarako mugimendu 
baketsuak landuz.
JR artistak sortutako mundu mailako INSIDE OUT proiektuan 
pate hartu dugu.

apirila
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apirila
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NATURART 2019

Naturart, lorategi iraungikorren jaialdia
Iruñeko Udalak antolatzen duen Naturart proiektuan 1.go batxilergoko Botanika Aplika-
tuko ikasleekin parte hartu dugu. Aurtengo edizioan 10 ikastetxek parte hartu dute, eta 
bakoitzak “Klima aldaketa” gaian oinarrituz lorategi bat diseinatu eta eraiki du, lorate-
giak apirilaren 12tik maiatzaren 12ra Zitadelan ikusgai egonen dira. Proiektua gauzat-
zeko ikastetxe bakoitzak Iruñerriko lorezain talde baten laguntza izan du, gure kasuan 
Noaineko lorezainen eskarmentuaz gozatzeko aukera izan dugu.

apirila
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CAN SAT NAVARRA 2019

Ikasleek sortutako lata baten tamainuko sateliteak jaurtiko dituzte Los Arcoseko Zirkui-
toan datorren igandean Europako Espazio Agentziak, ESAk, bultzatutako I CanSat Nafa-
rroa Edizioan. Iturrama Sat taldea 

apirila
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KORRIKA 2019

Auten berriz Iturrama BHI parte hartu du 21. korrika

III. Informatika Olinpiada

III. Nafarroako Olinpiada Informatikoan gure ikastetxeko Xabier Erro eta Beñat Otazu 
garaile suertatu ziren.

apirila
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AZPEITIKO IKASLEEKIN ELKAR-TRUKEA 2019

Gure DBHko 44 ikasle eta Azpeitiko beste hainbesteren artean elkar-trukea egin 
berri dugu. Aste oso batez egin dugu: apirilaren 1ean goizean haiek hona etorri 
ziren. Lehenengo geldialdia udaletxean izan zen. Bertakoontzat ere oso polita izan 
zen txupinazoa botatzen den balkoian izatea. Rokopolis rokodromoan ederki goza-
tu genuen monitore prestu eta jatorren laguntzarekin. Zorro eta maletak hartu eta 
Azpeitirantz abiatu ginen. Eskertzekoa da familiek zeinen ongi hartu dituzten ikasleak, 
bai hemen eta bai han. Eguraldiaren beldur ginen, baina goizean mendia zuri azal-
du bazen, zerua urdin, eta ikasleak surf egiten aritu ziren. Esperientzia bikaina Donos-
tia hiri ederrean! Ostiralean Azpeitiko lagunek ginkana dibertigarria prestatu ziguten 
Azpeitiko herria ezagutzeko. Agurtu aurretik kiroldegian hamaiketako goxoa genuen 
zain. Ze jatorrak! Taldeko argazkiaren ondoren besarkadak, aste zoragarria luzatu 
nahian bezala. Bati baino gehiagori malkoren batek irrist egin zion. Bikaina euskara 
helburu izan duen bizipena!

apirila
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ITURRAMA PAPER BRIDGE LEHIAKETA 2019

Paperezko zubi lehiaketa
Ikastetxean sortzen den paper hondakina berrerabiltzeko helburuarekin ikasturte ho-
netan Teknologia Departamentuak paperezko zubi lehiaketa antolatu du. 
Lehiaketan ikasleek ahalik eta zamarik handien jasango duen paperezko zubia 
diseinatu eta eraiki behar dute, baina paperak eta egiturak hainbat baldintza bete 
behar dituzte, esate baterako, papera bi aldeetatik erabilia izan behar du eta ez da 
tolestua izan behar. Gainera, karga plataformak tamaina zehatza eta erdian kakoa 
txertatzeko zulo bat bat izan behar du. 
Beraz, ikasleak bi hilabeteko denborarekin beraien zubiak eraikitzeko beharrezkoa 
duten paper hondakinak jasotzen, biltzen eta metatzen egon dira. Proiektu honeta-
rako sortu den sites-ean argibide gehiago daude.
https://sites.google.com/view/iturramapaperbridge/eu

OLIMPÍADA DEL MUNDO CLÁSICO  
2019ko BATXILERGO MAILAN EUSKARA ATALEAN

Maider Subiza Ozcariz txapelduna izan zen

apirila
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ITURRAMA BERDEA 2019

Iturrama Berdea, jasangarritasuna lantzeko, 2015-16 ikasturteaz gauzatzen den 
proiektua da. DBH 1 mailako ikasleei bere interesen eta ikastetxean antzematen 
zituzten beharren inguruan galdetu ondoren eta ikastetxeak berak jasangarrita-
sunaren arloan zituen gabeziak ikusirik, Iturrama institutua bera eta bertan ikasten 
duten ikasleen ohiturak jasangarriagoak izateko helburuarekin jaio zen proiektua.

Proiektuaren inguruan orain arte egin diren zeregin, ekimen, Aste Berdeetako 
jarduerak eta tailerrak… ikusgai dituzue Ikastetxeko web-ean, “Berrikuntza ata-
lean”, aurki daitekeen web orrian. Nahi izanez gero, gurasoei erakuts diezaieke-
zue.

Proiektu bizi da, urtetik urtera berritzen eta egoera berriei egokitzen dena. Gura-
soren batek ekarpenen bat egiterik izango balu, (elkarteren batekin kooperatzen 
duelako, GKEren bat ezagutzen duelako, gai konkreturen batean ekarpenak 
egin dezakeelako…), gurekin kontaktuan jar dadin. Institutura deitu dezake eta 
Olaiarengatik galdetu, (proiektuaren koordinatzailea), edo zuen bitartez, Olaia-
rekin harremanetan jar daiteke.

maiatza
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Arazoarekin konektatu ondoren, proiektuan proposatzen ziren unitate didak-
tikoak Biologia eta Geologia ikasgaian eta tutoretzan hondakin plana aurkezte-
rakoan txertatu dira. Hauek oso praktikoak eta eraginkorrak izateaz gain, honda-
kinek sortzen dituzten ingurumen inpaktuetan murgiltzeko oso lagungarriak izan 
dira. Hona hemen landutako unitate didaktikoen zerrenda:

“Bideo-foruma”, unitate honetan neska batek plastikoarekin duen menpekota-
sunarekin bukatzen duela kontatzen digun bideoan oinarrituz bideo forum bat 
planteatzen da. Ariketa hau ikastetxe mailan aplikatu dugun hondakinen pla-
nean txertatu dugu.
“Biodegradagarria” izeneko unitatearen bidez material desberdinen biodegra-
dagarritasuna aztertu dugu, horretarako material desberdinak (plastiko desber-
dinak, aluminioa, fruta hondarrak, porexpana eta kartoi zatiak) lurperatu dira eta 
hilabete baten buruan zeintzuk eraldatu diren aztertu dugu.

“Ba al zenekien?” izeneko unitatean plastikoak ozeanoetan eragindako kutsadu-
rari buruzko informazioa emateaz gain, horrek gure eguneroko bizitzarekin duen 
lotura adierazten da.
“Plastikoen kalkulagailua” jarduerarekin urtean zenbat plastiko erabiltzen dugun  
kalkulatu dute (interneteko inkesta; http://calculadoraplasticos.greenpeace.
es/), ondoren ohiko bizitzan plastikoarekiko menpekotasuna murrizteko “vivir sin 
plastico” webgunean ageri diren aukerak aztertu eta eztabaidatu ditugu (ht-
tps://vivirsinplastico.com/) eta bakoitzak familiekin euren etxeetan aldaketaren 
bat egiteko konpromezua hartu du.
“Nora doaz kalera botatzen ditugun hondakinak”? Unitate honi esker honda-
kinak kaleko paperontzian uzten ez ditugunean noraino iris daitezkeen aztertu 
dugu. Horretarako, Iruñerriko hondakin uren mapa digitalen bidez, IDENAko ma-
pak, kaleko estoldetatik sartzen diren hondakinek burutzen duten bidea aztertu 
dugu, araztegitik pasako dira?

ITURRAMA BERDEA: ASTE BERDEA 2019

maiatza
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Eskola-baratzea
Duela bi ikasturte institutuko patioan eskola-baratzea sortu genuen. Baratzearen 
egunerokoa 1.go batxilergoko Botanika Aplikatuko ikasleekin egiten da, baina 
DBH 1.go mailako ikasleek ere hainbat jarduera burutzen dituzte bertan. Esate-
rako, Elkarkide elkarteko erabiltzaileekin batera udaberrian lurra landu eta udako 
landareak erein eta landatzen dituzte.
Baratzearen bidez ikasleak urtaro bakoitzeko produktuak nolakoak eta zeintzuk 
diren jakitea bilatzeaz gain, bertako nekazaritzaren garrantziaz jabetzea, auzoko 
dendetan modu jasangarrian ekoiztutako produktuak erostearen beharra ikus-
tea, garraioan sortzen diren kutsagaiak murrizteko beharra eta supermerkatue-
tan erabiltzen diren bilgarri plastikoak murriztea bultzatzen da. 

ITURRAMA BERDEA: ASTE BERDEA 2019

maiatza
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Aurten Aste Berdea ospatzen dugun hirugarren urtea izanen da. Honen bidez, 
hondakinak murrizteko jarduerak egiten dira eta hondakinak berrerabiliz produk-
tu berriak sortzen dira. Ikasturte honetan maiatzaren 2 eta 3an ospatuko dugu. 
Egun hauetan DBH 1.go mailako ikasleek klase arruntak izan beharrean, 1 edo 2 
orduko tailer ezberdinak egiten dituzte, eta hauetako batzuetara  Andrés Muñoz 
Garde ikastetxeko ikasleak etortzen dira gure ikasleekin murgiltzera.
Aurtengo egitarauaren barruan, hondakinekin lotura zuzena duten tailerrak on-
dokoak izanen dira:

PAPER BIRZIKLATU TAILERRA: Iruñerriko mankomunitateko hezitzaileekin batera 
egunkari zaharrak erabiliz paper orri berriak egingo dituzte.

LATA TAILERRA: Freskagarrien latak lehengai gisa erabiliz artelanak sortuko dira, 
horretaz gain, sormena landuko da.

JOSTE TAILERRA: Honako tailerra burutzeko, ikasle bakoitzak etxetik kamiseta 
zahar edo oihal bat ekarriko dute. Bi ordutan, ekarritakoa eraldatuko dute eta 
eskuz hamaiketakoa eramateko oihalezko poltsa bat josiko dute. Jardueraren 
helburua, oihalezko poltsa berria sortzeaz gain josteko oinarrizko teknikak ezagut-
zea da.

PAPIROFLEXIA: Japoniako origami teknikan oinarrituz aldizkari zaharrekin irudi des-
berdinez osatutako apaingarri zintzilikariak eraikiko dira. 

TETRABRIKEKO DIRU-ZORROAK: Tetrabrik zaharrak erabiliz diru-zorroak eraikiko 
dira, tetrabrikak etxetik ekarritako oihal edota irudiekin apainduko dituzte.

BROTXETA JASANGARRIAK (km0): Tailerraren diseinua telebistako “Masterchef” 
programan oinarrituko da. Garaiko eta gertuko produktu, fruitu eta barazki 
osasungarriak erabiliz lehiaketa formatuan brotxeta eta entsalada ikusgarri zein 
gozoak sortuko dituzte.

ITURRAMA BERDEA: ASTE BERDEA 2019

maiatza
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Maiatzaren 8an, 1.DBH Frantzeseko ikasleak Baiona eta Donibane Lohizune 
bisitatu zuten hizkuntza gogotsu praktikatuz.

Bayonne et Saint Jean de Luz  2019

Maiatzaren 28an, anfi bio eta narrastien erakusketa paregabea izan genuen.. 

NARRASTIAK ITURRAMA

maiatza
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Iturrama BHIko, bigarren batxilergoko, teknologia industrialeko ikasleak diren  Mikel 
Garcés, Xabier Leonardo, Xabier Erro, Markel Iruretagoyena, Xabier Pabolleta, 
Maialen Perez, Ioar Crespo eta  Joxemi Zabaleta irakasleak Cansat lehiaketan ira-
bazleak izan dira.

Sari aeroespaziala  2019

maiatza
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Ekainaren 7an, Biologiako departamenduak, hondakinei buruzko proiektu berritzai-
leen saria jaso zuen.

Saria: hondakinen proiektu berritzailea  2019

ekaina
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Gure taldea IturramaSat Bolonian da,europa mailan lehiatzen.Zortea!!

Sari aeroespaziala  2019

ekaina
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Azken astean egindako zenbait ekintzen irudiak hemen ikusgai...

HEGAZTIEN ERAZTUNTZEA

Azken astea  ekainaren 11tik -18ra

BEE-BOOT eta SCRATCH

ekaina
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PATIORAKO JOKOA ERAIKI ETA PILOTAK EGIN

Azken astea  ekainaren 11tik -18ra

KREPAK EGITEN...

Argazkigintza Analogikoa...

ekaina
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Azken astean egindako zenbait ekintzen irudiak hemen ikusgai...

TXANGOAK: 1DBH: Baztango BKZtan ibili ziren.  

Azken astea  ekainaren 11tik -18ra

ekaina
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Azken astean egindako zenbait ekintzen irudiak hemen ikusgai...

TXANGOAK: 2DBH: Lizarran, ginkana eta kayak

Azken astea  ekainaren 11tik -18ra

TXANGOAK: 3DBH: Ilunberrira. Jarduera hau Irati ibaian zehar nabigatu eta gida-
tutako ibilbidean datza, Ilunberri eta Liedena artean, Ilunberriko Arroila igaroz.

ekaina
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