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✱ Gida hau nahitaez irakurri behar dute Ikastetxeko ikasle, irakasle, langile eta familia guztiek. 
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 0.- SARRERA. 

 

Hezkuntza Departamentuak, lau agertoki desberdin aurreikusten dituen kontingentzia plan         

bat prestatu du 2020/2021 ikasturterako. Lehenengoa (1. egoera) normaltasun berriari dagokio,           

eta horretan eskola-jarduera presentziala etapa eta ikasturte guztietan bermatzen da, eta           

bigarrenean (2. egoera), koronabirusaren agerraldi bat aurreikusten da, eta ikasleei arreta           

emateko modu desberdinak proposatzen dira, etapa eta ikasturte desberdinen arabera egokituak.           

Hirugarren hipotesian aurreikusten da agerraldiaren larritasunaren ondorioz eskola-jarduera        

ez-presentziala indartu behar izatea. Eta azkenik, laugarren agertokian, ikastetxeak erabat itxi           

behar izatea aurreikusten da. 

Pandemiaren bilakaeraren arabera, osasun-agintariek jarraibide desberdinak ezarriko       

balituzte, kontingentzia plan hau egokitu beharko litzateke, eta berriro zehaztu, agertoki berriaren            

arabera. 

Goran aipaturiko kontingentzia plan hori Iturrama BHIren kasurako moldatu eta zehaztu           

dugu, beti ere hango jarraibide espezifikoei jarraituz eta 2020-2021 ikasturterako aurrez aurreko            

hezkuntza-jarduera garatzeko Prebentzio eta Antolaketa Protokoloa osatzen du.  
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 1.- ARDATZ NAGUSIAK. 

 

Helburu nagusia izanik COVID-19aren aurrean langileen eta ikasleen segurtasuna eta          

osasuna bermatzea, dokumentu hau hiru ardatz nagusiren inguruan eratu da: 

1. Kutsapenak saihestea  

2. Ikastetxeetan gerta daitezkeen kasuak garaiz detektatzea eta isolatzea. 

3. Lehentasuna ematea irakaskuntza presentzialari eta ikasle kalteberenen arretari. 

Helburuak: 

1. Prest egotea COVID-19ren osasun-krisiak ikastetxeari 2020/2021 ikasturtean plantea        

diezazkiokeen egoerak baino lehen. 

2. Ikasleen, irakasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen higiene-, garbitasun- eta          

segurtasun-baldintzak bermatzea eskolaorduetan eta eskolaz kanpoko orduetan. 

3. Familiei behar bezala informatzea aldi horretan jarduera akademiko presentziala eta          

ez-presentzialaren inguruan planifikatutako garapenari buruz.  

 

Edozein patogenoren kontrolerako bi alderdi nagusi hartu behar direla kontuan izanik,           

dokumentu honetan honakoak zehazten dira: 

● Espazioen eta pertsonen joan-etorrien antolaketa. 

● Garbitasun-neurriak.  
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 2.- OINARRIZKO ARAUAK. 

1. Maskararen erabilera derrigorrezkoa da 

 

2. Goizaren hasieran, patiora ateratzean eta klase aldaketa 

bakoitzean eskuak gelaz garbitu beharko dituzu. 

 

3. Mantendu distantzia zure ikaskide eta irakasleekin. 

 

4. Klase aldaketetan ezin zara klasetik atera. Klase aldaketak beti 

irakaslearekin egingo dira DBHn. 

 

5. Klase aldaketa bakoitzean gela guztiak aireztatu behar dira 

 

6. Zure eremuaren barruan bakarrik mugitu zaitezke. 

 

7. Beti zure eskuinetik ibili behar zara. 

 

8. Beti mahai bera erabili behar duzu. 

 

9. Zurea ez den materiala erabili aurretik beti desinfektatu. 

 

10. Komunera joateko unea klase ordua izango da, ez klase aldaketa. 
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11. Patioan ikasmaila bakoitzak bere eremu propioa izango du eta 

ezingo dira nahasi maila desberdinetako ikasleak. DBHko ikasleak 

hamaiketakoa jan ondoren aterako dira patiora. 
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 3.- INFORMAZIOA. 

 

 Oso garrantzitsua da, prebentziorako, higienea mantentzeko eta osasuna sustatzeko         

helburuz Planean jasotzen diren eta ikastetxeetan ezarriko diren neurriei buruzko informazioa           

hezkuntza komunitate osora zabaltzea eta ongi uler daitezen bermatzea. Horretarako: 

 

- Ikastetxeko langileei informazioa emanen zaie eta prebentzio- nahiz higiene-neurriei 

buruzko trebakuntza eskainiko zaie, eta haiek erraztuko dute hezkuntza komunitateko 

gainerako kideekiko komunikazioa. 

- Informazioa igorriko zaie familia guztiei, eta kanal ireki bat mantenduko da, sor litezkeen 

zalantza guztiak argitzeko. 

- Infografia, kartel eta seinaleen erabilera indartuko da, prebentzio- eta higiene- neurriak            

betetzea sustatzeko. Informazio hori osasun-agintarien irizpideen arabera eguneratua        

dagoela zainduko da. 

Antolakuntzari dagokionez, litekeena da zenbait neurrik jarduera edo metodologia batzuen          

gauzapena mugatzea, eta kasu horietan malgutasunez ezarriko dira, une epidemiologikoaren          

arabera egokituz, eta era murriztaileagoan edo malguagoan ezarriz, unean uneko arriskuak eta            

onurak baloratuta. 

Ikastetxeko zuzendaritzak hainbat bilera antolatuko ditu, gerta litezkeen eta irakasleen          

jarduera eraldatuko luketen agertoki desberdinei aurre egiteko ezarri beharko liratekeen          

jarduketei buruzko informazioa emateko, eta horietan era berezian aintzat hartuko dira familiei            

eta ikasleei transmititu beharreko informazioari dagozkion gaiak. Bilera horiek, ahal izanez gero,            

irailaren 18a baino lehen eginen dira. 

Familiekin bilerak irailaren 15 (DBH) eta 16an (Batxilergoa) ospatuko dira. Lehenengo zati            

orokorra streamming bidez izango da eta bigarrena tutoreekin. Ikasle bakoitzaren gelan izango            

dira. 

Klaseko lehenbiziko eguna erabiliko da, besteak beste, ikasleei eta haien arduradunei           

azaltzeko sarrera eta irteerako ordutegiak, harrera-guneak eta patioko jostalekuak, eta sartzeko           

eta ateratzeko dagozkien ibilbideak. Horien berri familiei ere emango zaie, ikasturtea hasi aurretik.  

Familiei biziki eskatzen diegu etxetik lagundu dezazuela neurriak azaltzen eta helarazten,           

betiere ikuspegi positibotik eta guztion artean zaintzeko asmoz. 

Informazioa helarazteko bideak: 
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- Familiak: Educako mezularitza eta web orria (Iturrama OnLine). 

- Irakasleok: Google Groups 

- Langileok: Google Groups 

- Ikasleak: mezu elektronikoak helbide elektroniko ofizialera (informazio mezu orokorrak         

direnean) eta Classroom (irakasleekin harremanatzeko) 
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 4.- EREMUEN SISTEMA. 

 

Sektore blokeagarrien sistema 

 

Kontzeptua. Espazioen eta pertsonen joan-etorrien antolaketari dagokionez, proposatzen        

den plana sektore blokeagarrien sistema batean oinarritzen da. Egoerarik murriztaileenean, haien           

arteko komunikaziorik ez da izanen, baina egoera epidemiologikoaren arabera, haien          

iragazkortasuna handitu daiteke. Sektore bakoitzean hainbat pertsona egonen dira (ikasle eta           

irakasleak) eta hainbat espazio, eta blokeoa lotua dago sektore horien arteko           

iragazkortasunarekin. Iragazkortasuna esanda ulertu behar da pertsona horiek sektore batetik          

bestera igarotzea eta espazio partekatuak erabiltzea. Gure kasuan, ikastetxea 6 eremuetan           

banatuta egongo da, eremu bat ikasmaila bakoitzeko.  

Blokeoaren mailak. Blokeoa erabatekoa, partziala edo blokeorik ez izatea gerta daiteke;           

erabatekoa bada, ez da izanen pertsonen joan-etorririk sektore horien artean, ez eta espazio             

partekaturik ere. 

Egoera epidemiologikoa osasun-agintariek zehaztuko dute, eta maila desberdinak ditu,         

osasun-egoeraren larritasunaren arabera eta kutsatzeko arriskuaren arabera, eta horrek gidatu          

behar du ikastetxeetako blokeo-mailaren gaineko erabakia, ikastetxean agertzen diren kasuen          

arabera eta Foru Komunitatean, agerraldi berezi bat sortuz gero, ezartzen den osasun-egoeraren            

arabera.  

Sektore blokeagarrien sistemaren helburua. Sektore blokeagarrien sistemaren xedea da         

pertsonak eta haiek okupatzen dituzten espazioak eremutan banatzea, helburua dela, agerraldi           

baten aurrean, sektore osoa isolatzeko aukera izatea, pertsonak berrogeialdian jarriz, gainerako           

sektoreek zaintza zorrotzeko eta alertako sistema baten pean funtzionatzen jarraitzen duten           

bitartean.  

Sektore blokeagarrien egitura. Sektoreen plangintzan kontuan izan behar da zedarritutako          

eremu bakoitzean izanen direla: 

Pertsonak: Hainbat ikastalde eta haien irakasleak (multzoak egin daitezke, ikasturteen,          

mailaren edo etaparen arabera, ikastetxearen tamaina eta espazioen arabera).  

Lekua: Ikasgelak, pasabideak, komunak, aisialdi-guneak, kiroldegiak, etab. 
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Sektore bakoitzak bere komunak izan behar ditu, eta inoiz ezin izanen ditu erabili beste              

sektore bati esleitutako komunak, blokeo-maila edozein dela ere. Gauza bera pasabide eta            

sarrera-irteera ibilbideekin. 

Sektore blokeagarrien funtzionamendu orokorra. Sektorearen barnean pertsonen fluxua        

eta ikasgelen trukea ahal den gehien murriztu behar dira, eta ez da sektore batetik bestera ibili                

behar, irakasleon kasuan ezik, Bigarren Hezkuntzako berezitasuna baita irakasle batek hainbat           

ikasmaila desberdinetan aritzea. 

Sektore batek baino gehiagok sarbide bera erabili behar dutenean (sarrera, pasabideak,           

eskailerak, etab.) modu mailakatuan eginen dute, pilaketak eta eremu komunetan guztiak aldi            

berean ibiltzea saihesteko. 

Irakasleak, ikasgela batetik bestera doazela, edo ikasgelatik bulegora, birusa sektore          

guztietara zabaldu dezaketen bektoreak direnez, ikastetxearen barneko joan-etorriak ahalik eta          

gehien saihestu behar dira. Garrantzitsua da pertsona bakoitzak, dela irakaslea dela ikaslea, ahal             

den neurrian, bere lekua izatea eta lanerako berak bakarrik erabiliko duen material pertsonala             

izatea. 

Sektoreen blokeoa. Ez da inolaz ere ikaslerik ibiliko sektore batetik bestera. Irakasleen            

sektore arteko joan-etorriak blokeo-mailaren araberakoak izanen dira, beti kontu handiz zainduz           

garbitasunaren arloko arreta eta neurriak. 

Erabateko blokeoaren kasuan ezinezkoa izanen da partekatzea ez ikasgelarik, ez bestelako           

espaziorik, esaterako gimnasioa edo kiroldegia. 

Gure ikastetxeko sektoreak ikasmailen arabera banatuko dira, ikasmaila bakoitzak sektore          

edo eremu bat definituko du: 
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5.- LAU AGERTOKI DESBERDINEN ZEHAZTAPENA. 

 

EGOEREN SAILKAPENA UNEAN UNEKO OSASUN EGOERAREN ARABERA.  

 

1. egoera: Egoera hau “Normaltasun berria” deitu den horri dagokio; egoera honetan,            

kutsatzeko arriskua txiki xamarra da eta fokuak kontrolatzeko gaitasuna, berriz, handia.  

1.- Taldeen eta ordutegien antolaketa. 

Egoera honetan arreta presentziala bermatuko da ikastetxe guztietan, ikasle guztientzat,          

eskola-egun guztietan eta ohiko ordutegiak izanen dituzte.  

1. egoera honetan, helburua irakasleak eta ikasleak sektoreetan biltzea bada ere, helduak            

mugitu daitezke sektore batetik bestera, eta sektore baten barnean ere bai, ezarritako            

higiene-neurriak betez gero. Ikasleei dagokienez, beren erreferentziazko ikasgela beste         

ikastaldeetako ikasleekin partekatu behar badute, neurriak hartuko dira ikasgela bakoitzeko          

ikasleak bereizteko. Irakaskuntza espezifikoetako ikasgelei dagokienez, ikastalde desberdinetako        

ikasleek erabiltzen ahalko dituzte, higiene-, desinfekzio- eta aireztapen-neurriak betetzen badira.  

Garrantzitsua da azpimarratzea ikasleek beren lanerako materiala eduki behar dutela,          

ahalik eta gehien saihesteko materiala partekatu behar izatea. 

Hezkuntza Premia Bereziak: Hezkuntza bereziko ikastetxeetako edo egituretako        

ikasleentzat, etapa guztietan, eskola-jarduera presentziala bermatuko da, etapa bakoitzarentzat         

definitutako ordutegian, eta plan espezifikoak eginen dira, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza           

Zerbitzuarekin lankidetzan. 

2.-Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.: 

Ikastetxeek urteko programazio orokorrean sartuko dituzte beharrezkoak iruditzen zaizkien         

jarduera osagarriak. Horien gauzapena programatuta dauden unean uneko osasun-egoeraren         

araberakoa izanen da.  

3.- Zerbitzu osagarriak. Eskola-garraioa:  

Autobus/taxien edukiera ez da murriztuko, baina maskara higienikoaren erabilera, Lehen          

Hezkuntzatik edo sei urtetik goiti, nahitaezkoa izanen da. Gainera, arakatzeari erraztasunak           

emateko, ikasleek eserleku bera erabiliko dute beti. 

 

2. egoera: egoera horretara igaroko da osasun-agintariek hala ezartzen dutenean, eta sektoreen            

blokeo indartua abiaraziko da. 
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1.- Taldeen eta ordutegien antolaketa: 

Egoera horretan, ikastetxeetan aurrez aurreko arreta bermatuko da. Ikasle guztiena,          

eskola-egun guztietan. 

Egoera horretan, ikasleek nahitaez eduki beharko dute beren lanerako materiala,          

debekatuta egonen baita materialak trukatzea ikasleen artean. Ikasleren batek izanen ez balu            

behar duen materiala, ezin izanen luke jarduera hori aurrera eraman. 

Gela espezifikoen erabilera: ahal den neurrian gela arruntak erabiliko dira. 

Heziketa Berezia: Hezkuntza bereziko ikastetxeetako edo egituretako ikasleentzat, etapa         

guztietan, eskola-jarduera presentziala bermatuko da, etapa bakoitzerako definitutako ordutegian,         

eta plan espezifikoak eginen dira, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuarekin lankidetzan. 

2.- Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak: Egoera honetan bertan behera geratzen           

dira jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko guztiak. 

3.- Zerbitzu osagarriak. Eskola-garraioa: indarrean den legediaren arabera garraiorako         

eskubidea duten ikasle guztien garraioa bermatuko da. Maskararen erabilera nahitaezkoa izanen           

da. Gainera, arakatzeari erraztasunak emateko, ikasleek eserleku bera erabiliko dute beti. 

 

3. egoera: egoera horretara igaroko da osasun-agintariek hala ezartzen dutenean, eta orduan            

planteatuko da ikastetxeen erabateko itxieraren alternatiba gisa, sektoreak erabat blokeatuz. 

1.- Taldeen eta ordutegien antolaketa: 

Oso litekeena da, kutsatzeko arriskua areagotu izanaren ondorioz, osasun-agintariek         

hezkuntzako etapa desberdinetako ratioak egokitzea. Halaber, eskolako garraioan edukiera         

murriztuko dela aurreikus daiteke. 

Jarduteko testuinguru berri horrek ekarriko du talde berriak eratzea Ikastetxe Publikoetan,           

eta beraz, espazio berriak okupatu behar izatea, ikastetxeak egokitu behar izatea eta, horretarako,             

aldi batez ikastetxeak itxi behar izatea. Hezkuntza Departamentuan aurreikusten denez, Haur eta            

Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan erabil daitezkeen espazioen kopurua aski ez denean, eta ikasle            

guztientzako ezarritako ratioak eskaintzeko beste alternatiba egingarririk ez dagoenean, Lehen          

Hezkuntzako goi mailak lekualdatuko dira erreferentziazko institutura edo harrera-gaitasuna duten          

beste ikastetxe batzuetara. Horretarako antolatuko da eskolako garraioa, beste herri batean           

kokatutako institutura joan behar duten Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek zerbitzua bermatua izan            

dezaten. 

DBHko eta Batxilergoko ikasleentzat ordutegia 2. egoerako bera izanen da. 
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Antolaketan txandakatuko dira irakaskuntza presentziala eta online bidezkoa.        

Osasun-agintariek ematen dituzten jarraibideen arabera, irakaskuntza presentzialaren pisua eta         

txandak antolatu beharra aldatu eginen dira. Ikasle guztiei ekipo informatikoak eskuratzeko aukera            

bermatzen zaie. 

Honela izango dira txandak gure ikastetxean: talde bakoitza bi azpitaldetan banatuko da,            

lehenengo azpitaldea astelehen, astearte eta asteazkenean modu presentzialean arituko da eta           

bigarren azpitaldea ostegun eta ostiralean. Hurrengo astean txandak trukatuko dira bi azpitaldeen            

artean. 

Heziketa Berezia: Heziketa bereziko ikastetxeetako edo egituretako ikasleentzat, etapa         

guztietan, eskola-jarduera presentziala bermatuko da, etapa bakoitzarentzat definitutako        

ordutegian, eta plan espezifikoak eginen dira, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuarekin           

lankidetzan. 

2.- Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak: Egoera honetan, bertan behera geratzen           

dira jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko guztiak. 

3.- Zerbitzu osagarriak. Eskola-garraioa: irakaskuntza presentzialeko egunetan, indarrean        

den legediaren arabera garraiorako eskubidea duten ikasle guztien garraioa bermatuko da.           

Maskararen erabilera nahitaezkoa izanen da. Zerbitzu horren berrantolaketa erabakiko da          

osasun-agintariek finkatzen dituzten edukiera-irizpideen arabera, Haur eta Lehen Hezkuntzako         

taldeen berrantolaketaren arabera, eta eskura dauden ibilgailuen arabera (taxiak, autobusak,          

etab.). Horrek guztiak aurrekontuaren hazkunde nabarmena ekarriko dio zerbitzu honi. 

 

4. egoera: ikastetxeak erabat itxita 

Azken egoera horretan, agintari eskudunek ikastetxea itxiko dute eta, beraz, aurrez aurreko            

eskola-jarduera bertan behera utziko da. Ikasle guztiak beren etxeetan geratuko dira, eta ikasleen             

arreta digital ez-presentzialerako plana jarriko da abian. Bertan, ikaskuntza telematikoki          

jarraitzeko neurriak sartuko dira, irakasleentzako, ikasleentzako eta familientzako        

funtzionamendu-jarraibide argi eta espezifikoekin. Plan honen edukia dokumentu honen 6.          

puntuan deskribatzen da. Kontingentzia-plan honen zati honek klaustroaren onespena izan          

beharko du aplikatu aurretik, eta, beraz, aldaketak izan ditzake ikasturtean zehar. Hezkuntza            

Departamentuak gailu elektronikoak emango dizkie behar duten Lehen Hezkuntzako 4. mailatik           

aurrerako ikasle guztiei, eta Interneterako konexioa erraztuko die behar duten familiei.  
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Egoera epidemiologikoak horretarako aukera ematen badu, hezkuntza-premia bereziak        

dituzten edo gizarte-egoera ahulean dauden familietakoak diren adingabeentzako        

hezkuntza-laguntza mantenduko da. 
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6.- ANTOLAKUNTZA-NEURRI PEDAGOGIKOAK  

 

6.1. Gaitasun digitalaren errefortzu plana. 

6.2. Arreta ez-presentzialaren plana.  

6.3. Programazio didaktikoak. 

6.4. Hornidura teknologikoa. 

6.5. Tutoretza plana. 

 

 

6.1. Gaitasun digitalaren errefortzu plana. 

Aurrez aurrekoa ez den hezkuntza-arretako egoera berriak aurreikusteko, ikastetxeak         

indartze- eta prestakuntza-plan bat du gaitasun digitalari buruz. Jarduera horiek hainbat esparru            

hartzen dituzte: 

- Irakasleen prestakuntza: irakasle guztiei prestakuntza ematea teknika eta bitarteko         

digitalei buruz ikasturtearen hasieran. Bideo konferentziak Meet, Drive eta Classroom          

besteak beste. Urrutiko prestakuntza bat programatuta dago, irailan hasiko dena, interesa           

duten ikastetxeentzat. Prestakuntza hori, bai eta ikaskuntzarako hezkuntza-baliabideen        

banku bat ere, ikasnova.digital/PANP (Arreta ez-presentziala Plana) web orrian daude          

eskura.  

- Ikasleen prestakuntza: ikasturteko lehenengo egunetan lehen ikasleekin landuko dira         

irakaskuntza-ikaskuntza prozesu birtualaren jarraipena egiteko beharrezkoak diren       

kontzeptu eta gaitasun digitalak, hala nola mezu elektronikoak bidaltzea eta jasotzea           

(erantsitako fitxategiekin edo gabe), fitxategi digitalen ordena, Drive erabiltzea, Classroom          

erabiltzea, bideokonferentziak kudeatzea. 

- Gurasoei eta legezko tutoreei eskolen funtzionamenduaren, prozesuaren jarraipenaren eta         

irakasle-taldeekin eta ikastetxearekin harremanetan jartzeko metodoen berri ematea,        

aurrez aurrekoa ez den arreta digitaleko planean xedatutakoaren arabera.  

- Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzua, batez ere NHBBZ zentroaren bitartez,          

ikastetxeekin elkarlanean ariko da, premia bereziak dituzten ikasleei eta         

gizarte-bazterketaren arriskuan direnei zuzendutako arreta- eta jarraipen-mekanismoak       

garatzeko.  
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6.2. Arreta ez-presentzialaren plana.  

Ikasturtearen hasieran, arreta ez-presentzialera itzuli beharreko uneak izan daitezkeela         

aurreikusiz, zuzendaritza taldeek Arreta Digital Ez Presentzialeko Plan bat artikulatu beharko dute,            

agertoki horretan komunikaziorik onena lortzeko ikastetxeen, ikasleen eta familien artean. Arreta           

Ez Presentzialeko Plan horren oinarrizko irizpideak EDUCAn erregistratuta egon behar dute maila            

diferenteetan.  

Bigarren plan horrek helburu hauek beteko ditu:  

1. Irakaskuntza presentzialetik ez-presentzialera ahalik eta denbora laburrenean aldatzea,         

eta horrek ikasleengan eta haien familiengan eta, jakina, irakasleengan duen eragina           

minimizatzea, maila guztietan.  

2. Ikasleen autonomia sustatzea.  

3. Irakasle eta ikasleen lan koordinatua eta arina bermatzea.  

4. Tresna teknologikoak ahalik eta gehien aprobetxatzea, irakaskuntza-ikaskuntza        

prozesuak irakaskuntza presentzialaren erritmo antzekoenean jarrai dezan.  

5. Ikasleen eta irakasleen osasun emozionala zaintzea, eta egoera horretan dauden           

familien hezkuntza-lana erraztea eta laguntza ematea. Helburu horiek lortzeko, funtsezkoa          

izango da organo hauen lan koordinatua: Zuzendaritza-taldea, Orientazioa, KPB, Tutoretza          

Koordinazioa. 

Pasa den ikasturtean izandako esperientzian oinarrituz, plana egituratzen duten neurri          

nagusiak honako hauek dira:  

• Erabiliko den plataforma bakarra Google Classroom izango da. Ikasleak hasieratik lana egiteko             

modu horretara ohitzeko asmoz, irakasle guztiek klaseko lehen astean ikasgai bakoitzeko           

Classroom bat sortu beharko dute. 

• Lanerako araudi komuna ezarriko da, etapa bakoitzaren arabera, eta honako alderdi hauek             

zehaztuko ditu:  

- Ikasleen lan-ordutegia, bideokonferentziak eta on-line jarduerak barne Hezkuntza-etapari        

eta -mailari egokituta egongo da, bai eta ikasleen autonomia-mailari ere. Era berean,            

irakasgai bakoitza egoera akademiko arrunt batean duen irakastorduarekiko        

proportzionala izango da. 

- Zereginen bidez antolatuko gara, irakasleek zeregin konkretu batzuk zehaztuko dituzte          

ikasleek lana egin dezaten haien inguruan. Bidali eta jasotzea honela egingo da: 
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Bidali: astelehen eta asteazkenetan 8etan. 

Jaso: asteazken eta igandetan, 20etan. 

Meet saioak: ezinbestekoa da ikasle-irakasle harreman zuzena mantentzea eta ikasleek          

zuzeneko feedback-a jasotzeko aukera izatea. Meet saio kopurua ikasgaiaren saio          

kopuruarekiko proportzionala izango da, saioen erdia Meet bidez izanik eta beste erdia lan             

pertsonala aurrera eramateko izanik. 

- Zereginen pilaketa ekidin behar da. 

- Zeregin horien betetze maila kontrol orri batzuen bidez jasoko da Ikasketa Burutzatik            

araututako moduan, irakasle bakoitzak erregistratu beharko du bere ikasleek egindako          

lana. Kontrol orri horiek ezinbesteko informazio iturri izango dira tutoreentzat. 

- Familiei eta ikasleei plangintza eta lanaren jarraipena jakinarazteko modua tutoreen bidez           

izango da. 

- Ikasleen eta familien feedbacka eta arreta pertsonalizatua jasotzeko bidea Classroom          

(ikasleak) eta posta elektroniko bidez (guraso edo/eta legezko tutoreak) izango da.  

- Programazio didaktikoak egokitzea edukiei, ebaluazio-tresnei, metodologiari eta       

kalifikazio-irizpideei dagokienez.  

- 20/21 ikasturteko Aniztasunaren Arretarako Plana aldatzea, aurrez aurreko eskola-jarduera         

bertan behera uzteko egoerara, ikasle horiekiko neurri zehatzak eta familiei berariazko           

euskarria emateko neurriak barne hartuta.  

• Organoen eta batzordeen asteroko bilerak egingo dira, bideokonferentzia formatuan.  

• Ikasketa Burutzak jarraipena egingo du astero, eta klaustro osoaren lanari lagunduko dio             

asteroko kontrol orriak erabiliz. 

• Orientazio Departamentuari dagokionez, nahiz eta uneko balorazio psikopedagogiko guztiak          

bertan behera geratuko diren aurrez aurreko eskola-jarduera bertan behera utziz gero, arrazoi            

nabariengatik, aholkularitza eta laguntza ematen jarraituko du ikasleen aniztasunari arreta          

emateko, eta irakasleen tutoretza-lana gainbegiratuko du. 

• Etxean isolatuta egon behar duten ikasleak hartatuak izango dira. 

 

6.3. Programazio didaktikoak. 

2019/2020 ikasturteko esperientziaren ondoren, programazio didaktikoak behar bezala        

eguneratzea, osasun-egoerara egokitzeko antolaketa, metodologia eta ebaluazio-alderdiak       
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kontuan hartuta, irakasleen zeregin nagusietako bat izango da, eta irailetik urriko lehen egunetara             

egingo da, honako alderdi hauek kontuan hartuta:  

• Programazio didaktikoak eta ebaluazio-sistemak funtsezko ikaskuntzetara egokitu beharko dira,          

curriculumaren ikuspegi holistikoagoa kontuan hartuta, ikasleen gaitasunak konpetentzien        

araberako ikaskuntzaren premisaren arabera garatzea ahalbidetuko duena, gaitasun digitala         

berariaz indartuz.  

• Plan honek aurreikusten dituen lau egoeretara egokitutako ebaluazio tresnak eta -irizpideak            

zehaztuko dira.  

• Aniztasunari arreta emateko neurriak zehaztuko dira, baita egoera posible guztietan ere. 

Programazioen laburpena beti bezala web orrian daude eskura. 

 

6.4. Hornidura teknologikoa. 

Hornidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturtearen hasierako egunetan,        

irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide         

teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak, izan ere, beharrezkoa izan            

baitaiteke, gerta daitezkeen agertoki desberdinei aurre egiteko.  

Jarduera horien haritik bideratu behar da ikasleen eta irakasleen gaitasun digitala lortzeko            

prozesuaren bultzada berri bat, horrek emanen duelako aukera arrakastaz heltzeko online bidezko            

irakaskuntzari, eta ziurtatzeko ikasleek ekipoak eta konexioa eskura dituztela. 

Ekipo informatikoen hornidura eskura izatea bermatuko zaie behar duten ikasle guztiei. 

Horretarako, eta ikasleen arrakala digitalaren egoera identifikatzeko asmoz, EDUCAn         

erregistratu beharko da ikasleen egoera, ikasturtearen hasieran, haien konektagarritasunari eta          

etxean ordenagailua erabiltzeko duten aukerari dagokienez. Tutoreek ikasleei harrera egunean          

bertan galdetuko diete egoera honi buruz. 

Beharrak detektatzeko egindako saio horretan jasotako datuekin aurrekarga bat eginen da.           

Ikasle bakoitzarentzat kargatutako informazioa balioetsi beharko dute ikastetxeek ikasturtearen         

hasieran, zuzendaritza taldearen edo tutoreen bidez. 

Gaitasun Digitala indartzeko planak, arestian deskribatutakoaren osagarri, DBHko 1-2-3         

ikasmailetako ikasle guztiei gailu digitalak (Chromebook) banatuko zaizkie lehen eskola egunetan.           

Dotazio hori ikastetxeak gainbegiratuko du, Hezkuntzako Eraldaketa Digitaleko Planaren         

arduradunaren figuraren bidez. Bitarteko horiekin lan egingo da hasieratik, 3. edo 4. egoerara             

igaro behar izanez gero behar bezala erabiltzen direla ziurtatzeko. Hezkuntza Departamentuarekin           
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batera eta koordinatuta lan egingo da, behar duten ikasleei baliabide teknologikoak emateko, eten             

digitala saihesteko.  

 

6.5. Tutoretza plana. 

Ikasleen harrera-planari dagokionez, ez da ahaztu behar, ikastetxetik kanpo denbora luzea           

igaro ondoren, eta guztion bizitza bat-batean goitik behera aldatu ondoren, ezinbestekoa dela            

gure ikasleei entzutea eta haien eskakizunei erantzutea, ikastetxetik kanpo igaro duten denboran            

izan dituzten bizipenek baldintzatuta etorriko baitira. Estigmatizazioa saihestu behar da, eta oso            

tentu handiz tratatu behar dira pandemiaren ondorioak zuzenean jasan dituzten pertsonak,           

familiako edo inguruko norbait galdu dutelako, edo etxeko egoera ekonomikoa okertu delako, edo             

familiaren barnean konfinamenduak larriagotutako indarkeriazko egoerak jasan izan dituztelako.         

Ezin dira ahaztu eskolan jazarpenaren biktima diren ikasleak ere, eskolako bizitza normalizatura            

itzuli beharrak arbuioa eragin dezakeelako haiengan. Tutoretza saioetan alderdi hauek landuko           

dira jarduera zehatz batzuen bidez. 

Gainera, gure gazteei erakutsi behar diegu metodo zientifikoan oinarritzen diren mezuak           

bereizten, “guru” eta antzekoek, mirarizko sendabideak edo munduaren bukaera iragarriz,          

zabaltzen dituzten mezuetatik.  

Oso garrantzitsua da, halaber, premia bereziak dituzten ikasleen harrera antolatzea,          

haientzat egokitzeko aldia zailagoa izaten baita. 

Ikasturte hasierako bileretan (irailaren 18a baino lehen), gerta daitezkeen egoera          

desberdinen ondorioz ezarri beharreko jardueren berri emango zaie familiei. Oro har, plan honek             

honako premisa hauei erantzungo die:  

• Ikasleen jarraipena eta familiekiko komunikazioa ez dira tutoreen zeregin esklusiboa.  

• 4. egoeran, tutorea bere irakasle-taldearen koordinatzailea izango da, bai familiarekin,           

bai ikasleekin, bai ikasketa-burutzarekin.  

• Hala ere, irakasle-talde osoak lagundu beharko du, Ikasketa Burutzak adierazitako           

moduan, aipatutako jarraipena eta komunikazioa egiten. 

Ikasleren baten familiak ikaslea ikastetxera ez eramatea erabakiko balu, ohiko prozedura           

jarraitu eta absentismo protokoloa abian jarri beharko da, ikuskaritza zerbitzuari jakinaraziz.  
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 7.- ANTOLAKUNTZA ETA SEGURTASUN NEURRIAK. 

 

Sarrera-irteerak eta joan-etorriak antolatzeari dagozkion neurriak, eta segurtasun- nahiz         

osasun-neurri orokorrak, ondoko orri hauetan zehazten dira.  

 

7.1. Eskuak eta ikaspostuak garbitzea. 

7.2. Maskara erabiltzea. 

7.3. Ikasleen sarrera-irteerak 

7.4. Barneko joan-etorrien kudeaketa 

7.5. Ikasgelen kudeaketa 

7.6. Zenbait espazio komun 

7.7. Zenbait ikasgairen jarduna 

7.8. Patioaren eta atsedenaldien kudeaketa 

7.9. Komunen erabileraren kudeaketa 

7.10. Garbiketa eta desinfekzioa 

7.11. Garraioa 

7.12. Ikastetxeko pertsonen kudeaketa 

7.13. Familia eta ikastetxekoak ez diren pertsonen kudeaketa 

7.14. Covid-19aren aurrean zaurgarriak diren pertsonei zuzendutako neurriak. 

7.15. Covid-19 kasu baten aurrean protokoloa 

7.16. COVID gela 

7.17. Irakasle arduradunak 
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 7.1. ESKUAK ETA IKASPOSTUAK GARBITZEA. 

Kutsaduraren aurkako prebentzio-neurri handiena eskuen higiene egokia da. Komun eta          

gela guztietan, eragiketa hori behar bezala nola egin behar den erakusten duten infografiak jarriko              

dira, eta ikasleei ikasturteko lehen egunean erakutsiko zaizkie.  

Ikasleek eskuak higienizatuko dituzte nahitaez gel hidroalkoholikoarekin goizaren hasieran,         

goizaren amaieran eta saio bakoitzeko azken 5 minututan, hau da, une hauetan:  

- Etxetik iritsi eta klasera sartu bezain laster ikasgela bakoitzean izango den gel            

hidroalkolikoa erabiliz. 

- Atsedenaldira jaitsi aurretik, hamaiketakoa jan aurretik eta ondoren. 

- Atsedenalditik igo bezain laster ikasgela bakoitzean izango den gel hidroalkolikoa erabiliz. 

- Azken saioan, gelatik irten aurretik.  

- Saio bakoitzaren amaiera baino 5 minutu lehenago (dagokion irakaslearen ardurapean). 

Ikasleak gelaz aldatu eta beste batera sartzen direnean, eseri behar diren mahai eta aulkia              

higienizatu beharko du ikasle bakoitzak. Horretarako, ikasgela bakoitzean produktua eta papera           

izango dira. Hau klase hasieran egingo da, irakaslearen ardurapean. 
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 7.2. MASKARAREN ERABILERA 

Pandemia-egoeran maskara erabiltzea neurri osagarri bat da, eta ez da ezartzen diren            

gainerako prebentzio-neurrien ordezkoa; neurri nagusiak beti errespetatu beharko dira, hala nola           

urruntze soziala, eskuen higiene zorrotza, aurpegia, ahoa, sudurra eta begiak ez ukitzea, eta eztul              

eta doministiku egitean aho-sudurrak estaltzea. 

Osagarria izanik ere, gure ikastetxearen tamaina eta ikasle kopurua kontuan izanik,           

maskararen erabilera derrigorrezkoa izango da eskola-ordutegi guztian zehar, bai espazio          

amankomunetan baita ikasgela barruan ere. Ikasleren batek konzienteki maskara ez erabiltzea           

erabakitzen badu, gurasoeio deituko zaie ikaslearen bila etor daitezen eta falta larri bezala             

erregistratuko da.  

Eskola-garraioan nahitaezkoa izanen da maskara erabiltzea. 

Ikastetxeak maskara kirurgikoak izanen ditu eskura, norbait sintomak erakusten hasten den           

kasurako, eta maskara higienikoak irakasleentzat, eta ikasleei eskaini ahal izateko, ahaztu badute            

edo behar badute. 

Maskara jartzeko eta kentzeko jarraibideak 

Maskara jartzeko eta kentzeko jarraibideak: maskara azal hutsaren gainean jartzea gomendatzen           

da (azala ukitzen duen tarteko ilerik gabe, eta, zenbaitentzat, bizarrik gabeko azalean), eta pausu              

hauek errespetatzea: 

● Eskuak garbitzeko ura eta xaboia erabiltzea edo igurztea soluzio         

hidroalkoholikoarekin, maskara manipulatu aurretik. 

● Identifikatzea zein den maskararen goialdea. 

MASKARA NOLA JARRI 

1. Eskuak garbitu urez eta xaboiez edo soluzio hidroalkoholikoarekin, maskara jarri          

aurretik eta ondoren. 

2. Jarri maskara aurpegian eta sudur-pintza egokitu sudurrean 

 

3. Maskarari kanpoaldetik heldu eta buruko lokarria pasa, edo atzean lotu, belarrien bi            

aldeetan, elkar gurutzatu gabe 
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4. Maskararen beheko aldea jaitsi kokotseraino. egiaztatu maskarak kokotsa estaltzen         

duela 

 

5. Sudur-pintza bi eskuekin estutu sudurrera ongi egokitzeko 

 

6. Egiaztatu maskara ongi jarrita dagoela. horretarako, beharrezkoa da egiaztatzea         

zigilatzen duela eta arnasa ongi hartzen dela. 

7. Behin egokitu ondoren, ez ukitu maskara eskuekin. Erabiltzaileak maskara ukitu behar           

badu, aurretik eskuak garbitu behar ditu urez eta xaboiez, edo soluzio           

hidroalkoholikoarekin igurtzi. 

 

MASKARA NOLA KENDU: 

8. Maskara kendu maskararen aurrealdea ukitu gabe. 

9. kokotsa gora eraman eta maskarari lokarrietatik heldu 

10. maskara erditik tolestu, kanpoaldea ukitu gabe 

11. gomendatzen da maskara zip motako poltsa batean sartzea 

12. berriz erabiltzeko, maskarari lokarrietatik heldu, poltsa barrutik ukitu gabe 

13. Botatzekoa den maskara errefusaren ontzian jarri. 

14. Eskuak garbitu urez eta xaboiez edo soluzio hidroalkoholikoarekin. 

 

Maskararen erabilera Osasun Kontseilariaren abuztuaren 28ko 40/2020 Foru Aginduak         

arautzen du. 
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 7.3. IKASLEEN SARRERA-IRTEEREN KUDEAKETA 

Ikastetxera sartzeko 4 sarrera egongo dira erabilgarri eta ikasmaila bakoitzeko ikasleek           

derrigorrez maila horri dagokion sarrera erabili beharko du. Irteerak toki beretik egingo dira. 
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EREMUEN ORDUTEGIA 

 

 SARRERA - 

IRTEERAK 

GOIZAREN 

HASIERA 

ATSEDENALDI 

AURRETIK 

ATSEDENALDITIK 

BUELTA 

GOIZAREN 

AMAIERA 

DBH1 Ezkerreko 

larrialdietako 

eskailerak 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

13:55 

GELA 

ALTERNATIBOA 

Sarrera nagusia 8:00 10:45 11:15 14:00 

DBH2 Zonalde berriko 

sarrera 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

13:55 

DBH3 Atzeko atetik eta 

barruko 

ezkerreko 

eskaileretatik 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

14:00 

DBH4 Sarrera nagusitik 

eta eskuineko 

eskaileretatik 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

14:00 

BATX1 Ezkerreko 

larrialdietako 

eskailerak 

8:05 10:45 2.txirrinarekin 

batera 

15:00 

BATX2 Zonalde berriko 

sarrera 

8:05 10:45 2.txirrinarekin 

batera 

15:00 

 

NEURRIAK: 

- Ikasleak beti beraien eskuinetik mugituko dira. 

- Sarrera guztiak irakasleen kontrolpean egongo dira. 

- Pertsona arteko tartea gordetzen dela bermatuko da sartzeko ilaretan, bitarteko guztiak           

erabiliz, batez ere, lurrean markak jarrita eta informazio-paneletan adierazita sektore          

bakoitzean sartzeko ateak, ikastetxeko arduradunek ezarritakoaren arabera. 

- Bizikleta erabiltzen baduzu, zure ikasmailari dagokion eremuan utzi beharko duzu. 
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7.4. IKASGELEN KUDEAKETA 

1. Maskararen erabilera nahitaezkoa izanen da uneoro. 

2. Ikasle bakoitzak bere mahaia izango du, identifikatua. Beste klase bateko ikasleak ikasgela            

bat erabiltzean, beti mahai berean eseri beharko dira mahaiak identifikatuz. 

3. Saio bakoitzaren hasieran eskuak garbituko dira gel hidroalkoholikoa erabiliz eta          

irakaslearen ardurapean. 

4. Ikasgelako postuak banatuko dira pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-tartea         

gordetzeko moduan.  

5. Gutxieneko 1,5 metroko tartea gordeko da lehenengo lerroaren eta irakaslearen          

lan-eremuaren artean (arbela, pantaila, arbel elektronikoa, etab.).  

6. Ikasgelako mugimendua mugatu behar da, irakasleak ikasleengana hurbiltzea ere barne          

dela.  

7. Ikasleak beti beraien eskuinetik mugituko dira gela barruan. 

8. Ikasgela espezifikoak ahal den gutxien erabiliko dira, eraikinaren barneko mugimenduak          

ahal den gehien mugatzeko. Ikasleak gelaz aldatu eta beste batera sartzen direnean, eseri             

behar diren mahai eta aulkia higienizatu beharko du ikasle bakoitzak. Horretarako, ikasgela            

bakoitzean produktua eta papera izango dira. Hau klase hasieran egingo da, irakaslearen            

ardurapean. 

9. Ikasgela, goizaren hasieran, klase bukaera bakoitzean eta goizaren amaieran aireztatuko da           

gutxienez 10 minutuz. 

10. Ikasleak beste ikasgela batera desplazatu behar badira, dagokion irakaslea iritsi arte ez dira             

gelatik aterako eta berarekin desplazatuko dira. 

11. Klase aldaketetan ezingo dira pasabidera atera. 

12. Ikasgelako ordenagailua ezingo dute erabili ikasleek. 

13. Paperaren erabilera mugatuko da ahal den neurrian. 

14. Goiza amaitutakoan, zure mahaia eta aulkia garbi utzi beharko dituzu, garbiketa eta            

desinfekzio lanak errazteko. 

15. Komenigarria da ikasle bakoitzak etxetik botila bat ekartzea, txorrotak ez ahoarekin           

partekatzeko. 
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 7.5. ZENBAIT IKASGAIREN JARDUNA 

 

Ikastetxeak ireki aurretik gogoeta egin behar da irakaskuntza mota horien antolamenduari           

buruz, dagozkien ikasgelen erabilera zehazteko (musika, plastika, teknologia, informatika,         

laborategiak, tailer-ikasgelak, etab.), segurtasun-baldintzak bete daitezen. 

Ahal den neurrian, ikasgela mota horien eta hango materialen erabilera mugatu behar da,             

behar-beharrezkoa den kasuetara. Ikasle batek baino gehiagok erabiliko dituzten materialak,          

tresnak, instrumentuak, etab., garbitzeko eta desinfektatzeko arauak zehaztu behar dira. 

Lehentasunez teknologia berriak erabiltzea behar diren azalpenak eta adibideak         

erakusteko. 

Material pedagogikoa erabili behar bada, banakako jarduerak antolatzea gomendatzen da,          

eta ezinezkoa bada, garbitzeko eta desinfektatzeko ekintzak aurreikusi behar dira.  

Ikasgela horiek sakon garbitu beharko dira egunero, erabiltzen badira.  

 

Gorputz Heziketa: 

Gorputz-hezkuntzako irakasleek, ahal den guztietan, kanpoan emango dituzte eskolak. Hala          

ezin denean, espazioak ondo erabiltzeko ahalegina egingo da: aireztatuak, nahikoa zabalak eta            

segurtasun-distantziak bermatzen dituztenak eta instalazioa etengabe aireztatu beharko da. Ezin          

bada aipatutako baldintzetan garatu, erreferentziazko ikasgeletan egokitu beharko du bere          

garapena. 

Ikastetxetik kanpoko kirol-instalazioak erabiliz gero, protokolo honetako betekizunak bete         

beharko dituzte.  

Kirol jarduerak: Horien praktika mugatu behar da intentsitate baxuko jardueretara,          

ezinezkoa bada 1,5 metroko gutxieneko tartea gordetzea. Lehentasuna ematea segurtasun-tartea          

gordetzeko aukera ematen duten kirol-jarduerei. Baloia eta kontaktua behar duten jolasak           

saihestea.  

Familiei gogorarazi behar zaie Gorputz Hezkuntza dagoen egunetan ikasleek jantzi egokiak           

jantzita etorri behar dutela etxetik, aldagelen erabilera saihesteko eta ikasleen arteko kontaktuak            

mugatzeko. aldagelak itxita mantenduko dira. 

 

Musika, Plastika, Informatika, Teknologia, Robotika...: 
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Arreta berezia jarriko da aireztapen, garbiketa eta desinfekzioan, altzarien eta tresnen gela,            

ahalik eta gehien mugatuz, edo azken horien erabilera komuna debekatuz. 3. egoeran, gela             

arruntetan emango dira gela espezifikoetan ematen diren ikasgai hauek. 
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 7.6. ZENBAIT ESPAZIO KOMUN 

 

- Liburutegia: honen erabilera arrunta izaten jarraituko da baina mahaiak eremuka banatuko           

dira, ikasmaila bakoitzarentzat toki bat definituz. Ikasleek, liburutegia erabili aurretik eta           

ondoren garbitu beharko dute erabilitako mahaia eta aulkia. 

- Bizikidetza gela: Ikasleekin elkarrizketak egiteko erabiliko da eta erabilera bakoitzaren          

ostean, bertan egon den irakaslea arduratuko da garbitzeaz. 
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 7.7. BARNEKO JOAN-ETORRIEN KUDEAKETA 

 

1. Ikasleak beti beraien eskuinetik mugituko dira eta beraien ikasmailari dagokion eremuaren           

barruan, ezingo direlarik eremu horretatik atera irakasleak hala agintzen ez badu. 

2. Arau orokorra izanen da kanpoko ateak irekita egotea, ateetako eskulekuak ukitu behar ez             

izateko.  

3. Ikasgela eta bulegoetako ateak irekita egonen dira, ahal bada.  

4. Ikasgelara sartu eta ateratzeko bi ateak erabiliko dira, ikasleek beren ikasmahaitik hurbilen            

dutena erabil dezaten, sartu nahiz ateratzean. 

5. Oinarrizko segurtasun-tartea gordeko da beti pasabideetan, eskaileretan, komunetan eta         

eremu komunetan. 

6. Irakasle nahiz ikasleek maskara eramanen dute beti. 

7. Helduak izanen dira eraikinean barna joan-etorrian ibiliko direnak, eta ikasleak ahal den            

gutxien mugituko dira. 

8. Erabilera partekatuko material pedagogikoak erabili aurretik eta ondoren desinfektatu         

direla kontrolatuko da. 

9. Hezkuntza Bereziko ikasleen kasuan, ikastetxean joan-etorrian ibili behar dutenean, beste          

taldeen joan-etorriekin batera ez elkartzeko ordutegia eta antolaketa zehaztuko dira. 

10. Ikasleak beste ikasgela batera desplazatu behar badira, dagokion irakaslea iritsi arte ez dira             

gelatik aterako eta berarekin desplazatuko dira. 

11. Klase tartean ikasleak ezingo dira ikasgelatik atera. 
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 7.8. PATIOAREN ETA ATSEDENALDIAREN KUDEAKETA 

Atsedenaldirako eremuak: 4 eremutan banatuta dago patioa eta ikasmaila bakoitzak eremu 

bat izango du erabilgarri. Eremu hauek hilabetero txandakatuko dira:  

 

 IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRIL

A 

OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA 

DBH1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

DBH2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

DBH3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

DBH4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

 

Atsedenaldiko sarrera-irteerak: batxilergoko ikasleak irteera 10:45etan egingo dute eta         

DBHkoek hamaiketakoa klasean jan ondoren. Sarrera berriz, DBHkoek 1. txirrinarekin batera           

hasiko dira sartzen 11:10etan eta Batxilergokoak 2. txirrinak jo ondoren (11:15etan). 

NEURRIAK: Ikasmaila desberdinetako ikasleen arteko gurutzatzeak saihestuko dira. Horretarako: 

1. Sektore edo talde egonkor desberdinetako ikasleak elkartzea saihestuko da. 

2. Ikasleen banaketa sektoreka antolatzeko seinaleak erabiliko dira.  
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3. Ikasgelatik ateratzean eta hara itzultzean segurtasun-tartea gordetzen dela bermatuko da. 

4. Sarrera-irteerak ikasmaila bakoitzari dagokion sarreratik egingo da. 

5. Irakasle eta ikasleek maskara eramanen dute patioan (DBHko ikasleek hamaiketakoa gelan           

bertan jango dute patiora atera aurretik). 

6. Atsedenaldietako zaintza indartuko da. 

7. Debekaturik daude kontaktu-jokoak eta baloia nahiz bestelako gauzak eskuz esku          

erabiltzekoak, eta orobat ariketa fisiko handia eskatzen dutenak.  

8. Eguraldiak kanpoko patioa erabiltzeko aukerarik ematen ez badu, eta ikastetxeak bestelako           

estalpeko lekurik ez duenez, ikasleak gelan geratuko dira, azken klasea eman dien            

irakaslearekin. Kasu horretan, ikasgela aireztatua mantentzen saiatu behar da         

atsedenaldian. 

9. Marrazketa Teknikoko jolasen txokoa ezingo da erabili aurten. 
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 7.9. KOMUNEN ERABILERAREN KUDEAKETA 

 

1. Eremu bakoitzak bere komun propioa izango duela bermatzeko, ikastetxeko komun guztiak           

erabilera mistokoak bihurtuko dira (sotoko aldageletakoak ezik). 

2. Komunen barruan dauden pertsonen kopurua mugatuko da, segurtasun-tartea        

bermatzeko. 

3. Ikasleen (ikasgelatik) komunerako joan-etorriak irakasleak kudeatuko ditu eta klase orduan          

izango dira. 

4. Atsedenaldian ezingo da komuna erabili. 

5. Klase aldaketetan ezingo da komunera joan, hurrengo irakaslea iritsi arte itxoin beharko            

dute ikasleek.  

6. Komunen okupazioa (libre/okupatuta) kartelen bidez adieraziko da, barrualdean edo         

sarbideetan segurtasun-tartea betetzen dela ziurtatzeko. 

7. Komunak maiz aireztatuko dira.  

8. Ikasleei azalduko zaie eskuak garbitzea nahitaezkoa dela komunak erabili aurretik eta           

ondoren. 

9. Xaboi likidoaren eta eskuak lehortzeko paperaren hornidura egokia ziurtatuko da. Azaldu           

behar da hobe dela eskuak paperez lehortzea aireztagailua erabiltzea baino.  

10. Egunean hiru aldiz garbituko dira komunak, eta maiz desinfektatuko dira espazio eta            

azalera horiek; paperontziak tapakia pedalaz irekitzekoak izatea gomendatzen da, ukipena          

saihesteko. 

11. Komunen erabilera mugatua izanen da ikastetxetik kanpoko pertsonentzat. 

 

Era berean, komunak erabiltzeko higiene pertsonaleko protokoloa beteko da:  

• Eskuak garbitu sartu bezain laster.  

• Komunaren erabilera.  

• Eskuak berriro garbitzea.  

• Lehortzeko, erabili eta botatzeko papera erabili beharko da, eta zakarrontzian utzi.  

 

Komunen banaketaren planoa 24. orrialdean dago. 
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 7.10. GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA 

 

Hezkuntza Departamentuko jarraibideei jarraituz, neurri hauek ezarri dira:  

• Udako garbiketa, ikasturtea hasi aurretik: abuztuaren 17tik irailaren 3ra, garbiketa orokorrak            

egingo dira eskolako espazio eta bulego guztietan. Garbiketa eta higienizazio sakona egingo dira.  

• Eguneroko garbiketa: ohi bezala egingo da, espazio komunen eta eremu bereziki sentikorren             

higienizazioa indartuz (heldulekuak, eskudelak, fotokopiagailuak, etab.)  

• Komunak garbitzea: goizeko eskola-orduetan, hiru aldiz garbituko dira komunak, eta ohiko            

garbitasunarekin jarraituko da arratsaldeko ordutegian.  

• Ikasgela espezifikoak eta erabilera komuneko lanpostuak garbitzea: ikasleek eta irakasleek           

mahaiak, aulkiak, material didaktikoa (musikatresnak, kirol-materiala, ordenagailuak, etab.)        

garbitu beharko dituzte, eskolak hasi edo erabili aurretik.  

• Aparteko garbiketak: sakoneko garbiketak egingo dira neguko eta udaberriko oporretan, baita            

eskola ixten denean ere. 

 

Ikasle eta irakasleen lankidetza garbitzeko eta desinfektatzeko lanetan. 

Ikasmahai bat erabili behar duten ikasleek aulkia eta mahaiaren gainazala (eta partekatuko            

den beste edozein altzari edo ekipoa) garbituko dute ikasmahaia erabili aurretik, garbitzeko            

produktu egokia eta botatzeko papera erabiliz. Horretarako, garbitzeko produktuaren ontzi bat           

izanen da gela bakoitzeko, eta erabilera bakarreko paper aski, egunero gainazal guztiak garbitzeko.             

Produktu horiek guztiak ikasgelan gordeko dira, ikasleen eskura ez dagoen leku batean, helduak             

beharrezkoa jotzen duenean erabili ahal izateko. Ikasleek behar adina denbora izanen dute, beren             

postua hartu aurretik, ukituko dituzten gainazal guztiak garbitzeko. Egun bakoitzaren amaieran,           

garbitasunaz arduratzen diren langileek berrituko dituzte hurrengo egunerako beharrezkoak diren          

materialak. 

Irakasleen ardura izanen da erabilera partekatuko ikasgelako materialen garbiketa         

(irakaslearen mahaia, aulkia, ordenagailua eta osagarriak, urruneko agintea, giltzak...), eta lan hori            

egin ez dezaketen ikasleei dagokien garbiketa ere bai (edo bestela, beste ikasleren bati emanen              

diote lan hori). 

Aurrekoez gain, espazio bakoitzaren sarreran (ikasgelak, laborategiak, bulegoak, komunak,         

etab.), ikastetxeko ikasleek eta langileek ontzi bat gel hidroalkoholiko izanen dute eskura, hara             

sartzean eskuak garbitzeko. 
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Ikasleek saiatu behar dute elementu komunak (ate-leihoetako eskulekuak, eskudelak,         

etab.) ahalik eta gutxien ukitzen. Horretarako, ateak irakasleak ireki behar ditu, ikasgelara sartzeko             

eta ateratzeko. Ikasleek ez dute leihorik ez ireki, ez itxi behar ere. 

Zaindu behar da ikasgela espezifikoak (tailerrak, musika, laborategiak, teknologia, etab.)          

garbitzen direla erabili aurretik eta horretarako, ikasleek beraiek klasearen hasieran garbituko           

dute beraien postua eta erabili beharreko  materiala. 
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 7.11. GARRAIOA 

 

Maskara erabiltzea nahitaezkoa izanen da eskola-garraioan. 

Ikasleen banaketa ibilgailuaren barruan antolatu behar da, adinak tartekatuz interakzio          

fisikoak mugatzeko. 

Autobus geltokian segurtasun-tarteak gordeko dira, eta ilara ordenatuan ere bai,          

autobusera igotzeko aurreko atetik, eta aurreikusitako banaketari jarraikiz eseriko dira          

autobusean, atzekoak lehenik eta ondoren aurrekoak. Jaistea, berriz, kontrako hurrenkeran eginen           

da, aurreko eserlekuetatik hasita, pilaketarik gabe, eta autobuseko pasabidera ateraz lasai,           

jaisteko txanda iristen zaienean. 

Jarritako ordutegietan kontuan izan behar da denbora gehiago beharko dela geltoki           

bakoitzean autobusera igotzeko eta jaisteko, pilaketak saihestea baita helburua, eta denbora           

horiek doitu beharko dira ibilbide osoarekin; gainera, eskola-garraioa erabiltzen duten ikasleen           

sarrera eta irteerak ere lehentasunezkoak izanen dira ikastetxera sartzeko eta ateratzeko unean,            

eta ikastetxearen antolaketan ere, hori ere doitu beharra izanen da. 

Autobusera igo eta jaistean, ikasleek ontzia bete hidrogela izanen du eskura, ikasle            

bakoitzaren eskuak desinfektatzeko. 
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 7.12. IKASTETXEKO LANGILEEN KUDEAKETA 

 

Ikastetxeko pertsonala esatean aipatzen dira irakasleak, ikasleak eta administrazioko,         

zerbitzuetako eta garbiketako langileak. 

Aurreko puntuetan aipatutako irakasleei eragiten dieten neurriez gain, honako hauek          

jarriko dira abian:  

● Ikastetxeko pertsonala esatean aipatzen dira irakasleak, ikasleak eta administrazioko,         

zerbitzuetako eta garbiketako langileak. 

● Ikastetxeko pertsonalak uneoro jarraituko ditu COVID-19ari aurre egiteko        

prebentzio-neurrien dokumentuan jasotzen diren prebentzio-neurriak. 

● Ikasleak iritsi aurretik, langile guztiek izan behar dute eskola-jarduera presentziala hasi           

orduko hartuko diren neurriei buruzko informazioa. Gai hori tratatuko da ikasturte           

hasierako klaustroan, ikasleei harrera egin aurretik.  

● Nahitaezkoa da maskara erabiltzea egoera guztietan.  

● Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura egongo dira lanpostuan, dokumentazioa edo         

bestelako objektuak trukatzen direnerako. 

● Eskularruak erabiltzea saihestu behar da, ohiko baldintzetan erabiltzen direnean izan ezik           

(garbiketa); ziurtatu behar da eskuak era egokian eta maiz garbitzea.  

● Materiala partekatzea saihestea (ordenagailuak, bulegoko materiala, etab.) eta, hala eginez          

gero, erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar dela kontuan izatea. 

● Barneko joan-etorriak saihestea, ezinbestekoak ez badira. 

● Irakasle-gelaren aforoa 24 pertsonakoa izango da. 

● Departamentuak saio bakoitzaren amaieran 10 minutuz aireztatu behar dira. 

● Departamentuetako ateak irekita mantenduko dira (inor ez badago barruan itxiko dira). 

● Apalategietatik kendu behar dira apaingarri guztiak, eguneroko garbiketa-lanak errazteko. 

● Irakasleen bainua: hiru aldiz garbituko da, goizean zehar. Aldi berean irakasle bakarra egon             

daiteke. Kartel bat jarriko da sarrerako atean, okupatuta noiz dagoen adierazteko.  

● Irakasleen gelan aireztapena etengabea izango da. Gela horretan bakoitzak erabiltzen duen           

lekua higienizatu egin beharko da gela uztean.  

● Ordenagailuak erabiltzeko, beharrezkoa izango da postuak higienizatzea, erabili aurretik         

eta ondoren. Ahal den neurrian, norberak bere ordenagailu eramangarria erabiltzea          

gomedatzen da. 
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● Eserita daudela ere, ondoko pertsonarekiko gutxieneko distantzia 1,5 metrotik beherakoa          

bada, maskara erabili beharko da.  

● Irakasleek beren ordenagailu eramangarriak erabiltzea gomendatzen da, ikastetxeko Wi-Fi         

sarera konektatuz.  

● Klaustro osoak kafe-makina eta office-a erabili ahal izango ditu, betiere eskuak higienizatuz            

elementuak ukitu aurretik.  

● Fotokopiagailuak erabiltzeko, nahitaezkoa izango da aurrez eskuak higienizatzea gel         

hidroalkoholikoarekin, irakasleen eskura egongo baita ekipo horiekin batera.  

● Bulegoak eta tutoretzak maiz aireztatuko dira, baita irakasleek erabiltzeko gelak ere.  

● Administrazio eta zerbitzuetako langileak publikotik bereiziko dira, oro har, holtzen bidez.           

Gainera, maskara eramango dute langileen arteko gutxieneko distantzia 1,5 metro baino           

gutxiagokoa denean.  

● Administrazioan, pertsona bakarra sartu ahal izango da (irakaslea edo irakasle ez dena), eta             

aurrekoa atera arte itxaron beharko da. Gainera, administrazioko langileek higienizatu          

eta/edo eskuak maiz garbitu beharko dituzte, eta artatzen duten publikoari gogoraraziko           

diote gauza bera egin behar dutela ikastetxean eta bulegoan sartu bezain laster.            

Horretarako, beti eskura eta beteta edukiko dituzte geletako gel hidroalkoholikoaren          

dosifikatzaileak. 

● Atezaintzan, pertsona bakarra sartu ahal izango da aurretik baimena eskatu ondoren           

(irakaslea edo irakasle ez dena), eta aurrekoa atera arte itxaron beharko da. 
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 7.13. FAMILIA ETA IKASTETXEKOAK EZ DIREN PERTSONEN KUDEAKETA 

 

Jarraibide orokorrak: 

Ahal den gehien mugatuko da ikastetxekoak ez diren pertsonen presentzia, ikastetxeko           

pertsonaltzat hartuz irakasleak, ikasleak, eta administrazioko, mantenuko eta zerbitzu         

orokorretako langileak (atezainak eta garbitzaileak). 

Ezin izanen dira ikastetxera sartu COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten          

pertsonak, ezta eritasuna diagnostikatu zaien pertsonak ere, agindutako isolamendu-aldia bukatu          

ez badute, edo etxeko berrogeialdian dauden pertsonak, COVID-19aren sintomak edo          

diagnostikoa izan duen pertsonaren batekin kontaktu estua izan dutelako. 

Transmisioaren prebentziorako neurri nagusiak, ikastetxera sartzen diren pertsona        

guztientzat: 

● Eskuak garbitzea maiz eta tentu handiz, gutxienez 40 segundoz. 

● Arnas-etiketa: 

o Sudur-ahoak estaltzea zapi batez eztul edo doministiku egitean, eta ondoren          

zapia zaborrontzira bota, hobe tapakia eta pedala duen ontzia bada. Zapirik           

ezean, ukondoaren barneko aldea erabiliko dugu ahoa estaltzeko, eskuak ez          

kutsatzeko. 

o Begiak, sudurra eta ahoa ez ukitzea. 

● Lagun arteko 1,5 metroko tartea gordetzea. 

 

Ikastetxera sartzen diren pertsona guztiek, barruan diren bitartean, maskara higienikoa          

erabiliko dute, osasun-agintariek eman eta indarra duten gomendioei jarraikiz. 

Hesi-babeserako neurriak aplikatuko dira.  

Modu ikusgarrian erakutsiko dira pertsona horientzako jarraibideak, ibiltzeko diren         

espazioak eta norabideak, igogailuak erabiltzeko debekua (salbuespenak salbu), babes-neurriak,         

etab. 

Saihestu behar da ikastetxekoak ez diren pertsonek materiala partekatzea (ordenagailuak,          

idatz-materiala, etab.) haien artean edo ikastetxeko pertsonekin; hala eginez gero, kontuan izan            

behar da erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar dela. 

Saihestu behar dira ikastetxekoak ez diren pertsonak joan-etorrian ibiltzea ikastetxe          

barnean, ezinbestekoa ez bada. 
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Guraso edo lege-ordezkarien arreta 

Hezkuntza Departamentuaren jarraibideen arabera, ikastetxetik kanpoko pertsonen       

presentzia ahalik eta gehien mugatuko da. Beraz, bide telematikoak (telefonoa eta posta            

elektronikoa) lehenetsiko dira Administrazioarekin izapideak egiteko. Ikastetxe barrura sartzeko,         

batez ere familiek administrazioaren aurrez aurreko arreta behar dutenean, hitzordua eskatu           

beharko da beti, eta agiri honetan azaldutako higiene-neurriak bete beharko dira. Adostutako            

ordutik kanpo ez da inor atendituko. Hala ere, 2. eta 3. eszenarioetan, arreta telefono bidez edo                

telematikoki ematea izango da Administrazioarekin komunikatzeko modu bakarra, ikastetxeko         

Zuzendaritza Taldeak justifikatu eta baimendutako kasuetan izan ezik. 

Ahal den guztietan, familien arreta leku irekian eginen da, edo leku aireztatuan, betiere             

segurtasun-tartea gordeaz.  

Gel hidroalkoholikoko dosifikatzaileak eskura izan behar dira lanpostuan eta ikastetxekoak          

ez diren pertsonak ibil daitezkeen lekuetan, dokumentazioa edo bestelako objektuak trukatzen           

diren kasurako. 

Banatzaileak 

Produktua ikastetxean entregatu behar denean ziurtatu behar da banatzaileek aldez          

aurretik ikastetxera abisatzen dutela, eta paketea atezaintzaren aurrean uzten dutela, ezarritako           

urruntze- eta osasun-neurriak aplikatuz. 

Higiene pertsonaleko neurriak zorrotz zainduko dira paketeak erabiltzean. Paketeak jaso          

ondoren beti eskuak garbituko dira. Neurri horien osagarria izan daiteke eskularruen erabilera,            

etiketan ezaugarri hauek dituztela zainduta (EN ISO 374-5:2016 VIRUS). Eskularruak jartzea,           

kentzea eta botatzea segurtasunez eginen da, Osasun Ministerioaren jarraibideak betez. 
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 7.14. COVID-19AREN AURREAN ZAURGARRIAK DIREN PERTSONEN KASUAN JOKABIDEA 

 

Ikasturtearen hasieran, egoera ahulean dauden irakasleek eta irakasle ez direnek egoera           

horren berri eman beharko diote Hezkuntzako Lan Arriskuen Atalari (848 42 37 69 / 848 42 37 28;                  

seccion.prevencion.educacion@navarra. es). Organo horrek banan-banan baloratuko du kasu        

bakoitza, eta langileari eta zentroari jakinaraziko dizkie hartu beharreko neurriak edo langile            

horrentzat ematen diren inguruabar bereziak. Honako hauek hartzen dira arrisku-pertsonatzat:  

• Gaixotasun kardiobaskularra (hipertentsioa barne).  

• Biriketako gaixotasun kronikoa.  

• Diabetesa.  

• Giltzurrunetako gutxiegitasun kronikoa.  

• Immunodepresioa.  

• Tratamendu aktiboaren fasean dagoen minbizia.  

• Gibeleko gaixotasun kroniko larria.  

• Obesitate morbidoa (IMC>40).  

• Haurdunaldia.  

• 60 urtetik gorakoak.  

 

Ikasleen kasuan, familiei eskatuko zaie ikasturteko lehen astean, irailean, Ikasketa Burutzari           

jakinaraz diezazkioten beren seme-alaben osasun-arazoak, COVID-19ra sentiaberago egiten        

badute. Datu horiek, urtero bezala, barnemaneiuko dokumentu batean jasoko dira, ikasle horiek            

azkar kontrolatu ahal izateko eskola-egunean. 
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 7.15. PROTOKOLOA COVID-19 KASU BATEN AURREAN 

 

IKASTETXEKO IKASLE ETA LANGILEEN COVID KASUEN KUDEAKETA  

1. Ez dute ikastetxera joan behar baldintza hauetakoren bat betetzen badute:  

• PCR baten edo beste proba diagnostiko molekular baten emaitzaren zain badaude.  

• Bakartuta badaude, PCR+ bidez diagnostikatutako koronabirusaren infekzioa dutelako.  

• Berrogeialdian badaude, COVID-19 kasu baieztatu baten kontaktu estua direlako.  

• Koronabirusak eragindako infekzioarekin bateragarriak diren sintomak badituzte:  

• Kasu horretan, adinaren arabera, senideak edo tutoreak edo adingabea bera           

jarriko dira harremanetan osasun-zentroarekin edo Osasun Aholkuak Jasotzeko        

Zerbitzuaren erreferentziako telefonoarekin (948 290 290), kasua azter dezan,         

PCRaren eskaera erabaki eta, hala badagokio, etxeko bakartzea ezar dezan, emaitza           

jakin arte. Sintoma larririk badu, 112 zenbakira deitu behar da.  

• PCRa 24 orduko epean eginen da.  

• Kasu positiboa dela baieztatzen bada, bakartzearekin jarraituko da eta osasun           

etxeko medikuak/erizainak kasuaren jarraipena eginen du.  

 

2. Definizioak.  

• Kasu susmagarria: ikastetxeko edozein langile edo ikasle, koadro kliniko hau duena:            

arnas infekzio akutua (handia), bat-batean agertua, edozein larritasunetakoa eta eragiten          

diona, besteak beste, sukarra, eztula edo aire-falta. Beste sintoma batzuk ere –hala nola             

odinofagia, anosmia, ageusia, giharretako mina, beherakoak, bularraldeko mina edo         

zefaleak– har daitezke SARS-CoV-2ak eragindako infekzioa duela susmatzeko zantzutzat,         

irizpide klinikoaren arabera.  

• Baieztatutako kasua, infekzio aktiboarekin: Kasu susmagarriaren irizpide klinikoa         

betetzen duen pertsona, eta PCR positiboa duena.  

• Kontaktu estua:  

o Baldin baieztatutako kasua bada BTE gisa antolatua ez dagoen gela batekoa:            

kontaktu estutzat hartuko da edozein ikasle egon dena 15 minutuz baino gehiagoz            

maskararik gabe baieztatutako kasuarengandik <2 metroko distantziara. 

o Baieztatutako kasuekin bizi direnak.  
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o Ikastetxeko edozein profesional, irakasle zein bestelako langile, egon dena 15           

minutuz baino gehiagoz maskararik gabe baieztatutako kasuarengandik <2 metroko         

distantziara.  

Aldi hau hartuko da kontuan: hasi kasuak sintomak izan baino 2 egun lehenagotik eta kasua               

bakartzen den unera arte. PCR bidez baieztatzen diren kasu asintomatikoei dagokienez,           

diagnostikoaren aurreko 2 egunetan izandako kontaktuak bilatuko dira.  

 

3. Kasuen kudeaketa  

Ikastetxean, eta gaur egungo testuinguruan, kasuen detekzio goiztiarra eta haien          

bakartzea, bai eta kontaktu estuena ere, dugun neurririk garrantzitsuenetakoa da          

segurtasun-inguruneari eusteko eta hezkuntza- eta pedagogia-helburuak lortzeko.  

 

Ikasle batek ikastetxean COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak baditu:  

• Maskara kirurgiko bat emanen zaio ikasleari (2 urtetik gorakoa bada), eta beste bat gurasoak edo                

tutoreak iritsi arte hura zainduko duen helduari.  

• Ikasleak ezin badu maskara kirurgikorik jarri, helduak FFP2 maskara jarri beharko du, balbularik              

gabekoa betiere.  

• Irakasleak ikasle hori eraman behar du COVID gelara eta zuzendaritzako kideren bat informatu. 

• Familiari edo legezko tutoreari jakinaraziko zaio harremanetan jarri behar duela bere            

osasun-zentroarekin edo Osasun Aholkuak Jasotzeko Zerbitzuaren erreferentziako telefonoarekin        

(948 290 290), kasua azter dezan, PCRaren eskaera erabaki eta, hala badagokio, etxeko bakartzea              

ezar dezan, emaitza jakin arte. Sintoma larririk badu, 112 zenbakira deitu behar da.  

• PCRa 24 orduko epean eginen da.  

• Kasu positiboa dela baieztatzen bada, bakartzearekin jarraituko da eta osasun etxeko            

medikuak/erizainak kasuaren jarraipena eginen du.  

Ikastetxeko ikasleen kontaktu estuen kudeaketa  

• Ez da ezarriko eskolako kontaktu estuen berrogeialdirik, probaren emaitza positiboa dela jakin             

eta infekzioa baieztatu arte.  

• Ikasturte hasieran, gurasoei baimen informatu bat helaraziko zaie, kontaktu estutzat jotako            

haurrei PCR proba egiteko.  

• Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeak eta Covid arduradunek baieztatutako kasu positiboen         

jakinarazpena jasoko dute, eta, jaso ondoren, honela jokatuko dute:  
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DBHko 1. mailatik aurrerako taldeak: 

Osasun-arduradunek kontrakorik esaten ez badute, taldeak normaltasunez jarraituko du bere          

jarduerarekin; izan ere, talde horietako ikasleak ez dira harreman estukoak, non eta ez diren              

gertatzen kontaktu estuaren definizioaren atalean deskribatutako egoerak; kasu horretan,         

kontaktuen bilaketa-taldea harremanetan jarriko da inplikatutako pertsonekin.  

• Osasun Departamentuak berrogeialdia ezarriko die kontaktu estutzat jotzen diren ikasleei (salbu            

eta norbaitek PCR proba baten bidez baieztatutako koronabirus infekzio bat izan badu edo proba              

serologikoa positiboa izan bada aurreko 6 hilabeteetan).  

• Osasun Departamentuak PCR proba ezarriko du berrogeialdiaren hasieran:  

• Positiboa bada, baieztatutako kasua da.  

• Negatiboa bada, berrogeialdiarekin jarraituko da eta PCRa errepikatuko da baieztatutako           

kasuarekin azken kontaktua izan zenetik 10. eguna betetzean.  

o Negatiboa bada, berrogeialdia bukatu eta ikastetxera itzuliko da.  

o Positiboa bada, baieztatutako kasu asintomatiko bihurtzen da, eta hasten da           

bakartzea, gutxienez 10 egunekoa, bai eta kontaktu estuen azterketa ere.  

• Jarraipenaren uneren batean COVIDarekin bateragarriak diren sintomak izanez gero ere, PCRa            

egiteko adieraziko da.  

o Positiboa bada, infekzio aktiboa duen baieztatutako kasua da, eta hasten da bakartzea,             

10 egunekoa, bai eta kontaktu estuen azterketa ere.  

o Negatiboa bada, berrogeialdiarekin jarraituko du 10. egunera arte; egun horretan beste            

PCR bat eginen zaio.  

Baieztatutako kasu bat ikastetxera itzultzea  

Prozesu arina izaten ari diren eta ospitaleratzeko irizpiderik izan ez duten ikasleak bakartuak             

egonen dira gutxienez 10 egunez, baldin eta 3 egun badaramatzate sintomarik gabe. Osasun             

etxeko profesionalek jarraipena egin, eta alta aginduko dute. Ez da beharrezkoa kontroleko PCR             

proba bat egitea ikastetxera itzultzeko.  

 

IKASTETXEKO IRAKASLEEN ETA IRAKASLE EZ DIREN LANGILEEN KASUAK KUDEATZEA  

Kasu horien kudeaketa ikasleenaren antzekoa da. Jakinarazi behar zaio Laneko Arriskuei Aurrea            

hartzeko Zerbitzuari. Kontaktu estuen agerpena minimizatuko da, prebentzioneurrien bidez: 2          

metroko distantzia gordez, maskara erabiliz eta espazioak aireztatuz.  

LANBIDE-PROFILAK  
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1. Kontaktuen bilaketa-taldeko profesionalak, hezkuntza-arloan dihardutenak Bilaketa Unitatean,        

txanda bakoitzean erizain bat edo, beharko balitz, gehiago, arduratuko dira ikasturtean zehar            

eskolatutako haurren kasuak kudeatzeaz eta kontaktuen azterketak egiteaz.  

Hauek izanen dira profesional horren eginkizunak:  

• Baieztatutako kasuak identifikatzea. Ikastetxea, ikasturtea eta gela.  

• Familiarekin harremanetan jartzea balorazioa egiteko:  

oSintomatologia eta hasiera-data.  

oIkastetxea eta gela behar bezala identifikatuak daudela egiaztatzea.  

oFamilia-inguruneko eta ikastetxetik kanpoko kontaktuak identifikatzea.  

• Ikastetxeko COVID arduradunarekin harremanetan jartzea.  

oBaieztatutako kasu bat dagoela jakinaraztea: 

oCOVID arduradunak gelako eta ikastetxeko kontaktu estuen berri ematea.  

• PCR eskaerak egitea kontaktu estuetarako.  

• Ikasgelan kasu positiboa detektatu ondoren, SMSak/posta elektronikoak idaztea         

prozesuari buruzko informazioarekin: PCR probarako hitzordua, eta gurasoei edo, adinaren          

arabera, ikasleei zuzendutako berrogeialdiko informazioa, betiere emaitzak komunikatzeko        

bitartekoaren arabera (SMSak, osasun-karpeta).  

• Berrogeialdiko 7. egunean, bilaketa-taldeak kontaktuen jarraipena egitea eta PCRa          

eskatzea; sintomarik badago, biharamunerako, eta sintomarik ez badago, 10. egunerako. 
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 7.16. COVID gela 

 

Ikasle, irakasle edo langileren batek COVIDarekin bateragarriak dituen sintomak         

baditu, aurreko puntuan azaldutako protokoloa abian jarriko da eta pertsona hori COVID            

gelara eramango da.  

Gela honen hornidura, aireztatzea eta garbiketa COVID arduradunak kudeatuko du,          

baita bertan egongo den erregistro orriaren ardura ere. 

Erregistro orri horretan, gela erabiltzen duen sintomak dituen pertsonaren eta bere           

zaintzailearen ,izen abizenak erregistratu beharko dira, baita ere gelaren erabili duten           

denbora tartea eta eguna eta proba egin bada, haren emaitza. 

Gela erabiltzen den bakoitzean, bertan egon den irakasleak abixua eman behar dio            

COVID arduradunari garbitzaileek garbiketa sakona egin dezaten. 

COVID gelaren kokapena 24. orrialdean ikus daiteke. 
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 9.16. IRAKASLE ARDURADUNAK. 

Ikastetxeko Zuzendaritza Taldeari dagokio eremu bakoitzeko erreferentziazko       

arduradunaren zeregina bere gain hartuko duen sektore blokeagarri bakoitzeko irakasle bat           

izendatzen. Hauek zuzendaritzakoekin batera hartuko dute ardura.  

Sarrera bakoitzetik gertuen dagoen ikasgelako irakaslearen ardura izango da 8etan,          

10:45etan, 11:15etan eta 14etan sarrera-irteerak modu egokian egiten direla bermatzea. Hauek           

dira ikasgela horiek: 

Ezkerrekaldeko larrialdietarako eskailera: DBH1A, LB1B, LB1D. 

Barneko ezkerreko eskailera: DBH3F, DBH3B 

Barneko eskuineko eskailera: DBH4E 

Zonalde berria: LB2D, LB2H 

 

COVID arduraduna: Hezkuntza Departamentutik, indartzeko asmoz bidalitako irakaslearen ardura         

izango da (iritsi bitartean zuzendaria izango da COVID arduraduna): 

Hauek izanen dira profesional horren eginkizunak:  

• Erreferentziako pertsona izatea bilaketa-taldearentzat.  

• Ikasturte hasierako bileretan protokoloari buruzko informazioa koordinatzea, guraso guztiek          

jakin dezaten, kasuren bat gertatzen denean informazio-eskaerak murrizteko.  

• Hezkuntza eta Osasun Departamentuen artean birdefinitzen direnak. Material guztiak EDUCAn           

jarriko dira, familiek ikasturte hasieratik horren berri izan dezaten, eta Osasun Departamentuak            

etengabe eguneratuko ditu. 

• COVID gelaren kudeaketaren ardura: bertako hornidura kontrolatu, bertako erregistroa          

kontrolatu eta bermatu aireztatzea eta garbiketa egiten dela. 

 

LAGUNTZARAKO TRESNAK  

1. Aplikazio informatikoak  

• Bideragarritasun-azterketa, EDUCA kontaktuen bilaketa-aplikazioarekin konektatzeko.  

• PCR eskaera automatikoki sortzea. Familiari SMSak bidaltzea.  

• Osasun-karpeta pertsonala erabiltzea emaitzetarako.  

2. Ikastetxeetako COVID arduradunen prestakuntza.  

3. Gurasoei eta irakasleei informazioa emateko dokumentazio lagungarria.  
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4. Hainbat eremutako COVID erreferenteen kontaktuen zerrenda. Azken buruan, osasun          

agintaritzak, hezkuntza agintaritzarekin koordinatuta, erabakiko du ikastetxe bateko jarduera         

presentziala partzialki edo osorik ixtea. 
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8.- PLAN HONEN BETETZEA. 

 

Plan hau Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak ezarritako araudia        

errespetatuz egin da, eta Iturrama eta gure testuinguru sozialaren behar erreal eta zehatzetara             

egokitu da. Helburua da hezkuntza-komunitate osoaren osasuna eta adingabeen hezkuntza          

zaintzea sor daitezkeen testuinguru guztietan, COVID-19ren pandemiaren ondorioz. Horregatik,         

nahitaezkoa da hezkuntza-komunitatea osatzen duten kide guztiek irakurtzea eta ezagutzea; izan           

ere, komunitatea ez ezagutzeak ez du salbuesten hura betetzetik. Horretarako, ahalik eta            

zabalkunderik handiena emango zaio, eta egin daitezkeen aldaketak eta egokitzapenak          

jakinaraziko zaizkio. Halaber, bertan ezartzen diren ekintza guztiak zorrotz bete behar dituzte            

ikasleek, irakasleek, irakasle ez diren langileek eta familiak.  

 

 

9.- PLANAREN EGUNERATZEA. 

 

Ikastetxearen hezkuntza-kontingentziako plana, lehenik eta behin, osasunagintaritza       

eskudunek, estatukoek zein autonomikoek, eman ditzaketen jarraibideen mende egongo da, bai           

eta Hezkuntza Sailak helarazten dizkigun eta nahitaez bete behar diren beste jarraibide batzuen             

mende ere. Beraz, edukia edozein unetan aldatu ahal izango da, eta, horretarako, behar bezalako              

publizitatea emango da idazkera aldatzen bada. 
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ERANSKINA: IKASLE ETA FAMILIENTZAT JARRAIBIDEEN LABURPENA 

ARAU OROKORRAK: MASKARA - DISTANTZIA - ESKUEN GARBIKETA 

1. Maskararen erabilera derrigorrezkoa da. 

 

2. Goizaren hasieran, patiora ateratzean eta klase aldaketa 

bakoitzean eskuak gelaz garbitu beharko dituzu. 

 

3. Mantendu distantzia zure ikaskide eta irakasleekin. 

 

4. Klase aldaketetan ezin zara klasetik atera. Klase aldaketak beti 

irakaslearekin egingo dira DBHn. 

 

5. Klase aldaketa bakoitzean gela guztiak aireztatu behar dira. 

 

6. Zure eremuaren barruan bakarrik mugitu zaitezke. 

 

7. Beti zure eskuinetik ibili behar zara. 

 

8. Beti mahai bera erabili behar duzu. 

 

9. Zurea ez den materiala erabili aurretik beti desinfektatu. 

 

10. Komunera joateko unea klase ordua izango da, ez klase aldaketa, 

ezta patioa ere. 
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11. Patioan ikasmaila bakoitzak bere eremu propioa izango du eta 

ezingo dira nahasi maila desberdinetako ikasleak. DBHko ikasleak 

hamaiketakoa jan ondoren aterako dira patiora. 
 

 

 

IKASTETXERA ETORRI AURRETIK 

1. COVID-19 ereduarekin bateragarriak diren sintomak badituzu, ez joan zentrora eta jarri           

harremanetan Oinarrizko Osasun Laguntza Zentroko telefonoarekin edo 948290290        

telefonora deituta, eta jarraitu haren jarraibideei. 

2. Era berean, ezin zara zentrora joan koarentenan etxean bazaude, sintomak dituen edo            

COVID-19 diagnostikatu zaion pertsonaren batekin kontaktua izateagatik. 

3. Ez joan ikastetxera isolamendu-aldia amaitu arte. 

4. Harreman estua izan baduzu (senideak, bizikideak eta kasuarekin harremana izan duten           

pertsonak, sintomak hasi baino 48 ordu lehenagotik, 1,5 metro baino distantzia txikiagora,            

gutxienez 15 minutuz) edo COVID-19 gaixotuta dagoen pertsona batekin pertsonen arteko           

distantzia 15 minutuz baino gehiagoz gorde ez baduzu, ez duzu ikastetxera joan behar, ezta              

sintomarik ez baduzu ere, 14 egunez gutxienez. Aldi horretan, Oinarrizko Osasun           

Laguntzako erreferentziako osasun profesionalek jarraipena eginen dute, gaixotasunaren        

sintomarik agertzen bada ere. 

5. Ikastetxera joateko garraio publikoa erabiltzen baduzu, saihestu aglomerazioak, erabili         

maskara eta mantendu beti pertsonen arteko segurtasun-tartea. 

6. Komenigarria da eskoletarako behar duzun guztia prestatzea, maileguan utzitako materiala          

erabili beharrik ez izateko eta zure ikaskideekin objekturik partekatu beharrik ez izateko. 

7. Bizikleta erabiltzen baduzu, zure ikasmailari dagokion eremuan utzi beharko duzu. 

 

 

IKASTETXERA IRISTEAN 

1. Ikastetxera maskararekin sartu eta egun osoan eraman beharko duzu. Ikastetxeak erabili           

eta botatzeko maskarak izanen ditu, puskatu edo ustekaberen bat gertatuz gero berriz jarri             

ahal izateko. Hala ere, komeni da ordezko maskarak eramatea, beharrezkoa bada. 

52 

 



 

2. Zoaz dagokizun eremura sartzeko ateraino, gutxienez metro terdiko tartea utzita, bai           

lankideekin bai ikastetxeko langileekin. 

3. Garrantzitsua da puntualitatea, ez zaitez etorri ikastetxera ez goizegi ezta berandu ere. 

 

Hauek dira sarrerak eta ordutegiak mailaka: 

 

 

 SARRERA - 

IRTEERAK 

GOIZAREN 

HASIERA 

ATSEDENALDI 

AURRETIK 

ATSEDENALDITIK 

BUELTA 

GOIZAREN 

AMAIERA 

DBH1 Ezkerreko 

larrialdietako 

eskailerak 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

13:55 

DBH2 Zonalde berriko 

sarrera 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

13:55 

DBH3 Atzeko atetik eta 

barruko 

ezkerreko 

eskaileretatik 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

14:00 

DBH4 Sarrera nagusitik 

eta eskuineko 

eskaileretatik 

8:00 Hamaiketakoa 

klasean jan 

ondoren 

1.txirrinarekin 

batera 11:10etan 

14:00 

BATX1 Ezkerreko 

larrialdietako 

eskailerak 

8:05 10:45 2.txirrinarekin 

batera 

15:00 
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BATX2 Zonalde berriko 

sarrera 

8:05 10:45 2.txirrinarekin 

batera 

15:00 

 

IKASGELA BARRUAN 

1. Sartu ikasgelara modu ordenatuan, zure txandaren zain zauden bitartean distantzia          

mantenduz. 

2. Gelaren barruan, mantendu beti 1,5 metroko segurtasun-tartea, bai ikaskideekin bai          

irakaslearekin. 

3. Goizaren hasieran, patiora ateratzean eta klase aldaketa bakoitzean eskuak gelaz garbitu           

beharko dituzu. 

4. Zure gelan beti mahai eta aulki bera erabiliko dituzu eta zure izenarekin identifikatuak             

egongo dira. 

5. Beste ikasgela batera mugitzen bazara, beti mahai berean eseri (identifikatu beharko duzu)            

eta zure postua desinfektatu beharko duzu klasearen hasieran. 

6. Ez partekatu objektu pertsonalik, ez eskola-materialik. Behar duzun guztia eraman behar           

duzu klaseak jarraitu ahal izateko. 

7. Komunera joateko aukera klase guztietan izango duzu, baina ez klase aldaketetan ezta            

atsedenaldian ere. 

8. Eremu bakoitzak bere komuna izango du eta guztiak erabilera mistokoak izango dira. 

9. Goiza amaitutakoan, zure mahaia eta aulkia garbi utzi beharko dituzu, garbiketa eta            

desinfekzio lanak errazteko. 

10. Komenigarria da ikasle bakoitzak etxetik botila bat ekartzea, txorrotak ez ahoarekin           

partekatzeko. 

 

KLASE ALDAKETETAN 

1. Ezingo zara klasetik irten klase aldaketetan. 

2. Komunera joateko unea klase ordua izango da, ez klase aldaketa. 

3. Beste gela batera desplazatu behar bazara, dagokion irakaslea iritsi arte gelan itxoin            

beharko duzu. 

 

PATIOAN  

1. Irteera eta sarrerako bideak eta ordutegiak errespetatu. 
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2. Batxilergoko ikasleak zuzenean aterako dira, DBHkoak berriz, hamaiketakoa gelan jan          

ondoren aterako dira maskara jarrita. 

3. Patioan ikasmaila bakoitzak bere eremu propioa izango du eta ezingo zarete nahasi maila             

desberdinetako ikasleak. 

4. Saiatu talde txikitan harremanak izaten, betiere zuon arteko segurtasun-tarteak gordeta. 

5. Atsedenaldian komunak ezingo dira erabili. 

6. Ez sortu aglomeraziorik ikastetxeko instalazioetan, eta ez oztopatu sartzeko korridoreak          

eta pasabideak. 

7. Errespetatu ezarritako seinaleak eta egon atsedenaldietarako prestatutako lekuetan,        

eremuen mugatuak errespetatuz. 

8. Ez ukitu beste pertsona batzuen objektuak edo eremu komunetako gainazalak behar ez            

badira. 

9. Ezingo da kontaktu-jolas edo kirolik egin. 

10. Euria ari badu, ezingo zarete patiora atera eta ikasgelan geratuko zarete 3. saioko             

irakaslearen ardurapean. 

 

IKASTETXETIK ATERA ETA ETXERA IRISTEAN 

1. Irteera antolatzen duten langileekin elkarlanean aritu ateetan pilaketarik ez sortzeko. 

2. Zaindu arretaz zure osasun-egoera eta hurbileneko hurbilekoena. 

3. Zentrotik atera aurretik, garbitu eskuak esku-gel desinfektatzailearekin. 

4. Etxera iristean, eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitu, oinetakoak kentzea eta,          

higiene-neurri gisa, etxean egoteko oinetakoak jartzea gomendatzen da. 

5. Distantziak zaindu behar dituzu, eta kutsadurei eta higieneari aurrea hartzeko neurriak           

hartu behar dituzu etxean eta arratsalde eta asteburuetan, batez ere COVID-19rako talde            

ahuletako pertsonekin bizi bazara. 

 

EDOZEIN UNETAN 

COVID-19arekin bateragarria den edozein sintoma baduzu, jakinarazi lehen bai lehen irakasle           

edo zaintzako irakasleari eta COVID gelara eramango zaitugu. Gurasoei deitu eta haiek zure             

medikuarekin harremanetan jarri eta zure bila etorriko dira.  

 

HIGIENE ARAU OROKORRAK: 
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ESKUAK: 

1. Eskuak ongi garbitzea gomendatzen da beti. 

2. Eskuek zikinkeria ikusten dutenean, eskuetako gel desinfektatzailea ez da nahikoa,          

eta ura eta xaboia erabili beharko dira. 

3. Eskuak garbitzeko teknika egokia: 40 segundoz ur eta xaboiarekin edo 20 segundoz            

disoluzio hidroalkoholikoarekin. 

4. Eskuetako higienea egoera hauetan eginen da gutxienez: 

○ Eskola eguna bukatu eta hastean. 

○ Komunera joan ondoren. 

○ Komunera joan aurretik eta ondoren. 

○ Eztul egin, doministiku egin edo sudurra jo ondoren. 

○ Patiora atera aurretik eta ondoren. 

○ Jan aurretik eta ondoren. 

○ Maskara jantzi edo kendu aurretik eta ondoren. 

○ Eskuak nabarmen zikinak daudenean. 

○ Espazio anitzak edo ekipoak erabili edo partekatu ondoren (ordenagailuko         

saguen mahaiak, etab.) 

 

 ARNASKETA: 

1. Eztul egitean edo doministiku egitean, estali ahoa eta sudurra ukondoa tolestuta edo            

erabili eta botatzeko zapi batekin. 

2. Ez ukitu sudurra, begiak eta ahoa, nahiz eta eskuek transmisioa erraztu. 

3. Erabili eta botatzeko zapiak, arnas jariakinak kentzeko, eta, erabili ondoren, bota tapa eta             

pedala dituen paperontzira. 

4. Eztul edo doministiku egin ondoren, eskuak urez eta xaboiz edo disoluzio           

hidroalkoholikoarekin garbitu behar dira. 
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