ELIZATXO IKASTOLA HLHI

COVID 19aren aurrean
JARDUTEKO ESTRATEGIAK
2021-2022 ikasturtea

1) KONTINGENTZIA PLANA ETA COVID-19 PROTOKOLOA ELIZATXO IKASTOLA (2021-2022 ikasturtea)
Ikasturte hasieran hartutako neurri hauek aldakorrak izan daitezke pandemiaren bilakaeraren arabera.

PROTOKOLO
OROKORRA

PREBENTZIO
PERTSONALA ETA
HIGIENE NEURRRIAK

● Erabateko presentzialtasuna bermatuko da maila eta etapa guztietan.
● Helduen arteko interakzioetan, 1,5 metroko pertsonen arteko distantzia mantendukoda ikastetxearen barruan, musukoa
erabiltzea barne, distantzia edozein dela ere
● Era berean, oro har, gutxienez 1,5 metroko pertsonarteko distantzia mantenduko da ikasleen artean, ikastetxean barrena
mugitzen direnean edo gelatik kanpo daudenean.
● Haur Hezkuntza osoan “burbuila taldeak” ezarriko dira, musukoa erabiltzea ez baita derrigorrezkoa. Ikasleek eta tutoreek
osatutako burbuila talde horiek ez dira beste talde batzuekin harremanetan jarriko, eta ikastetxean egiten diren jarduera
guztietan estankotasuna bermatuko da.
● Lehen Hezkuntzan musukoa erabiltzea derrigorrezkoa da oraindik, baina ikasleek beren talde/ikasgelan (BIzikidetza Talde
Egonkorra) elkarreragin eta harremanak izan ahalko dituzte. Ikasgela barruan lan-azpitalde egonkorrak sortu ahal izango
dira, 4 edo 5 ikaslez osatuak, haien distantzia-mugarik gabe, baina azpitalde horiek gutxienez 1,5 metroko distantziari
eustea gomendatzen da. Aire zabaleko jolas eta jardueretan, Bizikidetza Talde Egonkor bereko ikasleek jarduera eta
jolasetan elkarreragin eta harremanak izan ahalko dituzte. Beste gela batzuetako taldeekiko distantzia ez da 1,5 metrotik
beherakoa izango.
● Talde egonkorrak sortuko dira. Talde egonkorra ikasle-taldea eta tutorea izango da.
Salbuespenak: *HH2 eta HH3 urtekoen kasuan, talde egonkor bezala A eta B gelak hartuko dira.
*Autobusa hartu beharreko irteeretan eta jolasgaraietan “burbuila taldea” ikasmaila izango da.
● Ikasleei higieneari eta portaerari buruzko prebentzio-neurriak gogorarazteko saioak egiten jarraituko da, adin bakoitzera
egokituta, neurriak lasaitzea saihesteko (irailaren bigarren astean DYAren eskutik gela bakoitzak saio bana izango du).
● Ez da beharrezkoa izango tenperatura hartzea lanaldiaren hasieran. Norberaren erantzukizunari helduz, etxean bertan
tenperatura hartzea gomendatuko da, ikastetxera joan aurretik, eta ez dira joango sukarra (>37º) eta COVID-19rekin
bateragarriak diren sintomak dituzten ikasleak, irakasleak eta bestelako profesionalak.
● Ez dira ikastetxera joango COVID-19 diagnostikoaren bidez isolatuta dauden ikasleak edo irakasleak; ezta etxean
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IKASTETXEA
GARBITZEA ETA
AIREZTATZEA

berrogeialdian daudenak ere, sintomak dituen edo COVID-19 diagnostikatuta duen pertsona batekin harreman estua
izategatik.
Sarrerak eta irteerak pilatzea saihestuko da, eta, horretarako, antolaketa-neurriak ezarriko dira.
Ikasleren batengan sintomak azalduz gero, ikastetxean dauden musuko kirurgikoa jarriko zaio.
Edateko ura: bakoitzak bere botila ekarri behar du izena jarrita.
Guraso Elkartea ikastetxeko ohiko guneetan bildu ahal izango da, bai eta egokitzat jotzen dituzten prestakuntza-jarduerak
egin ere, kasu guztietan dagozkion prebentzio- eta higiene-neurriak betez. Ahal denean, prestakuntza-jarduera horiek
telematikoki egitea gomendatzen da.
Aire zabaleko espazioen erabilera sustatuko da mota guztietako jardueretarako, aisialdikoak nahiz hezkuntzakoak.
Talde egonkor desberdinetako ikasleak nahastea dakarten parte-hartze masiboko jarduerak saihestuko dira, pertsonen
arteko gutxieneko distantzia 1,5 metrokoa izatea ezinezkoa bada.
Ikastetxean egiten den edozein kirol-jarduera ahal den guztietan aire zabalean egingo da.
Ahal den neurrian, eskuen higienea ura eta xaboiarekin egitea gomendatzen da, gel hidroalkoholaren aurretik.

● Garbiketa eta desinfekzioa, gutxienez egunean behin, eta indartu egingo da erabilera intentsitatearen arabera beharrezkoa
den guneetan, adibidez, komunetan. Komunetan, egunean 2-3 aldiz izango da gutxienez.
● Arreta berezia jarriko zaie erabilera komuneko guneei eta ukipen-gainazal ohikoenei, hala nola, ate, mahai, altzari,
baranda, telefono, pertxa eta antzeko beste elementu batzuei.
● Garbiketa-neurriak langileen gune pribatuetara ere zabalduko dira (aldagelak, armairuak, irakasleen komunak).
● Ikasgeletan, nahikoa izango da garbiketa egunean behin egitea, altzariak barne (mahaiak eta bestelako kontaktugainazalak, etab.).
● Ikasgeletan, jantokian edo beste gune batzuetan txandak ezartzen badira, ikasleak aldatzen direnean, txanden arteko
garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena egingo da (psikomotrizitate gela, informatika gela, musika gela, aniztasun gela,
liburutegia…).
● Era berean, lanerako partekatzen diren postuak garbitu eta desinfektatu egingo dira txanda-aldaketa bakoitzean eta
lanaldia amaitzean, eta arreta berezia jarriko zaie altzariei eta manipulatu daitezkeen beste elementu batzuei, batez ere
langile batek baino gehiagok erabiltzen dituztenei. Erabilera partekatuko ordenagailu bat erabiltzean, teklatuaren,
saguaren eta pantailaren gainazala desinfektatuko da.

● Ikasle desberdinei (fisioterapeutei, garbiketa-arduradunei edo arropa eta pixoihalak aldatzeari) laguntza ematen dieten
langileek erabilitako eremu osoa garbitzen saiatu beharko dute, erabili ondoren.
● Isolamendu gela kasu susmagarri batekin erabiltzen den bakoitzean desinfektatuko da.
● Garbiketa bakoitzaren ondoren, erabilitako materialak eta babes-ekipoak modu seguruan botako dira, eta gero eskuak
garbituko dira.
● Aireztapena: ikasleak gelan dauden bitartean, geletako ateak beti zabalik eta, leihoak, erdi irekita egongo dira. Lanaldiaren
hasieran, bukaeran eta jolas garaian, bereziki 5-10 minutuz zabalduko dira.
● Profesional batek hainbat ikaslerekin batera (fisioterapeuta, logopeda, ALE…) espazio berean laguntzen badu, gela
aireztatuko da saio bakoitzaren ondoren, gutxienez 5 minutuz.
● Espazio komunetan (irakasle gelak, Pedagogia Terapeutikoko gelak, informatika gela…) ordenagailuak,, teklatuak eta
saguak erabilera bakoitzaren ondoren garbituko dira.
● CO₂ neurgailuak erosiko dira.

MUSUKOAREN
ERABILERA

● Arau orokor gisa, nahitaez erabili beharko dute ikastetxeko langile eta ikasle guztiek espazio guztietan eta une oro, 6
urtetik beherakoek (Haur Hezkuntza) izan ezik.
● Ikasleen kasuan, musukoa higienikoa izango da gutxienez, eta dagokion ziurtagiria eta homologazioa izan beharko ditu.
● Irakasleen kasuan:
*Haur Hezkuntzan: FFP2 (ikasleak musukorik gabe badaude)
*Lehen Hezkuntzan: kirurgikoa (dagokion ziurtagiri eta homologazioarekin)
*Langile sentikorrak eta haurdun daudenak: FFP2
● Musukoa nahitaez erabili beharko da, nahiz eta ikasleak eserita egon eta 1,5 metroko pertsonen arteko distantzia
mantendu.
● Mugimendua, kantua edo antzekoak eskatzen dituzten irakaskuntza-jardueren kasuan, musukoa erabili beharko da eta
pertsonen artean dagokion distantzia mantendu beharko da.
● Ahal den guztietan, ikasleek aire zabaleko espazioetan egingo dute hamaiketakoa, segurtasun-distantziari eutsiz, eta
berehala jantziko dute berriro musukoa. Salbuespen gisa bakarrik (eguraldia edo espazio-arazoak direla eta) ikasgela
barruan jango da, eta, horretarako, ahalik eta aireztapen handiena bermatuko da.
● Araudian araututako salbuespenen batengatik musukorik erabili ezin duten 6 urtetik gorako ikasleen kasuan, salbuespen

MUSUKOAREN
ERABILERA

hori medikuaren ziurtagiri ofizilaren bidez edo Osakidetzako dagokion medikuaren ziurtagiriarekin egiaztatu beharko da.
Kasu horietan, ikasle horiek ezin izango dira gainerako taldekideekin elkarreraginean aritu, eta prebentzio- eta higieneneurriak areagotuko dira, eta ez dira aplikatuko distantzien eta kontaktu-mugen inguruko erlaxazioak.

● Ez dute ikastetxera joan behar COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsonak.

SINTOMAK ETA
KASUEN KUDEAKETA

● Ikastetxean sintomatologia agertuz gero:
*Isolamendu gelara (batzar gela) joango dira musukoa jantzita.
*Ikaslea bada, laguntzen dion pertsonak distantzia-neurriak gordeko ditu eta musuko kirurgikoa erabiliko du. Artatzen
duen pertsonak FFP2 musukoa erabiliko du.
*Ikastetxeko zuzendaritza edo COVID arduraduna familiarekin harremanetan jarriko dira, ikaslea etxera eramateko.
*Familia bere osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da argibideak jarraitzeko.
*Hezkuntza Saileko langilea bada, isolatu egingo da (musuko kirurgikoarekin), eta etxera joango da zentroko zuzendaritzari
jakinarazi ondoren. Azken hau Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuarekin harremanetan jarriko da berehala.
*Beste enpresa bateko edo Administrazio Orokorreko langilea bada, ikastetxeko zuzendaritzari, dagokion Prebentzio
Zerbitzuari eta Hezkuntzako Prebentzio Zerbitzuari jakinaraziko die, eta hauen jarraibideak beteko dira.
*Eraginpeko pertsona hau kasu susmagarritzat joko da, eta etxean isolatuta egon beharko du proba diagnostikoen
emaitzak izan arte.
*Kasuaren emaitza diagnostikoa eskuratu arte, ez da kontaktu estuei buruzko ekintzarik adieraziko, eta irakaskuntzajarduerak normaltasunez jarraituko du, higiene-neurriak zorroztuz.
*Ikastetxeko langileek uneoro zainduko dute susmagariak edo baieztatuak diren kasuen nortasunaren eta datuen
tratamendu konfidentziala.

● Kasua konfirmatuko balitz:
*Kasu positibo gisa detektatutako ikaslearen gurasoen edo legezko tutoreek berehala jakinaraziko diote ikastetxeko
zuzendaritzari, erreferentziako ESIarekin harremanetan jar dadin. Azken hau, lurraldeko Osasun Publikoko
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JANGELAKO
KUDEAKETA

Zuzendariordetzako erreferentearekin harremanetan jarriko da beharrezko denean.
*Ikasleen artean baieztatutako kasu positiboen kudeaketa ikastetxeko Zuzendaritzak koordinatuko du, COVID
arduradunarekin eta dagokion ESIko erreferentziazko pertsonarekin batera. Azken horiek, Osasun Publikoarekin
koordinatuta, ikastetxeari adieraziko dizkiote jarraitu beharreko jarraibideak.
*Kasu hauetan, hezkuntza-eremuko eta hezkuntza-eremutik kanpoko kontaktuen azterketa egingo da, kontaktuak
identifikatuz, sailkatuz eta haien jarraipena eginez, EAEko Zaintza eta Arakatze Sareak ezarritako prozeduraren arabera.

● Edukiera mugatuko da jankideen mahaien artean 1,5 metroko distantzia bermatzeko talde egonkor desberdinen artean.
● Behar izanez gero, gelaren bat jangela moduan erabiliko da, heldu batek gainbegiratuta.
● Txandak, sarbidea, sarrerak, mahaikideak / mahaia, krokisa… Ibilbidea seinaleztatuko da, itxarote-ilarak eta ikasleak
gurutzatzea saihesteko.
● Eskuak garbituko dituzte bazkaldu aurretik eta ondoren. Komunera talde egonkorra sartuko da, pilaketarik egon ez dadin.
● Ontzitegi osoa, mahai-tresnak eta beirateria garbituko dira ontzi-garbigailuan, baita erabili ez baina ikasleen eskuekin
harremanetan egon ahal izan dena ere.
● 2. agertokian: hezkuntza- edo gizarte kalterabetasun berezia duten ikasleentzat mugatuko da erabilera.
● Ikasleei egunero gogoraraziko zaie segurtasun distantzia errespetatu behar dela eta ezin direla ura, janaria, tresnak…
partekatu.
● Bazkari-txanden artean eta zerbitzuaren ondoren, ukipen-elementu guztiak garbitu eta desinfektatuko dira, eta ikasleak
iritsi aurretik aireztatuko da.
● 2 eta 3 urtekoak lo-kuluxka egiteko, koltxonetak 1,5 metrora jarriko dira, ikasleak jartzen diren norabidea tartekatuz (burua
eta oinak norabide desberdinean).
● Haur bakoitzak bere maindireak edota burkoak erabiliko ditu, eta horiek gutxienez astero ordeztu beharko dira eta zikinak
diren guztietan.
● Leihoak zabalik egongo dira aireztapen egokia bermatzeko.
● 2021.eko aubuztuaren 25ean Eusko Jaurlaritzak bidalitako jangelako protokolo orokorrak dioenez, jantoki-zerbitzua
erabiltzen duten ikasleek ez dute ikastetxetik irten behar (5. orrialdea, 2.4 puntua).
● Jangelako txandak:
*Haur Hezkuntzako jangela: HH3 eta HH4→ 1.go txandan.

*Jangela txikia:
*Jangela ertaina:
JANGELAKO
KUDEAKETA

*Jangela handia:

LH1→ 2. txandan.
HH5→ 1.go txandan.
LH2→ 2. txandan.
LH3→ 1.go txandan.
LH6→ 2. txandan.
LH4→ 1.go txandan.
LH5→ 2. txandan.

● Jangela ondoren ikasleak jasotzeko ordutegia (iraila eta ekaina):
Sarrera nagusia 1:
Sarrera 2:
*HH3-HH4-HH5→ 13:30 edo 14:30
*HH2→ 13:30 edo 14:30 (bakarrik ekainean)
*LH1→ 14:30
*LH2-LH3→ 14:30

LEOKA GURASO
ELKARTEA

ESKOLAZ KANPOKO
EKINTZAK

Sarrera 3:
*LH4-LH5-LH6→ 14:30

LEOKA Guraso Elkarteak antolatutako zaintza zerbitzurako erabiliko dituzten espazioen garbiketa eta desinfekzioaz Tximeleta
taldea arduratuko da.
-Eskolaz kanpoko jarduerak egin ahal izango dira baldin eta ezarritako protokoloak betetzen badira eta Kontingentzia Planean
sartuta badaude -bai ikastetxearenean, bai antolatzen duen erakundearenean-, eta hezkuntza-etapa bakoitzerako ezarritako
prebentzio-neurriak errespetatzen badira distantziari, higieneari, aireztapenari eta musukoaren erabilerari dagokienez.
-Jarduerak egiterakoan, Bizikidetza Egonkorreko Taldeak ahal den neurrian mantentzea gomendatzen da. Taldeak nahastuz gero,
aire zabaleko jardueretan eta maila bereko ikasleetan egitea gomendatzen da.
-1,5 metroko segurtasun-distantzia mantenduko da jardueran parte hartzen dutenen artean, distantzia handiagoa zehazten den
kasuetan izan ezik.
-Jarduera horien sarrera eta irteera mailakatuko dira, beharrezkoak ez diren kontaktuak saihesteko eta sarbideetan masifikazioa
sahiesteko, batez ere aldi berean talde desberdinak badaude.
-Eskolaz kanpoko jarduera egiteko behar diren objektuak parte daitezke (baloiak, xake-fitxak, zintak, etab.), jarduera egin aurretik
eta ondoren eskuetako higienea eginez, eta materialak garbituz talde-aldaketen artean.

HH-KO ERAIKUNTZA

ESKOLA EREMURA SARRERA ETA
IRTEERAK
Ikusi planoa (1)

SARRERA ORDUTEGIAK
Goizean 9:00
Arratsaldean 14:30

ERAIKUNTZA NAGUSIA (LH1-2-3)

ERAIKUNTZA BERRIA (LH 4-5-6)

HH2→ Parking-etik (sarrera 2)
HH3-HH4-HH5→ Kanpoko erdiko
ate handitik, eta ezkerraldeko
eskaileretatik (sarrera nagusia 1).

LH1→Kanpoko erdiko atetik eta LH4-LH5-LH6→ Patio txikiko atetik
eskuineko eskaileretatik (sarrera (sarrera 3).
nagusia 1).
LH2-LH3→Parking-etik eta ate
txikitik (sarrera 2).

08:55 Ikasleak patioko aterpean
hilaratan kokatuko dira (gelaka)
markatutako tokian. Ikusi planoa
(2)
Salbuespena:
HH2
urtekoak
zuzenean gelara sartuko dira.

08:55 Ikasleak patioko aterpean
hilaratan kokatuko dira (gelaka)
markatutako tokian. Ikusi planoa
(2)

08:55 Ikasleak patio txikian
hilaratan kokatuko dira (gelaka)
markatutako tokietan.
Ikusi
planoa (2)

09:00 Lehenengo egunetan, tutore
guztiak patioan egongo dira
09:00 Tutoreak patioan egongo ikasleei harrera egiteko eta gelara
dira ikasleei harrera egiteko eta igotzen laguntzeko.
gelara laguntzeko.
Nahi izanez gero, ikasle bakoitzeko
Ikasle bakoitzeko heldu bakarra heldu bakarra sartuko da patiora
sartuko da patiora musukoarekin. musukoarekin
markatutako
eremura.

09:00 Lehenengo egunetan, tutore
guztiak eskolako sarreran egongo
dira ikasleei harrera egiteko eta
gelara igotzen laguntzeko.
Ikasleak bakarrik sartuko dira
patiora. Familiak eskolaz kanpoko
eremuan geldituko dira.

Urritik maiatzera (arratsaldean)
Urritik maiatzera (arratsaldean)
Urritik maiatzera (arratsaldean)
Etxetik datozenei 14:25ean irekiko Etxetik datozenei 14:25ean irekiko Etxetik datozenei 14:25ean irekiko
zaie patioko atea.
zaie patioko atea.
zaie patioko atea.

3 ERAIKINETAKO
SARRERA-IRTEERAK
Ikusi planoa (1)

IRTEERA ORDUTEGIAK
Eguerdian 12:30
Arratsaldean 16:30

HH2→Eraikinera begiratu,
eskuineko aldapatik sartu /atera.
HH3→ Eraikinera begiratuz,
ezkerreko aldapatik sartu /atera.
HH4→Eraikinera begiratuz
eskaileretako ezkerreko atetik
sartu /atera.
HH5→Eraikinera begiratuz,
eskaileretako eskuineko atetik
sartu /atera.

LH1→ Eraikinera begiratuz,
eskuineko aldapatik sartu /atera.
LH2→Eraikinera begiratuz,
eskaileretako eskuineko atetik
sartu /atera.
LH3→ Eraikinera begiratuz,
eskaileretako ezkerreko atetik
sartu /atera.
IRAKASLEAK, LANGILEAK,
FAMILIAK→ Eraikinera begiratuz,
ezkerreko aldapatik sartu /atera.

LH5→Atzeko atetik.
LH4-LH6→Aldagelen ondoko atetik
eta
eskaileretako
eskuineko
aldetik.

Eguerdian, ikasle guztiak 12:30etan
aterako dira. Etxera bazkaltzera
doazen ikasleak patioan jasoko
dira.

Eguerdian, ikasle guztiak 12:30etan
aterako dira. Etxera bazkaltzera
doazen ikasleak patioan jasoko
dira.

Ikasle guztiak eguerdian 12:30etan
eta,
arratsaldean,
16:30etan
aterako dira ikastetxeko ebakuazio
planari jarraituz. Maila bakoitza
dagokion atetik aterako da patiora.

Arratsaldean, 16:30etan aterako
dira. Maila bakoitza dagokion
atetik aterako da patiora. Familiak
patioan jasoko dituzte (heldu bat
ikasle
bakoitzeko
eta
musukoarekin).

Arratsaldean, 16:30etan aterako
dira. Maila bakoitza dagokion
atetik aterako da patiora. Familiak
patioan jasoko dituzte (heldu bat
ikasle
bakoitzeko
eta
musukoarekin).

Arratsaldean familiak ezingo dira Arratsaldean familiak ezingo dira Familiak
eskolaz
kanpoko
patiora sartu 16:25ak baino patiora sartu 16:25ak baino eremuan geldituko dira.
lehenago.
lehenago.

JOLAS GARAIAREN ANTOLAKETA

COVID-19a dela eta, HH eta LH-n ikasle bakoitzak bere hamaiketakoa ekarri behar du.
HH 2→ Parke berria beraiek bakarrik erabiliko dutenez, nahi dutenean aterako dira, bi gelen artean
txandakatuz.
HH 3-HH4-HH5→ Hiru jolas garai txanda izango dituzte.
LH 1-2-3→ 10:30-11:00
LH 4-5-6→ 11:00-11:30

HH2-3 URTE: gelakoak
HH4 URTE:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
HH5 URTE:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
KOMUNAK

Arraska bat dago komunean eta
geletan arraska bana dute.

LH1:
● 2 komun A taldekoentzat
● 2 komun B taldekoentzat
● Arraska bat A taldekoentzat
● Arraska bat B taldekoentzat
LH2 eta LH3B:
● 2 komun 2A taldekoentzat
● 2 komun 2B taldekoentzat
● 2 komun 3B taldekoentzat
● Arraska bat 2A
taldekoentzat
● Arraska bat 2B eta 3B
taldekoentzat
LH3A:
● Komun bat
● Arraska bat

A diren talde guztiak solairuko
komun bat.
B-D diren talde guztiak solairuko
komun bat.

HH

IKASLE BAT EDO GELA BAT KONFINATUTA
Lan
telematikorako
plataformak

-Telefonoa, e-maila eta bloga.

Gurasoekin
harremana

-Tutoreak harreman zuzena izango du ikaslearen familiarekin edo familia guztiekin (gela osoa konfinatuta
badago), astean behin.

Lan
telematikorako
plataformak

-Telefonoa, e-maila, jitsi meet eta bloga.

Lanaren
antolaketa

-Astean behin proposamen zehatza bidaliko zaie: bideoa, ipuina, jolasa, eskulana… e-mail edo blogaren
bidez.

Bideo deiak

OHARRA: Bideo deia gela osoa konfinatuta badago egingo da.
-Guraso eta ikasleekin elkarrizketa burutzeko erabiliko dira astean behin.

Gurasoekin
harremana

-Tutoreak harreman zuzena izango du astean behin ikaslearen familiarekin edo familia guztiekin (gela osoa
konfinatuta badago), astean behin.

HH2
HH3

HH4

Lan
telematikorako
plataformak

HH5

-Telefonoa, e-maila, jitsi meet eta bloga.

Lanaren
antolaketa

-Proposamen gidatuak egingo dira e-mail edo blogaren bidez.

Bideo deiak

OHARRA: Bideo deia gela osoa konfinatuta badago egingo da.
-Bideo-deiak antolatuko dira talde txikietan eta proposamen gidatuak burutuko ditu tutoreak ikasleekin astean
behin.

Gurasoekin
harremana

-Tutoreak harreman zuzena izango du astean behin ikaslearen familiarekin edo familia guztiekin (gela osoa
konfinatuta badago), astean behin.

LH

IKASLEAK ETXEAN KONFINATUTA DAUDENEAN
Lan
telematikorako
plataformak

-E-maila, telefonoa eta meet.

Lanaren
antolaketa

-Ikasleak liburuak/lan-koadernoak etxera eraman beharko ditu edo senideren batek bila etorri beharko
du.
-Tutoreak aste osorako lanak bidaliko ditu aukeratutako moduan (e-maila edo eskolan bertan eskura).
-Berezilariak ere dagozkien saioen arabera lanak bidaliko dizkie modu berean.

Bideo deiak

-10 egun baino gehiago konfinatuta egon behar duten ikasleekin, tutoreak astean behin bideo-dei bat
egingo du. Tutoretza ordua erabiliko da horretarako.

LH1
LH2

GELA OSOA KONFINATUTA EGONGO BALITZ:
-Tutoreak zein berezilariak astean behin bideo deia egingo dute. Gela bi azpi taldeetan banatuta
egongo da. Iraupena gutxi gora behera 30 minutukoa izango da.
-Beste bideo dei bat zehaztuko da zalantzak argitzeko. Hau ere bi azpi taldeetan banatuta.
-Premiak dituzten ikasleekin dagokien orduan bideo deia egingo da (PTa).

Familiekin
harremana

-Tutoreak zein berezilariak e-maila edo telefonoa erabiliko dute familiekin harremanetan
jartzeko.

LH

IKASLEAK ETXEAN KONFINATUTA DAUDENEAN
Lan
telematikorako
plataformak

-E-maila, telefonoa, meet eta ikasgela.

Lanaren
antolaketa

-Ikasleak liburuak/lan-koadernoak etxera eraman beharko ditu edo senideren batek bila etorri
beharko du.
-Tutoreak astelehen, asteazken eta ostiraletan dagozkion arloen inguruko lanak bidaliko dizkio (emailez, ikasgelaren bidez edo eskolan bertan eskura). Berezilarien kasuan, dagozkien saioen
arabera bidaliko dituzte lanak.

LH3
Bideo deiak
LH4

-10 egun baino gehiago konfinatuta egon behar duten ikasleekin, tutoreak astean behin bideo-dei bat
egingo du. Tutoretza ordua erabiliko da horretarako.
GELA OSOA KONFINATUTA EGONGO BALITZ:
-Tutoreak egunero egingo dute bideo deia, gela bi azpi taldeetan banatuta. Bertan, zer eta nola egin
behar duten azalduko zaie. Ikasleen e-mailetara bidaliko da esteka.
Iraupena: 15-20 minutu.
-Ingeleseko berezilariak astean bideo dei bat egingo du.
-Premiak dituzten ikasleekin dagokien orduan bideo deia egingo da (PT eta hezitzaileak).

Familiekin
harremana

-Tutoreak zein berezilariak e-maila edo telefonoa erabiliko dute familiekin harremanetan
jartzeko.

LH

IKASLEAK ETXEAN KONFINATUTA DAUDENEAN
Lan
telematikorako
plataformak

-E-maila, telefonoa, meet eta ikasgela.

Lanaren
antolaketa

-Ikasleak liburuak/lan-koadernoak etxera eraman beharko ditu edo senideren batek bila etorri
beharko du.
-Tutoreak astelehen, asteazken eta ostiraletan dagozkion arloen inguruko lanak bidaliko dizkio (emailez, ikasgelaren bidez edo eskolan bertan eskura). Berezilarien kasuan, dagozkien saioen
arabera bidaliko dituzte lanak.

LH5
Bideo deiak
LH6

-10 egun baino gehiago konfinatuta egon behar duten ikasleekin, tutoreak astean behin bideo-dei bat
egingo du. Tutoretza ordua erabiliko da horretarako.
GELA OSOA KONFINATUTA EGONGO BALITZ:
-Tutoreak astean behin edo bitan (beharren arabera) bideo deia egingo du. Gela bi azpi taldeetan
banatuta egingo dira bideo deiak.
-Ingeleseko berezilariak astean bideo dei bat egingo du.
-Premiak dituzten ikasleekin dagokien orduan bideo deia egingo da (PT eta hezitzaileak).

Familiekin
harremana

-Tutoreak zein berezilariak e-maila edo telefonoa erabiliko dute familiekin harremanetan
jartzeko.

