
 

 

 

  

 

 
 
 
 

KUDEAKETA 
AURRERATUAREN 

GIDA 

 
 

 



 

 

 

  

AURKIBIDEA 
 

 

0- AURKEZPENA 
 
1- ESTRATEGIA ……………………………… 1 
 
2- BEZEROAK  ……………………………… 4 
 
3- PERTSONAK ……………………………… 8 
 
4- GIZARTEA  ……………………………… 12 
 
5- BERRIKUNTZA ……………………………… 14 
 
6- EMAITZAK  ………………………………. 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
0. Aurkezpena 

  

 

 

1. AURKEZPENA  

● Erakundearen izena : Andoaingo Aita Larramendi 

Ikastola Kooperatiba Elkartea 

● Hasiera urtea : 1963ko azaroaren 12a 

● Jarduera-sektorea: Hezkuntza. 

● Egitura edo/eta organigrama: 

 

 

Lan-gune edo eraikin desberdinen kopurua eta 

helbidea  

Andoaingo Aita Larramendi Ikastola Kooperatiba 

Elkartea, bi gune desberdinetan kokatuta dago: Haur 

Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak 

Rikardo Arregi kalean, Bazkardon dagoen eraikinean 

ditugu, eta aurrerantzeko beste guztiak Txistoki 

Pasealekuko eraikinean. 

 

2. PRODUKTU ETA ZERBITZUAK / BEZEROAK 

 

Aita Larramendi Ikastolak, 2 urtetik 18 urtera bitarteko 

hezkuntza eskaintzen du. Hona hemen bere ikasle 

kopurua, irakaskuntza etapak kontuan hartuta: 

HAUR HEZKUNTZA (2 urtekoen gela -HH1-HH2 eta 

HH3): 280 ikasle 

LEHEN HEZKUNTZA (LH1etik LH6ra): 427 ikasle 

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

DBH1etik DBH4ra): 238 ikasle 

BATXILERGOA (1. eta 2. maila) GIZA ETA 

GIZARTE ZIENTZIAK/ ZIENTZIA ETA 

TEKNOLOGIA: 67 ikasle 

   IKASLE KOPURUA GUZTIRA: 1012 

 

Arlo kurrikularretik kanpo ere, Ikastolak bestelako 

zerbitzu osagarriak eskaintzen dizkie bere bezeroei. 

Kasu gehienetan beste enpresa bat azpikontratuz 

kudeatzen dira: 

 

GARRAIOA:  URPA konpainiarekin hitzartutako akordio 

bati esker. 

ZAINTZA ZERBITZUA: KIRIKETAN enpresarekin egiten 

dugun hitzarmenari esker. 

ORDUTEGI ZABALA: KIRIKETAN enpresarekin egiten 

dugun hitzarmenari esker. 

JANGELA: KIRIKETAN / AIBAK enpresarekin egiten 

dugun hitzarmenari esker. 

INTERNET/ LIBURUTEGIA: KIRIKETAN enpresarekin 

egiten dugun hitzarmenari esker. 

ENJOY ENGLISH: Euskal Herriko Ikastolen Elkartearen 

laguntzarekin, Ikastolak antolatuta 

ESKOLA KIROLA: Ikastolak kudeatuta. 

TRIKITIXA ETA PANDERO IKASTAROA: Trikitixa 

irakaslearekin egiten det hitzarmenarekin. 

GIMNASIA ERRITMIKOA: AKEK-ekin hitzartuta. 

ALOHA: ALOHA enpresarekin egiten den 

hitzarmenarekin. 

ANTZERKIA: KATRAMILA enpresarekin egiten den 

hitzarmenarekin 

  

3. JABEGOA 

 

1963eko azaroaren 12an ezagutzen du bere 

lehenengo eskola eguna Aita Larramendi Ikastolak. 

Ordutik hona, 54 urte luzeko ibilbidea izan du 

Ikastolak. Euskara eta euskal kultura sustatzea du 

helburu eta kalitate eredugarria erakutsi du sortu zen 

garaitik abiatuta. 

Andoaingo Aita Larramendi Ikastolaren jabegoa 

bertako bezeroena da: gizarte ekimeneko gurasoen 

kooperatiba bat da 2003tik. Aita Larramendi ikastola. 

Ikastolen Mugimenduak 2009an eratu zuen Euskal 
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Herriko Ikastolak Elkartea  (EHI) Europar 

Kooperatibako partaidea da eta bereak egiten ditu 

EHIko xedeak eta helburuak. Era berean, eginkizuna, 

Ikuspena eta Balioak ikastetxeko oinarrizko 

dokumentuen definizioetan jasotzen ditu.  

 

4. MERKATUA / LEHIAKIDEAK / INGURUNEA 

Aita Larramendi Ikastola Andoainen kokatuta 

dago. Bertan 4 ikastetxe daude: Aita Larramendi 

Ikastola (pribatu kontzertatua), La Salle Berrozpe 

ikastetxea (pribatu kontzertatua),  Ondarreta 

ikastetxea/Leitzaran institutua (publikoa) eta Zine eta 

Bideo eskola (pribatu kontzertatua). 

Lehenengo hiru ikastetxeek 2-18 bitarteko mailak 

eskaintzen dituzte; La Salle Berrozpek eta Leitzaran 

institutuak Lanbide Heziketako zikloak ere eskaintzen 

dituzte. Zine eta Bideo eskolak lanbide heziketako 

zikloak soilik eskaintzen ditu (ez da gure lehiakidea). 

0-2 urte bitarteko haurrentzat bi haurtzaindegi 

daude Andoainen: Galardi (publikoa) eta Bihurri 

(pribatua). 

Beraz, gure lehiakideak La Salle Berrozpe 

ikastetxea eta Ondarreta ikastetxea dira. Hala eta guztiz 

ere, gure lehiakiderik garrantzitsuena La Salle Berrozpe 

da. Azken hamarkadan La Salle Berrozperen antzeko 

matrikulazio datuak izan baditugu ere, azken hiru 

urteetan datu horiek gure aldekoak  nabarmen bihurtzea 

lortu dugu, Andoaingo matrikulazio datu hoberenak 

dituen ikastetxean bihurtu garelarik. Ondarretako 

datuekin konparatuz, gure matrikulazio emaitzak askoz 

hobeak izan dira beti.  

 

5. ALIATUAK  

Ondorengo hauek dira gure aliatu nagusienak: 

● EHIK: ondorengoak ematen dizkigu: babesa, 

formazioa, proiektuen koordinazioa, 

aholkularitza eta baliabideak besteak beste. 

● ERKIDE Irakaskuntza: informazioa, 

kudeaketarako prestakuntza eta babes juridikoa. 

● ANDOAINGO UDALA: mantenurako laguntza 

ekonomikoa, Agenda 21, Gizarte zerbitzuekin 

koordinazioa, kirol patronatuarekin harremana. 

● EUSKO JAURLARITZA: eskola itunak, 

proiektuak garatzeko diru-laguntzak eta 

inbertsioetarako deialdiak. 

● HERRIKO KIROL PATRONATUA: aisialdirako 

begiraleak. 

 

6. BERRIKUNTZA ETA ETENGABEKO 

HOBEKUNTZA 

Aldaketarako proposamenak hainbat iturritatik 

etortzen dira: prozesuetako lan-taldetatik, kexa eta 

iradokizunetatik... Baina batez ere, urtero pasatzen 

ditugun asebetetze galdetegietatik 

Galdetegi hauek langileek, ikasleek eta 

irakasleek betetzen dituzte; horregatik, galdetegiak talde 

bakoitzera gokituta daude. Hauetatik lortzen ditugun 

emaitzak eta iradokizunak oso esanguratsuak dira 

erakundearentzat, eta aldaketa eta berrikuntza gehienek 

hauetan dituzte sorburuak. 

2006, 2008, 2011 eta 2015 urteetan 

autoebaluazioak egin genituen, bertatik ere hobekuntza 

proposamen ugari egin zirelarik. 

Iturri desberdinetatik jasotako emaitzekin, 

Zuzendaritzak hobetu beharreko atalak markatzen ditu, 

bide batez lehentasunak ere markatuz. Horrela, urteko 

plana egiterakoan kontuan hartzen dira hobetu 

beharreko atal horiek. Urteko planeko ekintza bakoitzari 

arduradun bat esleitzen zaio (era berean, prozesu 

jabeak izaten dira), eta bera izaten da ekintza, aldaketa 

eta berrikuntza hori aurrera eramaten duena. 

2014an zuzendaritza taldeko bi kidek kudeaketa 

aurreratuko formazioa egin zuen. Horren harira, 

zuzendaritza taldeak kudeaketa sistemaren 

autoebaluazio bat egin zuen. Autoebaluazioa horretan 

ikusi zen Gizarteratzea eta Berrikuntza arloetan 

Euskaliten laguntza behar genuela. Horregatik 2015an 

kontrastea egitea proposatu genuen.  

 

BISIOA/IKUSKERA 

 

Andoain eta inguruan, IKASTOLA eredua, kalitatezko 

hezkuntza erreferentzia bilakatzea da gure helburu 

nagusia, ondorengo maximen arabera: 

1. Ikasleek eskola-emaitza akademiko onak lortzea. 

2. Langileriaren bikaintasuna lortzea 
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3. Matrikulazioari dagokionez: 2 urtekoen 

matrikulazioan, 3. lerroa mantentzea eta Bigarren 

Hezkuntzan, Andoaingoak ez diren ikasleak erakartzea. 

4. Ikastolako familia, ikasle eta langileen asebetetze 

maila ona lortzea. 

5. Zerbitzu, azpiegitura fisiko eta teknologiko egoki eta 

eguneratuak eskaintzea, ekonomia orekatua 

mantenduz. 

6. Ingurumenarekiko errespetuzko jarrerak sustatzea. 

7. Euskara eta euskal kulturaren inguruan 

antolatzen diren jardueratan eragile eta protagonista 

nagusia izatea. 

8. Gobernu eta funtzionamendu arloetan, gurasoen esku 

hartzearen bultzatzaile izatea. 

9. Pertsona eleaniztunak heztea, nazioarteko egitasmo 

eta proiektuetan parte hartzera ahalbidetuz. 

10. Erabateko kalitatearen printzipioetan oinarritutako 

kudeaketa sistema garatzea.

KUDEAKETAN EMANDAKO AURRERAPAUSOAK 

 

URTEA GERTAKARIAK 

1998 Zuzendaritzako bi kide Zamudioko Kalitate formazioan hasten dira.  

 Misio-Bisio-Balore lehen zirriborroa. 

 Autoebaluazioa egiten da. 

2002 Zuzendaritza berria sartzen da ikastolan. 

 Zuzendariaren Formazioa Kudeaketan 

2004 Zuzendaritza talde osoa EFQM formazioan sartzen da. 

 EFQM sistema garatzen da ikastolan 

 Misio-Bisio-Baloreak berridazten dira eta onartzen dira. 

2005 17 lankidek prozesu sistemen jabetza hartzen dute. 

2006 EFQM autoebaluazioa 

 Teknologia berrietan klaustroko formazio jarraituak egiten dira. 

2007 Konpetentzietan formatzen hasten da klaustroa. 

2008 Euskaliten ebaluatzaile ikastaroa egiten dute Zuzendaritzako bi kideek. 

 Autoebaluazioa egiten da. 

 EFQM kontrastea egiten da. 

2009 Euskararen Bikain ziurtagiria lortzen da. (urrezkoa) 

2010 Zuzendaritza berria sartzen da ikastolan. 

2011 Euskaliten ebaluatzaile ikastaroa egiten dute Zuzendaritzako kide batek. 

 Autoebaluazioa egiten da. 

 EFQM kanpo kontrastea egiten da. 

2012 Misio-Bisio-Baloreak berritzen dira. 

 Kilometroak 2012 antolatzen du Ikastolak. 

2013 Autoebaluazioa egiten da. 

 EFQM kontrastea egiten da. 

 Eskola Jasangarriaren ziurtagiria lortzen da. 

 Barne Araudia berritzen da 

2014 Zuzendaritza taldeko bi kideek Kudeaketa Aurreratuan formazioa egiten dute. 

2015 Kudeaketa Aurreratuko Gizartea eta Berrikuntzaren kontrastea egiten da. 

 IKT heldutasun maila ertaineko ziurtagiria lortzen da. 

2016 Kanpo ebaluazioa prestatzen hasten da Zuzendaritza. 

2017 IKT heldutasun maila aurreratua ziurtagiria lortzen da. 

 Eskola jasangarriaren Ziurtagiria berritzen da. 

 Kanpo kontrasterako memoria egiten da. 
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E.1 ESTRATEGIA ZEHAZTEKO BEHARREZKO 
INFORMAZIOA NOLA KUDEATZEN DEN 

 
Aita Larramendi Ikastolako (aurrerantzean ALIK) Plan 
Estrategikoa definitzerako garaian, gure misio eta 
bisioarekin harremanetan dauden beharrak jasotzen dira 
gure ingurutik eta IT-tik (Interes Taldeak) informazioa 
jasoz. Informazioa modu egituratu batean jasotzen da 
eta gure hausnarketa estrategikoaren prozesuan 
txertatzen da. Horretarako, informazio iturriak definituak 
ditugu eta informazio horren kudeaketa egiten duen 
arduraduna eta epeak markatuak daude. (Ikus eranskina 
1.1 Informazio iturriak). 
 
Plan estrategikoaren errendimendua sistematikoki 
aztertzen du prozesuaren jabeak eta taldeak. Urteak 
daramatzagu PEk (Plan Estrategikoa) gauzatzen eta 
2010-2014 urte tarteari dagokion PE egin genuenetik, 
errendimendua aztertzen eta inguruko ikastola 
erreferenteekin konparatzen hasi ginen.  
Informazio iturriak eta jasotako informazioa berrikusi 
egiten da ikasturte hasiera bakoitzean, hau da, ziklo 
hasiera guztietan. 2014an hobekuntza nabariak sartu 
ziren; aginte koadro berria, adierazleen jarraipenerako 
taula, ikastola berrien datuak… Honela, gure PEren 
prozesua fidagarriagoa eginaz (ikus eranskina 1.2  
adierazleen koadroa). 
 
ALIK-en estrategia lerroak eta helburu estrategikoak 
Bisiotik eratorriak dira eta kudeaketa taldeetan 
desplegatuak daude. Kudeaketa taldeetan helburuak 
definitzen dira eta adierazleekin erlazionatzen dira. 
Adierazle hauek estrategikoak edo operatiboak izaten 
dira eta sistematikoki neurtu eta errebisatu egiten dira 
prozesu bakoitzak planifikatua duen unean. Horretaz 
gain, arrakastarako adierazle koadroa (AAK) diseinatua 
daukagu eta bertan ikastolako adierazle nagusiak 
ditugu. Bertan helburuak definituak daude eta helburu 
gorri bat definitu da, alarma gorri bezala funtzionatzen 
duena. Alarma horrek urgentziazko egoera adierazten 
du eta zuzendaritzan egoerari heldu behar zaiola 
adierazten du. 
 
Kudeaketa taldeak eta prozesu buruak ikasturte 
hasieran definitzen dira kudeaketa prozesuaren jabea, 
taldea eta ZTaren (Zuzendaritza Taldea) artean. Aurreko 
ikasturte amaierako kudeaketa taldeen galdetegiak eta 
ikastolak definituta duituen talde-buruen aukeraketa 
ezaugarriak kontuan hartzen dira talde buruak 
aukeratzeko garaian. (ikus eranskina 1.3 talde 
aukeraketa). Zuzendaritzaren onespena jaso ondoren, 
talde buruak informatzen dira eta urteko ekintzak eta 
helburuak markatzen dira PEaren arabera. Behin 
taldeak eta egutegia definituta daudela, talde buruek 
euren prozesua antolatu eta planifikatzen dute, 
kudeaketa prozesu jabearekin batera. 2006az geroztik, 
kudeaketa taldeetan lanean dihardugu ikastolan eta 
2010ean aldaketa esanguratsuak egin ziren: 
- Talde buruen aldaketa. 
- Zikloak markatu ziren. 
- Talde guztietan gutxienez ziklo bakoitzeko langile 

bat egotea bermatu zen. 
- Taldeen adierazleen taula berritu zen. 
Honek guztiak ikastolaren kudeaketa sisteman 

hobekuntza nabaria ekarri zuen adierazleek 
adierazten duten bezala. 
 
Euskal Herriko Ikastolak Elkartearen kudeaketa 
taldeetako kide gara 2008az geroztik. Talde hauetan 
Ikastolen Elkarteko kide diren ikastoletako kudeaketa 
arduradunak biltzen gara eta gai edo prozesu 
ezberdinak tratatzen ditugu. Bertan informazioa jaso eta, 
ondoren, kudeaketa taldean tratatzen dugu ikastolan 
hobekuntzak txertatzeko: 
- Praktika onak identifikatu ditugu ikastolako prozesu 

ezberdinetan. 
- Benchmarking egiten dugu ikastola ezberdinekin. 
- Ikastolen Elkartearen sarean gaudenez, beste 

ikastoletara joateko aukera dugu praktika onak ikusi 
eta ikastera. (ikus eranskina 1.4 Benchmarking 
taula). 

- Kontaktu agenda zabala dugu. 
Informazio iturri hauez gain, Euskaliteko ebaluatzaile 
klubean egoteagatik, elkarte, eskola eta enpresa 
ezberdinak ikusten ditugu eta hauen kudeaketa 
sistemak ezagutzeaz gain, guretzako informazio iturri 
handia da ALIK-eko kudeaketa sistema hobetzen joan 
ahal izateko. 
 
E.2 GOGOETA NOLA EGITEN DEN ETA 
ESTRATEGIA NOLA EZARTZEN DEN 
 
1990eko hamarkadan hasi ginen plan estrategikoak 
garatzen. 2000. urtetik aurrera formatu digitalean eta 
estandarizatuan hasi ginen PE burutzen eta 5 
urteetarako planak egiten genituen hasierako garai 
haietan.  2010ean,  Euskalitek eginiko kanpo 
kontrastetik eta kanpo ikasketa batzuetatik 
ondorioztatuta, 4 urteko plan estrategikoa burutzera 
pasa ginen, zuzendariaren kargua ere 4 urteetarako 
zehaztuz. Beraz, 2000-2005, 2005-2010, 2010-14 eta 
2014-2018 izan dira egindako azken planak.  
Ikastolen Elkarteko foroen, Euskaliten eta Overcall 
enpresaren laguntzarekin eta barne hausnarketak 
ekarritako aldaketekin, PEak burutzeko sistematikak 
garapen bat bizi izan du eta gaur egun sistema parte 
hartzailea dela esan dezakegu. ALIKeko langileek eta 
ITek parte hartzen dute PE egiteko garaian, bakoitzak 
bere ekarpenak eginaz. 2000. urtean guraso talde batek, 
irakasle talde batek eta zuzendaritzak parte hartu zuten.  
2014-2018 urte tarteari dagokion PEan ikastolako 
familiek (602 familia), ikasle talde batek (143 ikasle), 
Artezkaritzak (12 pertsona), langileek (62) eta aliatuek 
(12) parte hartu zuten eta ekarpenak egin zituzten. 
 
Hausnarketa estrategikoa pausoz pauso: 
- Hausnarketa estrategikoa aurreko PEaren 

ebaluazioarekin hasten da. Hortik aurrera gure 
misio eta baloreak errepasatzen dira, gure interes 
talde garrantzitsuenen laguntzarekin. Honekin 
hasiera ematen diogu PEaren prozesuari. 

 
- AMIA tresna erabiliz, gure interes taldeek 

ekarpenak egiten dituzte ikastolaren  oraingo egoera 
eta etorkizunean eduki nahi dugun egoera kontuan 
hartuz. AMIArekin egiten den analisia eta datu 
bilketa da PEa burutzeko oinarria. 
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- ALIK-eko bisioa kontuan izanda, helburu 

estrategikoak markatzen dira eta helburu horiek 
gauzatzeko ekintzak planifikatzen dira datozen 4 
urteei begira. Helburu estrategikoak lortzeko, 
ikastolaren prozesu klabeak identifikatzen ditugu, 
hauek duten intzidentzia kontuan hartuz. 

- Gure estrategiak izan ditzakeen aldaketak eta gure 
ITen beharretara egokitu ahal izateko, gure 
prozesuak berrikusi eta gaurkotu egiten ditugu modu 
sistematiko batean. 

- PE bakoitzaren hasieran eta PEaren erdialdean 
errepasatu eta gaurkotu egiten ditugu prozesuak eta 
planak. 

- Azken hauek zehaztuta daudela, urteko planetan 
hedatzen ditugu, helburu zehatzak urte bakoitzari 
esleituz. Beraz, urtebeteko 4 plan sortzen dira PE 
gauzatu ahal izateko. 

 
- Helburu estrategikoak erabat definituta utzi aurretik, 

arrisku estrategikoak kontuan hartzen dira. 
Gizartean eta batez ere Andoainen gerta daitezkeen 
arrisku ekonomiko eta sozialak kontuan hartzen dira 
eta hausnartu egiten da helburu estrategiko 
definitiboak identifikatuta utzi arte. 

 
PEa burutzean, faktore kritiko batekin egiten dugu topo: 
kudeaketa ekonomikoarekin. 
Ikastolaren aurrekontuak administrariak egiten ditu 
zuzendariaren laguntzarekin. Ondoren Artezkaritza 
Batzordeko diruzainak errepasatzen ditu aurrekontuak 
eta Artezkaritza Batzordeak onartu egin behar ditu. 
Behin betiko onarpena Batzarrak ematen du. Hori 
horrela izanda, administrariak eta zuzendaritzak PEaren 
barnean kudeaketa ekonomikoa kontua izaten dute 
plana burutzeko. Aurrekontu hauen jarraipena hiru hilero 
egiten da administrari, zuzendari eta diruzainaren 
artean; hau guztia Artezkaritza Batzordearen 
onespenarekin. 
 
Aliatuen kudeaketak garapen garbi bat eman du 
urteetan zehar.  Hasiera batean, Andoaingo Udalarekin 
eta Ikastolen Elkartearekin noizbehinkako bilerak izaten 
genituen sortzen ziren beharren arabera. Gaur egun,  
harremanak sendotu eta sistematizatu dira. Horren 
adibide dira Udaleko hainbat batzordetan zein Ikastolen 
Elkarteko lan taldeetan dugun presentzia. Bi erakunde 
hauekin elkarrizketak izaten ditugu eta gure lerro 
estrategikoak sendotzeko eta erakundeen helburuetan 

laguntzeko lan egiten dugu. 
 
Hornitzaile estrategikoen kudeaketan ere aurrerapen 
handiak eman dira. Kontratuak kudeatu eta prezioak 
adostetik elkarrekin helburuak finkatzera eta irabazi-
irabazi kulturara salto egin dugu gure hornitzaile 
hauekin. Aibak enpresarekin formakuntzak bideratu 
ditugu (alergiak, janariaren manipulazioa…), 
praktiketako langileen kudeaketan lagundu dugu eta 
herrian egiten  ditugun ekitaldietan elkarrekin parte 
hartzen dugu. Aibakek eta ikastolak zati batean helburu 
eta misio berdinak jarraitzen ditu eta elkarrekin lortzeko 
lana egiten dugu. 
Kudeaketa prozesuaren taldeak aliatuak identifikatu eta 
definitu egiten ditu eta artezkaritza batzordeak onartu 
egite ditu. Horretarako irizpideak errespetatzen dira 
aliatuak definitu eta estrategikoak zein diren 
identifikatzeko. 
 
ALIKeko PEaren prozesua eta sistematika berrikusi eta 
hobetu dugu formazioa, arduradunen ikasketa eta beste 
ikastola zein erakundeetan egindako benchmarkingari 
esker. 
 
E.3 ESTRATEGIA NOLA KOMUNIKATU, HEDATU, 
BERRIKUSI ETA EGUNERATZEN DEN 
 
Bideak definituta eta ezarrita ditugu PEaren jarraipena 
egiteko. Zuzendaritza taldean urteko plana burutzen da, 
aurreko urteko plana eta PEa kontuan hartuz; 
berrikuspenak ikasturte erdian eta amaieran egiten dira 
adierazleen analisia eginaz. Kudeaketa taldeak hilean 
behin edo bitan biltzen dira eta taldeko lana egiteaz 
gain, planaren eta adierazleen jarraipena egiten dute. 
Horretaz gain, kudeaketa taldeetako jabeak, kudeaketa 
arduradunarekin bi bilera egiten ditu ikasturtean zehar 
jarraipena egiteko. 
 
Beste aldetik, aliatu eta hornitzaileekin egindako 
bileren eta helburuen jarraipena egiten da. Aliatuekin 
harremana aurrera eramatearen arduraduna 
Zuzendaritza taldea da. Bileretan adostutako helburu eta 
ekintzen jarraipen eta ebaluazioa egiten da, aliatu eta 
zuzendaritzaren artean. Hornitzaileekin harremana, 
zuzendariak, mantenu arduradunak eta administrariak 
dute. Hauek helburuen betetze maila ebaluatzen dute 
eta kontratua mantendu edo apurtzearen proposamena 
egiten diote Artezkaritza Batzordeari. 
 
ALIKen PEaren komunikazioa IT guztiei egiten zaie, 
hauek ekarpenak egin baitituzte eta informazioa 
bueltatzea egokia iruditzen zaigulako. Ikasturte 
hasierako klaustroan langileei aurkezten zaie PEa eta 
urteko plana. PE burutzeko ekintzak definituak daude 
eta ekintza hauek 4 urtetan desplegatuak daude, beraz 
PE eta urteko planaren arteko erlazioa azaldu egiten da, 
helburu estrategikoekin batera. Familiei plan hauek 
Guraso Ordezkarien bileran azaltzen zaie, Artezkaritzari 
ikasturteko lehen bileran eta ikasleei euren Ordezkarien 
bitartez. Bilera hauek guztiak burutu ondoren, hilabeteko 
epea izaten da ekarpena berriak egiteko; ekarpenak 
zuzendaritzan eta artezkaritzan aztertu ondoren, behin 
betiko PEa aurkezten da. 2014-18ko PE burutzean 
egindako hausnarketaren ondoren, Batzarrean plana 
aurkeztea erabaki zen, gure bazkideen foroan hain 
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zuzen ere. 
 
ALIK-en estrategia eta planak aliatuei aurkezten 
dizkiegu, gure helburuen gauzatzean parte hartu eta 
lagundu dezaten. Horretarako, bilerak eta aldizkariak 
erabiltzen ditugu. 
Prozesu hau guztia sistematizatua dugu ikastolan. PE 
berrikusten denean, prozesua berrikusi eta ebaluatu 

egiten dugu zuzendaritzan hobekuntzak 
txertatuz. Honela, PE burutzeko prozesuak aldaketa 
izan ditu urte guzti hauetan zehar. (Ikus eranskinak 1.5 
Plan Estrategikoa eta 1.6 Misio-Bisio-Baloreak). 
 
 
 

URTEA ITURRIA HOBEKUNTZA 

IKASTOLAKO ESTRATEGIA KUDEATZEKO SISTEMA 

1997 Zamudioko kalitate formazioa Ikastolako Misio-Bisio-Balore lehen zirriborroa idatzi 

1998 Benchmarking (Usurbil eta 
Oñati) 

Urteko plana eta PE egiteko eredu berria idatzi eta plana sortzeko sistematika ezartzen da. 

2000 Barne hausnarketa PE modu sistematikoan egiten hasten da 5 urtetik behin. 

2004 Overcall enpresarekin EFQM 
formazioa 

EFQM kalitate sistemaren formazioa jaso zuen ZT eta prozesuak martxan jartzen dira. 
Misio-Bisio-Baloreak berridazten dira. 

2004 Barne hausnarketa Ikastolako kalitate taldeak eta jabeek definitzen dira. 

2005 Zuzendaritzako hausnarketa Langileen inkestak egiten hasi eta sistematizatu egiten da. 

2005 Barne hausnarketa PE eta urteko plana berrikusi eta baloratzeko mekanismo eta sistematikak martxan jartzen dira. 

2006 Barne hausnarketa Familiei eta ikasleei eta aliatuei inkestak pasatzen zaizkie eta prozedura hau martxan jartzen da. 

2010 Gogoeta estrategikoa PEa egiteko prozesua berrikusten da eta 4 urteko planak egiteko prozesua sistematizatzen da. 

2010 Benchmarking (Axular) Kalitate arduraduna eta betebeharrak izendatzen dira eta EKKS prozesu sistema berrantolatzen 
da. 

2012 Euskalit formazioa ZT-ko bi kide Kudeaketa Aurreratuan formatu eta ikastolako kudeaketa sistema egokitu egiten 
da. 

2013 HUHEZI merkatu ikerketa Merkatu ikerketak informazioa ematen digu PE helburuak identifikatzeko matrikulazio aldera. 

2013 Benchmarking (Tolosa) Zuzendaritza hautaketa prozesua berrantolatu egiten da. 

2014 Hausnarketa estrategikotik PEko prozesua berrikusten da eta informazioa jasotzeko tresna eta sistematikan hobekuntzak 
txertatzen dira. 

2016 Ikastola elkarteko kudeaketa 
formazioa 

Misio-Bisio-Baloreak errepasatzen dira ikastolako esparru guztietan eta Baloreak bateratu egiten 
dira. 

ESTRATEGIAREN BERRIKUSKETA ETA KOMUNIKAZIOA 

2007 Ikastolen elkarteko kudeaketa 
formazioa 

Ikastolen artean AAK izendatu eta taula sortu egin zen. Ordutik aurrera AAK horiek erabili eta 
sistematizatu egin zen. 

2008 Barne hausnarketa Lehen klaustroan urteko plana eta PE aurkezten hasten da. Ikasturtean zehar egiten diren 
klaustroetan jarraipena egiten da. 

2012 Barne hausnarketa Aliatuekin daukagun sistematika eta komunikazioa berritu egiten da. 

2014 Hausnarketa estrategikoa Ikastolak dituen AAK helburuak izateaz gain, emaitza gorriak (alarma gorria pizten duten 
emaitzak) ezartzen dira 

2014 Hausnarketa estrategikoa PEaren komunikazioa zabaldu egiten da. Familiei ordezkarien bileretan azaltzen  zaie eta 
aldizkarian informazioa zabaltzen hasten da. 
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C.1 BEZEROEKIKO HARREMANAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN 
 
ALIKen bi bezero mota ditugu: familiak eta ikasleak. 
Beraien beharren eta aurreikuspenen arabera eta hauen 
asebetetzea osatzeko, beharrezkoak diren 
mekanismoak jartzen dira martxan. Kudeaketa taldeetan 
eta zuzendaritzako jarraipen bileretan bezeroen 
emaitzak aztertzen dira hainbat tresna erabiliz eta 
hobekuntzak identifikatzen dira gure zerbitzuetan eta 
bezeroen komunikazioan. (Ikus eranskina 2.1 Bezeroen 
eskaera eta hobekuntzak). 
Informazioa identifikatu eta kudeatzeko definituta eta 
ezarrita dauden ondorengo tresnak ditugu: 
 
● Asebetetze inkestak: 2002. urtetik gure bezeroei 

inkestak egiten dizkiegu modu sistematiko batean. 
Inkesta hauekin informazio segmentatua jasotzen 
dugu: mailaka, etapaka eta zikloka. Horretaz gain, 
inkesten jarraipen bileretatik eratorrita ere jasotzen 
dugu informazioa: hala nola, bezeroen ekarpenetatik 
eta EHIko kudeaketa taldetik jasotako kanpo 
ikasketak (asebetetze inkesta ereduak partekatu 
genituen) eta hobekuntzak txertatu dizkiogu 
tresnari/inkesta betetzeko moduari. Horren emaitza 
da esaterako, orain dugun parte hartzea (80%tik 
gora azken 5 urteetan ia 500 familiei eskatuta). 
Beraz, segmentazio egokiak dira adierazleek 
adierazten duten bezala. (ikus eranskinak 2.2 
Ikasleen inkesta eta 2.3 Familien inkesta) 

● Beste motatako inkestak: ALIKen familiekin egiten 
diren bileretan (Familia-tutore, familia eskolak, 
jangelako bilera, eskola kiroleko bilera…) 
asebetetze galdetegiak pasatzen dira. Inkesta 
hauetan informazio asko jasotzen dugu eta 
kudeaketa taldeek jarraipena egiten diete inkesta 
hauei beharrezkoak diren aldaketak txertatuz. 
Horretaz gain, martxan jartzen diren proiektu edo 
ekintza berritzaileen balorazioak egiteko 
sistematizatuta ditugu asebetetze galdetegiak 
bezeroei pasatzea. Horren adibide nabaria EKI 
digitala proiektu berritzailearen ezarpenean 
egindako jarraipena da:  

○ Inkestak pasa dira DBH1eko familia eta 
ikasleei eta inkesten irakurketa eta 
jarraipena zuzendaritzan egin da. Elkartruke 
proiektuan, Agenda 21 proiektuan eta beste 
proiektu estrategikoetan informazioa 
jasotzen dugu familiengandik eta parte 
hartzaileengandik. Emaitza hauek 
zuzendaritzan landu ondoren, hobekuntzak 
eta iradokizun esanguratsuenak bildu eta 
gure komunikazio kanaletatik familiei 
komunikatzen dizkiegu. 

● Kexak eta iradokizunak: Kexak eta iradokizunak 
jasotzeko hainbat bide ditugu, hori definitzen duen 
prozedurak zehazten duen moduan (ikus 
webgunea). Komunikazio taldea da prozedura 
hauek kudeatzen dituena eta jasotako kexa edo 
iradokizuna pertsona arduradunari bideratzeaz 
arduratzen dena. Jasoketa egin ondoren, pertsona 
arduradunak bere taldearekin landu eta analizatu 
egiten du erantzuna emanaz. 2012an web orrian 
kexa eta iradokizunak egiteko bide berria ireki 

genuen eta familientzako instrukzioa berritu 
egin du komunikazioa taldeak. Berrikuntzak 
txertatzeaz gain, komunikazio digitalak asko lagundu 
du prozedura honen hobekuntzan adierazleetan ikus 
daitekeen bezala. 

● Familia ordezkariak: ikasturte hasieran gela 
bakoitzeko familia ordezkari bat aukeratzen da eta 
hiru hilero ikastolako zuzendariarekin eta 
lehendakariarekin biltzen dira Famili ordezkarien 
bileretan. Hemen ikastolak urteko planean dituen 
ekintzak tratatzen dira eta ordezkariek beraien 
geletako ekarpenak egiten dituzte. Ekarpenak jaso 
eta zuzendaritza eta artezkaritzan tratatzen dira eta 
gure bezeroen informazio iturri garrantzitsua da. 
Ekarpenak erantzuten dira ordezkarien hurrengo 
bileran. 2012tik aurrera, familia ordezkariak bere 
gelarekin biltzeko sistematika aldatu egin da familien 
parte hartzea handituz. Familia ordezkari hauek 
ekarpenak egiteaz gain, erabakiak hartzeko aukera 
izaten dute. 

● Ikasle Ordezkariak, etapak kontuan hartuta, honela 
banatzen dira:  

○ LH 3tik 6ra ingurumen ordezkariak 
dauzkagu eta euskara ordezkaria LH 5. eta 
6. mailetan. 

○  DBH eta Batxilergoko geletan Ikasle 
Ordezkariak aukeratzen dira eta egin behar 
batzuk dituzte ikasle ordezkari modura. DBH 
eta Batxilergoko ikasleak hiru hilabetero 
zuzendaritzarekin biltzen dira gai orden 
baten inguruan ekarpenak egiteko. Talde 
hau bezero bezala tratatzen dugu eta 
informazio iturri egokia da zuzendaritzarako. 

 
C.2 BEZEROEI ZUZENDUTAKO PRODUKTUAK ETA 
ZERBITZUAK NOLA GARATU ETA 
MERKATURATZEN DITUGUN 
 
Gure eskaintzen hobetzeko alderdiak identifikatzeko 
aliatu eta hornitzaileekin egindako harremanetik 
informazioa jasotzen dugu. Hori dela eta, elkarlanean 
aritzen gara eta ikastolan integratu egiten ditugu, 
hobekuntzak identifikatu eta txertatzeko helburuarekin. 
Gure aliatu estrategiko nagusia Ikastolen Elkartea da. 
Elkarteak aholkularitza pedagogiko eta juridikoa 
eskaintzen digu eta horretaz gain irakasleen 
formakuntza ahalbideratzen du. Ikastolen Elkartea eta 
ikastolak elkarlanean lan talde asko ditu eta gai 
pedagogiko eta proiektu asko aurrera ateratzen ditu. 
(ikus eranskina 2.4 Elkarteko talde eta proiektuak). 
Ikastolen Elkartearekin matrikulazio kanpaina 
antolatzeko lan taldea sortu genuen eta horrek gure 
matrikulazioa prozesuan hobekuntza nabariak ekarri 
zituen 2013an.  
Aibak enpresarekin eguneroko harremana dugunez, 
elikagaien inguruko formazio eta elkarlan sarea antolatu 
genuen jangelako zerbitzua hobetzeko; hori dela eta, 
Aibak enpresak elikagai berriak erabili ditu eta gure 
bezeroen asebetetze maila hobetu egin da. 
 
Benchmarking-a eta familia potentzialekin egiten 
ditugun elkarrizketak mekanismo egokiak dira ikastolako 
zerbitzu eta eskaintza bereizgarriak lortzeko. Ikastolen 
Elkarteko kide izatean, foro askotan parte hartzen dugu 
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eta hainbat ikastola bisitatzen ditugu. Beste ikastolen 
eskaintzak eta zerbitzuak ezagutu ditugu eta batzuk 
gurera ekarri ditugu zuzendaritzan baloratu ondoren: 
jangelako langilego propioa jarri, Aloha eskolaz kanpoko 
zerbitzua, aisialdi taldeko ikastaroa…Eskaintzek 
hobekuntza izan dute asebetetzeak adierazten digun 
bezala. 
 
Familia potentzialekin egiten diren elkarrizketek, herrian 
eta familietan dauden beharrak identifikatzera 
garamatzate. Informazio hau guztia zuzendaritzan zein 
artezkaritzan jorratzen da, hausnarketa egiteko asmoz. 
Ekarpen guztiak jaso eta tratatu ondoren, aldaketak 
txertatzen dira gure eskaintza eta zerbitzuetan. 
 
Ikastolen Elkartetik aldaketa metodologikoa ekartzen 
dituen proiektuak lantzen dira. Proiektu hauen 
berrikuntza eta eragina ikastolan aztertu ondoren, 
eragiten duten zikloetan lantzen dira. ALIKen, 
metodologien, IKTetan, ingurumenarekiko 
jasangarritasuna bermatzeko eta kudeaketarako 
berrikuntzak txertatzeko apustua egin da: 
● Konpetentzietan oinarritutako LH6 eta DBHko 

EKI proiektu metodologiko berria. Ikastolen 
Elkartean diseinatutako eta europar mailan 
saritutako materiala da; gurera ekarri dugu eta 
emaitza onak jaso ditugu bai ikasle eta 
familiengandik.  

● HHko marko pedagogiko berria. HHko klaustroak 
hausnarketa prozesu bat ireki zuen 2015-16 
ikasturtean. Hausnarketatik eratorri den marko 
berria ezarri da ikastolan ikasturte honetan. Arlo 
kurrikularra taldeak jarraipena egiten du proiektu 
honetan eta eten gabe berrikuntzak sartzen ari dira 
HH-n. Berrikuntza eta aldaketa hauek arlo 
kurrikularreko taldean baloratzen dira eta aurrera 
eramaten dira ikastolaren proiektu pedagogikoarekin 
bat datozenak.  

● Teknologia berrien erabilerarengatik apustu egin 
du ikastolak. Horren adibide garbiak IKT 
heldutasunean lorturiko ziurtagiria,  EKI digitala 
proiektuaren (liburu digitalen erabilpena) txertaketa 
eta IKT arduraduna zuzendaritza kide izendatzea 
izan dira. Hauetaz gain, aldaketa esanguratsuak 
txertatu dira ikastolan: 

○ 2016-17 ikasturtetik aurrera, DBH1en hasita 
“ikasle digitala” proiektua aurrera eraman 
dugu, ordenagailu bidezko heziketa 
lehenetsiz, EKI digitala eta ikastola Moodle 
plataformetaz baliatuz. Ikasturte horretatik 
aurrerako promozio guztiek ere bide 
horretatik jarraituko dute DBH eta 
Batxilergoko digitalizatzea gauzatuz. 

● Ingurumen talde berriaren osaketa. Taldea 
indartzea izan da PE-aren helburua eta horrela 
gauzatu da azken urte hauetan. Indartzearen 
adierazle nagusia jasangarritasun ziurtagiria lortzea 
izan da. Horretaz gai, 2016-17 ikasturtetik aurrera, 
talde horren burua ere zuzendaritza kide egin da 
DBHko koordinatzaile figuraren baitan.  

● Gure helburu estrategiko bat euskara eta euskal 
kulturan gure ikasleak heztea da. Badira urteak 
kudeaketa talde bat helburu hori gauzatzeko definitu 
genuela:  Euskara eta Euskal Kultura (aurrerantzann 

EEK), ikastolan zein herri mailako ekintzen 
dinamizazioaz arduratzen den taldea. Horretaz gain, 
azken urte hauetan beste talde bat definitu dugu: 
HIZPRO-Euskaraz Bizi taldea. Euskarak ibilbide 
pedagogikoaren baitan duen bidea zuzentzen du 
alde batetik eta bestetik, euskararen erabilera eta 
bizirautea  bermatzea du xede, herri mailan 
arnasgune bilakatzeraino pausoak emanaz. Kasu 
honetan, baita ere, bisitak egin dira estrategikoki 
eraginkorrak izango diren tresnak eskuratu ahal 
izateko eta hemendik jasotako ekintzak gurean 
txertatu dira, zuzendaritzaren babesaz, HIZPRO-
Euskaraz Bizi taldearen planean. 

● ALIK-eko elkarbizitza ikastolaren beste erronka 
nagusietako bat da. Ikastolen Elkartearekin eta 
Lasarteko Berritzegunearekin elkarlanean, 
ikastolako elkarbizitza plana egin dugu. Elkarbizitza 
eta bizikidetza lantzen duen kudeaketa taldea dugu 
ikastolan. Talde honek urteko plana burutzen du eta 
urtean zehar ekintzak burutzen dituzte ikastolaren 
elkarbizitza eta bizikidetza hobetuz. Honetaz gain, 
KIVA taldea sortu dugu 2016-17 ikasturtean. KIVA 
proiektua aurrera eramango duen taldea da eta 
ikastolan jazarpen egoerei aurre egingo diona. (ikus 
eranskina 2.5 KIVA proiektua). 

 
Informazio iturri guztietatik informazioa jaso ondoren, 
zuzendaritzan tratatzen da ikastolaren misio/bisio eta 
baloreak kontuan hartuz. Zikloetan aldaketak lantzen 
dira eta artezkaritza da balorazio guztia jaso ondoren 
azken erabakia duen organoa. (ikus eranskina 2.6 
Berrikuntza plana) 
 
Kudeaketa talde askok parte hartzen dute gure 
eskaintza eta zerbitzuak hobetzeko lanean, baina 
kudeaketa taldeak, matrikulazio taldeak eta 
komunikazio taldeak eragin zuzena dute gai honekin.  
● Matrikulazio taldeak urteko plana garatu eta 

gauzatzen du gure ikastolaren eskaintzak eta 
zerbitzuak hedatu eta zabaltzeko; plan horretan 
ekintzak garatzen dira gure bezero potentzialei 
bideratuta. (ikus eranskina 2.7 Matrikulazioa 
prozesua) 

 
● Komunikazio taldeak matrikulazio taldearekin eta 

kudeaketa taldearekin elkarlanean komunikazio 
plana burutzen du. Planean helburu 
garrantzitsuenetako bat gure eskaintza eta 
zerbitzuen hedapena eta zabalkundea da. (ikus 
eranskina 2.8 Komunikazio plana). 

 
● Kudeaketa taldeak bezeroen eta bezero 

potentzialen beharrak eta aurreikuspenak 
detektatzeko formula eta mekanismoak kudeatzen 
ditu eta matrikulazio eta komunikazio taldearekin 
elkarlanean, partekatu egiten ditu hiru taldeen 
planak modu koordinatuan funtzionatu ahal izateko. 

 
C.3 GURE PRODUKTUAK/ZERBITZUAK NOLA 
PRODUZITU ETA BANATZEN DIREN 
 
ALIK-eko PEa 4 urtekoa izaten da eta bertatik eratortzen 
dira urteko plana eta kudeaketa taldeen plana. 
Zuzendaritzak, zikloetan landu ondoren eta 
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artezkaritzaren onespenarekin, urteko ekintza 
pedagogiko eta bilerak antolatzen ditu: eskaintza 
akademikoa, Hezkuntza proiektua, urteko plana, 
kudeaketa taldeen antolakuntza, tutoretzak, ikasleen 
jarraipena eta orientazioa, ebaluazioa, bizikidetza, haur 
eskola, eskolaz ordu kanpoko zerbitzuak, jangela, 
garraioa… 
 
Ikastolaren zerbitzuak eta eskaintzak aurrera eramateko 
pertsonen kudeaketa ezinbestekoa da. Hori dela eta, 
kudeaketa taldean eta zuzendaritzan pertsonen 
antolaketa burutzen da urteko beharrei eta eskaerei 
erantzun egokia emateko gure PE kontuan hartuta. 
Hauetaz gain, etorkizuneko langileen plana burutzen da 
ikastolaren helburu estrategikoak bermatzeko langileen 
eskaera, beharrak eta aurreikuspenak kontuan hartuz. 
(ikus eranskina  2.9 Plangintzak egiteko prozedura) 
 
Kudeaketa taldeetan ikastolako langile guztiek parte 
hartzen dute, aurrez kudeaketa buruak eta 
zuzendaritzak adostutako taldeetan banatuta. Lan 
taldeak astearteetan biltzen dira bere taldeko planak 
aurrera eramateko eta adierazleen bidez jarraipena 
egiteko. Lan taldeko buruak urtean bitan biltzen dira 
elkarrekin planen eta urteko planaren jarraipena 
egiteko.(ikus eranskina 2.10 Kudeaketa taldeak eta 
egutegia). Gainera, kudeaketa arduradunarekin, 
ikasturtean zehar beharrezkoak diren bilerak/hitzorduak 
antolatzen dira, talde bakoitzaren jarraipena egiteko. 
Modu berean, ikasturteko klaustroetan taldeen 
jarraipena egiten da langile guztien artean, egutegiak 
adierazten dituen geldiune nagusien bezperetan:  
Gabonak, Aste Santua eta ikasturte amaieran. 
 
Ikastolako eskaintza akademikoa antolatzeko garaian, 
Zuzendaritzak langileen ordutegiak kudeatzen ditu eta 
ikasgaiak esleitzen dizkie langileei eta azken hauen  
ordu libreak planifikatzen ditu irakasle ordezkoak eduki 
ahal izateko. Hau guztia antolatzeko Ikastolen Elkartetik 
bideratutako Alexia izeneko plataforma erabiltzen dugu 
eta hobekuntza handia ekarri digu kudeaketan. 
Ordutegien kudeaketan ere Alexian sartu garenez, Untis 
aplikazioa ezarri dugu. Programa honek ordutegia egitea 
errazteaz gain, hezkuntzako aplikazioan egin beharreko 
kudeaketetan hobekuntzak ekarri dizkio ikastolari. 
Hobekuntzak nabariak dira ordutegiak modu zentralizatu 
batean gauzatzen baitira eta akatsak saihesten baitira. 
Horretaz gain, datuak hezkuntzako aplikaziora iraultzen 
ditugu modu azkar eta egoki batean. 
Ikastolako zerbitzu berriekin gidatzea antolatzen da epe 
jakin batean eta talde jakin batekin; proposamenak 
gidatu edo pilotatu egiten dira. Proposamena planifikatu 
eta baliabideak esleitzen dira eta ondoren baloratu 
egiten da zerbitzuaren jarraipena erabakitzeko. 
Ebaluatzeko garaian irizpide ezberdinak jarraitzen dira 
eta zuzendaritzak egiten ditu informazioa jaso ondoren. 
 
Zerbitzu eta eskaintzaz hitz egiterakoan, kudeaketa 
ekonomikoak bere garrantzia hartzen du. Ikastolako 
zuzendaritzak, administrariarekin batera, PE burutzeko 
baliabideak esleitzen ditu eta aurrekontuak eta 
kontabilitatea burutzen ditu artezkaritzaren 
onespenarekin. Plan honek ikastolaren efizientzia 
ezagutzeko laguntza ematen du. Baita ere, Ikastolako 

administrazioan aldaketak egin eta planifikatu 
dira: 2016an idazkaritza berritu egin genuen eta 
hurrengo ikasturtean langile berri bat sartzeko helburua 
markatua dugu PEan. 
 
Hau guztia aurrera eramateko eraikin, instalazio eta 
baliabide egokiak lortu behar dira eta horretarako, 
beharrezkoa da  mantenu plan egoki bat burutzea. 
Ikastolako mantenuan bi adar ezberdindu behar ditugu: 
alde batetik eguneroko lanak eta bestetik, mantenu 
prebentiboa. 
 
Hausnarketa estrategikotik mantenuko lanak astero 
planifikatu behar genituela ikusi genuen. Hori dela eta 
2013an, astelehenero, lehen orduan, zuzendaria eta 
mantenu arduraduna biltzen dira zuzendaritzan eta aste 
bakoitzeko lanak planifikatzen dira eta aurreko astekoen 
balorazioa egiten da. Lan hauek identifikatzeko, 
langileok Google Driven dokumentu bat dugu mantenu 
lanak erregistratzeko eta honek laguntzen digu asteko 
lanak planifikatzen. (ikus eranskina 2.11 Mantenu lanak) 
 
Mantenuko lan prebentiboak artezkaritzatik bideratzen 
dira. Artezkaritzako kide batek familien lan talde baten 
laguntzarekin ikastolako beharrak identifikatzen eta 
planifikatzen ditu. Plan hau zuzendaritzan aurkezten da 
ekarpenak jasotzeko eta onespena artezkaritzan ematen 
da. (ikus eranskina 2.12 Mantenu plana). 
 
Ikastola hazten ari da eta ahaleginak eta aldaketak egin 
dira instalazioetan aldaketa horri erantzun egokia eman 
ahal izateko. 
 

URTEA ERAIKUNTZA 

1985 TXISTOKIKO ERAIKINA (H) 

1988 TXISTOKIKO ERAIKINA (LH ANPLIAZIOA) 

1990 BAZKARDO ETA ETXETXOAK 

2006 FRONTOIA TXISTOKIN 

2008 BAZKARDOKO BIGARREN SOLAIRUA 

2012 TXISTOKIKO ERAIKINAREN HANDITZEA 

 
C.4 HORNITZAILEEKIKO HARREMANAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN 
 
Hornitzaileak kontratatzeko garaian hiru hornitzaile mota 
bereizi behar ditugu: 
 
● (Zuzendaritza) Zerbitzu hornitzaileak: Gure 

ikastolako instalakuntzak uzten dizkiegu talde hauei 
beraien ekintzak ikastolan burutzeko. Gure ikasleek 
eta familiek parte hartzen dute ekintza hauetan eta 
ikastolako bezeroei irekitzen zaien ekintzak dira. 
Hornitzaile hauekin ikasturte hasieran bilera egiten 
dugu zerbitzua nola kudeatuko den definitzeko eta 
ikasturtearen erdialdean zein amaieran jarraipen eta 
balorazio bat egiten da hobekuntzak eta aldaketak 
txertatzeko asmoz. 

● (Mantenu+koordi) Hornitzaile arruntak: Aukeraketa 
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irizpideak kontuan izanda, zuzendaritzak eta 
artezkaritzak aukeratzen ditu hornitzaileak. 
Ikastolako langileek hornitzaile batekin kontaktatu 
eta kontratua egiteko ahalmena dute; beti 
zuzendaritza eta artezkaritzak markatutako 
irizpideak kontuan hartuta. Irizpideak, aurrekontuak 
eta intzidentziak kontuan hartzen dira hornitzaileekin 
lanean hasi baino lehen. Zuzendaritza eta 
artezkaritza izango dira hornitzaileekin harremana 
hasi edo amaitzeko ahalmena izango duena. 

● (Artezkaritza) Hornitzaile estrategikoak: 
Ikastolaren irizpideen arabera, hornitzaile hauek 
zerbitzua emateaz gain, ikastolari “plus” bat ematen 
dion hornitzailea da. Artezkaritzak onesten ditu 
hornitzaile hauen kontratuak; balorazioak, 
intzidentziak eta ikastolak jarritako irizpideen 
arabera. Aibak enpresarekin elikagaien inguruan 
lanketa egin genuen hobekuntza txertatuz ikastola 
eta hornitzailearen artean. Horretaz gain, 
interesatzen zaizkigun eta gure helburuekin bat 
datozen gaien inguruan formazioak burutzen ditugu 
elkarrekin. (ikus eranskina 2.13 Hornitzaileen taula) 

 
Ikastolan ezarrita daukagun hornitzaileak ebaluatzeko 

sistemak intzidentziak sailkatzeko aukera ematen 
digu. Intzidentzia batzuk hornitzaileei informatzen 
zaizkie eta bilerak burutzen dira konpondu ahal izateko. 
Honela, kudeaketa taldeak urtero hornitzaileen 
ebaluazioa egiten du kontratuaren jarraipena 
erabakitzeko. 
 
Urteetan zehar hobekuntzak txertatzen joan gara gure 
hornitzaile estrategikoekin batera. Horren adibide Xenon 
enpresarekin egindako lana izan da. Gure PE-an 
helburu bat IKT heldutasun ereduan maila aurreratua 
izatea da eta helburu hori lortzeko Xenon enpresaren 
laguntza beharra  sumatu genuen. Hornitzailearekin 
egindako bileretan gure beharrak eta PE aurkeztu 
ondoren hainbat ekintza burutu ditugu elkarlanean 
markatutako helburu estrategikoak gauzatzeko: 
zerbitzari birtualak sortzeko makina, Firewall bat 
ikastolan ezarri, gela guztietan proiektoreak eta sare 
konexioak ezarri, wifi estrukturala ezarri, irakasleei 
dispositibo mugikorrak ezartzeko plana egin, LH 1. 
zikloan tableten esperimentazioa txertatu...  Elkarlanean 
burutu ditugu plan hauek eta hornitzaileak produktu 
berriak txertatzeko aukera izaten du. (ikus  eranskina 
2.14 IKT plana).

 

URTEA ITURRIA HOBEKUNTZA 

FAMILIA ETA IKASLEEN KUDEAKETA 

2008 Ikastolen Elkarteko kudeaketa taldean Familia ordezkariekin betebeharrak adostu 

2008 Ikastolen Elkarteko kudeaketa taldean Ikasle Ordezkariekin betebeharrak arautu 

2010 Barne hausnarketa Ordezkarien bilerak sistematizatu 

2011 Komunikazio taldeko hausnarketan Kexa eta iradokizunak web orriaren bidez sistematizatu 

BEZEROEI ESKAINITAKO ZERBITZUAK 

2007 Ikastolen Elkarteko pedagogia mintegietan Urtxintxa, Txanela eta Ostadar proiektu metodologikoak ikastolan 
txertatu. 

2012- 
2016 

Ikastolen Elkarteko pedagogia mintegietan eta 
ikastolako zuzendaritzan 

EKI proiektu berritzailea DBH zikloan txertatu 

2009 Ikastolako barne hausnarketan Elkartruke proiektuan sartu 

2014 HHko arlo kurrikularreko taldean HHko marko berria lantzen hasi 

2015 Ikastolen Elkarteko zuzendaritzan eta 
ikastolako artezkaritzan 

KIVA proiektua ikastolan ezarri 

2010 Ikastolako barne hausnarketan Jangela Txistokin eraiki 

2012 Ikastolako barne hausnarketan Eguerditako zerbitzuak eskaintzen hasi 

HORNITZAILEEN KUDEAKETA 

2010 Laskorain ikastolan egindako bileran Hornitzaileen sailkapena egin irizpideak definituz 

2010- 
2011 

Barne hausnarketan Hornitzaile estrategikoekin harremanak sistematizatu 

2014 Ikastolen Elkarteko kudeaketa taldean Asebetetze inkestak hornitzaile ezberdinen arabera sailkatu 
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P.1 PERTSONAK NOLA HAUTATZEN DITUGUN, ETA 
NOLA ORDAINTZEN ETA ARRETA EGITEN DIEGUN 
 
ALIKeko irakasleen zein langile ez-dozenteen 
kudeaketa Pertsonak prozesuan antolatzen da. 
Ikastolako lanpostuen funtzio eta konpetentziak 
finkatuta ditugu eta urtean behin errebisatzen dira 
zuzendaritzan lege aldaketak eta aldaketa 
metodologikoak gertatzen baitira hezkuntza munduan. 
Horretaz gain, plan estrategiko bakoitzean, langileen 
aurreikuspenak kontuan hartzen dira eta plan bat 
moldatzen da. Bertan, 4 urteetan zehar zenbat langile, 
zein perfil, lanaldi kopurua….kontuan hartzen dira. Plana 
egiteko, Udalak jaiotze tasaren aurreikuspena egiten 
digu eta Ikastolen Elkarteak aldaketa metodologikoen 
aurreikuspena. Horretaz gain, ikastolan aurreikusten 
diren bajak eta eszedentziak kontuan hartzen dira. 
Horrekin guztiarekin egiten dugu PEan txertatzen dugun 
langilegoaren aurreikuspen plana. Urteko plana bezala, 
plan hau ere zuzendaritzan lantzen dugu eta jarraipena 
urtean behin egiten zaio; hala, aldaketarik ikusten bada, 
txertatu egiten dira berrikuspena egiterakoan (ikus 
eranskina 3.1 Langileen plana) 
 
ALIK-en CV-ak sailkatzeaz gain, gure langile berrien eta 
praktiketako langileen balorazioak egiten ditugu, 
honela ikastolatik pasatzen diren langileak baloratuak 
ditugu eta beharrak sortzen direnean kontuan hartzen 
dugun adierazle esanguratsua da. Balorazio taula 
koordinatzaile eta zuzendariak berrikusten dute eta 
ikastolaren beharren arabera taula moldatu egiten da. 
 
ALIKen, pertsonen kontratazioa modu sistematikoan 
eramaten da aurrera eta kontratazioa taldea da prozesu 
honen motorra. Talde hau 4 pertsonaz osatua dago (2 
langile eta 2 artezkaritza kide). Ikastolak langile baten 
beharra duenean, zuzendaritzak CV-ak mailakatu egiten 
ditu baremazio taularen arabera. Taula  honetan 
aldaketak txertatzen joan gara eta 2013an kontratazio 
taldea berritu genuenetik, baremazio taula berritu egin 
dugu. (ikus eranskina 3.2 Baremazio taula). Baremazioa 
egin ondoren puntu gehien lortutako 4 CV-ak, 
kontratazio taldearen aurrean froga bat pasatzera 
deitzen ditugu. Froga hau, lanpostuaren arabera 
diseinatzen du ikastolako langile aditu batek. Froga 
amaitu ondoren elkarrizketa pertsonal bat egiten zaio 
hautagaiari eta amaieran azken baremazioa egiten da 
hautagai egokiena lortu arte. Sistematika hau 
kontratazio talde berria sortzen den bakoitzean 
berrikusten da eta aldaketak txertatzen dira. 2012an 
baremazio taula eguneratzeaz gain, froga egiteko 
modua aldatu egin zen lanpostuaren berezkotasunak 
azpimarratuz (ikus eranskina 3.3 Kontratazioa 
prozesua). 
 
Langile berria ikastolan sartzen denean, harrera plana 
martxan jartzen da harrera prozedura jarraituz. Honela 
ikastolaren ikuskera orokor bat eskaintzen zaio, ondoren 
bere lanpostuko informazioa ematen zaio eta lan 
arriskuen prebentzioko dokumentazioa eta informazioa 
(ikus eranskina 3.4 Harrera plana). Ikastolen Elkarteko 
Kudeaketa taldearen saiotan egindako lanaren ondorioz, 
harrera planak hainbat aldaketa izan ditu. Esate 
baterako, langile berriari tutore bat esleitzea izan da 

txertatutako azken aldaketa esanguratsuetako 
bat.  
 
Gure sektoreko lan hitzarmena eta ikastolen estatutuak 
dira langileen lan baldintzak arautzen dituzten bi 
dokumentu nagusiak. Dokumentu hauetan lan jarduna, 
baimenak, eta eskaerak agertzen dira besteak beste eta 
gure langileen esku daude kontsultatu ahal izateko. 
ALIKek, indarrean den lan hitzarmena betetzeaz gain, 
langileen onura du xede: hala, langilegoak aurretiaz 
eskatutako baimenak eta lanaldi murrizketak eskaintzen 
ditu, langileari berari komeni zaion ordutegia kontuan 
hartuz. Plangintza eta ordutegia egiteko garaian irizpide 
hau kontuan hartzen da zuzendaritzatik garrantzi handia 
ematen delako. 
 
Langileen asebetetzea neurtzeko hainbat tresna 
erabiltzen dira eta inkestetako itemak berrikusten eta 
ikastolaren aldaketetara egokitzen joan dira. Hala, 
unean uneko beharretara egokitzen joan diren inkestak 
ditugu esku artean. Inkestak urtero pasatzen zaizkie 
langileei eta era honetara, langileek ALIKeko hainbat 
alderdiren inguruko pertzepzioa zein den ikus daiteke. 
Inkestetan lortutako emaitzak grafikoki jasotzen dira, 
aurreko urteetako emaitzekin konparaketa eginaz; PEko 
eta urteko planeko helburuekin kontrastatzen dira eta 
beste ikastolako emaitzekin konparatzen dira. Adierazle 
klabeak konparatzen ditugu ikastola desberdinen 
adierazleekin, bai Ikastolen Elkarteko kudeaketa 
mintegiaz baliatuz, nola datuak zuzenean elkartrukatuz. 
Zuzendaritzak emaitza hauen irakurketa egiten du 
esparru positiboak eta hobetzeko esparruak kontuan 
hartuz. Honela, urteko planean ekintzak txertatzen ditu 
inkestetatik ateratako balorazioak kontuan hartuz. 
Sistematika hau hobetzen joan da item ezberdinak 
txertatuz, emaitzen segmentazioa handituz eta item-ak 
jaso beharrekoa adierazleei egokituz. Horretaz gain, 
inkestak digitalki pasatzen dira eta honek hobekuntza 
nabarmena ekarri du sistematika honetan (ikus 
eranskina 3.5 Langileen inkestak). 
 
Langileen asebetetze eta beharren inguruan, 
Koordinatzaile bakoitza irakasle bakoitzarekin 
elkarrizketa bat egiten du ikasturte amaieran puntu 
batzuen inguruan hitz eginez. 2010ean hasi ginen 
langileekin bakarka hitz egiten beraien egoera 
ezagutzeko eta plangintza egiterakoan laguntzeko. 
Barne hausnarketa batetik atera zen behar hau eta 
zuzendaritzak martxan jarri zuen. Hasiera batean 2 
puntu aztertzen ziren elkarrizketa hauetan; gaur egun 
txantiloi bat erabiltzen dugu egungo langileen egoera 
hobeto ezagutzeko. Informazio hau guztia 
zuzendaritzan jasotzen da eta aztertu egiten da 
langileen plangintzan laguntzeko. Dinamika hau urtero 
aztertu eta baloratu egiten dugu zuzendaritzan. 
Hobekuntzak txertatu ditugu eta item berriak txertatu 
ditugu elkarrizketetan; honela, informazio oso 
garrantzitsua jasotzen dugu zuzendaritzan.  (ikus 
eranskina 3.6 Langileekin elkarrizketa txantiloia). 
 
Bestetik, ALIKek arriskuen prebentzioan duen 
sentsibilizazioa indize gorenetan dago. Hori dela eta, 
unean-uneko beharrak direla eta orain urte batzuk 
enpresa aldaketa bat egitera behartuta egon ginen, 
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zerbitzu hobea eskainiko zigun batera aldatuz. 
Langileen beharrak, lan egiteko modua eta zerbitzuak 
aldatzen joan diren heinean, ALIKeko neurri prebentibo 
berriak txertatzen joan gara arriskuen ebaluazio berriak 
eginaz. Urte amaieran zerbitzuko erreferentearekin 
bilera egiten du zuzendaritzak urteko balorazioa egiteko 
eta hobekuntzak txertatzeko. 
 
 
P.2 PERTSONEN EZAGUTZA ETA KONPETENTZIAK 
NOLA GARATZEN DITUGUN 
 
Urtero formazio plana definitu eta kudeatzen dugu 
modu sistematiko batean, honela langileen behar 
formatiboak detektatu egiten dira ezagutza 
eguneratzeko eta helburu estrategikoak lortzeko. 
Hasiera batean behar hauek koordinatzaileek 
identifikatzen zituzten baina 2010ean langile guztien 
parte hartzea bilatu zen langile bakoitzak bere behar 
formatiboak identifikatzeko helburuarekin. Honela, behar 
hauek detektatzeko langile bakoitza bere 
koordinatzailearekin biltzen da. Ikasketa burua da honen 
guztiaren arduraduna eta berak kudeatzen du eta 
jarraipena egiten dio koordinatzaileekin koordinatuz. 
Horretaz gain, formazio batzuk orokorrak izaten dira eta 
hauek zuzendaritzak bideratzen ditu PE-aren helburuak 
kontuan hartuz. 
 
2015. urtean IKT heldutasuneko auditorian parte hartu 
genuen eta bertatik hobekuntza nabarmen bat ekarri 
genuen ikastolara: langileek IKTetan behar dituzten 
konpetentziak jasota ditugu dokumentu batean. Horren 
arabera, langileek autoebaluazioa formatu digitalean 
egiten dute (ikus eranskina 3.7  Konpetentzia digitalaren 
autoebaluazioa). Tresna hau ikastolen artean dugun 
lankidetzaren ondorioa da, ikastola batek sortua eta 
besteoi partekatuta. Gurera ekarri eta bertan aztertu, 
baloratu eta gure beharretara egokituta erabiltzen hasi 
ginen. Honela langile bakoitzaren beharrak identifikatu 
egiten ditugu eta IKT formazio plan pertsonalizatua 
burutzen dugu. Plan honen laguntzarekin ALIKen IKT 
barne formazioak burutzen ditugu detektatutako 
langileen beharrak asetu asmoz. Sistematika berri hau 
baloratu egin dugu zuzendaritzan eta emaitza onak jaso 
ditugu. 
 
Detektatutako formazioek koherentzia izan behar dute 
ALIKeko PErekin. Ikasketa buruak, zuzendaritzaren 
baitan, formazioari jarraipena egiten dio eta ikasturte 
amaieran balorazioa egiten zaio. Balorazio honetan, 
irakasleen asebetetzea eta parte hartzea baloratzen da 
eta hurrengo ikasturteko formazioa definitzeko kontuan 
hartzen da. 
 
Formazio horietaz gain, langileen formazio indibiduala 
bultzatzen da zuzendaritzatik. Langileen behar 
indibidualak jasotzen dira eta zuzendaritzan baloratu 
egiten da. Azken urteetan langile talde bat ingeleseko 
formazioa jasotzen ari da ikastolak bultzatuta eta 
langileen beharrak asetzeko. 
 
P.3 PERTSONAK ENPRESEKIN NOLA 
KONPROMETITZEN DITUGUN 
 

Aurreko atalean, Estrategia atalean aipatu bezala, 
gure PE burutzeko prozesua parte hartzailea da. 
ALIKeko langilegoaren %100ak parte hartzen du PE 
burutzeko prozesuan eta ikastolako Misio/Bisio/Baloreen 
identifikazioan. 
 
2010. urtetik komunikazio mapa garatu zen ALIKen, 
bertan informazio beharrak, kanalak, periodikotasuna 
eta pertsona arduradunak jasotzen dira. Komunikazio 
maparen jarraipena komunikazio taldea eta ZT-aren 
artean egiten da urtean behin, honela beharrezkoak 
diren hobekuntzak txertatzen dira. Hobekuntza 
garrantzitsua txertatu zen digitalizazioa bultzatu genuen 
unean, gure ikastolak komunikazioa digitala txertatzeko 
helburua markatu baitu. Jarraipena egiteko 
komunikazioko asebetetze inkestetako itemak hartzen 
dira kontuan eta hobekuntza nabaria da adierazleetan 
egindako aldaketak txertatu direlako. 
 
Azken urteetan hainbat kanal landu ditugu gure barne 
komunikazioa efizientzia handitzeko asmoz. Tabloi 
tradizionaletik hasi genuena posta elektronikoaren ohiko 
erabilerara eraldatu da, esaterako. Beste mekanismo 
aldaketak ere eman dira: paperezko agendatik Google 
Calendar erabiltzera igaro gara, adibidez. Mekanismo 
hauek, komunikazio zuzena bultzatzen dute eta 
langilegoa komunikazioan parte hartzera animatzen 
dute. Honetaz gain, ikastolako dokumentazioa sarean 
daukagu eta langile bakoitzak dagokion karpeta ikus 
dezake esleitu zaizkion baimenen arabera. 
 
2008an langilegoaren parte hartzea bultzatzeko, 
komunikazio taldeak prozesu berri bat martxan jarri 
zuen. Langilegoak Ikastolako komunitatea osatzen duen 
edozein pertsonari (izan familiak edo langilegoa bera, 
esaterako)  informazioa zabaldu nahiko balio, 
informazioa komunikazio taldeari helarazi beharko dio 
lehendabizi. Talde honek, gerora, informazioa era 
egokian taxutu eta bidali egingo du. Honela, informazioa 
zentralizatu egiten da eta langilegoari erraztasuna 
ematen zaio informazioa zabaldu ahal izateko. 
Txantiloi bateratu bat adostu zen informazioa bidaltzeko 
garaian; txantiloi hori aldatzen joaten da, logoak, posta-
helbideak… Honela, informazioa modu estandarizatu 
batean iristen zaie familiei 
 
Azken urteotan, ALIKen egiten diren ekintzak familia eta 
langileei zabaltzen zaizkie posta elektroniko eta web 
orriaren bidez. Sare sozialen bidezko informazioa 
2011tik erabiltzen dugu, hauek informazioa modu 
azkarrean zabaltzeko aukera ematen baitigute (Twitter, 
Facebook, Google photos,...).  
Langilegoak berria idatzi ondotik, komunikazio taldeari 
bidaltzen zaio albistea. Komunikazio taldeak ikasleekin 
egindako ekintza famili eta langilegoari zabaltzen dio 
posta elektroniko bidez. 2016an komunikazio taldearekin 
egindako jarraipenak hobekuntza bat ekarri zuen berri 
hauek banatzeko garaian: gaur egun, ostiraletan 
banatzen dira berri hauek guztiak modu argi eta 
ordenatu batean. 
 
Barne komunikazioko beste adibide batzuk Ikastolen 
Elkartetik datorren aldizkaria eta gure aldizkari 
propioaren banaketa da. Aldizkariak familia eta 
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langilegoaren artean banatzen dira, Elkartearen zein 
ALIKen informazioa zabalduz. Ikastolako aldizkaria 
langilegoaren artean idazten da eta komunikazio taldea 
arduratzen da maketazio eta txukunketa prozesuez. 
 
Pertsonak dira gure ikastolaren kudeaketa aurrera 
eramaten duten motorra. Gure langile guztiak ikastola 
kudeatzeko lan taldeetan txertatuta daude eta talde 
bakoitzak langile buru bat dauka taldearen lidergoa 
eramaten duena. Talde hauek autonomoak dira eta 
talde honetako plana eta ekintzak garatzeko gaitasuna 
dute eta modu honetan, lidergo partekatua eramaten 
dugu ikastolan. Ikasturte amaieran, talde buruek 
kudeaketa buruarekin plan eta ekintzen balorazioa 
egiten dute eta hurrengo ikasturterako hobekuntzak 
proposatzen dira. Talde buruen bileran lan metodologia 
baloratzen da; 2009tik aurrera, etengabeko hobekuntza 
bermatuz, langileen klaustroan taldeen jarraipena egiten 
da, irakasle-klaustro osoa informatuz. 
 
Behin betiko kontratua ez duten langileei ebaluazioa 
egiten zaie. Kontratua sinatzen den egunean harrera 
egiten zaio eta langileen balorazioaren informazioa 
ematen zaio langileari. Ikasturtearen erdialdean eta 
kontratu amaieran, zuzendariak ebaluazioaren emaitza 
adierazten dio langileari eta ebaluazioko puntu guztiak 
errepasatzen dira langilearekin batera. Ebaluazio hau 
burutzeko, zikloko koordinatzaileak, langilearen tutoreak 
eta zikloko bi langilek parte hartzen dute. Ebaluazio 
mota hau elkarteko EFQM mintegietatik ekarritako ideia 
da eta zuzendaritzan landua. (ikus eranskina 3.8  
Langileen ebaluazioa) 
Horretaz gain, langile finkoen ebaluazioa 
zuzendaritzan egiten da. Ebaluazio hau langileekin 
egiten den urteko elkarrizketan aipatzen da eta 
langilearen autoebaluazioa bultzatzen da, langilegoaren 
hobekuntza bermatuz. Balorazio hauetatik hurrengo 
urterako langile bakoitzaren hobekuntzak definitzen dira. 
 
Langileen errekonozimendurako prozedura idatzia 
daukagu eta urtean behin zuzendaritza taldean 
berrikusten da (ikus eranskina 3.9 langileen 
errekonozimendurako prozedura). Donostiako Santo 
Tomas Lizeoan eta Tolosako Laskorain Ikastolan 
egindako Benchmarking-ak langunduta, 
errekonozimendu sistemarako ideiak hartu eta ALIKera 
ekarri genituen. Gure ikastolan, azken urteotan bi 
errekonozimendu mota bereizten ditugu: 

● Kanpo errekonozimendua: Gure Aliatu, 
Bezero eta familia laguntzaileei 
errekonozimendua egiten zaie. Azken urteetan 
familia askok ikastolako ekintzetan eta taldeetan 
parte hartzen dute; hori aberasgarria da 
ikastolarentzat eta hau guztia zuzendaritza eta 
artezkaritzatik errekonozitzen da. 

● Barne errekonozimendua: Gure langileei 
egiten zaie errekonozimendua da hau. Aldaketa 
nagusia klaustroan egiten dugun 
errekonozimendua da. Urtean 4 klaustro egiten 
ditugu ikastolan eta hemen ikastolako pertsonak 
errekonozitzen dira prozesu, proiektu eta 
praktika onetan lortutako emaitza onengatik. 

 
P.4 PERTSONEN LIDERGO AHALMENA NOLA 

ZABALTZEN DUGUN 
 
Lidergoaren etengabeko garapena bizitu da etapa 
ezberdinetan. Hasiera batean lidergoa ZTan ematen 
zen, baina kanpo kontraste eta kanpo formakuntzen 
ondorioz, lidergoa talde buruei zabaldu diegu eta 
liderraren konpetentziak eta irizpideak berridatzi ditugu. 
Liderrak gure PEaren helburuak lortzeko pertsona 
egokiak dira, horregatik kudeaketa talde 
estrategikoetan lider estrategikoak kokatu ditugu. 
Honetaz gain, 2014an zuzendaritzan orientazio burua 
sartu genuen hausnarketa estrategikoa burutu ondoren, 
figura honen beharra zuzendaritzan sumatu genuelako. 
Zuzendaritzaren historian zehar orientazio burua 
zuzendaritza-kide zen, baina aurreko agintaldian 
zuzendaritzatik atera zen, eta balorazio hain positiboa 
izan ez zenez, zuzendaritza aldaketan orientazio burua 
berriro zuzendaritzan egotea baloratu zen. 
 
ALIK-eko liderrak identifikatzeaz gain, ikastolako 
lidergoaren plana burutzen da PEa burutzen den 
unean. Plan honetan, gaur egungo liderren postuak 
definitzen dira eta postu horietan liderrak txertatzen dira. 
Hau guztia estrukturatua dugunean, lider hauen 
ondorengotza plana egiten da; horretarako 4 urteko 
epeak kontuan hartzen dira postu aldaketa gauzatzeko. 
Lider aldaketa ez da bat batekoa izaten: urtebetez 
liderren arteko ekar lana egiten da, liderren artean 
koordinazioa eta informazio trukatzea bermatuz. 
Sistematika hau eta liderraren planaren jarraipena 
zuzendaritzan egiten da. EFQM taldetik ekarritako 
sistematika da eta azken urteetan aldaketak izan ditu, 
ikastolako lidergoa zabaldu egin delako. Lidergo 
karguan 4 urteko epeak jartzen badira ere, urtero talde-
buruekin egiten den bileran beraien karguan jarraitzeko 
prestutasuna galdetzen zaie eta unean-uneko aldaketak 
egin izan dira langileak horrela eskatuta. ALIKeko 
irizpideak kontuan hartuta pertsona egokiak bilatzen dira 
lidergo postuetarako baina langileen ongizatea 
lehenesten da. 
 
Liderrak zuzendaritza taldean identifikatzen dira 
konpetentziak eta irizpide ezberdinen arabera. Lider 
batzuk formazioa jasotzen dute bete behar duten 
lanaren arabera; hori dela eta Euskalit, Ikastolen 
Elkartea, Erkide eta beste aliatu edo kanpo 
formatzaileekin jartzen gara harremanetan. Formazio 
hauek espezifikoak dira liderrak dituen eginbeharretan 
zentratua. Barne formazioa bultzatzen da ALIKen 
liderrak formatzeko. Gauzak honela, liderraren erreleboa 
egiterakoan, aurreko liderrarekin elkarlanean aritzen dira 
denbora batez eginbeharrak eta funtzioak elkar banatuz.  
 
Ikastolako liderrak modu sistematiko batean ebaluatzen 
ditugu. Ikasturte amaieran egiten ditugu balorazio hauek 
eta langile guztiek bere liderrak ebaluatzen dituzte 
formulario digital baten bidez. Honela, kudeaketa talde 
buruak eta zuzendaritza taldeko langileak baloratuak 
izaten dira. Emaitza hauek guztiak zuzendaritzan 
tratatzen dira eta lider guztiekin informazio hau tratatu 
egiten da. Hemendik, hobetzeko ekintzak eratortzen dira 
eta hurrengo ikasturtean martxan jartzen dira emaitza 
horiek hobetze aldera. Sistematika honek bere bilakaera 
izan du eta momentu honetan formulario zehatzak 
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diseinatuak ditugu. 
 

 

 

URTEA ITURRIA HOBEKUNTZA 

HAUTAKETA, ORDAINKETA ETA ARRETA 

2010 Barne hausnarketa Ikastolako langileen komunikazioa indartu (web, sare sozial…) 

2012 Hausnarketa estrategikoa 
zuzendaritzan 

Hautaketa prozesu berria martxan jarri. 

2014 Elkarteko kudeaketa taldeko 
formazioa 

Langileen jarraipena eta hobekuntza egiteko elkarrizketa prozesua berritu. 

EZAGUTZA ETA KONPETENTZIAK NOLA GARATU 

2009 Barne hausnarketa Ingeleseko klaseak ikastolan eskaini langilegoari. 

2014 Barne hausnarketa TELP (Euskararen erabileraren inguruan) ikastaroa klaustro osoan 

2014 Barne hausnarketa eta 
Berritzeguneko formazioa. 

Langileen eta ikastolaren IKT konpetentzia ebaluazio eta hobekuntza 

PERTSONEN KONPROMEZUA 

2009-10 Hausnarketa estrategikoa Kudeaketa taldeen antolaketan hobekuntza langile guztiak konprometituz. 

2010 Benchmarking (Laskorain 
Ikastola, Santo Tomas lizeoa) 

Errekonozimendu sistema berria martxan jarri 

2016 Barne hausnarketa Ikastolaren balioak ikastola osatzen dugunon artean berritu eta erabaki. 

LIDERGO AHALMENA ZABALDU 

2010 Hausnarketa estrategikoa Liderren formazio plana diseinatu. 

2013 Hausnarketa estrategikoa Zuzendaritza berria sortu eta organigrama aldatu 
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S.1 GURE GIZARTE INGURUNEAREKIKO 
KONPROMISOA NOLA KUDEATZEN DUGUN 
 
ALIK-ek oso argi dauka ingurune sozial baten parte 
garela eta ingurune honek gure ahalmena eta garapena 
baldintzatzen edo hobetzen laguntzen duela. ALIK-
entzat oso garrantzitsua da gizartearekiko 
konpromisoa izatea; batez ere Andoaingo 
herriarekin duen konpromisoa. Horregatik gure 
hezkuntza betebeharrez gain, ekintza gehiago burutzen 
ditugu Andoain herriari zuzenduak. Gure ikastolak, gure 
inguruko entitateen garapena bermatu nahi du gure 
ahalmenetara egokitutako gizarte lan eraginkorra 
eginaz. Honetaz gain, ingurune jasangarri bat lortzeko 
ekintzak bultzatzen ditu gure ikastolak. 
 
ALIK sortu zenetik beti izan du Andoaingo herriarekin 
eta azken finean gizartearekin konpromiso handi bat. 
Ikastolak, Andoaingo herritarrak 50 urte baino gehiagoz 
euskal kulturan eta euskaraz hezten daramatza eta 
herrirako sorturiko kooperatiba bat da. Beraz, harreman 
estua dauka ikastolak Andoaingo herriarekin. Hori dela 
eta helburu nagusia euskara herrira zabaltzea, 
andoaindarrak euskal kulturan oinarritutako 
hezkuntzan eta euskaraz heztea eta Andoainen euskal 
eta euskal kulturaren inguruan antolatzen diren 
ekintzetan eragile nagusia izatea izan da beti. Gure plan 
estrategikoan ardatz nagusi hori lantzen dugu eta 
kudeaketa taldeetan Euskara eta Euskal kultura taldea 
sortu dugu. Taldeen antolaketa berrikusten dugu eta 
azken urtean talde honen antolaketa aldatu dugu 3 
taldeburu txertatuz eta taldea indartuz. (ikus eranskina 
4.1 EEK taldearen prozesua). 
 
Gure helburu eta misioarekin harreman zuzena duten 
plan eta ekintzez gain, kudeaketa taldean 
gizartearekiko konpromiso plana idazten da eta plan 
honetatik urteko planerako ekintzak eratortzen dira. 
Horretarako, lehenik eta behin gure gizartea eratzen 
duten pertsona eta erakundeak identifikatzen ditugu; 
hortik abiatuta burutzen dugu plana. 2015ean egindako 
kanpo kontrastean, gizartea elementua autoebaluatu 
genuen eta hobekuntzak txertatu genituen: planaren 
antolaketa berria egin da interes taldeak bertan txertatuz 
eta segmentazio berri bat eginaz (ikus eranskina 4.2 
Gizarte plana).  
 
Aliatu nagusiak eta ingurune sozialeko taldeak 
kontuan hartzen dira plana egiterakoan. Talde hauekin 
harremana zuzendaritzak eta artezkaritzak mantentzen 
du eta bilera sistematizatuak egiten dira informazioa 
jasoz. Gizartean eragina duten ekintzak burutu ahal 
izateko, talde hauekin elkarlanean, ekintza hauen 
informazio eta jarraipena egiten da egiten ditugun 
bileretan. Urteak dira Andoainen ekintza asko egiten 
direla Andoainekin dugun konpromiso soziala dela eta; 
hori dela eta, azken urteotan kirol taldeekin harremana 
finkatu dugu eta gure interes taldeetan sartu ditugu. 
Talde hauei ikastolako instalazioak uzten dizkiegu 
beraien ekintzak ikastolan burutu ahal izateko eta 
ikastola egiten da energia eta mantenu kostuen kargu. 
Talde hauekin kontratu antzeko bat sinatzen da 
artezkaritzatik bideratuta, ikastola eta kirol talde hauen 
arteko harremana sistematizatu eta egonkortuz. Urte 
amaieran taldeen arduradunekin biltzen gara 

ikasturtearen balorazio bat egiteko eta hurrengo 
ikasturtea antolatzeko hobekuntzak txertatuz. 
 
Andoainen eta gure aliatuekin egiten ditugun ekintzen 
informazioa komunikazio taldetik bideratzen da. 
Ostiraletan gure barne komunikazioa egiten dugu 
bezeroekin astean zehar egin diren ekintzen inguruan 
eta datozenen inguruan informatuz. Azken urteetan, 
informazio hau Andoainen zabaltzen diren egunkari eta 
aldizkarietara nahiz  Ikastolen Elkartera bidaltzen dugu. 
Horretaz gain, web orriaren eta gure aldizkariaren bidez, 
gure ekintzen informazioa zabaltzen dugu herrian. 
 
S.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNA NOLA 
BULTZATZEN DUGUN 
 
ALIKeko  ingurumen kudeaketa garatzen joan da, 
Agenda 21 taldetik  ingurumen talde sendo batera. 
Hasiera batean Eskola Agenda 21 proiektuan sartu 
ginen eta bertan ingurumenarekin zerikusia zuten 
ekintzak burutzen  genituen ikastolan. Ingurumenak eta 
jasangarritasunak garrantzia hartu du ikastolan eta 
zuzendaritzak, kudeaketa taldeen hausnarketaren 
ondorioz, indartu egin du kudeaketa talde propioa 
osatuz. Talde hau A21 izeneko taldea izatetik 
Ingurumen Taldea izatera pasa zen, ALIKen talde 
honek, herriko Agenda 21eko ekintzak burutzeaz gain 
jasangarritasunari heltzen baitio. 2013an 
Jasangarritasunaren ebaluazioa burutu genuen eta 
ziurtagiria lortu zuen ikastolak.  2016an PEaren 
berrikuspenaren ondorioz, ingurumeneko talde-burua   
zuzendaritzako kide bezala txertatu zen, Bigarren 
Hezkuntzako ardurarekin lan hori partekatuz. Taldea 
indartzeaz gain, Ingurumen Taldearen plana egiten da 
hobekuntzarako ekintzak txertatuz eta  ingurumenaren 
kudeaketa egokia bultzatuz ikastolan: energiaren 
kontsumoa neurtzen da eta minimizatzeko ekintzak 
burutzen dira (led argiztapena, tenporizadoreak, 
kartelak, sentsibilizazio kanpainak, IRAES taldea 
sortu…), gasolio galdara aldatu da eta gas naturala 
erabiltzen da, paperaren kontsumoa kontrolatzen da eta 
minimizatzeko ekintzak burutzen dira (komunikazio 
digitala, liburu digitalak, 2. eskuko azokak, 
sentsibilizazioa…). Honetaz gain PEan 
ingurumenarekiko jarrerak sustatzea da helburu 
nagusietako bat eta helburu hau lortzeko ekintzak PEan 
txertatu eta neurtzen ditugu. 
 
Ingurumen taldea ALIKeko kudeaketa talde estrategiko 
bat da. Talde guztiek bezala autonomia osoa du eta 
zuzendaritza eta artezkaritza batzordearekin harreman 
zuzena du. Urte hasieran ingurumen plana diseinatzen 
da eta A21i dagokion urteroko gai berria lantzeko 
ekintzak diseinatzen dira. Plan honetan ikastolako 
eragile guztiek parte hartzen dute: langile, bezero eta 
Andoaingo aliatuek. Urte amaieran berrikuspena egiten 
zaio prozesuari eta planari eta hobekuntzak txertatzen 
dira hurrengo ikasturtean martxan jarri ahal izateko. 
 
2012an eskola jasangarriaren ziurtagiria lortu genuen, 
ALIKen ingurumenarekiko egiten dugun kudeaketa 
egokia ziurtatzen duena (ikus eranskina 4.3 Jasangarri 
ziurtagiria). Ordutik aurrera, gure ekintzak ziurtagiri hori 
berritzeko eta auditoriako hobekuntzak txertatzeko 
bideratuak daude. Hori dela eta, ikastolan hobekuntzak 
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egin dira, esaterako: konpostagailua eraiki da, baratza, 
zabor organikoaren bilketa sustatu da, mugikortasun 
jasangarria sustatu eta indartu da, uraren erabilera 
egokia egiten da, energiaren erabilera lantzen da eta 
biodibertsitatea zein elikadura jasangarria lantzen da. 
2017an ziurtagiria berritu dugu eta hobekuntza 
proposamenak egin dizkigute. Hauek ingurumen taldean 
landuko dira ingurumen planean txertatzeko. 
 
Ikastolako aldizkariaren eta ostiralero bidaltzen ditugu 
berrien bidez, ingurumenaren eta jasangarritasunaren 
aldeko ekintzen informazioa bidaltzen dugu eta 
ikasturte hasieran sentsibilizazio kanpainaren 
informazioa zabaltzen dugu gure bezero eta herritarrak 
gai hauen inguruan kontzientziatzeko. Informazio hau 

guztia eta sentsibilizazio kanpainak ikasle eta 
irakasleei bidaltzen zaizkie ikastola barruan 
ingurumenaren aldeko portaerak sustatzeko. 
 
Artezkaritza da ikastolako organo gorena eta betebehar 
garrantzitsu bat ikastolaren izena ordezkatzea da. Hori 
dela eta kanpoko organoen informazioa zabaltzeko 
baimenak artezkaritzak ematen ditu; beraz kanpo 
organoek burutzen dituzten ingurumenaren aldeko 
kanpainak artezkaritzak bideratzen ditu ikastolako 
kudeaketa taldearen laguntzarekin. Artezkaritzak dituen 
irizpideak mantenduz egiten dira kanpoko erakundeen 
informazio eta komunikazio kanpainak. 
 

 
 
 

URTEA ITURRIA HOBEKUNTZA 

GIZARTE INGURUNEAREKIKO KONPROMEZUA 

2010 Hausnarketa estrategikoa Herriko udaletxe eta taldeekin harremanak 
sistematizatu 

2014 Kudeaketa taldeko bileran Euskara eta euskal kultura taldean 3 buru ezarri 

2015 Kanpo Kontrastea Plan berria burutu eta definizio berria idatzi 

INGURUMEN IRAUNKORTASUNA 

2010 Barne hausnarketa 2. eskuko merkatua sortu 

2012 Barne hausnarketa Ingurumen kudeaketa taldea sortu 

2013 Jasangarritasun auditoria Konpostagailua eta baratza sortzeko plana 
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I.1 BERRITZEKO GURE HELBURUAK ETA 
ESTRATEGIA NOLA ZEHAZTEN DITUGUN 
 
Ikastolako prozesu, metodologia, zerbitzu eta material 
edo baliabideen aldaketa esanguratsuak edo aldaketa 
berritzaileak dituenari deituko diogu berrikuntza ALIKen. 
Hasiera batean berrikuntza hau definitu gabe genuen; 
2005eko PEan teknologia berrietan aitzindari izatearen 
item-a definitu genuen, helburu nagusietako bat 
bilakatuz eta berrikuntza alde horretatik tratatzeari 
eutsiz. 2014an, gogoeta estrategikoan berrikuntzari 
garrantzi handiagoa ematea erabaki zen, honela, PEan 
proiektu berritzaileak eta ekintzailetasuna 
sustatzeko helburua txertatu genituen. Helburu hauek 
lortzeko berrikuntza plana egin genuen kudeaketa 
taldean ekintzak eta adierazleak definituz. Plan honen 
jarraipena urte amaieran kudeaketa taldean eta 
zuzendaritzan egiten da hurrengo ikasturterako 
hobekuntzak txertatuz (ikus eranskina 2.6 Berrikuntza 
plana). 
 
2015ean berrikuntza elementuaren kontrastea izan 
genuen, zuzendaritzan gai hau autoebaluatu behar 
genuela ikusi zelako. Behar hau asetzeko Euskalitekin 
kontaktatu genuen eta ebaluazioaren ondotik 
hobekuntzak jaso genituen. Aldi berean, zuzendaritzan 
kontrasteko txostena landu eta hobekuntzak txertatu 
genituen; beraz, berrikuntza prozesua aldatu egin zen 
eta berrikuntza plana sistematizatu egin genuen. 
 
Ikastola berritzailea izatea da gure helburu 
nagusietako bat. Horretarako etengabeko esfortzuan ari 
gara, ideia berriak ikastola barruan eta kanpoan aurkitu 
ahal izateko. Honela, emaitza efizienteak eta 
hobekuntzak ekarri nahi ditugu ALIKera gure zerbitzu 
eta kudeaketan txertatzeko.  
Berrikuntzari buruz hitz egiten dugunean ez ditugu 
berrikuntza teknologikoak soilik kontuan hartzen, baizik 
eta zentzu zabalago bati egiten diogu erreferentzia. 
Honela, 4 esparru bereizten ditugu berrikuntzaren 
kudeaketan: 
 
● Prozesuak: Ikastolak dituen prozesuetan txertatzen 

diren aldaketa esanguratsuak eta berritzaileak dira 
eta ikastolaren antolaketan hobekuntza ekartzen 
dituztenak dira. ALIKeko prozesuak aldatzen joan 
dira kudeaketa sistema txertatu genuenetik: 
1990eko hamarkadan hasi ginen kalitate 
sistemarekin lanean eta ondoren EFQM eredura 
aldaketa egin genuen. Prozesu hauen egitura 3 aldiz 
aldatu dugu ikastolaren beharren arabera eta 
2014an, PE berria martxan jarri zenean, prozesuen 
mapa aldatu zen eta kudeaketa aurreratuaren 
eredura doitu genuen.  

● Zerbitzuak: Ikastolak eskaintzen dituen zerbitzuetan 
aldaketak txertatu dira. Duela 7 urte jangela 
zerbitzua ezarri zen Txistokiko eraikinean familien 
eskaera aztertu ondoren. Funtzionamendu egokia 
izateko ikastolak arduradun bat kontratatu zuen 
jangela kudeatzeko; honela, jangela zerbitzuaren 
funtzionamendua hobetu egin zen. Jangela garaian 
hainbat ekintza burutzen dira (olinpiadak, 
marrazketa txokoak, Zumba…) giroa hobetzeko eta 
zerbitzuaren kalitatea handitzeko. Horretaz gain, 

2014an eguerditako zerbitzuak eskaintzen 
hasi ginen eguerditan jangelan sortzen ziren 
arazoak saihesteko eta familien eskaerei erantzuna 
emateko. Aldaketa honen balorazioa positiboa izan 
da asebetetze inkestetan eta izen ematetan ikus 
daitekeen bezala.  

● Metodologia: Ziklo guztietan aldaketa 
metodologikoa ematen ari gara irakasleen beharrak 
eta Euskal Herriko Ikastolen metodologia aldaketak 
ikusita. Zuzendaritzan egindako gogoeta 
estrategikoan, aldaketa hauen beharra sumatu 
genuen eta aldaketa metodologikoen plangintza 
burutu genuen. Honek guztiak ikasleen eta 
irakasleen motibazioan eragin nabaria izan du 
inkestetan eta langileekin ditugun elkarrizketetan 
ikus daitekeen bezala.  

● Baliabideak: Gaur egun digitalizazio prozesu 
batean sartuta gaude eta baliabide teknologiko berri 
eta berritzaileak txertatzen ari gara ikastolan. Xenon 
hornitzailearekin elkarlanean baliabideen 
berrikuntzak egiten ari gara eta emaitza onak 
jasotzen ari gara zuzendaritzan egindako 
balorazioan ikusi dugun bezala. Hala ere, lan hau ez 
da soilik azken urteotan egindakoa; urteak dira 
IKTetan aitzindari izatea helburu estrategiko 
moduan definitu genuela. Hala, urratsez urrats, 
ikastolan aldaketa esanguratsuak ematen joan gara: 
Internet-sare azpiegitura ikastola osoan, zerbitzari 
propioa, gela guztietan ordenagailu eta proiektorea, 
arbel digitalak, zerbitzari birtualak, Firewall-a, Wifi 
estrukturala, ikasle-irakasleentzat gailu 
eramangarriak… Egin den eraldaketaren ispilu 
garbia dira.   

 
4 esparru hauetan egin diren aldaketek eragina izan 
dute ALKen, emaitzetan ikus daitekeen bezala. 
 
2014-18 PEko helburu argi bat ekintzailetasuna 
sustatzea da, eta horretarako hainbat ekintza definitu 
ditugu eta adierazleekin elkartu ditugu helburu hau 
modu egokienean analizatu ahal izateko. Hona hemen 
adibideetako batzuk:  Proiektu berritzaileetan parte 
hartu, enpresa aliatuekin proiektu berritzaileak aurrera 
eraman, langileak proiektu berritzaileetan formatu lan 
taldeak aurrera eramateko… 
 
I.2 BERRITZEKO BARNE TESTUINGURUA NOLA 
SORTZEN DUGUN 
 
ALIKeko zuzendaritzak eta artezkaritzak ateak beti 
zabalik dauzka ekarpenak, iradokizunak eta ideia 
berritzaileak jasotzeko. Horretarako giro egokia dugu, 
jasotako ideia eta ekarpen kopuruak islatzen duen 
bezala. Ekarpen hauek guztiak ziklotan, zuzendaritzan 
eta Artezkaritzan tratatzen dira eta aurrera eramateko 
planak diseinatzen dira. 
Hainbat foro eta tresna ditugu ideia berritzaileak eta 
berrikuntzak bilatu, identifikatu eta partekatzeko.  
● Langileek bi astean behin egiten diren ziklo 

bileretan parte hartzen dute eta beraien iritzia eta 
hausnarketa egiteko unea bertan aurkitzen dute.  

● Koordinatzailearekin bakarka egiten dituzten 
bileretan zuzendaritzari ekarpenak egiteko unea 
dute eta ekarpen horiek zuzendaritzan tratatzen dira 
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ondoren langileari erantzuna emanez.  
● Asteartetan kudeaketa taldeak biltzen dira eta talde 

horietatik ekarpenak kudeaketa arduradunak 
jasotzen ditu.  

● Inkestetan langileek ideia berritzaileak 
proposatzeko tartea dute. Hauek zuzendaritzara 
iristen dira eta tratatu egiten dira. 

● Ikastolen Elkarteko formazioak jasotzen dituzte 
gure langileek eta elkarteko lan taldeetan parte 
hartzen dute. Bertatik proiektu eta metodologia 
berrien informazio jasotzen dute eta ikastolara 
ekartzen dute. Zuzendaritzak ekarpen hauek 
jasotzen ditu. 

● Familia ordezkarien bilerak eta Ikasle Ordezkarien 
bilerak antolatzen dira eta bertan iradokizunak 
jasotzen dira eta baita ideia berritzaileak ere. 

● Famili eta ikasleen asebetetze inkestetatik 
ekarpenak jasotzen ditugu. Honetaz gain, we orrian 
ditugun Kexak eta iradokizunak jasotzeko 
formulariotik ekarpenak jasotzen dutugu. 

● Aliatuekin ere bilerak ditugu eta hortik ere 
berrikuntzak eratortzen dira, adibidez Xenon 
enpresarekin egindako berrikuntza teknologikorako 
proiektua. 

 
Ekarpen berritzaile horiek zuzendaritzara iristen dira 
eta aztertu egiten dira. Zuzendaritzak aurrera eramatea 
erabakitzen duenean, martxan jartzen da ekintza, 
proiektu edo aldaketa berritzailea. Honela, proiektu edo 
aldaketa berritzaileak antolatzeko aukera dago. 2015. 
urtean, HHko ziklo bileratik eratorritako HH marko 
berriaren proiektu metodologikoa txertatzeko aukera 
ikusi zen. Zuzendaritzan landu ondoren, hausnarketa 
guneak eta lan talde berezi bat antolatu ziren proiektua 
aurrera eramateko. Urte amaieran egindako balorazioa 
ona izan zen eta HHko markoa aurrera eramateko 
beharra ikusita, 2016/17 ikasturtean lan talde indartsu 
bat sortu da gaia tratatu eta HHko metodologian 
aldaketak ematen hasteko. Horretaz gain, 2016-17 
ikasturtean, DBHko lehenengo mailan,  EKI digitala jarri 
dugu martxan zuzendaritza eta artezkaritzan aztertu 
ondoren. 
 
Ikastolan egindako ekintza edo proiektu berritzaileak 
komunikatu eta gure ikastolan eta herrian hedatu egiten 
dira. Ikastolan, ziklo bilerak eta klaustroak erabiltzen dira 
gai hauek errekonozitu eta ezagutzera emateko. Honela, 
langileen artean berrikuntzarako ekintzailetasuna 
sustatzen dugu proiektu eta ekintza berritzaileei 
garrantzia eta errekonozimendua emanez. Herrian eta 
beste ikastoletan zabaltzeko, Ikastolen Elkarteko 
aldizkarian eta ALIK-eko aldizkarian gai hauek 
komunikatzen dira gure ikastolan eta beste ikastoletan 
jakinaren gainean jartzeko. Honela, beste ikastolek 
informazioa jasotzen dute eta gurekin harremanetan 
jartzen dira informazio gehiago jaso nahiko balute. 
2012an Elkartrukeak egin genituen eta informazio hori 
zabaldu egin genuen; honela, inguruko ikastola batzuk 
informazio gehiago jasotzeko ikastolara gerturatu ziren. 
Ikastolen artean proiektu eta ekintza berritzaileak 
partekatu egiten ditugu gure ikastolako eskaintzak 
aberastu ahal izateko. 
 
I.3 GURE INGURUNEAREN AHALMENA NOLA 

BALIATZEN DUGUN 
 
Ikastolak dituen askotariko informazio iturriak baliatuz, 
(Ikastolen Elkarteko formazioak, Euskaliteko formazioak, 
web orriak, aliatuak, hornitzaileak, sare sozialak, 
aldizkariak…), praktika onak edota berrikuntzak 
identifikatu ditzakegu. Hauek zuzendaritzara eta, 
beharrezkoa balitz, artezkaritzara eramango dira. 
Zuzendaritza berrikuntza edo ekintza horien azterketa 
eta kudeatu egingo du. Horretaz gain, foro eta lan talde 
ezberdinetan dugun parte hartzea dela eta (ikastolen 
elkarteko lan taldeak, Andoaingo Udala…) praktika eta 
berrikuntzak identifikatzeko aukera ematen digu.  
Urtero, ekainean egiten den Ikastolaren jaiko antolaketa 
berria 2012an egin zen. Antolaketa berritzaile honen 
ideia hainbat ikastoletatik ekarri zen eta gurean oso 
ondo funtzionatu du azken 5 urte hauetan asebetetze 
inkestek eta parte hartzeak adierazten diguten bezala. 
 
Gure ikastolako beste interes taldeen inplikazioa 
bilatzen dugu eta elkarlana bultzatzen dugu. Aibakekin 
egindako elkarlanaz gain, familia ordezkariekin hainbat 
dinamika bultzatzen dira, familiak inplikatu eta ideia 
berriak jasotzeko. Honela, Inauterietako antolakuntzan 
eragile aktiboak dira eta azken urteetan ondo baloratu 
diren ekarpen eta aldaketak txertatu dituzte. HHko 
marko pedagogikoa aurrera eramateko familiekin bilerak 
egiten dira marko hau denon artean diseinatu ahal 
izateko. Hori dela eta, jolastokia eraldatzeko orduan 
familiekin batera egin dugu lan hau. 
 
IKT taldea dugu ALIK-en. Talde honen ardura ikastolako 
IKT plana diseinatu eta aurrera eramatekoa da. 
Horretaz gain, IKT-ak txertatu eta mantentze lanak 
egiten dituzte. IKT burua zuzendaritza taldean dago 
zuzendaritzak 2010. urteko hausnarketa estrategikoan 
hartutako erabakia jarraituz. 2014an PE egiterakoan, 
IKT arduradunak zuzendaritzan jarraitzea erabaki zen, 
jasotako balorazioa ona izan baitzen. Gainera, PEan 
helburu estrategiko bat IKT heldutasunean maila 
aurreratua lortzea da eta horretarako IKT talde indartsu 
bat eraikitzea erabaki zen. IKT taldeak inguruan 
gertatzen diren aldaketa teknologikoen behaketa egiten 
du eta informazioa zuzendaritzara ekartzen du; 
horretarako gure aliatu den Xenon hornitzaile 
estrategikoaren eta EHIko IKT taldearen aholkularitza 
jasotzen dugu. 
 
Komunikazio taldea indartu egin dugu azken 4 urteotan 
eta hobekuntza nabaria izan da adierazleek adierazten 
duten bezala. Komunikazio plana aurrera eramateaz 
gain, ikastolako langileekin eta kanpo erakundeekin 
ditugun harremanak sendotzeaz arduratzen dira. 
Horretarako, 2010. urtetik aurrera sare sozialak 
erabiltzen hasi ginen informazio elkarbanatzeko. 
Gainera posta elektronikoaren erabilera handitu egin 
dugu eta web orria berritu. Bilakaera handia izan da 
komunikazio alor honetan. 
 
I.4 IDEIA ETA PROIEKTU BERRITZAILEAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN 
 
Proiektu berritzaile bat martxan jartzeko garaian, 
zuzendaritzan tratatzen dugu gaia eta ikastolaren 
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helburu estrategikoekin bat datorren ikusten dugu. 
Horretaz gain, legearekin bat datorren eta errentagarria 
den aztertzen dugu martxan jarri aurretik. Proiektu edo 
aldaketa berritzailea aurrera eramatea erabakitzen 
denean, helburuak zehazten ditugu, lan taldea eta 
langile edo alaituak identifikatzen ditugu, egutegi bat 
zehazten da eta adierazle eta kontrolak definitzen dira. 

 
 
Adibide bat jartze aldera, Kosmodisea proiektua 
hartuko dugu hizpide. 2009. urtean martxan jarri genuen 
ikastolan, ekintzailetasuna eta berrikuntza aurrera 
eramateko asmotan. Ikastolen Elkarteko IKT lan taldetik, 
informazioa jaso zuen gure IKT arduradunak. 
Informazioa zuzendaritzan tratatu ondoren martxan 
jartzea erabaki zen, ikastolarentzat eta batez ere 
ikasleen ikaskuntza prozesuan onurak ekarriko 
lituzkeelako. Proiektua IKT taldean landu zen eta 

planifikatu zen. Proiektu hau, ikasleekin landu zen 
informatika eta tutoretzako saioetan tutore eta 
irakasleen laguntzarekin. Balorazio ona jaso zuen, batez 
ere urteetan saria jaso baitzuen Aita Larramendi 
ikastolak eta bertan lan egin zuten ikasleek. (ikus 
eranskinaK 5.1 IKT sariak eta 5.2 IKT heldutasun 
ziurtagiria). 
 
Beste adibide argi bat KiVa proiektua da. Europa 
mailan arrakasta lortu duen programa finlandiar honek, 
eskoletan egon daitezkeen bullying kasuak prebenitzeko 
nahiz detektatzeko balio du. 2016an proiektu honi buruz 
Ikastolen Elkarteak informatu zituen gure ikastolako 
irakasle eta koordinatzaileak. LHko ziklo bileran 
langileek proiektuan interesa agertu zuten eta 
zuzendaritzan aurkeztu zuten proiektu berritzaile hau. 
Zuzendaritzak eta Artezkaritzak gaia landu ondoren, 
aurrera eramateko pausoak ezarri zituen eta proiektu 
arduradun eta laguntzaileak izendatu zituen. Proiektua 
ikastolan txertatu zen eta gaur egun gure kurrikulumean 
txertatua dugu.  
 
Prozesu hau guztia zuzendaritzan ebaluatzen da 
ikasturte amaieran. Berrikuntza planaren jarraipena 
egiteaz gain, berrikuntza prozesuaren jarraipena egiten 
dugu hurrengo ikasturterako hobekuntzak txertatuz.  
 

  

URTEA ITURRIA HOBEKUNTZA 

BERRITZEKO HELBURUAK ETA ESTRATEGIA  

2010 Barne hausnarketa Berrikuntza esparru ezberdinetan sailkatu. Prozesu, metodologia, zerbitzuak eta teknologia 

2014 Hausnarketa estrategikoa 
zuzendaritzan 

Digitalizazio plan martxan jarri berrikuntza teknologikoa bultzatuz. 

2015 Kanpo Kontrastea Berrikuntza plan eta definizio aldaketa. 

BERRITZEKO BARNE TESTUINGURUA SORTU 

2010 Barne hausnarketa Proiektu berritzaileak klaustroan aurkezten dira. 

2015 Barne hausnarketa Klaustroan hausnarketa prozesua egin da lana eta proiektuen inguruan. 

2016 Hausnarketa estrategikoa HHko metodologia eta markoa sortzeko taldea sortu. 

GURE INGURUAREN AHALMENA BALIATU 

2014 Hausnarketa estrategikoa Ikastolen elkarteko taldeetan parte hartzea handitu eta udalarekin partaidetza handiagoa 
bultzatu. 

2015 Artezkaritza bilera eta 
hausnarketatik 

Familien inplikazioa lortzeko plan bat diseinatu 

2016 Barne hausnarketa HHko proiektu pedagogiko barruan familien parte hartzea bultzatu. 

IDEIA ETA PROIEKTU BERRITZAILEAK KUDEATU 

2014 Hausnarketa estrategikoa Arlo pedagogiko eta metodologia berrien gaiak aurrera eramateko arlo kurrikular taldea 
berritu. 

2016 Ikastolen elkarteko 
zuzendaritza bilera 

KIVA proiektua aurrera eramateko ikastolako kudeaketa talde berria sortu 
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EMAITZAK 
 
ALIK-en bi motatako adierazleak erabiltzen ditugu 
neurketak egiteko. Alde batetik AAK (Arrakastarako 
Adierazle Klabeak) diren adierazleak eta bestetik 
kudeaketa taldeek dituzten adierazleak. 2006. urtetik 
aurrera hasi ginen adierazleak erabiltzen eta neurketak 
egiten; memoria honetan azken 5-6 urtetako neurketak 
erakusten ditugu baliagarriak baitira irakurketa egoki bat 
egiteko. Horretaz gain, neurketak egiten hasi ginenetik 
hona erabili ditugun adierazleetan aldaketak izan dira; 
hau da, adierazle batzuk moldatu egin ditugu, beste 
batzuk gehitu eta beste batzuk kendu. Adibidez: zerbitzu 
berrien eta jangela berriaren adierazleak txertatu ditugu, 
Andoain herrian egiten ditugun ekintzak neurtzen 
ditugu,proiektu berriak neurtzen ditugu, berrikuntza eta 
hobekuntzaren alde egiten dugun lanaren asebetetzea 
gehitu dugu, besteak beste. 
 
Maiztasuna 
 
Adierazleak ikasturteko neurtzen ditugu, iraila-abuztua 
da guretzat ikasturte osoa. Orokorrean ekaina-
uztailerako adierazle guztiak neurtuta ditugu. Kasuan-
kasu lehenago ere neurtu ditzakegu, adibidez jangelako 
erabiltzaile kopurua eta eskolaz kanpoko jardueren 
erabiltzaile kopurua besteak beste. 
 
Konparazioak 
 
2011/12 ikasturtean hasi ginen konparazioak egiten, 
ordu arte Euskaliteko bateria erabiltzen genuen hainbat 
datu jasotzeko, baina ikasturte horretatik aurrera, EHIko 
mintegi batean adostutako AAKn gaineko datuak 
jasotzen hasi ginen inguruko ikastola batetik, Tolosako 
Laskorain ikastolatik zehazki. 
 
Konparazioak egiteko garaian, ez ditugu adierazle 
guztiak konparatzen. AAK-k erabiltzen ditugu 
konparazioak egiteko, horiek baitira adierazle klabeak; 
gure ikastolaren egoera ekonomikoa, akademikoa 
(irteera mailetakoak soilik, DBH4 eta Batxilergoa 2. 
mailakoak), matrikulazio kopurua (2 urteko gelakoak) eta 
asebetetzearen inguruko hainbat adierazle hain zuzen 
ere. Konparazioak Tolosako Laskorain ikastolaren 
emaitzekin egiten ditugu. Laskorain gure inguruko 
bailarako ikastola bat da, EHIko ikastola da ere; lau 
lerroko ikastola eta kudeaketa sistema on bat duena 
(kalitatezko urrezko Q-a lortu zuten). Horretaz gain, gure 
eskaintza akademikoa berdina du eta zerbitzuak oso 
antzekoak dira. Beraz, ikastola aproposa dela 
pentsatzen dugu ikastolako zuzendaritzan eta 

artezkaritzan gure ikastolako kudeaketa 
sistemaren hobekuntzarako. 
 
Euskalit-en adierazle bateria ere erabiltzen jarraitzen 
dugu gure datuak sartu eta bertatik hainbat datu 
jasotzeko, baina ez ditugu konparazioetarako erabiltzen, 
kontsultarako soilik. 
 
Helburuak 
 
Helburuak AAK diren adierazleetan jarrita ditugu; 
helburu hauek zehazteko irizpideak definituta ditugu eta 
horien arabera jartzen dira eta Zuzendaritzak kudeatzen 
ditu helburu hauek (ikus eranskina 6.1 Adierazleen 
helburuak zehazteko irizpideak). Horretaz gain, 
kudeaketa taldeek erabiltzen dituzten beste adierazle 
batzuetan ere beraien hobekuntza zikloetarako 
aproposak diren helburuak jartzen dituzte aurreko 
irizpideen baitan; adierazle hauen jarraipena kudeaketa 
talde bakoitzean egiten da. 
 
Segmentazioa 
 
Segmentazioari dagokionez, adierazle gehienetan 
eskaintza akademikoaren baitakoa erabiltzen dugu, 
batez ere bezeroen datuak segmentatzeko garaian: 
ikasle eta familiei dagokionez. Datuak gelaka, mailaka, 
zikloka eta etapaka segmentatzen ditugu eta ondoren 
ikastolako datu orokorrak lortzen ditugu. Langileen 
kasuan modu berean jokatzen dugu, dozenteak etapaka 
segmentatzen ditugu eta ez-dozenteak beste multzo 
batean. Memoria honetan datu orokorrak hobetsi ditugu, 
hala ere asebetetze orokorraren emaitza segmentatuta 
ere eskaintzen dugu bai ikasle, familia nola pertsonei 
dagokionez. 
 
Nahiz eta datuak segmentatuak jaso, ikastola mailako 
helburuak eta konparazioak egiteko emaitza orokorrak 
erabiltzen ditugu. 
 
Emaitzak 
 
Ondorengo orrietan, ikastolan erabiltzen ditugun 
adierazle esanguratsuenak aurkeztuko dizkizuegu, AAK-
k eta Estrategia, Bezeroak, Pertsonak, Gizartea eta 
Berrikuntza elementuei  dagozkien beste adierazle 
garrantzitsuak. Aurretik esan bezala azken 5-6 
neurketak aurkezten ditugu, memoria idazterakoan 15-
16 ikasturteko datuak dira ditugun azkenak ia adierazle 
guztientzat, ikasturte amaieran (ekaina-uztaila bitartean) 
biltzen baititugu uneko ikasturteko adierazle gehienak. 
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R.1 ESTRATEGIA EMAITZAK 
 
Emaitza estrategikotzat adierazle ekonomikoak, 
matrikulazioari dagokiona, asebetetze orokorrari 
dagozkionak, hala nola emaitza akademiko nagusiak 
hobesten ditugu.  
 
Ekonomikoak 
 
R.1.1. Likidezia 
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Ikastolako egoera ekonomikoak abuztuaren 31ean 
ikastolak duen egoera islatzen du, data horretan ixten 
baititugu kontuak. Likideziaren helburua 1etik gora 
egotea da ikastola egoera on batean mantentzeko. 
2013-14. ikasturtean jaitsiera txiki bat izan zen eraikin 
berria eraiki zelako DBH-n, honela altxortegiko diru 
kopuruak jaitsiera nabarmen bat izan zuen. Azken 3 
urteetan ez da obra handirik egin eta likidezia ratioa 
handitu egin da; aurrerantzean egingo edo planifikatu  
diren obrak burutu ahal izateko. 
 
R.1.2. Maniobra fondoa 
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R.1.3. Cash flow 
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2012-13. urtean kilometroak jaia antolatu genuen 
Andoainen eta horrek ratio honetan eragin handia izan 
zuen diru sarrera handiak izan baitziren. Beraz datu 
horrek ez du gure ikastolaren errealitatea islatzen. 
Azken urteetan diru sarrerak igo egin dira matrikula 
gehiago ditugulako eta hezkuntzak gela gehiago 
kontzertatu dizkigulako diru laguntzak handituz. 
 

R.1.4. Zorpetze ratioa 
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2008. urtean Bazkardoko eraikinean solairu berri bat 
eraikin egin zen eta horretarako mailegu bat eskatu zen; 
hori dela eta ikasturte horietan zorpetze ratioa helburutik 
urruti geratu zen. 2009/2010 ikasturtetik hona ratio 
egonkortzen joan da eta gaur egun ikastolaren zorpetze 
ratioak helburuarekin alderatuta, emaitza ona du. 
Ikastolak inbertsio gehienak baliabide propioekin 
ateratzen ditu aurrera eta hori ratio honetan islatzen da. 
Ratioak tendentzia negatiboa du eta hori positiboa da 
Ikastolarentzat. 
 
Matrikulazioa 
 
R.1.5. HH2ko matrikulazioa 
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Adierazle honek erlazio handia du jaiotze tasarekin. 
Azken urteetan jaiotza tasa jaisten hasi da herrian, baina 
ikastolak lan handia egin du portzentaje altuak 
mantentze aldera; hori dela eta, matrikulazio taldea 
indartu egin dugu. 2014/15 ikasturtean jaitsiera izan 
genuen eta matrikulazio taldean aldaketa asko sartu 
ziren plangintza berri bat eginaz. Plangintza berri 
honetan, Ikastolen elkartea eta beste ikastoletako 
ekarpenak jaso eta landu egin ziren; honela, emaitza 
hobeak lortu ditugu azken bi matrikulazio epeetan. 
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Asebetetze orokorra 
 
R.1.6. Familien asebetetzea 
 

8,51

8,33

8 8

8,70

8,51 8,50

8,40

8,16

7,86

8,13

8,3

8,5 8,51 8,51

8,1

8,00 7,9 8

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

 
 
Asebetetzeak azken urteetan igoerako tendentzia hartu 
du. 2005etik gaur arte inkesten parte hartzea handitzea 
lortu dugu tutoreek egindako lana eta inkestetan 
sartutako aldaketei esker. Gaur egun familien %86,14ak 
parte hartzen du eta lortzen ditugun datuak errealagoak 
dira. Azken urtean igoera izan dugu ikastolaren emaitzei 
eta ikastolaren errealitateari buruz gehiago informatu 
ditugulako familiak eta komunikazio taldean egindako 
plangintzak emaitza onak eman dituelako. 
 
R.1.6.1 Familien Asebetetzea Segmentatuta 
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Aipatu moduan, datuak gelaka jasotzen ditugu, baina 
adierazgarri gisa, etapako (Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa) segmentazioa duen 
adierazlea gehitu dugu. 
 
R.1.7. Ikasleen asebetetzea 
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2012. urtetik aurrera beherako tendentzia zuen datu 
honek; hori dela eta, ikasle ordezkariekin bilerak 
ebaluazioz ebaluazio egiten hasi ginen eta horrek 
informazio asko ematen digu. Eskaera ezberdinak ase 
ziren: tutoretza ordua batxilergoan, patio banaketa 
egokia, ebaluazio prozesua komunikatu…honela 
ikasleen asebetetzea hobetzen hasi gara eta 
mekanismo berriak txertatu ditugu ikasleen beharrak 
identifikatzeko. 
 

R.1.7.1. Ikasleen Asebetetzea Segmentatuta 
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Datu hau mailaka jasotzen dugu, LH6ko ikasleak hasten 
dira galdetegiak erantzuten. LH, DBH eta Batxilergoko 
segmentazioa ikus daiteke goiko irudian. 

 
R.1.8. Langileen asebetetzea 
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Langileen asebetetzeak tendentzia positiboa du. Azken 
urteetan irakasleekin koordinatzaileek egindako 
elkarrizketak onura handiak ekarri dizkie irakasleei eta 
baita ikastolari ere. Aldaketa honek, langileria motibatu 
egin du eta langileen iritziak kontuan hartzen dira 
ikastolaren kudeaketan. 2010an izandako nomina 
jaitsierak langilearengan eragina izan zuen. Azken 
urteetan ikastolen elkartean hitzarmen eta akordio 
berriak sinatu dituzte langileriaren egonkortasuna 
bermatuz. 
 
R.1.8.1 Langileen Asebetetzea Segmentatuta 
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Adierazle honetan, segmentazioa ere etapaka eginda 
dago, irakasleak diren langileekin, gehiengo nagusia 
direlako eta ez-dozenteak beste multzo batean sartzen 
ditugu. 



 
 
6. Emaitzak 

 - 20 - 

 
R.1.9 DBH 4 igaro duten ikasleen portzentajea 
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Irakas-ikasketa prozesuan adierazle hau izaten dugu 
kontuan. Emaitza positiboak lortzen ditugu erabiltzen 
ditugun metodologia eta proiektu berritzaileen ondorioz. 
Langileak metodologia eta proiektu hauetan formatuak 
ditugu eta ikastolen elkartearen babesa jasotzen dugu 
hau guztia modu egoki batean aurrera eramateko. 
 
 
R.1.10 Batxilergoko 2. maila igaro duten ikasleen 
portzentajea 
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Emaitza hauek positiboak dira eta horretarako lan egiten 
dugu. Ikastolan batxilergoa izatea bereizgarria dela 
kontsideratzen dugu eta ziklo honen antolakuntza oso 
garrantzitsua da zuzendaritza eta ikastolaren aldetik. 
 
R.1.11 Selektibitatea gainditu duten ikasleen 
portzentajea (ohiko eta ez ohiko azterketetan) 
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ALIK-en batxilergoko ikasleak selektibitatea egitera 
bultzatzen ditugu beraien etorkizunerako onuragarria 
dela ikusten baitugu. 2. batxilergoan orientazio lanak 
egiten dira eta ikasleak unibertsitatera edo ziklo 
formatiboetara bideratzen ditugu ikasleen beharren eta 
perfilen arabera. Hala ere selektibitatea egiteko 
prestatzen ditugu etorkizunean selektibitatea gainditua 
edukitzea garrantzitsua dela pentsatzen baitugu. Hori 
horrela, ikasleak ondo prestatzen ditugu eta irakasleak 
kontzientziatzen ditugu lan honetan indarra jar dezaten. 
 

R.2 BEZEROAK EMAITZAK 
 
R.2.1. Familien asebetetzea ikastolaren maila 
akademikoarekiko 
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Emaitzak positiboak dira eta gorakako tendentzia dute. 
Helburua lortzen dugu eta hau familiei eskaintzen zaien 
arretaren ondorioa da. Familiek ikastolako tutoretza eta 
orientazioarekin, komunikazioarekin eta eskaintzen 
dugun maila onarekin gustura daude eta horren 
ondorioz asebetetze orokorra positiboa da. 
 
R.2.2. Familien asebetetzea Ikastolak lantzen dituen 
baloreekiko 
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Emaitza on hauek ikastolak dituen baloreekin 
koherenteak garela islatzen dute. Ikastolako web orrian 
eta ikastolako aurkezpen guztietan gure baloreak 
presente ditugu eta hau familiek jasotzen dute. Ikastolan 
Artezkaritza Batzordea da organo gorena eta 
kontseiluko kide guztiek argi dute ikastolaren balioak 
zeintzuk diren eta argi dute balore horiek errespetatu eta 
zabaldu behar direla. 
 
R.2.3. Familien asebetetzea komunikazioarekin 
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Helburua lortzen dugu emaitza honetan. Gainera, azken 
urteetan emaitza oso ona lortu dugu eta emaitza hau 
ikastolako komunikazio taldea indartu delako lortu da. 
PEan helburu estrategikoa komunikazio taldea indartzea 
da eta horretan lan egin dugu langile berriak eta perfil 
egokiko langileak taldean sartzen. Horren ondorioz 
ekintza asko burutu ditugu komunikazio taldean: web 
orria berritu, digitalizaziorako pausuak eman, ikastolako 
berriak zabaldu…
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R.2.4. Ikasleek jasotzen duten orientazio eta 
tutoretzarekiko asebetetzea 
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-Ikastolan tutoretza eta orientazioari garrantzi handia 
ematen diogu. Tutoreek gutxienez 2 aldiz bildu behar 
dute familiekin eta familiek nahi duten guztietan bilera 
adostu dezakete tutorearekin. Orientazio 
departamendua dugu ikastolan eta 3 orientatzaile ditugu 
lanean bertan. Horretaz gain, orientazio 
departamenduko burua zuzendaritzako kidea da eta 
horrek guztiak orientazio-tutoretza kudeaketa on bat 
eramaten laguntzen digu.  
 
R.2.5. Ikasleek irakasleekin duten harremanarekiko 
asebetetzea 
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Ikasle eta irakasleen arteko harremana neurtzen dugu 
ikastolan ikasleekin egiten ditugun inkestetan guretzat 
oso garrantzitsua baita harreman ona izatea irakas-
ikaskuntza prozesuan. Langileen artean presente dugun 
gai bat da eta ikasturtean zehar gogorarazten duguna. 
 
R.2.6. Ikaskideen artean dagoen giroaren asebetetzea 
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Ikaskideen arteko giroaren adierazlea orain 6 ikasturte 
jarri genuen martxan, datu positiboak izan baditu ere, 
orain bi ikasturte jaitsiera nabarmena izan zuen datu 
horrek. Bizikidetza talde bat sortu genuen ikastolan eta 
datu hori hobetze aldera azken ikasturtean KIVA 
proiektua ere jarri dugu martxan. 
 

 
R.2.7. Eskola orduz kanpoko jardueren eta zerbitzuen 
familien asebetetzea 
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2013-14 ikasturtean eguerditan ekintza ezberdinak 
eskaintzen hasi ginen familien eskaera identifikatu 
genuelako. Artezkaritzak eta zuzendaritzak gaia aztertu 
eta eguerditako ekintzak eskaintzen hasi ginen. 
Mekanismoa sistematizatu egin da eta urtero ekintza 
berriak eskaintzen dira eta jarraipena egiten zaie. 
Horren ondorioz emaitza positiboak eta gorakako 
tendentzia duten emaitzak lortu ditugu. 
 
R.2.8. Eskola orduz kanpoko jardueren erabiltzaile 
kopurua 
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2013-14 ikasturtean Aloha, antzerkia eta bertsolaritza 
ekintzak eskaini genituen eguerditan. Gaur egun 
Antzerkiko 5 talde, Alohako 2 talde, Jolasak eta 
tailerreko 3 talde eta idazkera digitaleko 2 talde sortu 
dira. Talde hauen jarraipena egingo da eta ikasturte 
amaieran balorazioa egin ondoren 2017-18 eskaintzak 
aztertuko ditugu. 
 
R.2.9. Ikasleen asebetetzea orduz kanpoko jarduera eta 
zerbitzuekin 
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Eskola orduz kanpoko jarduerak baloratu egiten ditugu 
ikasleekin, eta irteerak eta elkartruke internazionalek 
arrakasta handia izaten dute. Jarduera hauetaz gain, 
ikastolak eskaintzen dituen zerbitzuak baloratzen dira 
item honetan. 2012-13 ikasturtean jangelako zerbitzuak 
balorazio negatiboa izan zuen eta hori emaitzetan ikus 



 
 
6. Emaitzak 

 - 22 - 

daiteke. 2013-14 ikasturtean Jangelarako langile bat 
kontratatu genuen jangelako arduradun bezala eta 
eginkizun espezifiko batzuk definitu genituen. Horren 
ondorioz emaitza positiboak lortzen hasi ginen jangelan. 
 
R.2.10. Jangelako izen emateak: 
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Ikastola handitzen ari da eta geroz eta gela gehiago 
kontzertatu dizkigu hezkuntza sailak. Horren ondorioz 
ikasle gehiago ditugu azken urteetan eta era berean 
jangelako erabiltzaile gehiago ditugu. Horrek gure barne 
kudeaketan eragina du eta modu egokian kudeatzen ari 
gara emaitzetan ikus daitekeen bezala. 
 
 
R.3 PERTSONAK EMAITZAK 
 
R.3.1. Langileen asebetetzea komunikazioarekiko 
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Emaitza hauek helburua betetzen dute eta 2012. urtetik 
aurrera igoera izan dugu. PEan helburu estrategiko bat 
komunikazio taldea indartzea izan da eta ekintzak 
burutu dira talde hau indartzeko. Horren ondorioz 
emaitza on hauek jaso ditugu. 
 
R.3.2. Langileen asebetetzea formazioarekiko 
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Langileak etengabe formatzen ditugu ikastolan. Emaitza 
onak lortu ditugu esparru honetan eta emaitza on hauek 
mantendu egin dira. Langileekin egiten ditugun 
elkarrizketetan formazioen beharrak identifikatzen ditugu 
eta formazio horiek aurrera eramaten ditugu. 

 
R.3.3. Langileen asebetetzea Xedea, Ikuskera eta 
Balioekiko 
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Adierazle honek tendentzia positiboa du ikus daitekeen 
bezala. PE eta urteko planak klasutroan aurkezten eta 
jarraipena egiten hasi ginen, horren ondorioz langileen 
asebetetzea ona izan da adierazle honetan. Horretaz 
gain, PE egiteko garaiean Misio-Bisio-Baloreak 
errepasatzen dira eta langile guztiek parte hartzen dute 
lan honetan. 
 
R.3.4. Formazio planaren betetzea % 
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Emaitzak helburua betetzen dute eta tendentzia 
positiboa dute. 2013. urtean zuzendaritza talde berria 
sartu zen eta bertan perfil berri bat sartu zen; Ikasketa 
Burua. Ikasketa Buruak formazio plana diseinatu eta 
aurrera eramaten du; honela emaitzak hobeak lortu dira. 
 
R.3.5. Langileen asebetetzea aitorpenarekin 
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Emaitza positiboak lortu dira eta igoerako tendentzia 
ikusten da. PEan helburu bat errekonozimendu plana 
sistematizatzea izan da eta helburu horrekin lan egin da 
azken PEan; horren ondorioz emaitza hobeak lortu dira. 
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R.3.6. Egin diren errekonozimenduak 
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Adierazle hau aurreko adierazlearekin erlazionatua 
dago. Bietan emaitza positiboak lortu dira eta gorakako 
tendentzia dute. Errekonozimendu plana 
sistematizatzearekin errekonozimendu ekintza gehiago 
egin dira. Kilometroak 2012 egin zen urtean 
errekonozimendu asko egin ziren bai Kilometroak 
egunena eta bai urtean zehar. Horiek Kilometroakeko 
arduradunak bideratu zituen eta adierazle hauetatik 
kanpo utzi ditugu urte berezi eta puntuala izan baitzen. 
 
R.3.7. Lider berriak 
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Lidergoaren plana aurrera eramaten da zuzendaritzatik 
eta lider berriak txertatzean da helburua. 2013-14 urtean 
zuzendaritza berria sartu zenez, lider berri asko sartu 
ziren zuzendaritzan, hori dela eta 13-14 ikasturteko 
emaitza altua da. Beste ikasturtetan helburua betetzen 
dela ikusten da plana aurrera eramatearen ondorio 
bezala. 
 
R.4 GIZARTEA EMAITZAK 

 
R.4.1. Familien asebetetzea Euskara eta Euskal 
Kulturaren alde egiten den lanarekiko 
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Emaitzak tendentzia positiboa du eta helburua lortzen 
du. 2013. urtean euskara eta euskal kultura taldea 
indartu egin zen eta talde egonkorra sortu zen. Horren 
ondorioz antolakuntza berria egin da kudeaketa talde 
horretan eta ekintzen balorazioek igoera nabaria izan 
dute. 

 
R.4.2. Langileen asebetetzea Euskara eta Euskal 
Kulturaren alde egiten den lanarekiko 
 

8,08 

8,21 

8,28

8

8,28

8,1 8,10 

8,20 

8,32

8,13 
8,21

8,13 

8,13 

8,3

8,2

7,80 

7,90 

8,00 

8,10 

8,20 

8,30 

8,40 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Ikastola

Helburua

Konparaketa

 
 
Ikastolako EEK taldeak antolatu eta bultzatzen ditu 
ekintza hauek, baina langilegoak lagundu eta parte 
hartzen du ekintzetan. Ikastola honetan oso barneratua 
dugu ekintza hauen garantiza; horren ondorioz langileen 
parte hartzea oso handia da eta balorazioa positboa. 
  
R.4.3. Familien asebetetzea ikastolak ingurumenaren 
alde egiten duen lanarekin 
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Ingurumen taldea 20014. urtean sortu zen. Aurretik 
agenda 21 taldea zen, baina gaur egun eskola agenda 
21eko ekintzak egiteaz gain, ikastolaren eta herriaren 
ingurumena tratatzen dute. Talde hau indartzea izan da 
PEko helburu estrategiko bat eta hori lortzeko taldea 
indartu egin da zuzendaritzako kide bat talde buru 
izendatuz eta talde kide gehiago taldean sartuz. 
Ingurumen taldea egonkortu egin da eta urteko planak 
aurrera eramaten dituzte. Horren ondorioz 3 adierazle 
hauen emaitzak positiboak dira. 
 
R.4.4 Ikasleen asebetetzea ingurumenaren alde egiten 
den lanarekin 
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R.4.5. Langileen asebetetzea ingurumenaren alde 
egiten den lanarekin 
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R.4.6. Gizarterako egiten diren ekintza kopuruak 
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Lehen aipatu bezala, kudeaketa taldea indartu egin zen 
2013. urtean, horren ondorioz gizarterako ekintza 
kopuruak handitu egin dira kudeaketa taldeak eta 
buruak markatutako helburuak lortuz. 
 
R.4.7. Euskara eta euskal kultura taldeko partaideak 
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Adierazle honen helburua egonkorra izatea da, hau da 
10 partaide taldean mantentzea da helburua. Azken 
urteetan helburua lortu egin dugu eta taldea 
indartzearekin batera egonkortasuna lortu dugu; azken 
finean talde estrategiko bat bezala tratatzen da 
zuzendaritzan. 
 
R.4.8. Aldizkaritan izan diren agerpenak 
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Adierazle honetan,  emaitza positiboak lortu dira eta 
helburua lortzen da. Komunikazio taldeak adierazle hau 
kudeatzen du eta igoeraren arrazoia komunikazio 
taldeak egindako lanaren emaitza da. PEan 
komunikazio taldea indartzea da helburu estrategiko bat 
eta horrek aldaketa asko ekarri ditu ikastolaren 
kudeaketan. Horretaz gain, aldizkarietan presentzia 
areagotu egin da talde honek helburu hau lortzeko 
egindako kudeaketa onaren ondorioz. 

 
R.4.9. Praktiketan dauden ikasleak 
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Ikastolan eta hezkuntza zentroetan praktiketako ikasleak 
izaten dira. ALIK-en kontuan hartzen dira ikasle hauek 
eta ikasleekin egiten den kudeaketa ondo sistermatizatu 
dugu. Ikasle hauek asko ikasten dute gure ikastolan 
integratzen baititugu; horretaz gain, ikastolak asko 
irabazten du ikasleek egiten duten lanarekin eta egiten 
dituzten ekarpenekin. Hori dela eta urtero ikasle gehiago 
izaten ditugu gure zentroan aberasgarria dela 
kontsideratzen baitugu bi aldeentzako; ikasle eta 
ikastolarentzat aberasgarria delako. 
 
 
 
 
R.4.10. Energiaren kontsumoa (kw/gela) 
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Emaitza honetan ikastolak duen kontsumoa gelako 
hartzen da kontuan. Urtero gela bat gehiago erabiltzen 
dugu azken urteetan; hezkuntzak gela bat gehiago 
kontzertatzen digulako. Emaitzak tendentzia negatiboa 
du kontsumoa gelako jaisten ari delako ingurumen 
taldetik egindako sentsibilizazio kanpainak direla eta. 
 
R.4.11. Paperaren kontsumoa (€) 
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Emaitza hauek negatiboak dira, baina ikastolarentzat 
positiboak eta tendentzia egokiarekin. Kontsumoaren 
jaitsiera ingurumen taldeak eginiko kanpainaz gain, 
komunikazio taldeak eta ikastolak digitalizazio 
prozesuan egindako lanaren ondorioa da. Emailez 
bultzatzen da komunikazioa eta horretan lan egin du 
komunikazio taldeak. Horretaz gain, Alexia izeneko 
kudeaketa sistema berritzaileak paperaren erabilera 
jaitsiera ekarri du.
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R.4.12. Aliatuen asebetetzea 
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2009an hasi ginen datu hau neurtzen, baina ikastolen 
elkartearekin eta udalarekin egiten genuen. Momentu 
honetan gure aliatu guztiekin egiten ditugu bilerak eta 
harremanak sendotu egin ditugu; honetaz gain, 
elkarlana sistematizatu egin dugu. Hori dela eta 
adierazleak bilakaera positiboa hartu du. 
 
 
R.5 BERRIKUNTZA EMAITZAK 

 
R.5.1. Langileen asebetetzea zuzendaritzak, 
hobekuntza eta berrikuntzak egiteko erakusten duen 
gaitasuna. 
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Adierazle honek gorakako tendentzia du. 2013-14 
ikasturtean zuzendaritza berria sartu zen ikastolan eta 
PEa burutu zuen. PEan, helburu estrategikoa 
ekintzailetasuna bultzatzea izan da eta horretan lan egin 
du zuzendaritza berri honek. 
 
R.5.2. Langileen asebetetzea ikastolako zuzendaritzak 
langileak nola estimulatzen dituen hobekuntza 
jardueretan. 
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PE-ko helburu estrategikoa lortzeko langileak 
estimulatzen eta bultzatzen saiatu da zuzendaritza. Ziklo 
bileretan eta kudeaketa bileretan hobekuntzak 
txertatzearen garrantzia komentatu eta bultzatu da. 
Horren ondorioz emaitza positiboak lortu dira. 

 
R.5.3. Egindako berrikuntzak 
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Gizartea eta berrikuntza autoebaluatu genituen 2014. 
urtean Euskaliteko kontraste batean. Bertan gure 
kudeaketa sistema ebaluatu eta hobekuntzak proposatu 
ziren. Horren ondorioz ikastolako berrikuntza prozesua 
egituratu eta sistematizatu da plan berri bat idatziz. 
Horren ondorioz helburua lortzen da emaitza honetan. 
 
R.5.4. Hobekuntzarako iradokizuna (ikasle-familia) 
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Inkestetan iradokizunak handitu egin dira ikastolan. 
Zuzendaritzan lantzen dira iradokizun hauek eta sailkatu 
egiten ditugu. Hobekuntzarako iradokizunak sailkatu eta 
adierazleetan sartzen ditugu. Emaitzak positiboak eta 
gorakako tendentzia dutenak dira familiak ekarpenak 
egitera bultzatzen baitugu bai ordezkarien bileretan eta 
bai tutoreekin egindako bileratan. 
 
R.5.5. Hobekuntzarako iradokizuna (langile) 
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Langileek inkestetan, ziklo bileretan eta kudeaketa 
bileretan hobekuntzarako iradokizunak egiten dituzte. 
Hauek emaitza hauetan ikusten dira eta igoera izan dute 
azken urteetan. Zuzendaritza berriak proiektu 
berritzaileetan eta ekintzailetasuna bultzatzen lan handia 
egin du PE-ko helburuak adierazten duen bezala. 
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1.1. Informazio iturriak 

 

 

INFORMAZIO ITURRIAK ALDIA ARDURADUNA INFORMAZIO MOTA 

ALIATUAK ETA HORNITZAILEAK 

Asebetetze inkestak aliatuei Urtean behin 
Zuzendaritza eta 
komunikazioa 

Asebetetze maila gure zerbitzu eta helburuekin / Ikastolak 
egin beharreko hobekuntzak / Aliatuen beharrak 
identifikatu 

Aliatuekin egindako bilerak 
Urte osoan 
zehar 

Zuzendaritza  
Asebetetze maila gure zerbitzu eta helburuekin / Ikastolak 
egin beharreko hobekuntzak / Aliatuen beharrak 
identifikatu 

AMIA 
PEaren 
hausnarketan 

Zuzendaritza eta 
artezkaritza 

Indargune eta hobetzekoak identifikatu 

Kexa eta iradokizunak (web 
orrian, idazkartzan...) 

Urte osoan 
zehar 

Komunikazioa Beharrak eta hobekuntzak identifikatu 

Inzidentziak 
Urte osoan 
zehar 

Kudeaketa talde 
buruak 

Beharrak, hobekuntzak eta arazoak identifikatu 

Eguneroko harremana 
Urte osoan 
zehar 

Kudeaketa talde 
buruak 

Beharrak, hobekuntzak eta arazoak identifikatu 

BEZEROAK (IKASLE ETA FAMILIAK) 

Asebetetze inkestak  Urtean behin 
Zuzendaritza eta 
komunikazioa 

Asebetetze maila gure zerbitzu eta helburuekin / Ikastolak 
egin beharreko hobekuntzak / Aliatuen beharrak 
identifikatu 

Bilerak (ordezkari bilerak, 
kurtso hasiera...) 

Urte osoan 
zehar 

Tutore eta talde 
buruak 

Hobekuntzak eta beharrak identifikatu 

Kexa eta iradokizunak (web 
orrian, idazkartzan...) 

Urte osoan 
zehar 

Komunikazioa Beharrak eta hobekuntzak identifikatu 

Eguneroko harremana 
Urte osoan 
zehar 

Kudeaketa talde 
buruak 

Beharrak, hobekuntzak eta arazoak identifikatu 

AMIA 
PEaren 
hausnarketan 

Zuzendaritza eta 
artezkaritza 

Indargune eta hobetzekoak identifikatu 

LANGILEAK 

Asebetetze inkestak  Urtean behin 
Zuzendaritza eta 
komunikazioa 

Asebetetze maila gure zerbitzu eta helburuekin / Ikastolak 
egin beharreko hobekuntzak / Aliatuen beharrak 
identifikatu 

Bilerak (ziklo bilerak, 
klaustroa...) 

Urte osoan 
zehar 

Tutore eta talde 
buruak 

Hobekuntzak eta beharrak identifikatu 

Kexa eta iradokizunak (web 
orrian, zuzendaritzan...) 

Urte osoan 
zehar 

Komunikazioa Beharrak eta hobekuntzak identifikatu 

Eguneroko harremana 
Urte osoan 
zehar 

Kudeaketa talde 
buruak 

Beharrak, hobekuntzak eta arazoak identifikatu 

AMIA 
PEaren 
hausnarketan 

Zuzendaritza eta 
artezkaritza 

Indargune eta hobetzekoak identifikatu 

Hausnarketa prozesuetan 
Urte osoan 
zehar 

Zuzendaritza eta talde 
buruak 

Hobetzekoak eta ideia berriak 

ANDOAINGO HERRITARRAK 

Webo orriko kexa eta 
erreklamazioak 

Urte osoan 
zehar 

Komunikazioa Hobetzekoak eta ideia berriak 

Herriarentzat egiten diren 
ekintzen balorazioak 

Urte osoan 
zehar 

Kudeaketa talde 
buruak 

Hobetzekoak eta ideia berriak 
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1.2. Adierazleen koadroa AAK 
 

A BEZEROAK  

FAMILIAK  

1 Gurasoen asebetetze orokorra 

2 Gurasoen asebetetze orokorra komunikazioarekiko 

3 Gurasoen asebetetzea ikastolaren maila akademikoarekiko 

4 Ikastolak lantzen dituen baloreekiko gurasoen asebetetzea 

5 
Euskara eta euskal kulturaren alde ikastolak egiten duen lanarekiko gurasoen 
asebetetzea 

IKASLEAK  

6 Ikasleen asebetetze orokorra 

7 Ikasleek jasotzen duten orientazio eta tutoretzarekiko asebetetzea 

8 Irakasleekin duten harremanarekiko asebetetzea 

9 Ikaskideen artean dagoen giroarekiko ikasleen asebetetzea 

 B. Emaitza akademikoak 
eta matrikulazioa  

10 Lehen hezkuntzako igarotze datuak 

10.1 LH 1. zikloa igarotako ikasleen portzentajea 

10.2 LH 2. zikloa igarotako ikasleen portzentajea 

10.3 LH 3. zikloa igarotako ikasleen portzentajea 

11 DBHko igarotze datuak 

11.1 DBH 1 igaro duten ikasleen portzentajea 

11.2 DBH 2 igaro duten ikasleen portzentajea 

11.3 DBH 3 igaro duten ikasleen portzentajea 

11.4 DBH 4 igaro duten ikasleen portzentajea 

12 Batxilergoa igarotze datuak 

12.1 Batxilergoko 1. maila igaro duten ikasleen portzentajea 

12.2 Batxilergoko 2. maila igaro duten ikasleen portzentajea 

13 Batxilergoko ikasleen espedientearen batazbesteko nota  

14 Selektibitatea gainditu duten ikasleen portzentajea (ohiko eta ez ohiko azterketetan) 

15 Selektibitatean ikasleek ateratako bataz besteko nota (ohiko eta ez ohiko azterketetan) 

16 2 urteko gelaren matrikulazio portzentajea 

C PERTSONAK   

17 Langileen asebetetze orokorra 

18 Langileen asebetetzea komunikazioarekiko 

19 Langileen asebetetzea formazioarekiko 

20 Langileen asebetetzea Xedea, Ikuskera eta Balioekiko 

21 Langileen asebetetzea Euskara eta Euskal Kulturaren alde egiten dugun lanarekiko 

D EKONOMIA   

22 Likidezia 

23 Maniobra fondoa 

24 Cash Flow 

25 Zorpetze ratioa 

E GIZARTEA ETA 
BERRIKUNTZA   

26 Familien asebetetzea ikastolak ingurumenaren alde egiten duen lanarekin 

27 Ikasleen asebetetzea ikastolak ingurumenaren alde egiten duen lanarekin 

28 Langieleen asebetetzea ikastolak ingurumenaren alde egiten duen lanarekin 

29 
Langileen asebetetzea zuzendaritzak hobekuntza eta berrikuntzak egiteko erakusten 
duen gaitasuna 
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1.3. Kudeaketa taldeak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langileen ekarpenak 

jaso eta zuzendaritzan 

tratatuko dira 

 

Kudeaketa taldeen 

antolakuntza langileen 

artean zabalduko da. 

 

Talde buruak definituk 

dira eta talde buruekin 

hitz egingo da. 

 

Kudeaketa taldeak 

definituko dira 

zuzendaritzan PE 

kontuan hartuz 

 

Taldeak osatuko dira 

perfilak kontuan hartuz 

Aurreko urtetako 

hobekuntzak  

proposamenak 

zuzendaritzan tratatuko 

dira 

Taldeak osatuak egongo 

dira eta biltzeko egutegia 

adostu eta zabalduko da.. 

Taldeetako urteko planak 

egingo dira eta 

zuzendaritzarekin 

partekatu eta adostuko 

dira. 

Jarraipen bilerak egingo 

dira talde buruekin. 

Urte amaieran balorazioak 

egingo dira talde buru eta 

kudeaketa arduradunaren 

artean. Hobekuntzak 

porposatuko dira 
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1.4. Benchmarking taula 
 

BENCHMARKING 

LEKUA DATA 
PARTE 
HARTZAILEAK 

HELBURUA BALORAZIOA HOBEKUNTZA 
HELBURU 

ESTRATEGIKOA 

Santo tomas 
ikastola 

2016-
10-30 

Zuzendaritza 
Ikastolako HHko markoa 
ikusi eta gure 
ikastolarako ideiak ekarri 

Oso aberasgarria izan 
da. Informazio asko 
jaso dugu 

Ikastolarako konpetentzietan 
oinarritutako itemak. Famili 
berrientzako harrera protokoloa. 
Sarrera-irteera orduak. 

1.2, 1.3 

Residencia 
mondragon 

2016-
11-10 

Zuzendaria 

Ikastolako kudeaketa 
sistema hobetzeko beste 
kudeaketa sistema 
ezagutu 

Oso aberasgarria, 
nahiz eta ez den gure 
sektorekoa 

Gizarte elementurako item berriak 
Berrikuntz elementurako txantiloi 
taulak Estragiarako AMIA berri bat 
Langileak motibatzeko 
dokumentua 

10.1 

Uzturpe 
ikastola 

2016-
11-16 

HHko koordinatzailea 
eta talde kurrikularreko 
kide bat. 

HHko markoa sortzeko 
pausuak eta eman diren 
emaitzak ikusi eta 
ezagutu 

Balorazio positiboa. 
Asko ikasi behar 
dugunaren sentsazioa 

Familiekin lantzeko jarduerak 
Auzolana bultzatzeko 
prozedimentua Formazio berri 
baten informazioa. 

1.2, 1.3 

Laskorain 
ikastola 

2017-
02-02 

Zuzendaria eta 
batxilergoko ikasle bat 

Batxilergoko hautazkoak 
ezagutu 

Balorazio ona. 
Marrazketa 
garrantzitsua 

Hautazkoan informazio jaso da. 
Marrazketa gaian zentratu dira eta 
informazio eta material oso ona 
ekarri da. 

1.2, 1.3 

Santo Tomas 
ikastola 

2017-
03-28 

Zuzendaria eta 
batxilergoko ikasle bat 

Batxilergoko hautazkoak 
ezagutu 

Balorazio ona. 
Marrazketa 
garrantzitsua 

Hautazkoan informazio jaso da. 
Marrazketa gaian zentratu dira eta 
informazio eta material oso ona 
ekarri da. 

1.2, 1.3 
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1.5. Plan Estrategikoa 2014-18 
BISIOAREN 
ELEMENTUAK HELBURU ESTRATEGIKOA DESKRIBAPENA JATORRIA 14/15 

15/1
6 

16/1
7 

17/
18 ARDURADUNA 

INDIKAT
ZAILEA HELBURUA 

              

1. Ikasleen eskola-emaitza 
akademiko onak. 

1.1 Hizkuntza proiektuan berrikusi eta aurrera 
pausuak eman.  - Hizkuntza proiektu talde bat osatu. ZUZENDARITZA X       IKASKETA BURUA 

A1.1-1.6 

A1.1=8,6; 
A1.2=8,6; 
A1.3=8,28; 
A1.4=8,1; 
A1.5=8,5; 
A1.6=8,6 

   - Taldearen plan bat gauzatu. ZUZENDARITZA X       HIZPRO ARD. 

  
 - Hizkuntz proeiktua berrikusi eta 
aldaketak txertatu. ZUZENDARITZA X X X X HIZPRO ARD. 

1.2 Lege eta proiektu pedagogiko berriak aztertu eta 
erantzun egokia planifikatu.  - Lomce, eki, ekiLH, 0-6HH ZUZENDARITZA X X X X IKASKETA BURUA 

B 11-12-

13-14-
15-16 

B11=1,1,1; 
B12=1,1,1,1; 

B13=1,1; 
B14=7,84; 

B15=1; 
B16=7,25; B17=1 

1.3 Proiektu berritzaileak eta ekintzailetasuna 
sustatu. 

 - Lan proiektu berritzaileak bilatu eta 
aztertu. IRAKASLEAK X X X X ZUZENDARIA 

   KIVA             

   - Ekintzailetasuna bultzatu. IRAKASLEAK X X X X ZUZENDARIA 

  
           

2. Langileriaren 
bikaintasuna lortzea 2.1 Langileen planifikazioa egin. 

 - Langileekin elkarrizketak egin eta 
langileak identifikatu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA 

C 18-21 
C18=8,15; 
C19=8,25; 

C20=8; C21=8,25 

  
 - Langileen datuak jaso: Balorazioak, 
perfilak, inkestak… ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARIA 

   - Langileen balorazio sistema bat gauzatu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA 

  
 - Praktiketako ikasleen balorazioak 
sistematizatu. ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA 

   - Datuak jaso eta plan bat gauzatu. ZUZENDARITZA   X     ZUZENDARITZA 

   - Ondorengotzaren plana diseinatu ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 

   - Kontratazio probak diseinatu ZUZENDARITZA X X     ZUZENDARITZA 

   - Langile berriei tutore bat esleitu ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 

  
 - Irakaslegoa eguneratua izan. 
(Formakuntza pedagogikoa). ZUZENDARITZA X X X   ZUZENDARITZA 

2.2 Errekonozimendu plana sistematizatu.  - Errekonozimendu sistemak aztertu. ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA 
C 18 C18=8,15 

   - Errekonozimendu irizpideak jarri. ZUZENDARITZA   X     ZUZENDARITZA 

             

3. Matrikulazioari 
dagokionez: 3 lerroko 
Ikastola izatea. 

3.1. 3 lerroko Ikastola izateko pausoak eman. 
 - 2014-2015-eko planifikazioan DBHko 3. 
lerroa eskatu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA 

B 17 B17=1 

  
 - 2015/16-ko planifikazioan DBHko 3. 
lerroa  bideratu. ZUZENDARITZA   X     ZUZENDARIA 

HH 
kontzerta

tutako 
gelak 

9 

  
 - DBHko planifikazioa egin lau urtetan 3 
lerroko DBH zikloa izateko. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARIA 

   - DBH-ko 3. lerroa diseinatu eta planifikatu. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 
LH 

kontzerta
tutako 
gelak 

18 

  
 - Batxilergoko planifikazioa eskatu eta 
bideratu. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARIA 
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 - Ikasleek ikasketak ikastolan amaitzeko 
estrategiak adostu 

ZUZENDARITZA/IK
ASLEAK X X X X ZUZENDARITZA 

DBH 
kontzerta

tuko 
gelak 

11 (2017/18=12) 

  
 - Batxilergoko 4 lerroak diseinatu eta 
planifikatu. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 

  
 - Matrikulazio kanpainan hobekuntzak 
txertatu. IRAKASLEAK X X X X MATRIKULAZIO T. 

BATXI 
kontzerta

tutako 
gelak 

4 

             

4. Ikastolako guraso, 
ikasle eta langileen 
asebetetze maila ona 
lortzea 

4.1 Ikastolako komunikazioa indartu.  
 - Komunikazioa taldea indartu. 

IRAKASLEAK / 
LANGILEAK X       ZUZENDARITZA 

A 1. 2 
eta C 19 

A1.2=8,6; 
C19=8,25   

 - Komunikazio plan bat diseinatu eta 
bideratu. 

IRAKASLEAK / 
LANGILEAK   X     KOMUNIKAZIOA T. 

  
 - Ikastolak egiten dituen jarduerak 
komunikabideetara zabaldu. 

IRAKASLEAK / 
LANGILEAK X X X X KOMUNIKAZIOA T. 

4.2. Kexak eta iradokizun prozesua berrikusi. 
 - Kexak eta iradokizunak prozesua aztertu 
eta berrikusi ZUZENDARITZA X X     ZUZENDARITZA 

A1.1, 
A2.7, 
C18 

A1.1=8,6; 
A2.7=8,35; 
C18=8,15 

             

5. Zerbitzu, azpiegitura 
fisiko eta teknologiko egoki 
eta eguneratuak 
eskaintzea, ekonomia 
orekatua mantenduz. 

5.1 Azpiegitura fisikoen plan bat idatzi eta gauzatu. 
 - Mantenuko lanak identifikatu. IRAKASLEAK X       

ZUZENDARIA / 
MANTENUA 

Gurasoe
n 1.3; 

Ikasleen 
6; 

Langile 9 

G1.3=7,5; 
I6=7,85; L9=8 

   - Informazioa aztertu eta plan bat 
diseinatu. IRAKASLEAK X       

ZUZENDARIA / 
MANTENUA 

  
 - Instalazioak berritzeko lanak identifikatu. GURASOAK X       

ZUZENDARIA / 
MANTENUA 

  
 - Informazioa aztertu eta plan bat 
diseinatu. GURASOAK X X X X 

ZUZENDARIA / 
MANTENUA 

5.2 IKT heldutasun maila aurreratua lortu.  - IKT talde bat sortu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARITZA 

Ikasleak 
2.3 eta 

Langilee
n 8.2 

I2.3=8; L8,2 

  
 - Ekipamendu teknologikoak identifikatu 
eta zerrendatu. ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA / IKT 

  
 - Ikastolako ekipamendu teknologikoen 
plan bat egin  ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA / IKT 

   - IKT heldutasun maila ertaina lortu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA / IKT 

   - IKT heldutasun maila aurreratu lortu ZUZENDARITZA   X X   ZUZENDARIA / IKT 

  
 - Ekipamenduetarako finantziazioa bilatu 
eta planifikatu. ZUZENDARITZA   X X X ZUZENDARIA / IKT 

5.3 Administrazioaren antolaketa berria egin. 
 - Administrazioko lanak identifikatu eta 
zerrendatu. LANGILEAK X       ZUZENDARIA / ADMIN 

Guraso 
3.3; 

Ikasle 
12.1; 

Langile 
1.3 

G3.3= 8,8; 
I12.1=8,25; 
L1.3=8,6 

  
 - Administrazio zerbitzuaren antolakuntza 
berria diseinatu. LANGILEAK   X X X ZUZENDARIA / ADMIN 

5.4 Finantziaketa iturri berriak bilatu. 
 - Hezkuntzatik bideratzen diren diru 
laguntzak aztertu. LANGILEAK X X X X ZUZENDARIA / IKT 

D22,23,2
4,25 

D22=1-1,5; 
D23=+; D24=+; 

D25=0,5-0,6 
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6. Ingurumenarekiko 
errespetuzko jarrerak 
sustatzea 

6.1 Eskola jasangarria ziurtagiria mantendu  - AG21 taldea indartu. ZUZENDARITZA X       ZUZENDARITZA 
Ura, 

energia, 
papera 

kontsum
oaren 

adierazle
ak 

AG 21 
indikatzaileak 

   - AG21 taldearen antolaketa plana egin. ZUZENDARITZA X       AG 21 

   - IRAES 21 barruan pausuak eman. ZUZENDARITZA X X X X AG 21 

  
 - Ingurumenaren aldeko jarduerak egin eta 
bultzatu. ZUZENDARITZA X X X X AG 21 

   - Ziurtagiria berritzeko pausuak eman. ZUZENDARITZA     X   AG 21 

6.2 Ikastola garbi mantentzeko plan bat egin.  - Sentsibilizazio kanpaina sortu. 
GURASOAK/LANGI
LEAK X       AG 21 Langilee

n 10.1, 
Gurasoe
n 1.3.1 

L10.1=7,35; 
G1.3.1=7,25 

  
 - Ikastola garbi mantentzeko prozesu bat 
sortu eta gauzatu. 

GURASOAK/LANGI
LEAK X X X X AG 21 

             

7. Euskara eta euskal 
kulturaren inguruan 
antolatzen diren 
jardueratan eragile eta 
protagonista nagusia 
izatea. 

7.1 Euskararen erabilera sustatzeko programa bat 
gauzatu. 

 - Euskararen erabilera sustatzeko talde bat 
sortu. IRAKASLEAK X       ZUZENDARITZA 

A.1 6; 
Guraso 
1.1.4; 
ikasle 
2.5; 

Langile 
12.6 

A1.6=8,6; 
G1.1.4=8,7; 
I2.5=8,75; 
L12.6=8,6 

   - Erabilera sustatzeko pausuak zerrendatu. 
IRAKASLEAK X       IKASKETA BURUA 

   - Plan bat diseinatu. IRAKASLEAK   X     IKASKETA BURUA 

  
 - Aisialdi begirale talde bat osatu. 

IRAKASLEAK X       IKASKETA BURUA 

             

8. Gobernu eta 
funtzionamendu arloetan, 
gurasoen eskuartzearen 
bultzatzaile izatea. 

8.1 Guraso taldea laguntzailea sortu. 
 - Beste ikastoletako guraso taldeei 
buruzko informazio jaso. ARTEZKARITZA X       ZUZENDARIA 

A1.1 A1.1=8,6 
   - Taldea osatzeko gurasoak identifikatu. ARTEZKARITZA X X     ZUZENDARIA 

   - Taldean egingo diren lanak zerrendatu. ARTEZKARITZA   X     ZUZENDARIA 

   - Taldearen antolaketa diseinatu. ARTEZKARITZA   X X   ZUZENDARIA 

   - Taldea martxan jarri.       X X ZUZENDARIA 

             

9. Pertsona eleaniztunak 
hezten dituena, 
nazioarteko egitasmo eta 
proiektuetan parte 
hartzera ahalbideratuz 

9.1 Nazioarteko proiektuak mantendu  - Elkartrukea egiteko prozesua mantendu. IKASLEAK X X X X ELKARTRUKE T. 
Gurasoe
n 1.6.2; 
Ikasleen 

10.2; 
Comeniu

s 
asebetet

zea 

G1.6.4=8,6; 
I10.4=9; 

COMENIUS 
indikatzaileak 

  
 - Comenius 2012-2014 proiektuarekin 
jarraitu. IKASLEAK X       ELKARTRUKE T. 

   - Comenius proeiktuaren balorazioa egin. ZUZENDARITZA   X     ELKARTRUKE T. 

   - Comenius 2015-2016 lortu. 
ZUZENDARITZA/IK
ASLEAK   X X   ELKARTRUKE T. 

             

10. Erabateko kalitatearen 
printzipioetan oinarritutako 
kudeaketa sistema 
garatuz. 

10.1 Kudeaketa planean aurrera pausuak eman 
 - Langileen kudeaketaren formazio plan 
bat diseinatu ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA / IKT 

Langilee
n 11, 
A1.1 

L11=8,25; 
A1.1=8,6 

   - Zuzendaritza formatu. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 

   - Kudeaketa plan berria aurkeztu. ZUZENDARITZA X       ZUZENDARIA / IKT 

  
 - Kudeaketa plan berrian aurrera pausuak 
eman. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARIA / IKT 

  
 - Kudeaketa eredu berrian oinarritutako 
errekonozimendua lortu. ZUZENDARITZA     X X ZUZENDARIA 

  
 - Etapen arteko eta ziklo barneko 
koordinazioa hobetu. ZUZENDARITZA X X X X ZUZENDARITZA 
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1.6 Misio-Biso-Baloreak 

AITA LARRAMENDI IKASTOLA 

 KOOPERATIBA ELKARTEA 

MISIOA-XEDEA 

 

Euskal Herriko Ikastolen Elkartea Europar Kooperatibaren baitako guraso kooperatiba gara. Gure ikasleen ( 2-18) 

konpetentziak garatzen ditugu, gizarte garaikidearen beharrei eta ezaugarriei erantzunez, duintasunez hazi eta bizitzeko 

gai izan daitezen. 

Euskal Herriko hezkuntza sisteman , euskara eta euskal kulturaren garapenean bereziki, eta hezkuntza eleanitzean,  

izaera herritarra duen subjektu eraginkorra gara. 

Erakunde honetan, profesional talde egonkor eta eraginkor batek bideratzen duen kalitatezko hezkuntza eguneratua eta 

aurrerakoia eskaintzen dugu. 

 

BISIOA-IKUSKERA 

Andoain eta inguruan, IKASTOLA eredua, kalitatezko hezkuntza erreferentzia bilakatzea, ondorengoen arabera:  

1. Ikasleen eskola-emaitza akademiko onak lortzea. 

2. Langileriaren bikaintasuna lortzea 

3. Matrikulazioari dagokionez: 2 urtekoan, 3.lerroa mantentzea eta bigarren hezkuntzan, Andoaingoak ez diren 

ikasleak erakartzea. 

4. Ikastolako guraso, ikasle eta langileen asebetetze maila ona lortzea. 

5. Zerbitzu, azpiegitura fisiko eta teknologiko egoki eta eguneratuak eskaintzea, ekonomia orekatua mantenduz. 

6. Ingurumenarekiko errespetuzko jarrerak sustatzea. 

7. Euskara eta euskal kulturaren inguruan antolatzen diren jardueratan eragile eta protagonista nagusia izatea. 

8. Gobernu eta funtzionamendu arloetan, gurasoen eskuartzearen bultzatzaile izatea. 

9. Pertsona eleaniztunak hezten dituena, nazioarteko egitasmo eta proiektuetan parte hartzera ahalbidetuz 

10. Erabateko kalitatearen printzipioetan oinarritutako kudeaketa sistema garatuz 

 

 BALOREAK-BALIOAK 

- Eskola euskalduna. 

- Euskal kulturan oinarritua: tradizioa eta kultura garaikidea uztartuz. 

- Integratzailea: aniztasunari erantzuten diona. 

- Arreta pertsonalizatua eskaintzen duena. 
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- Beste kulturekiko irekia. 

- Berritzailea 

- Ez konfesionala 

- Demokratikoa. 

- Guraso eta langileen arteko lankidetza bultzatzen duena. 

- Ingurumenarekiko jasangarria 
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2.1 Bezeroen eskaera eta hobekuntzak 
 

EKINTZA NONDIK? ZUZENDARITZAREN BALORAZIOA PE 

HHko formazioa gehiago 
Aurkezpen 
bilera 

Familia eskolatik bideratuko da 
1.3, 
4.1 

Eguerditako eskaintza gehiago 
Aurkezpen 
bilera 

Artezkaritzan tratatuko da. 
4.1, 
5.1 

Umeen karroak uzteko lekua behar da 
Aurkezpen 
bilera 

Kurtso honetan jariko da. Mantenukoarekin hitz egingo da eta 
arrapalaren azpian jarriko da. 

4.1, 
5.1 

Bileraren ordutegia aldatu 
Aurkezpen 
bilera 

Ordutegi egokia dela pentsatzen da 4.1 

Bilera luzeak dira bi hizkuntzetan egiten 
delako 

Aurkezpen 
bilera 

Euskaraz egitea bultzatuko da, baina familiren batek erderaz 
eskatzen badu bi hitzkuntzetan egin beharko da. 

4.1 

Zarata handia dago Jangelan 
Jangelako 
aurkezpen bilera 

Semaforoa jarriko da eta neurketak egingo dira Unipresalud 
enpresarekin. 

5.1, 
6.1 

Umeekin jolasak eta ekintzak prestatzea 
proposatzen da 

Jangelako 
aurkezpen bilera 

Jangelako arduradunarekin hitz egingo da ekintzak antolatzeko. 
Zuzendaritzatik laguntza, materiala eta espazioa jarriko zaie. 

4.1 

Liburuen salerosketa egiteko liburuen 
informazioa gehiago eskatzen da 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

Liburutruk taldearekin hitz egingo da. Liburuen idatzian prezioa 
eta informazio gehiago sartuko da hurrengo kurtsoan. 

4.1 

LHko iñauterietan mozorroa aldatzea 
eskatzen da 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

LHko zikloan tratatu da gaia eta ez da mozorroa aldatuko. 
Euskal iñauteriak ospatzen dira ziklo honetan eta gure kultura 
zabaltzeko egiten da. 

7.1 

Eskursioak direnean HHko umeak 9,30 
sartzen dira. Lehenago sartzeko eskaera 
egiten da. 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

Beranduago sartze eskatzen zaie familiei irteerak hobeto 
antolatzeko. Hala ere, tutoreek familiekin hitz egingo dute eta 
beharrezkoa badute, lehenago sartzeko auekra emango zaie. 

4.1 

Santa Ageda eta Santo tomas egunean 
haurrek baserritarrez jantzita etortzen diraa. 
Jangela garaian jantzia kentzea eskatzen 
da. 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

Egun horietarako famillien laguntzaeskatuko da umeei arropa 
kendu eta jartzeko. 

4.1, 
8.1 

EKI DBH eta LH dela eta, informazio 
gehiago eskatzen da 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

Informazioa Famili ordezkarien bileran emango da modu sakon 
batean. 

1.3, 
4.1 

Elkartrukearen helburuak ikasleekin lantzea 
eskatzen da. Alemaniako kultura ikastolan 
lantzea eskatzen da. 

Familia 
ordezkarien 
bilera 

Elkartruke taldearekin hitz egingo da. Tutoretzarako materiala 
prestatuko da helburua gehiago zabaltzeko. 

1.3, 
4.1 

KIVA HHko mailetan lantzea 
Familiekin 
elkarrizkatan 

KIVA taldearekin hitz egingo da. Proiketua ez da HH zikloan 
lantzen jazarpena 6-7 urtetik aurrera gerta daitekeelako. Hala 
ere, ekintza puntualak egitea pentsatu da. 

1.3 

Jangelara joateko pasabidea jarri 
Familiekin 
elkarrizkatan 

Artezkaritzan tratatuko da. HHko markorako plano berriak 
egingo dira eta eskaera kontuan hartuko da. 

5.1 

Euskaraaren erabilera bultzatu 
Familiekin 
elkarrizkatan 

Hizpro taldearekin ekintza berriak planifikatu dira 7.1 
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2.2 Ikasleen inkestak 
 
 LH6, DBH2, DBH$, BATXI1 eta BATXI2 ikasleei dute aukera asebetetze inkesta erantzuteko. On-line formulario 
bidez egiten da orain dela urte batzuk. Inkestak anonimoak dira,  mailaka segmentatzen ditugu emaitzak. 
 
 Urtean behin pasatzen dira, normalean maiatza aldera, ikasturte amaiera aldera. Datuak hurrengo ikasturteko 
urteko plana osatzeko erabili daitezke. 

 

 
 

1.- IKASTOLAKO GIROA 

1.1. Orokorrean gustura al zaude ikaskideen artean dagoen giroarekin? 

1.2. Orokorrean gustura al zaude irakasle-ikasle artean dagoen giroarekin? 

2.- IRAKASTEKO MODUA 

2.1. Gustura al zaude eskola orduetan burutzen dituzuen jarduerekin? 

2.2. Gustura al  zaude irakasleak klaseak nola prestatzen dituzten eta gaiaren inguruan 
ematen dituzten azalpenekin? 

2.3. Gustura al zaude ikasteko erabiltzen dituzun IKT baliabideekin? ( ordenagailuak, arbel 
digitalak, proiektoreak, blogak, ekigunea, virtusbook, moodle, ikasys, ...) 

2.4.1 Euskarari dagokionez, gustura al zaude duzun ezagupen mailarekin? (1 gutxi- 10 asko) 

2.4.2 Euskarari dagokionez, zein da egiten duzun erabilera ? (1 gutxi-10 asko) 

2.5. Euskara hizkuntzaren erabilpenari dagokionez, gustura al zaude ikastolak egiten duen 
lanarekin? 

2.6. Informatikari dagokionez,  gustura al zaude duzun ezagupen maila eta ikastolan hori 
hobetzeko egiten den lanarekin ? 

3.- IRAKASLEAK 

3.1. Gustura al zaude irakasleengandik jasotzen duzun tratuarekin ? 

3.2. Gustura al zaude irakasleen irakasteko moduarekin ? 

* Koadro libre bat non irakasleei buruzko iritzia eman ezazu / Irakasleetaz zerbait adierazi nahi 
baduzu hemen egin, / …. 

4.-  EBALUATZEKO MODUA 

4.1. Gustura al zaude ikasleen ebaluazioarekin? Eskakizun maila, erabilitako tresnak 
(azterketak, lanak, proiektuak, ariketak, etab...) 

5.- TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA 

5.1. Gustura al zaude tutorearen tratu pertsonalarekin? 

5.2. Gustura al zaude gelan  egindako tutoretza lanaren edukiarekin? 

5.3. Gustura al zaude ikasgaiak hautatzerakoan eta ikasketen etorkizuneko ibilbidea 
zehazterakoan jasotako orientazio akademikoarekin? (DBH 4 – BATX ) 

5.4. Gustura al zaude ikasle batek ikasketa zailtasunak dituenean jasotzen duen 
laguntzarekin? 

6.- INSTALAZIOAK 

6.1. Ikasgela 

6.2. Bideo Gela 

6.3. Multimedia Gelak 

6.4. Liburutegia 

6.5. Laborategiak 

6.6. Ikasgela espezifikoak (Plastika, Musika, teknologia gela,…) 

6.7. Jolaslekuak 

7.- ESKOLA KIROLA 

7.1. Gustura al zaude Eskola Kirolarekin? 

7.2. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude denbora antolaketarekin (entrenamendu 
orduak, partiduak)? 

7.3. Gustura al zaude eskola kiroleko entrenatzaileen lanarekin? 

8.- JANGELA 

8.1. Gustura al zaude jangelako garbitasun, instalazio eta ekipamenduarekin? 

8.2. Gustura al zaude zerbitzatzen diren janarien kantitate eta kalitatearekin? 
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8.3. Gustura al zaude denbora antolaketarekin?  

8.4. Gustura al zaude jangelako begiraleen lanarekin? 

9.- KOMUNIKAZIOA 

9.1. Gustura al zaude Ikastolari buruz Ikastolan bertan jasotzen duzun informazioarekin? 

9.2. Gustura al zaude ikastolaren berri ematen duen “Ikastolako Berriak” aldizkiarekin? 

9.3. Gustura al zaude Ikastolaren online komunikazioarekin (web orria, sare sozialak, ...)? 

10.- IRTEERA eta EGONALDIAK 

10.1. Gustura al zaude egindako egun bateko irteerekin? 

10.2. Gustura al zaude egindako bi egun edo gehiagoko egonaldiekin? (DBH4koek ikasketa 
amaierako bidaia baloratu eta batxilergokoek elkartrukea) 

11.- EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA 

11.1. Gustura al zaude Ikastolak ospakizun bereziak antolatzeko duen moduarekin?  

11.1.1. Xabier Eguna 

11.1.2. San Tomas 

11.1.3. Gabonak 

11.1.4. Inauteriak 

11.1.5. Santa Krutz danborrada (LH6 bakarrik) 

11.1.6. Ikasturte amaierako festa 

11.2. Gustura al zaude herri mailan eragina duten ospakizunak antolatzeko moduarekin ? 

11.2.1. Euskararen nazioarteko eguna 

11.2.2. Olentzeroren etorrera 

11.2.3. Santa ageda 

11.2.4. San Joan danborrada (LH6koak bakarrik) 

11.3. Gustura al zaude ikastolak euskara eta euskal kulturaren ezagutzaren alde egiten duen 
lanarekin? (gela eta gelaz kanpoko jardueretan) 

12.- OROKORREAN 

12.1.. Gustura al zaude idazkaritzarekin ? 

12.2. Ikastolak nolako maila akademikoa eskaintzen duela uste duzu: oso txarra (1-2), txarra 
(3-4), berdintsua (5-6), ona (7-8), oso ona (9-10) 

12.3. Laburbilduz, zein da zure asebetetze orokorra ikastolarekin? 
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2.3 Familien inkestak 
 

 

FAMILIEN ASEBETETZE MAILA BALORATZEKO 
GALDETEGIA 

 
2016eko – MAIATZA 

 

• Zuen iritzia ezinbestekoa da, ikastolaren kudeaketarako eta baita etengabeko hobekuntzan jarraitu ahal izateko. 
Horretarako, datozen orrialdeotan duzuen asebetetze-galdetegi erraz hau betetzea eskertuko genizueke.  
Gogoratu, baita ere, galdetegi hau erantzutea boluntarioa eta erabat anonimoa dela.  

 

• Galdetegi honen bidez, HH 3, HH 5, LH 2, LH 4, LH 6, DBH 2, DBH 4 eta BATX 2ko ikasleen familien iritziak jasoko 
ditugu. 

 

• Galdetegia erantzun ondoren, mesedez, ikasle bakoitzaren Tutoreari emaiozue gutun-azal itxian.  
 

• Galdetegi bat baino gehiago betetzea egokitzen bazaizue, ikasle bakoitzeko galdetegi bana bete. 
 

• Erantzunak jasotzeko epea datorren MAIATZAREN 23an, ASTELEHENA, amaituko da. 
 

• Erabiltzen ez dituzun zerbitzuen edo informazio nahikoa ez duzun galderen erantzunak hutsik utzi. 
 

• Balorazio kuantitatiboak egiteko honako eskala hau erabiliko da: 
 

1-2  3-4  5-6  7-8  9-10 

Erabat 
desados 

 
Ez  nago 
ados edo 
gustura 

 
Nahiko ados 
edo gustura 

 
Ados edo 
Gustura 

 
Erabat ados 

edo oso 
gustura 

 

• Aukeratutako erantzuna “X”  batez adierazi behar  da  
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
 

Ikaslearen izena ipini eta adierazi X batekin inkesta erantzun duzun ala ez. 
 
Ikaslea: ……….…… ……………………………………………………………………………………  
 
Inkesta erantzun dut:    Ez dut inkesta erantzun: 
 
OHARRA: Inkesta erantzun edo ez, mesedez bete orri zati hau eta tutoreari entregatu, parte hartzea 
ezagutzeko lagungarria  izango delako. 

X 
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    HH LH DBH Batx 

Ikaslearen ikasmaila (“X” batez  adierazi) 3 5 2 4 6 2 4 2 
 

Ikaslearen Gela (“X” batez adierazi) 
 

A B D 
 

H Z 

 

1. IRAKAS-IKASKUNTZARI BURUZ       

1.1. Irakasteko modua            

1.1.1. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ikasleek eskola 
orduetan burutzen dituzten jarduerekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.2. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude irakasleek 
ikasgelatan egiten duten lanarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.3. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ikasleek ikasteko 
erabiltzen dituzten eskola baliabideekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1.4. Euskara hizkuntzari dagokionez, gustura al zaude ikasleen 
ezagupen mailarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Ebaluatzeko modua            

1.2.1. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ebaluatzeko 
erabilitako eskakizun mailarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.2. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude irakasleek 
ebaluatzeko erabiltzen dituzten tresnekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Instalazio eta ekipamenduak            

1.3.1. Gustura al zaude ikasgelen egoerarekin? (garbiketa, argitasuna, 
altzariak) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.2. Gustura al zaude jolasgarai eta kiroletarako erabiltzen diren 
instalazio eta ekipamenduekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4. Zure seme-alaba jasotzen ari den Tutoretza            

1.4.1. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude zure seme/alabak 
Tutorearengandik jaso duen tratu pertsonalarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.2. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude zure seme-
alabaren gelan egindako Tutoretza lanaren edukiarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.3. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ikasle batek 
ikasketa zailtasunak dituenean jasotzen duen laguntzarekin ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.4. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude zure seme-alabak 
hautazkoei buruz eta etorkizunerako ikasketei buruz jasotzen duen 
orientazioarekin? (LH6tik gora erantzun) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Harremanak            

1.5.1. Gustura al zaude ikasle eta irakasle/tutore arteko harremanekin?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.2. Gustura al zaude ikasleen arteko harremanekin ?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5.3. Gustura al zaude irakasle/tutore eta familien arteko 
harremanarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6. Irteerak eta egonaldiak             

1.6.1. Gustura al zaude zure seme-alabak egindako egun bateko 
irteerekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.6.2. Gustura al zaude zure seme-alabak egindako bi egun edo 
gehiagoko egonaldiekin?  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

Atal honen puntuazio baxuenei buruzko azalpenak eta hobekuntza proposamenak edo iradokizunak idatzi: 
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2. ZERBITZUAK eta ESKOLA ORDUZ KANPOKO JARDUERAK       

2.1. Goiz Txoko (erabiltzaileak bakarrik erantzun)       

2.1.1. Gustura al zaude Goiz Txokoaren zerbitzuarekin?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Jangela zerbitzua (erabiltzaileak bakarrik erantzun)            

2.2.1. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude Jangelako 
garbitasun, instalazio eta ekipamenduarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.2.Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude zerbitzatzen diren 
janarien kantitate eta kalitatearekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.3. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude denbora 
antolaketarekin? (ordutegia, ikasleei eskaintzen zaien arreta) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2.4. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude jangelako 
begiraleen lanarekin ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3. Eskola orduz kanpoko jarduerak (erabiltzaileak bakarrik erantzun)            

2.3.1. Eskola orduz kanpoko kirola : dituzun erreferentzien arabera, zure 
asebetetze maila da  (LH4 eta LH6ko gurasoek bakarrik erantzun) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.2. Aloha : dituzun erreferentzien arabera, zure asebetetze maila da  
(LH 2 eta LH4ko gurasoek bakarrik erantzun) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.3. Antzerki tailerra: dituzun erreferentzien arabera, zure asebetetze 
maila da (LH2, LH4 eta LH6ko gurasoek bakarrik erantzun) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.4. Trikitixa eta panderoa: dituzun erreferentzien arabera, zure 
asebetetze maila da (LH2tik gorako gurasoentzat) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3.5. Jolas eta tailerrak: dituzun erreferentzien arabera, zure asebetetze 
maila da (HH5ekoek bakarrik erantzun) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4. Garraioa (erabiltzaileak bakarrik erantzun)            

2.4.1. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ordutegi eta 
geltokiekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.2. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude garraio 
konpainiarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4.3. Dituzun erreferentzien arabera, gustura al zaude ikastolaren 
kudeaketarekin? (begiraleak, administrazioa, … ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

Atal honen puntuazio baxuenei buruzko azalpenak eta hobekuntza proposamenak edo iradokizunak idatzi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

 
            

3. IKASTOLA eta FAMILIEN ARTEKO KOMUNIKAZIOA.    

3.1. Guraso-Tutore elkarrizketak            

3.1.1. Gustura al zaude elkarrizketen maiztasunarekin?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.1.2. Erraza gertatzen al zaizu Tutorearekin elkarrizketatzeko 
hitzordua lortzea, behar duzunean? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.1.3. Gustura al zaude elkarrizketatan jasotako informazio eta 
emandako argibideekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.2. Informazio-orriak, “Ikastolako berriak”            

3.2.1. Bidaltzen zaizkizun orri informatiboak garaiz iristen al zaizkizu?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.2.2. Informazioa ulergarria al da eta ondo adierazita al dago?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.2.3. Gustura al zaude ikastolaren berri ematen duen “Ikastolako 
Berriak” aldizkariarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.3. Harremana telefonoz            

3.3.1. Gustura al zaude telefonoz deitzen duzunean jasotzen duzun 
harrerarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.3.2. Erraza gertatzen al zaizu Administrazioko pertsonalarekin 
harremanean jartzea? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.3.3. Erraza gertatzen al zaizu Irakasleekin harremanean jartzea?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.4. Harreman administratiboak            

3.4.1. Tramite administratiboak  egitea erraza gertatzen al zaizu?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.4.2. Gustura al zaude administrazioko pertsonalarengandik jasotako 
tratuarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.5. Online komunikazioa            

3.5.1. Gustura al zaude ikastolako web orriarekin ?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.5.2. Gustura al zaude ikastolako Blogekin (Bazkardoko txokoa, 
eleanitz, LH4, LH5, LH6, etab. ) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.5.3. Gustura al zaude ikastolak posta elektronikoz, Facebook eta 
Twitter bidez ematen duen komunikazioarekin ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

3.5.4. Gustura al zaude irakasleekin posta elektronikoz komunikatzeko 
aukerarekin ? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

   

Atal honen puntuazio baxuenei buruzko azalpenak eta hobekuntza proposamenak edo iradokizunak idatzi: 
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4. IKASTOLARI BURUZ, OROKORREAN   

4.1. Gustura al zaude ordutegiekin?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.2. Ikastolak nolako maila akademikoa eskaintzen duela uste duzu?   

Oso 
txarra 

Txarr
a 

Ona 
Oso 
Ona 

Bikain
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.3. Gomendatuko al zenioke Ikastola zure familiarteko edo lagun bati?   

Ez 
Ez 

uste 
Ez 

daki 
Bai 
uste 

Bai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.4. Gustura al zaude gurasoek Ikastolaren kudeaketan duzuen 
partaidetzarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1 Gustura al zaude Ikastolak ospakizun bereziak antolatzeko duen 
moduarekin? (Bakoitza baloratu) 

           

4.5.1.1 Xabier Eguna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1.2. San Tomas Eguna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1.3. Gabonak  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1.4. Inauteriak  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1.5. Santa Krutz danborrada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.1.6. Ikasturte amaierako festa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.2. Gustura al zaude herri mailan eragina duten ospakizunak 
antolatzeko moduarekin ?  (Bakoitza baloratu) 

           

4.5.2.1. Euskararen Nazioarteko eguna  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.2.2. Olentzeroren etorrera  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.2.3. Santa Ageda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.5.2.4. San Joan danborrada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.6. Gustura al zaude ikastolak euskara eta euskal kulturaren 
ezagutzaren alde egiten duen lanarekin? (gela eta gelaz kanpoko 
jardueretan) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

4.7. Gustura al zaude ikastolak baloreetan hezteko egiten duen 
ahaleginarekin? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

            

Laburbilduz, zein da ikastolarekin duzun asebetetze OROKORRA?  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

            

Atal honen puntuazio baxuenei buruzko azalpenak eta hobekuntza proposamenak edo iradokizunak idatzi: 
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5. BUKATZEKO       

 
5.1. Zure iritziz, zeintzuk izango lirateke Ikastolaren 2 alderdi baikorrenak? 
 

1. 
 
 
2. 
 

 
 

 

5.2. Zure iritziz, zeintzuk izango lirateke Ikastolan lehentasunez hobetu beharreko 2 alderdiak? 
 

1. 
 
 
2. 
 

 
 

 

5.3..- Beste iradokizunak, iritziak, zoriontzeak, … 
 
 
 
 
 
  

  
MILA ESKER ZURE LAGUNTZAGATIK 

 



 

 19 

2.4 Elkarteko talde eta proiektuak 
 

ELKARTEKO TALDE ETA PROIEKTUAK 16/17 

  
TALDE / PROIEKTU ARDURADUNA HELBURUA 

Zuzendari mintegia Zuzendaria (Aitor Iriondo) 
Hilean behin zuzendarientzako elkarteak antolatzen duen bilera 
arlo pedagogiko eta administratiboak tratatzen dira. 

Administrarien 
mintegia 

Administraria (Pakea) 
Hilean behin elkarteak administrarientzako saioak egiten ditu. Gau 
administratiboak soilik tratatzen dira. 

Arduradun 
pedagogikoen 
mintegia 

Arduradun pedagogikoa 
(Kakun) 

Hilean behin izaten da. Gai pedagogikoak tratatzen dira. 

Komunikazio 
prozesua 

Zuzendaria 
Komunikazioa nola bideratu tratatzen da. Komunikazio plana, 
barne eta kanpo komunikazioa nola egin eta hobetu. 

Matrikulazioa 
prozesua 

Zuzendaria Matrikulazio kanpainak nola egin laguntzen du. Lan talde bat da. 

EFQM- Kudeaketa 
aurreratua 

Zuzendaria / Kudeaketa 
arduraduna 

Ikastola ezberdinetako langileek osatutako lan talde bat da. 
Dinamikak egiten dira gai baten inguruan eta praktika onak 
zabaltzen dira. 

HHko marko 
pedagogikoa 

HHko marko arduraduna / 
HHko koordinatzailea 

Formazio ezberdinak egiten dira hiruhilean behin HHko markoa 
ikastolan txertatzeko. Jarraipena egiten zaigu ikastolan bertan 
aholkulari baten bidez. 

Matematika 
manipulatiboa 

LHko irakasle batzuk 
Formazioak izaten dira matematika manipulatiboa ikastolan 
txertatzeko 

LH EKI LH6 mailako irakasleak 
LH6 mailan EKI metodologia txertatzeko formazioak izaten dira 
arloka. 

Ikaskidetza LHko irakasle batzuk Ikaskidetza ikastolan txertatzeko formazioa. 

EKI DBH DBHko irakasle batzuk 
DBH zikloan EKI metodologia txertatu eta metodologian aurrera 
egiteko formazioak arloka 

IKT mintegia IKT arduraduna 
Hilen behin saioak izaten dira IKT aurrerapenak ezagutu eta 
ikastoletan txertatzeko. 

BATXILERGOA Batxiko arduraduna Batxilergoko praktika onak eskaintzen dira. 
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2.5 KIVA proiektua 
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2.6 Berrikuntza plana 
 

 DEFINIZIOA:      

 

Ikastolako prozesu, zerbitzu, metodologia, material edo baliabideen aldaketa esanguratsuak edo aldaketa 
berritzaileak duenari deituko diogu berrikuntza Aita Larramendi ikastolan.  

  

   

 EKINTZA ARDURADUNA 
INPLIKATUTAKO 
BALIABIDEAK AURREKONTUA HELBURUA BALORAZIOA 

HELBURU 
ESTRETEGIKOA 

PROZESUA 

TALDEKATZE BERRIAK GORKA 65 LANGILE 

 

taldeen 
asebetetzea 8 

Indartu beharreko taldeak daude, 
elkartruke, euskara, AG21 

10.1 

KOMUNIKAZIO TALDEA 
IDARTU 

GORKA / LIERNI 4 LANGILE 
 

komunikazio 
asebetezea 8 

Ziklo guztitako langileak behar. DBH 
indartu 

10.1, 4.1 

KUDEAKETA TALDEA 
FORMATU 

GORKA / AITOR 3 LANGILE 500€ 2 langile formatu 
Langileak formatu dira. Balorazio 
positiboa 

10.1 

ZUZENDARITZA 
ANTOLAKETA 

AITOR / KAKUN 2 LANGILE 200€ 2 langile formatu 
Formazioa egokia. Errelebo sistema 
sortu behar da. 

10.1 

COMENIUS 
ELKARTRUKE 
TALDEA 

3 LANGILE 20.00€ 

DBH proiektua 
bideratu eta 
asebetetze 
inkestan 8\ 

Balorazio na izan du. Hurrengo 
Comeniusen sartu behar da 
zikloaren babesarekin. 

10.1, 9.1 

MERTODOLOGIA 

EKI dbh1 KAKUN 11 LANGILE 500€ 
Formazioa langile 
guzitei iristea 

Balorazio positiboa jaso da 
langileengandik egindako bileran. 
Jarduera digitalak errepasatzea 
eskatzen da. 

10.1, 1.3, 1.2 

EKI dbh2 KAKUN 9 LANGILE 500€ 
Formazioa langile 
guzitei iristea 

Balorazio positiboa jaso da 
langileengandik egindako bileran. 
Hurrengo kurtsoan mailako langile 
kopuru minimoa formatzea eskatzen 
da.. 

10.1, 1.3, 1.2 

MOODLE GORKA 5 LANGILE 

 

5 Langileak 
formatu. Batxiko 
%50 ikasgaietan 
txertatu. 

Ez da helburua bete. Hurrengo 
kurtsorako formazio handitu eta 
langileak motibatu. 

10.1, 1.3, 1.2 

PSIKOMOTRIZITATEA KAKUN 2 LANGILE 1,000€ 
4 Langile formatu. 
Plan bat idatzi 4 
urterako. 

Langile bat formatu da. Plana idatzi 
da. Zuzendaritzak onartu du. 
Planarekin jarraituko da. 

10.1, 1.3, 1.2 
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BALIABIDE 

WIFI SAREA 
GORKA / AITOR / 
XENON 

IKASTOLA 3,000€ 
Eraikin berrira wifia 
sartu 

Wifia modu egokian jarri da. Wifia 
zabaltzeko plana idatzi da. Aurrera 
eraman behar da plana. 

5.2, 1.3 

PROIEKTOREAK 
LH/DBH 

GORKA / XENON LH/DBH GELAK 5,000€ 
Proeiktoreak jarri 
LH/DBH ko geletan 

Proiektoreak jarri dira eta zaharrak 
konpondu. Gela batzuk falta dira. 
Hurrengo kurtsoan jarriko dira. 

5.2, 1.3 

ARBEL DIGITALA HH 
GORKA / ZURINE / 
XENON 

HH-KO ERABILERA 
ANITZEKO GELA 

1,000€ 
Arbel digitala jarri 
eta erabilera 
bermatu 

Jarri da arbela eta erabilera bermatu 
da. Erabilera handitu behar da eta 
egutegi bat sortu. 

5.2, 1.3 

ALEXIA 
GORKA / AITOR / 
IKASTOLEN 
ELKARTEA 

IKASTOLA 4,000€ 
Alexia erabili. 
Notak, ikasle eta 
familien datuak 

Martxan jarri da. Formazio beharra 
dago. 

5.2, 1.3, 5.3 

ZERBITZU 

BERTSOLARITZA 
AITOR / 
IDAZKARITZA 

LH6 ETA DBH/KO 
IKASLEAK 

300€ Taldea bat sortu 
Taldea sortu da baina ez du 
jarraipenik. Balorazio txarra eduki 
du. 

1.3 

ANTZERKIA 
AITOR / 
IDAZKARITZA 

LH OSOA 300€ Taldea sortu 

Talde asko sortu dira. Balorazio 
positiboa jaso degu. Jnagelako 
balorazio hobetu da. Jarraipena 
izango du. 

1.3 

ALOHA 
AITOR / 
IDAZKARITZA 

LH OSOA 300€ Taldea sortu 

Talde asko sortu dira. Balorazio 
positiboa jaso degu. Jangelako 
balorazio hobetu da. Jarraipena 
izango du. 

1.3 
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2.7 Matrikulazio plana 
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2.8 Komunikazio plana 
 

EKINTZA ARDURADUNA DATA BALORAZIOA ADIERAZLEA 

Familiei, Bazkideei eta 
matrikulableei idatziak egin 
eta banatu 

Komunikazio taldea 
(Prozesua) 

Kurtso osoan zehar. Idatziak 
bidali baino 2 egun lehenago 
bidaltzea komeni da. 

DBH zikloan lan egiteko langile berri bat identifikatu da. 
Gaiak ondor bideratzen dira 

4.1, 3.1 

Ikastolako berriak egin eta 
banatu 

Komunikazio taldea 
(Prozesua) 

Hiruhilean behin. Komunikazio 
taldeak datak jarriko ditu eta 
jakinaraziko du 

Hiruhileko erdikladean zuendaritzarekin biltzea komeni da gai 
batzuk aurreratzeko. 

4.1 

Web gunea elikatu 
Komunikazio taldea eta 
zuzendaritza (Prozesua) 

Kurtsoan zehar. Kurtrso hasieran 
web guinearne errepasoa egingo 
da. 

Komunikazio taldeak astero errepasoa egiten dio web 
guneko atalei. Zuzendaritzak dituen atalak jarraipena behar 
dute. Zuzendaritzna tratatu beharko da gaia. 4.1, 3.1 

Hedabideetara oharrak 
bideratu 

Komunikazio taldea eta 
zuzendaritza (Prozesua) 

Hiruhilean behin bildu eta urtean 
zehar egin 

Hiruhilean behi zuendaria eta komunikazio arduraduna 
bilduko dira. Bilerak sistematizatu behar dira. 4.1, 3.1, 7.1 

Kexak eta iradokizunak 
bideratu 

Komunikazio taldea 
(Prozesua) 

Kurtsoan zehar.  
Jarraipena zuzendaritzan egiten da. Informazioa 
komunikazio taldearekin partekatzea (ahal den neurrian) 
proposatzen da. 4.1, 4.2 

Kudeaketa taldeen 
komunikazio beharrak 
identifikatu 

Komunikazio taldea eta 
kudeaketa talde buruak 

Kurtso hasieran eta gabonak 
ondoren 

Komunikazio taldea eta talde buruen arteko informazioa 
partekatu behar da. Hau sistematizatu behar da. 

4.1, 10.1 

Zikloen beharrak identifikatu 
Komunikazio taldeak eta 
koordinatzaileak 

Kurtso hasieran eta gabonak 
ondoren 

Komunikazio taldea eta koordinatzaileen arteko informazioa 
partekatu behar da. Hau sistematizatu behar da. 4.1, 10.1 
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2.9 Plangintza egiteko prozedura 
 

PLANGINTZA PEDAGOGIKOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatzaileek 

zuzendaritzaren 

laguntzarekin lehen 

zirriborroa diseinatu 

 

 

Dispertsioa ekiditeko 

irizpideak errepasatu. 

 

Zuzendaritzak izango 

dituen erronka 

berrietarako beharrak 

idatzi 

 

Zikloetako eskaerak eta 

beharrak idatzi 

 

Tutoreak taldeekin esleitu 

Kontzertatutako gelak 

eta hezitzaileen orduak 

aurreikusi 

Pangintza zuzendaritzan 

adostu. 

Klaustroan zabaldu eta 

ekarpenak jaso 

Ekarpenak 

zuzendaritzan landu eta 

behin betikoa zabaldu 

Gelen kontzertazioa 

aurreikustiakoarekin 

alderatua ezberdina 

bada...... 
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2.10 Lan taldeak eta egutegia 
 

KUDEAKETA TALDEAK 
 

- Kudeaketa prozesuak (Aitor Iriondo, Unai Azpiroz, Gorka Matute) ZUZENDARITZA 

 

- Arlo kurrikularra  (Izaskun J.) BIDEO GELA 

o HH TALDEA (Garazi E., Olaia, Agurtzane, Udane)  

o LH TALDEA (Lidia, Kontxi G., Nekane G., Gloria) 

o BIGARREN HEZKUNTZA TALDEA (Izaskun J., Nekane Etxabe, Xanti) 

 

- Hizpro (Garazi Kamio, Nora, Josune Irazu, Marian, Josu, Enara, Nora Gil) LH5A 

 

- Tutoretza (Ainhoa U., Kontxi Larrañaga, Bakartxo, Ana Mari, Iñaki E.,) DBH2A-2B 

 

- Euskara eta Euskal Kultura (Maialen Santa Kruz, Xabi A., Imanol C., Ainhoa R., Marixol R., Josune O., Alaine 

O., Ainitze, Arantxa A., Leire Gaztelumendi) LH5B 

 

- Komunikazioa (Lierni A., Emilio Etxabe, Maitane G.) IKT GELA 

 

- Matrikulazioa (Zuriñe Diez, Maialen A., Junkal Korrotxano, Kristina, Leire E., Oihana Arruti) LH6A-6B 

 

- Ingurumena (Leire Arizeta, Nahikari, Ainhoa A.) BATX2 

 

- Elkartrukeak (Olatz Irazu, Ainhoa Ibarrondo, Ana G., Aimar U.) BATX1 

 

- Famili eskola (Olatz Olasagasti, Garbiñe, Tere) BAZKARDO 

 

- Bizikidetza – Hezkidetza (Oihana S., Aitziber Z. (Aizpea ), Haize) BATX1 

 

- KIVA (Ane J., Leticia, Arantxa I., Lander) ORIENTAZIO GELA 

 

- IKT (Gorka, Emilio, Lander) IKT GELA 

 

- Mantenua ( Arkaitz, Txomin , Igor) BAZKARDO 

 

- Administrazioa (Pakea, Lourdes, Beñat E.) IDAZKARITZA 
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BILERA EGUTEGIA 

TALDEAK 

URRIA: 4, 18 eta 25 

 

AZAROA: 8, 22 eta 29 

 

ABENDUA: 13 (LH4koak ez) 

 

URTARRILA: 10 eta 24  

 

OTSAILA: 7 eta 14 

 

MARTXOA:  14 eta 28 

 

APIRILA:  25 

 

MAIATZA:  9 eta 23 

 

TALDE BURUAK 

IRAILAK 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIATZAK 30  
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2.11 Mantenuko lanak 
 

TXOMIN 

NOIZ? ZER EGIN? NON? NORK 
ESKATU DU? 

EGIN DA? 

2016-09-
01 

Komuneko losak aldatu, zulatuak daude panelak 
kendu ondoren. 

HH 4 Arkaitz BAI 

2016-09-
01 

Kristala aldatu (sarrrerako atea) HH 3 (Bakartxo) Arkaitz   

2016-09-
02 

patineteentzako zintzilikatzekoak jarri patioan Arkaitz bai 
(Arkaitz) 

2016-09-
02 

komunetako pareteko jaboi ontziak jarri  HH 5eko 
komunetan 

Arkaitz bai 
(Arkaitz) 

2016-09-
02 

Interneteko kablea eta elektrizitate kablea 
paretetik jarri. 

LH 1 D Maialen A. BAI 

2016-09-
05 

Gelan entxufe baten tapa falta zait (margoketen 
ondoren) eta kableak bistan daude. 

HH2 Olaia BAI 

2016-09-
06 

Interneteko kablea paretetik txukun jarri English Corner Maialen SK BAI 

2016-09-
08 

Ordenagailu gainean kortxozko arbela jartzeko 
zintzilikarioak jarri 

English Corner Maialen SK BAI 

2016-09-
06 

Ispilua jarri HH 3 Bakartxo bai 
(Arkaitz) 

2016-09-
06 

Txalapartaren ordutegia aldatu megafonian Arkaitz bai 

2016-09-
06 

pertxero bat jarri HH 4 B Nahikari BAI 

2016-09-
7 

armarioko apala kendu, pareteko eskuadra kendu HH2D Junkal Bai 
(Txomin) 

2016-09-
7 

Pareteko eskuadra kendu HH2E Maialen U. Bai 
(Txomin) 

2016-09-
7 

Komunean apalak jarri HH2D-E Maialen U. Bai 
(Txomin) 

2016-09-
8 

HH5B gelan floreszentea HH5B Udane BAI 

2016-09-
12 

geletan altabozak jarri LH2ko geletan MªXol- Kontxi -  
Olatz 

BAI 

2016-09-
12 

Gelan apal bat lekuz aldatu LH2D Olatz Bai 
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2.12 Mantenuko plana 
 
PROPOSAMENA: 

1. Epe motxekoa. 

 

a. INFORMAZIO GRAFIKOA. Eraikuntza eta instalazioen informazio grafiko eguneratua oinarri digitalean prestatu 

(txistokiko azken zabalpenaren salbuesten da). ARRESE IGOR ingeniaritzak 1.179,75 €tako aurrekontua aurkeztu 

du. Ingeniaritzak bere helbururako gutxieneko planoak prestatuko ditu. Beste aurrekontu bat eskatu beharko da. 

b. TXISTOKIKO INSTALAZIO ELEKTRIKOA LEGEZTATZEA. Eraginkortasun energetikoaren azterketarekin hasi eta 

instalazioa legeztatu gabe dagoela jakin genuen. 

i. ARRESE IGOR ingeniaritzak instalazio elektrikoaren txosten teknikoa egin du (2016/02/19an baimendutako 

kontrolerako bulegoak egindako bisitaldian zehaztu ziren argindar instalazioa legeztatzeko egin beharreko 

aldaketa-moldaketak). 

ii. Andoaingo TEA instalazio elektrikoak lan horietarako aurrekontua aurkeztu du, 5.911,78 € (BEZ barne). 

iii. Instalazioa egokitzeko lanak egin ondoren INSTALAZIO LEGEZTATZEKO EGITASMOA idatzi eta tramitatu 

behar da. ARRESE IGOR ingeniaritzak 6.345,24 € (BEZ barne) tako aurrekontua aurkeztu du (egindako 

instalazioaren txosten teknikoa eta egokitzapenerako lanen zuzendaritza barne. 

c. MANTENIMENDU LANAK.  

i. Bazkardo. Estaldura, kanaloietako isuriak, itoginak. 

ii. Txistoki. 

Eraikuntza berrian aireztapena, errepide aldeko ur sarrera, kortinak, U glass babestea, zoladuraren 

mantenimendua. 

Kupulako estaldura errepasatzeko aurrekontuak eskatu. 

Bizikleten aparkalekua kokapena erabaki. 

 

2. Epe ertaineko aurreikuspenak. 2017/2018 

a. IRISGARRITASUNA TXISTOKIN. Eremua eta eraikuntza multzoa irisgarritasun araudira egokitzeko egitasmoa idatzi 

behar da. Azterketaren ondorioak igogailuaren beharra, sarrera arrapala, komunetako egokitzapena, ate zabalerak 

egokitzea… 

b. BAZKARDO MARKO PEDAGOGIKO BERRIRA EGOKITZEKO EGITASMOA IDAZTEA. Irakasleekin elkarlanean 

Bazkardoko instalazioak (eraikuntzak eta kanpo espazioak) egokitzeko egitasmoa idatzi behar da. Egitasmoak 

berogailu sistemaren bateratzea jaso beharko du. Atzealdeko patioaren zoruak behera egin duela kontutan hartu. 

c. MANTENIMENDU LANAK. 

Txistokin idazkaritza alboetako pasiloetako estaldura (polikarbonatoak) egitura metalikoa berritu behar da. 

Txistokiko teilatuak berritu behar dira, tela asfaltikoak zaharkituta daude. Aurrekontua eskatu behar da. Isolamendua 

hobetzeko aprobetxatu beharko litzateke. 

Txistokiko H eraikuntzako teilatupeko leihoak mantenimendua behar dute. 

 

3. Epe luzerako aurreikuspenak. 

a. AUDITORIA ENERGETIKOA, instalazio orokorren kontsumoa (galdarak, argindarra..) eta optimizazioa. 

Mantenimendu lanetan helburuak zehaztea eta kontsumoa murriztea. Instalazio elektrikoa legeztatu ondoren 

martxan jarri daiteke. Txistokiko H eraikuntzako leihoak berritu behar dira, desenkajatuta daude, aluminio arrunta, 

beira ez da bikoitza. 

b. Txistokiko patio nagusian zoladura aldatu, pintura berritu eta estalitako espazioaren aurre egitasmoa idaztea. 

Aldagelak bertara eramatea aztertu beharko da. 

 

OBRA ETA MANTENIMENDU BATZORDEA 2017ko urtarrilaren 16an 
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2.13 Hornitzaileen taula 
 

 FUNTZIOA 
IKASTOLAKO 
ORDEZKARIA 

ALIATUEN 
ERREFERENTEA INZIDENTZIA 

EULEN Garbiketa Pakea Leandro 

egokia 

 

AIBAK Jangela Lourdes Nagore/Miren Egokia 

Kiriketan Aisialdiko begiraleak Pakea Maite Egokia 

Ser-Kontex Kontenedoreak Txomin   

Vadrisa Papera-xaboia Txomin Luluaga Egokia 

Partaide Eskola-bulego materiala Lourdes Ixiar Ansa Egokia 

Babesa Estintoreak Txomin   

Unipresalud Lan arriskuen prebentzioa Xanti Maider Egokia 

Antza Inprimatze lanak Gorka Ander Egokia 

Orvy Inprimatze lanak Lourdes Pako Egokia 

Overcall Formakuntza Xanti Ignacio Egokia 

Arberas Pinturak Txomin   

Elizondo Mantenimendurako horniketa Txomin 

 Egokia Gorostidi Horniketa Txomin 

SP 
Nomina-Kontabilitate 
softwarea Pakea Rosa Garcia  

Oteic 
Aholkularitza fiskala-
kontablea Pakea Iñigo Garciandia Egokia 

Xenon Ordenagailu-sarea Gorka  Egokia 

Orbero S.A. Obrak Xanti Pako Rodri. Egokia 

Etxezarreta Igeltseroa Txomin   

Atesst LOPD- aholkularitza Pakea Joseba Calzada Egokia 

Electroson Elementu elelktronikoak 
DBH-BATX tekno 
irakasleak  Egokia 

Tarte, s.l. Kalefazioaren mantenua Txomin  Egokia 

ALOHA Extraeskolarrak Zuzendaria  Egokia 

ANTZERKIA Extraeskolarrak Zuzendaria  Egokia 

IDAZKERA DIGITALA Extraeskolarrak Zuzendaria  Egokia 

JOLASAK ETA TALLERRAK Extraeskolarrak Zuzendaria  Egokia 

TRIKITIXA ETA PANDEROA Extraeskolarrak Zuzendaria  Egokia 

     

 Hornitzaile arrunta    

 Hornitzaile estrategikoa    

 Zerbitzu hornitzailea    
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2.14 IKT plana 
 

IKT PLANA 2016-17 
16-17 ikasturteko IKT plana, 14-18 urteetarako plan estrategikoen helburuei erantzunez sortutakoa da. 4 urteko plan bateko 3. urtean kokatzen gara momentu honetan: 
 

HELBURU ESTRATEGIKOA EKINTZAK 16-17 ADIERAZLEAK 

5.2. IKT heldutasun maila aurreratua lortu - IKT heldutasun maila aurreratuaren auditoria pasa. Ikasleen 2.3 eta Langileen 8.2 

 
IRAKASKUNTZA PROZESUAK 

EKINTZA ARDURADUNA AURREKONTUA GAUZATZE MAILA (%) - Noiz 

Koaderno digitalak prestatu eta 
zabaldu 

Komunikazioa / IKT  100 % (Irailan) 

Webgunean familien txokoen 
dokumentazioa eskura ipini 

Komunikazioa  100% (Urrian) 

Unitateetan baliabide digitalen 
zerrenda eguneratuta 

Ikasketa Burua   

Proiektoreak eta ekipamendua 
berritu: DBH4, musika gela. 

IKT - Xenon 1000 € 100% (Abuztuan) 

WIFI estrukturala: Bazkardon 4 
puntu eta Txistokin 4 

IKT - Xenon 8000 € 100% (Abuzutan) 

Moodle erabilera DBH1en zabaldu 
– Ikasle digitala 

Ikasketa Burua – 
Irakasleak 

 50 % 

Langileen konpetentzia digitala 
autoebaluatu -  

IKT – Ikasketa burua  100% (Martxoa) 

Argazki eta bideo kamerak berritu IKT 2000 € 100 % (Abuztua) 

Irakasleentzat eramangarri 
berriak – 10 erosi 

IKT 5000 € 100% (Abuztuan) 

Alexia Familia atalaren ezarpena IKT   

Chromebook dispositiboen 
kudeaketa – DBH1 

IKT   

 
ADMINISTRAZIOA PROZESUAK 

EKINTZA ARDURADUNA AURREKONTUA GAUZATZE MAILA (%) - Noiz 

Alexiaren inplantazioa zabaldu IKT – Idazkaria   

Langileen ordutegiak Untis 
aplikazioarekin gauzatu 

IKT- Zuzendaritza 500 € 100% (Abuztuan) 

Espazio amankomun erreserba 
Calendarra bideratu 

IKT - Zuzendaritza   

Mantenu lanak Drive bidez Mantenu arduraduna   
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kudeatu – Zuzendaritza 

Segurtasun kopia sistema berria 
ezarri 

IKT 500 €  

Sage 200 aplikazioa kudeaketa 
ekonomikorako inplantatu 

IKT – Administrazioa – 
Zuzendaritza 

5000€ 100% (Maiatza) 

 
KOMUNIKAZIO PROZESUAK 
 

EKINTZA ARDURADUNA AURREKONTUA GAUZATZE MAILA (%) - Noiz 

Webgunea berritu Komunikazioa  100% (Abendua) 

Famillien e-posta berriak sortu Komunikazioa  100% (Kurtso hasieran) 

LH5eko ikasleei e-posta berriak 
sortu 

Komunikazioa  100% (Kurtso hasieran) 

Kexak / Iradokizunak prozesua 
webgunean berritu 

Komunikazioa  100% (Urrian) 
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3.1 Langileen plana 
 

RATIOAK IRAKASLE/GELA        

KONTZERTATUTAKO GELAK 2013/14 2011/12 ALDEA 2014/15 ALDEA 2015/16 ALDEA 2016/17 ALDEA 2017/18 ALDEA 2018/19 ALDEA 

              

H.H. (1) 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

H.H. (2) 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 

L.H. 17 15 -2 18 1 18 0 18 0 18 0 18 0 

H.B. 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

D.B.H.1 4 4 0 4 0 5 1 6 1 6 0 6 0 

H.B. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

D.B.H.2 4 4 0 4 0 4 0 4 0 5 1 6 1 

BATXI 2 2 0 2 0 2 0 2 0 3 1 4 1 

DENERA 43 41 -2 44 1 45 1 46 1 48 2 50 2 

              

              

FINANTZATUTAKO LANGILE KOPURUA 2013/14 2011/12 ALDEA 2014/15 ALDEA 2015/16 ALDEA 2016/17 ALDEA 2017/18 ALDEA 2018/19 ALDEA 

              

H.H. (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

H.H. (2) 10.665 10.665 0 10.665 0 10.665 0 10.665 0 10.665 0 10.665 0 

L.H. 20.774 18.33 -2.444 21.996 1.222 21.996 0 21.996 0 21.996 0 21.996 0 

H.B. 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

D.B.H. 12.8 12.8 0 12.8 0 14.3 1.5 15.8 1.5 17.5 1.7 19.2 1.7 

H.B. 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

BATXI 3.48 3.48  3.48 0 3.48 0 3.48 0 5.22 1.74 6.96 1.74 

PIEE 0 0.5  0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 

zuzendaritza (0,034xhh+lh+dbh) 1.156 1.088 -0.068 1.19 0.034 1.224 0 1.258  1.292  1.326  
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DENERA 51.875 48.775 -2.444 53.631 1.756 55.165 1.5 56.699 1.5 60.173 3.44 63.647 3.44 

              

LANGILE KOPURU ERREALA 2013/14 finantziatua ALDEA 2014/15 ALDEA 2015/16 ALDEA 2016/17 ALDEA 2017/18 ALDEA 2018/19 ALDEA 

              

H.H. (1) 0 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 

H.H. (2) 10.00 10.67 -0.67 10.00 0.000 10.00 0.000 10.00 0.000 10.00 0.000 10.00 0.000 

L.H. 21.89 18.33 3.56 23.27 1.383 23.27 -0.003 23.27 0.000 23.27 0.000 23.27 0.000 

H.B. 2.00 2.00 0.00 2.00 0.000 2.00 0.000 2.00 0.000 2.00 0.000 2.00 0.000 

D.B.H. 19.50 16.78 2.72 20.05 0.550 20.05 0.000 20.05 0.000 20.05 0.000 20.05 0.000 

H.B. 1.00 1.00 0.00 1.00 0.000 1.00 0.000 1.00 0.000 1.00 0.000 1.00 0.000 

batx              

              

DENERA 54.39 48.78 5.62 56.32 1.93 56.32 0.00 56.32 0.00 56.32 0.00 56.32 0.00 

H.H. (1) 4.5 4.5 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00 

              

ALDEA (ikastolaren kargu) 2.52 0.00 8.06 2.69  1.16  -0.38 0.00 -3.85  -7.33  
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3.2 Baremazio taula 
 

Kontrataziorako baremazio taula berria (2016-12-05) 
  

  

1 
Eskatutako titulazioa izatea eskatzen diren baldintza guztiak (CV)  

ok 

2 
Orokorrean irakaskuntzan duen esperientzia CV 

  

3 
Esperientzia irakatsi behar duen arloan/ikasmailan (4+4) CV 

  

4 
Esperientzia: gure ikastolan(5)/ikastoletan (3)CV  

  

5 
IKT: Zein tresna erabiliko zenituzke zure unitatea prestatu eta ikasleekin erabiltzeko? (0-1-2…) 

  

6 
Ingeles titulua (B2:1, C1:3, C2: 5)  

  

7 
Andoaingoa (5) edo ingurukoa (3) ingurukoa: mugak 15kmra) 

  

8 
Euskal kulturaren inguruan zure esperientzia kontatu(0-1-2) (guretzat pista… talderen bateko partaide 

zaren, zure parte hartzea zure herria…) 
  

9 

Talde lanarekiko eta bakarkako lanarekiko zure iritzia kontatu (0-1-2)…(guretzat pista.. lanean aritu baldin 

bazara nola lan egin duzu, nola lan egitea gustatuko litzaizuke, talde laneko onurak eta bakarkako 

lanarekiko onurak azaldu, kontatu esperientziaren bat ) 

  

10 
Elkarrizketa (euskarazko ahozko maila) eta komunikazio gaitasuna( 0-1-2) 

  

11 
Ikastolako langile izango bazina..zure lanorduz kanpo nola hartuko zenuke parte zure lantokian? (0-1-2) 

  

12 
Ikastolan lan egitearen zure helburua zein da? 

  

13 
Besterik… bestelako titulazioa/ezagunak (hizkuntzak, ikasketak, ikastaroak, espediente akademikoa) 

Ikasle ohia izatea. Erreferentziak. 
  

14 
FROGA 

  

  
  

  

  GUZTIRA   
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3.3 Kontratazio prozesua 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTRATAZIO 

TALDEA SORTU 

Talde hau 2 artezkaritza kide eta bi langilez 

osatua dago. Langileak klaustroan 

aukeratzen dira eta beste biak artezkaritzan. 

BEHAR DEN 

LANGILEAREN 

PROFILA ZEHAZTU 

Zuzendaritzan zehaztuko da 

lanposturako behar den profila. 

KURRIKULUMAK 

PROFILAREN 

ARABERA BEREIZTU 

Zuzendaritzan, jasotako kurrikulumak 

aztertu eta egokienak aukeratuko dira. 

Kurrikulumak kontratazio taldera 

eramango dira eta talde honetan 

baremazioa pasako da. Lehen baremazioa 

KONTRATAZIO 

FROGARA 

HAUTAGAIAK DEITU 

Kontratazio taldeak aukeratutako 

pertsonak frogarako konbokatuko dira. 

KONTRATAZIO 

FROGA EGIN 

Aurrez irakasle “aditu” batek diseinatutako 

unidade didaktiko bat landu (30´) eta 

aurkeztea (30´) izango da froga. Bertan 

kontratazio taldea eta aditua egongo dira. 

ELKARRIZKETA Froga ondoren, elkarrizketa bat pasa beharko 

dute hautagaiek kontratazio taldearen 

aurrean. 

EBALUATU ETA 

AUKERAKETA EGIN 

Hautagaiak ebaluatuko dira baremazio 

taularen arabera. 

EMAITZA 

KOMUNIKATU 

Emaitza hautagai guztiei komunikatu zaie. 

Ondoren zuzendaritza jakinaren gainean 

jarriko da. 

Hautagai bat baino gehiago badago…… 

IKT / INGELESA FROGA 
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3.4 Harrera plana 
 

 
1- ZUZENDARIAK HARRERA EGINGO DIO: 
  

• Ikastolaren aurkezpena egingo dio (Power point) 

• Ikastolaren balorazioa nola izango den adierazi. 

• Bajak nola kudeatu adierazi. 

• Tutorea esleituko zaio. 

• Ordutegia eta egutegia eman. 

• Giltzak eman. 

• IKT ardurduna aurkeztu. 

• Kontratua sinatu 

• Zerbitzuak erakutsi. 

• Idazkaritzara eraman eta aurkeztu. 

• Zikloko koordinatzailea aurkeztu. 

  

  
2- KOORDINATZAILEAK HARRERA EGINGO DIO: 
  

• Lan egiteko mahaia utziko zaio. 

• Lankideak aurkeztuko zaizkio. 

• Instalazioak eta gelak erakutsi. 

• Tutorea aurkeztu. 

  
3- TUTOREAK EGINGO DUEN LANA: 
  

• Zalantzak argituko dizkio. 

• Tutorea izango da laguntza emango dion pertsona; erreferentea. 

• Tutoreak balorazioa egingo dio eta zuzendariari emango dio. 

  
4- IKT ARDURADUNAK HARRERA EGINGO DIO: 
  

• Erabili behar dituen aplikazioen berri emango dio. 

• Korreo bat sortuko dio lanerako erabil dezan. 
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3.5 Langileen inkestak 
 

 Langileek urtero daukate asebetetze inkesta betetzeko aukera, online egiten da, formulario baten bidez, datuak 
etapaka segmentatzen dira eta ez-dozenteak beste talde batean sartzen dira. 
 
 Maiatzean zehar pasatzen dira inkestak eta datuak hurrengo urteko plana prestatzean hartzen dira kontutan, hala 
nola, langileen plangintza egiteko ere. 

 

LANGILEEN INKESTA 2016 

 

1. IKASTOLAREN FUNTZIONAMENDUA, OROKORREAN 

1.1. Gustura al zaude Ikastolaren funtzionamendu-ordutegiarekin? 

1.2. Gustura al zaude Ikastolak eskaintzen dituen zerbitzuen funtzionamenduarekin? (jangela, 
garraioa, goiz-txoko, ordutegi zabala, etab.) 

1.3. Gustura al zaude Ikastolako Administrazioaren funtzionamenduarekin? 

1.4. Gustura al zaude Irakaslegoaren funtzionamenduarekin ?  

1.5. Orokorrean gustura zaude Ikastolaren funtzionamenduarekin? 

2. NORBERE LANA 

2.1. Gustura al zaude dituzun lan baldintzekin? 

2.2 Gustura al zaude zure lana betetzeko daukazun autonomia mailarekin? 

2.3. Gustura al zaude ikastolako langileen artean dagoen lan giroarekin ? 

2.3. Gustura al zaude ikasleak zailtasunak dituenean ikastolan jartzen ditugun indartze neurriekin? 

   2.4.Gustura al zaude Lehen Hezkuntzan eguerdiko laguntza lana egiteko dugun moduarekin? 

2.5. Gustura al zaude egindako egun bateko irteera edo gehiagoko egonaldiekin ? (bi eguneko 
irteerak, Zuatza-Valderejo, DBH 4 bidaia, elkartrukea,…) 

3. GARAPEN PROFESIONALA 

3.1. Gustura al zaude egun duzun lanpostuarekin? 

3.2. Gustura al zaude Ikastolak profesionalki garatzeko ematen dizkizun aukerekin? 

3.3. Balora ezazu lanerako duzun motibazioa eta inplikazioa. 

4. KOMUNIKAZIOA 

4.1. Gustura al zaude zure lanarekin erlazionatutako gai eta helburuei buruz jasotzen duzun 
informazioarekin? 

4.2. Gustura al zaude Ikastolarekin erlazionatutako gai eta helburuei buruz jasotzen duzun 
informazioarekin? 

4.3. Gustura al zaude egiten dituzun iradokizunei ematen zaien tratamenduarekin? 

4.4. Gustura al zaude Ikastolak erabiltzen dituen komunikazio bitartekoekin (orri informatiboak, 
“Ikastolako Berriak”)? 

4.5. Gustura al zaude Ikastolaren online komunikazioarekin ? (web orria, sare sozialak, ...) 

5. AITZINDARITZA / LIDERGOA 

5.1. Ikastolako zuzendaritzak kexak eta iradokizunak ondo/egoki kudeatzen dituztela iruditzen al 
zaizu? 

5.2. Ikastolako zuzendaritza eredugarri al da, parte hartze eta lanean? 

6. INPLIKAZIOA, ERREKONOZIMENDUA 

6.1. Egiten duzun lana eta ahalegina dela eta pozik al zaude jasotzen duzun 
errekonozimenduarekin? 

6.2. Aukera berdintasunari dagokionez, pozik al zaude Ikastolak duen jokabidearekin? 

6.3. Gustura al zaude Ikastolak antolatzen dituen jardueretan langilegoaren inplikazioarekin?  

7. IKASTOLAREN HELBURUAK 

7.1. Ikastolak ezartzen dituen helburuak edo lehentasun estrategikoak ezagutu eta hauekin bat al 
zatoz? 

7.2. Ikastolak ezartzen duen Urteko Plana (helburu eta ardurak) ezagutu eta horrekin bat al zatoz?  

7.3. Ikastolak zehazturik dituen misioa, bisioa eta baloreak ezagutu eta hauekin bat al zatoz? 

8. FORMAKUNTZA 

8.1. Ikastolak formakuntzarako eskaintzen dituen denbora eta baliabideak egokiak al dira?  

8.2. Ikastolaren IKT azpiegitura eta baliabideak egokiak al dira? 

8.3. Baliabide informatikoak erabiltzeko prestatuta al zaude? 

9. INSTALAZIOAK (erabiltzen dituzunak bakarrik baloratu) 

9.1. Ikasgela 
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9.2. Bideo Gela 

9.3. Multimedia Gelak 

9.4. Liburutegia 

9.5. Laborategiak 

9.6. Psikomotrizitate gela (Bazkardokoak bakarrik erantzun) 

9.7. Bazkardoko gela balioanitza (Bazkardokoak bakarrik erantzun) 

9.8. Ikasgela espezifikoak (Plastika, Musika, Teknologia gela,… ) (Txistokikoak bakarrik erantzun) 

9.9. Jolaslekuak 

9.10. Bulegoak ( Idazkaritza, zuzendaritza, bilera gelak, …) 

9.11. Jangelak (Bazkardo eta Txistokikoak) 

10. GARBITASUNA, SEGURTASUNA 

10.1. Ikastolako kanpoko instalazioen garbitasuna (patioak, frontoiak, parkeak, …) 

10.2. Ikastolako barruko instalazioen garbitasuna / txukuntasuna (gelak, bulegoak, hondakinak 
ondo bereizten diren dagokien edukiontzietan, …) 

10.3. Ikastolako instalazioen segurtasuna  

10.4. Lan arriskuen prebentziorako egiten dena  

11. HOBEKUNTZARAKO GESTIOA 

11.1. Zuzendaritzak, hobekuntzak eta berrikuntzak egiteko duen gaitasuna 

11.2. Ikastolak egoera berrietara egokitzeko nahikoa gaitasun erakusten al du?    

11.3. Ikastolako zuzendaritzak hobekuntza jardueretan parte hartzeko langilean nola estimulatzen 
dituen. 

12. ERAGIN SOZIALA 

12.1. Gustura al zaude Ikastolak inguru sozialean islatzen duen irudiarekin? 

12.2. Gustura al zaude Ikastolak betetzen duen funtzio sozialarekin? 

12.3. Gustura al zaude ikastolak bere ingurunean duen eraginarekin ? 

12.4.Gustura al zaude Ikastolak ospakizun bereziak antolatzeko duen moduarekin?(Behekoak 
baloratu) 

12.4. Xabier Eguna 

12.4.2 San Tomas  

12.4.3 Gabonak 

12.4.4. Inauteriak 

12.4.5. Santa Krutz danborrada 

12.4.6. Ikasturte amaierako festa 

12.5. Gustura al zaude herri mailan eragina duten ospakizunak antolatzeko moduarekin ? 
(Behekoak baloratu) 

12.5.1. Euskararen nazioarteko eguna 

12.5.2. Olentzeroren etorrera 

12.5.3. Santa Ageda 

12.5.4. San Joan danborrada 

12.6. Gustura al zaude ikastolak euskara eta euskal kulturaren ezagutzaren alde egiten duen 
lanarekin? (gela eta gelaz kanpoko jardueretan) 

13. HARREMANAK 

13.1. Gustura al zaude zuzendaritzarengatik jasotako tratuarekin ? 

13.2. Gustura al zaude irakasleengandik jasotako tratuarekin? 

13.3. Gustura al zaude irakasle ez diren langileengandik jasotako tratuarekin? 

13.4. Gustura al zaude ikasleengandik jasotako tratuarekin? 

13.5. Gustura al zaude familiengandik jasotako tratuarekin? 

14. LABURBILDUZ, ASEBETETZE OROKORRA 
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3.6 Langileekin elkarrizketak 
 
 

ELKARRIZKETA TXANTILOIA 

• Langilea:……………………….. 

• Data:…………………………… 

1- Ikasturte honetako balorazioa : 

 

 

 

 

2- Harremanak : 

 

 

 

 

  

 

3- Aurrera begira, non ikusten duzu zure burua ? 

 

 

4- Zuzendaritzari esan nahiko zeniokena : (ideiaren bat, proiektu bati buruz, lan karga, plangintza, 

estrategia…) 
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3.7 Konpetentzia digitalaren autoebaluazioa 
 
 Online formulario bat erabili dugu, EHIko IKT taldetik adostuta. 
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3.8 Langileen Balorazioa 
 

LANGILEAREN BALORAZIOA 
 

IZEN ABIZENAK 
 
TITULAZIOA TITULAZIO GEHIGARRIAK 
 
2.TITULAZIOA 
 
 
 TELEFONO 1 
ESPERIENTZIA 
 
NOIZ JASOA                             
 TELEFONO 2 
BIZILEKUA 
 

 
KONPETENTZIA TEKNIKOAK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Arloaren ezagutza: 
          Arloaren edukiak 
          Material didaktikoa 

          

Hizkuntzaren erabilpen maila           

Pedagogi ezagutza 
           Interesa sortzeko ahalmena 
           Programatzeko ahalmena 
           Arazoak konpontzeko ahalmena 

          

IKT ezagutza 
          

KAPAZITATEA 
          

Ikasleekiko komunikazio egokia eta giro 
ona sortzeko ahalmena 

          

Eguneroko arazoak konpontzeko 
ahalmena 

          

Adaptazioa Ikastolara 
          

Talde lanerako jarrera 
          

Irakasleekin harremanetarako 
prestutasuna 

          

Gurasoekin harremana 
          

Iniziatiba hartzeko joera 
          

Lanerako prestutasuna 
          

Disponibilitatea 
          

EGUNEN KOPURUA (epe laburreko 
ordezkapena denean) 

          

 
PUNTU GARRANTZITSUAK: 

1- Irakasle bezala egindako lana. Edukiak menperatzen ditu. Ondo transmititzen ditu edukiak. 
2- Harremanak: Lankideekin, gurasoekin eta ikasleekin. 
3- Iniziatiba. Iniziatiba duen pertsona den ala ez. 
4- Ikastolaren izaerarekin bat datorren. Ikastolak antolatzen dituen ekintzetan parte hartzen duen
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3.9 Errekonozimendu prozesua 
 

 
2016-17 ikasturterako ERREKONOZIMENDU PLANA 

LANGILERIARI 

OINARRIZKO JARRERAK ERREKONOZITU NORK NOIZ NOLA 

• Talde lana Hobekuntza zikloetan parte 
hartutako talde guztiei onespena 
egin 

Prozesu jabeak Amaieran Taldean bilduta 
daudenean 

• Ikastolan iraupena 25 urte Ikastolan betetzen 
dituzten guztiei onespena 

Zuzendaria-
Lehendakaria 

Ekainean, Ikastola 
jaiean 

Lore sorta eta plaka 
batekin 

• Talde lana Hainbat talde lan zuzendu 
dituzten irakasle eta langileei 

Zuzendariak Lana amaitzerakoan Publikoki   
izendatuz 

• Iraupena- erretiroa Bizitza laborala bukatzeagaitik Zuzendariak- 
Lehendakariak 

Erretiroa 
hartzerakoan 

Publikoki omenaldi 
eta saria eskeiniaz. 

• Lan berritzailea Proiektu berritzaileak ekarri eta 
lideratzeagatik 

Zuzendaritzak Kurtso amaieran Publikoki izendatuz 
eta aldikzarian 
publikatuz 

     

 
 

BAZKIDEEI 

OINARRIZKO 
JARRERAK 

ERREKONOZITU NORK NOIZ NOLA 

• Talde lana Hainbat foro eta bileretan parte 
hartzeagaitik 

Zuzendariak- 
lehendakariak 

Kurtso amaieran Publikoki azken 
bileran 

• Talde lana  Ikastolako ekintzetan parte 
hartzeagaitik 

Zuzendariak- 
koordinatzaileak- 
irakasleak 

Lana amaitzerakoan  Idatziz gutun bat 
jasoaz 

• Talde lana  Hobekuntza zikloetan parte 
hartzeagaitik 

Prozesu jabeak Zikloa amaitzerakoan Publikoki esanaz 

 
 

IKASLEEI 

OINARRIZKO 
JARRERAK 

ERREKONOZITU NORK NOIZ NOLA 

• Lankidetza Ikastolako hainbat ekintzetan 
parte hartzeagaitik 

Zuzendariak- 
koordinatzaileak 

Kurtso amaieran Publikoki eginaz, 
edota sari bat 
eskeiniaz 

• Kolaborazioa Eskola kirolean begirale ardura 
hartzeagaitik 

Zuzendaria eta 
kirol 
koordinatzailearen 
aldetik 

Kurtso amaieran Bono bat emanaz 
sari moduan 

• Maila akdemikoa Selektibitatea gainditu dutenei Zuzendariak eta 
lehendakariak 

Kurtso amaieran Piblikoki eginaz 

• Sariak Hezkuntzarekin erlazioa duten 
sariak jasotzeagatik 

Zuzendariak eta 
lehendakariak 

Saria jasotzerakoan Aldizkarietan 
zabalduz. 

 
 

ALIATUEI - HORNITZAILEEI 

OINARRIZKO 
JARRERAK 

ERREKONOZITU NORK NOIZ NOLA 

• Lankidetza Hainbat ekintzetan parte hartzeagaitik 
eta laguntza eskeintzeagaitik 

Zuzendariak Ekintza 
amaitzerakoan 

Idatziz gutuna 
igorrita 

•      

•      
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4.1 EEK taldearen prozesua 
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4.2 Gizarte plana 
 

Gizartearekiko konpromezua zer den Aita 
Larramendi ikastolarentzat:      

Ingurune sozial baten parte gara eta ingurune honek gure ahalmena eta garapena baldintzatzen edo hobetzen laguntzen du. Aita Larramendi 
ikastolarentzat oso garrantzitsua da gizartearekiko konpromezua izatea; batez ere Andoain herriarekin duen konpromezua. Horregatik gure hezkuntza 
betebeharrez gain, ekintza gehiago burutzen ditugu Andoain herriari zuzenduak. Gure ikastolak gure inguruko entitateen garapena bermatu nahi du gure 
ahalmenetara egokitutako gizarte lan eraginkorra eginaz. Honetaz gain, ingurune jasangarri bat lortzeko ekintzak bultzatuko ditu gure ikastolak. 

 

 

      

EKINTZA ARDURADUNA NORI ZUZENDUA DATA BALORAZIOA HOBEKUNTZA 

Olentzeroren etorrera 
Euskara euskal 
kultura 

Andoaingo herria 12/24/2015 
Parte hartzea handia. Lan karga 
arduradunarentzat. Lekua iluna 

Lekua aldaketa baloratu. 3 
arduradun jarriko dira. 

400 Txokotatik euskarara 
erakusketa Basteron 

Euskaraz Bizi 
Andoaingo herria 
(Basteron) 

11/20/2015 Parte hartzea baxua izan da. 
Komunikaziotik zabalkunde 
handiagoa. 

Zaharren egoitza bisita LH3 LH 3 
Zaharren egoitza 
(Andoaingo herria) 

9/11/2015 Balorazio positboa 
 

Martin Ugalde ipui lehiaketa Euskara irakasleak Andoaingo herriari 15/10/2015 Sariak: 6 Tutoreei errekonozimendua 

Gabonetako apaingarriak LH 6 plastika Andoain herria 12/24/2015 Balorazio positiboa 
 

Saharako janari bilketa eta 
egutegien salmenta 

Irakasleak 
Andoaingo saharauaiar 
herriari laguntza 

11/20/2015 Janari gutxi Lehenago hasi sentsibilizazioa. 

Gabonetan kantari HH-LH2  Bazkardo Andoaingo herriari 12/24/2015 Parte hartze handia. Gaztain jateak lan karga 
Gaztain jatea artezkaritzatik 
bideratu. 

Gabonetan kantari LH 3-6 LH 3-6 Andoaingo herriari 12/24/2015 Parte hartze handia.  
 

Ostegun gizena LH 3-6 LH 3-6 Andoaingo herriari 2/4/2016 Parte hartze handia. Ikasleen lana bikaina Irakasleak errekonozitu. 

Santa Ageda kantari LH 3-6 Andoaingo herriari 2/4/2016 Balorazio positboa. Antolakuntza egokia Mantendu antolakuntza 

Santa Ageda kantari Bazkardo Andoaingo herriari 2/4/2016 Balorazio positiboa. 
 

Bertsolaritza emanaldia 
Basteron 

LH 5-6 Andoaingo herriari 5/31/2016 Parte hartze handi. Familien zorionak izan dira. Digitalki jarraitu lanean. 
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AKEK Taldeari ikastolako 
frontoai utzi 

Zuzendaria AKEK 
Urte guztian 

zehar 
Frontoi zikina. Erabilera orduz kanpo izan da. 

Kurtso hasieran kontratua sinatu 
eta garbiketa eta ordutegia 
zorrotz eraman. 

Gimnasia ritmiko-ko talderai 
kupula utzi 

Zuzendaria Girmasia rtimiko taldea 
Urte guztian 

zehar 
Kupula zikina. Atea irekita uzten da. 

Kontratua sinatuko da puntu 
guztiak argi utziz. Kartelak jarriko 
dira ate isteko esanez. 

Pilota elkarteari frontoia utzi Zuzendaria Esku pilota taldea 
Urte guztian 

zehar 
Frontoia zikina 

Elkartearekin bildu eta gaia 
tratatu. 

Trikitixa taldeari gelak utzi Zuzendaria Trikitixa taldea 
Urte guztian 

zehar 
Modu egokian erabili da. Gure jaietan parte hartu 
dute.  

San Juan danborrada LH4 LH txistoki Andoaingo herriari 6/24/2015 
Balorazio positiboa. Kamiaren beharra nabaritu da. 
Entseguak zuzentzeko langile baten beharra. 

Kamioia eta langilea kurtso 
hasieran erabaki behar da. 

Bost txiki aldizkaria LH txistoki 
Andoaingo ikasleei LH 
3-6 bitartekoei. 

urtean hirutan Parte hartzea ona izan da. 
Komunikaziotik animatuko da 
parte hartzera hurrengo kurtsoan. 

Agenda 21eko jarduerak Inguremen taldea Andoaingo herria Urtean zehar 
Parte hartze ona izan da. Kudeaketa taldea indartu 
da eta nabaritu da.  

Matrikulazioa Tailerrak Matrikulazio taldea Andoaingo herria 
Azaroa-
Abendua-Urta. 

Parte hartzea jeitsi da. Familia gutxiago gertauratu 
dira 

2 Taller eskainiko dira eta 
familiekin hitz egingo da taller 
erakargarriak antolatzeko 

Martxoak 8 (Emakumearen 
eguna) 

Zuzendaritza Andoaingo herria Martxoak 8 Balorazio positiboa 
DBHko zikloan animatuko da 
irakasleen parte hartzea 
handitzeko. 

Emakumearen aurkako 
indarkeriaren aurkako eguna 

Zuzendaritza Andoaingo herria azaroak 26 Balorazio positiboa 
 

Aisialdi taldeko formakuntza Zuzendaria Andoaingo bailara Urtean zehar Parte hartzea handitu da. 
Eusko Jaularitzari eskaera egingo 
zaio plazak handitzeko. 
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4.3 Eskola Jasangarri ziurtagiria 
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5.1 IKT sariak 
 

IKASTOLAN JASOTAKO SARIAK 
 

IKT ARLOAN 
 
KLIK ETA KLIK 
 
 Diario Vascok antolatuta lehiaketan parte hartzen hasi ginen hasieratik, ikasleekin IKTetan eta talde lanean eta 
berrikuntza eta enprendizaia lantzeko aukera moduan. 
 
 Bigarren hezkuntzako ikasleekin parte hartzen genuen, 14-16 urte bitarteko ikasleekin. 
 
 Sari mordoa eskuratu genituen lehiaketak iraun zuen urte gutzietan: 
 
 2003-04 ikasturtean hasi eta 2011-12 ikasturtean izan zen azken edizioa. 9 edizioetatik azken sailkapeneko 
irabazleak 7 edizioetan izan ginen eta bigarren sailkatuak 2 edizioetan.  
 
 
KOSMODISEA 
 
 Kosmodisea lehiaketa Gipuzkoako Foru Aldundiak sortutako ekimena zen, bertan ere parte-hartze luzea egin 
genuen, ekintzailetasuna sustatzeko asmoz sortutako lehiaketa izanik. Bai bigarren hezkuntzan nola batxilergoan parte 
hartu genuen. 
 
 Sari ugari lortu genituen  parte hartutako urteetan. 
 
 2009-10 ikasturtean lortu genuen lehenengo saria, eta hurrengo ikasturteetan ere hainbat sari lortu genituen. 
Aipatu bigarren hezkuntzako sari guztiak eskuratu genituela 2011-12 ikasturtean, gure hiru taldeak lehenengo hiru 
tokietan amaitu baitzuten. 
 

 
LEHIAKETA SARIAK 

KLIK ETA KLIK 2003-04 – 1. SARIA 

2004-05 .- 1. SARIA 

2005-06 – 1. SARIA 

2006-07 – 1. SARIA 

2007-08 – 1. SARIA 

2008-09 – 2. SARIA 

2009-10 – 1. SARIA 

2010-11 – 1. SARIA 

2011-12 – 2. SARIA 

KOSMODISEA 2009-10 – 2. SARIA DBH 

2010-11 – 1. SARIA BATXILERGOA 

2011-12 – 1,2 ETA 3 SARIAK DBHN 

2012-13 – 1. SARIA BATXILERGOAN 
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5.2 IKT Ziurtagiria 
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6.1 Adierazleen helburuak ezartzeko irizpideak 
 
 

ADIERAZLE- HELBURUAK EZARTZEKO IRIZPIDEAK 

1.- Adierazle berriek (lehenengo aldiz neurtzen direnean) 7ko helburu balioa izango dute. ZTak eta prozesu kudeaketa 

taldeak baloratuko du, hori baino gehiagoko balio ezarri daitekeen edo ez. 

2- Lortutako adierazlearen balioa helburuaren azpitik dagoenean, horren arrazoiak aztertu eta ondoren hobekuntza 

ekintzak proposatuko dira, eta hurrengorako helburua mantendu egingo da, baldin eta ez bada ikusten helburua jaisteko 

arrazoi nabarmenik. 

3- Lortutako adierazlearen balioa jarritako helburuaren berdina edo altuagoa denean: 

- 0,25 edo alde handiagoa bada, lortutako balioarekin eta helburuarekin batazbestekoa egiten da. 

- 0,25 baino txikiagoa denean, hurrengo helburuaren balioa lortutako adierazle horren balioa izango da. 

4- Adierazle estrategikoek (AAK) marra gorri bat izango dute. 7tik behera Adierazle horrek alarma egoera izango du eta 

zuzendaritzak ekintzak gauzatuko ditu hobekuntzak eginaz. 

5- Beste adierazleekin, 7tik beherako emaitzak badituzte, nahiz eta helburua bete, adierazle baten emaitza hiru 

boladatan ia ez dela aldatzen ikusten denean, hobekuntza ekintzak planteatu behar dira eta ekintza horien arabera 

finkatuko da helburu berria. 

6- Kanpoko aldaketa dagoen kasuetan, gure adierazlea ez bada baliora iristen, ZTak azterketa egin ondoren, hala 

erabakitzen denean, hobekuntza ekintzak planteatuko dira epe ertainean balio horretara iristeko. 

7- Irizpide hauek adierazleen balioa 1-10 eskalan edo ehunekotan neurtzen direnean erabiliko ditugu. 

8- Kasu berezietan, ZT-ak azterketa egin ondoren aipatutako irizpideen gainetik beste batzuk jartzen erabaki lezake. 

9- Adierazlea konparaketaren azpitik dagoenean, horren arrazoiak aztertuko ditu kudeaketa taldeak. Hobekuntzak 

proposatuko dira. 

 


