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KUDEAKETA-GIDA IRAKURTZEKO ARGIBIDEAK 
Kudeaketa gida honek Talde Ebaluatzaileari TILIren kudeaketaren oinarriak erakusteko eginda dago. Gida, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren agertzen diren elementu eta azpi elementuen arabera sailkatuta 
dago. Gida hau aberasteko zenbait eranskin agertzen dira, eranskin hauek, erakundeak kudeaketaren eguneroko jardunean erabiltzen dituen dokumentuak (edo estraktuak) dira. Ondoren gida hau ulertzeko 
argibideak azaltzen dira: 

 

 

 

 Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

E.1 Estrategia zehazteko beharrezko informazioa nola kudeatzen den 

  ●   

 

 
 
 
 
TILIn aurrera eraman diren hobekuntza / berrikuntza nagusiak, elementu bakoitzaren amaieran agertzen dira taula eran. Taula, azpi-elementuka dago sailkatuta eta 
azkeneko urteak hartzen ditu barne.  
 
Azpielem. URTEA IKASKETA ITURRIA BERRIKUNTZA 

    

 
 
 

TILIk planteamendu bakoitzari erantzuna emateko aurrera eramaten dituen kudeaketa praktika ezberdinak. 

Dokumentu ezberdinen tituluak, aplikazioen izenak edo TILIren kudeaketan propio diren beste 

elementuak jasotzen dira. Bisitan ikusgai egongo dira eta kudeaketaren oinarri dira.  
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ERAKUNDEAREN AURKEZPENA 
0-Aurkezpena 
Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola (aurrerantzean, TILI), Lanbide 
Heziketako erakunde akonfesionala da, langileen kooperatiba legez 
antolaturik dagoena eta 2007. urtetik Euskal Herriko Ikastolen Elkartearen 
(EHIK)  baitan kokatzen dena. 
Bere izena ulertzeko XX. mendearen hasierara jo behar dugu, Bordeleko 
“Familia Santua” kongregazioko serorek, Tolosara etorri eta, San 
Frantzisko pasealekuko eremu batean eskola bat eraiki zutenean, “La 
Inmaculada Concepción” izenez. 
Urte horretan batxilergoa erakusten zen arren, 1975. urtean eskolak 
titulartasuna aldatzen du eta mojetatik gurasoen eskuetara igarotzen da, 
gurasoen kooperatiba bezala antolatuz. 
1995. urtean, seroren kongregazioak ikastetxea kokatua zegoen lur 
eremua saldu zuten eta eskola orain dagoen kokagunera (Tolosako 
Kondeko Aldapa, 5 zenb.) lekualdatu zen. Urte hauetan, Langai 
Institutuaren laguntzaile bihurtu zen eta irakaskuntza ez-arautuaren 
(langabetuarentzat eta etengabeko formazioa) ateak ireki ziren. 
2004. urtean gurasoen ordezkaritzaz arduratzen zen Zuzendaritza Taldeak 
bere eginbeharra bertan bera bat-batean utzi eta eskola aginterik gabe 
geratu zen. Egoera zail horretan, eskolako langileek, eskuan zeukaten 
heziketa proiektuak etorkizuna zuela jabeturik, gurasoekin negoziaketan 
jarri eta titulartasuna aldatuz, langileen kooperatiba gisa antolatzen dira.  
Une horretatik aurrera eskolak jasango duen aldaketa sakona eta 
etengabea da. Alde batetik, eta EFQM kudeaketa ereduari jarraituz, gure 
jarduera prozesuen bitartez kudeatzeko erabakia hartzen da langile guztien 
artean. Bestetik, erakundearen hedapena Irakaskuntza arautuan nahiz ez-
arautuan garatzen da, heziketa-ziklo berriak ezarriz zein INEM eta 
Diputazioa erakundeen diru-laguntzaz langabetuei eta langileei 
antolaturiko ikastaroak eskainiz. 
2007. urtean eta TILIko langileek lanbide-heziketa euskaldun baten aldeko 
konpromisoarekin bat eginez, batzarkideek Euskal Herriko Ikastolen 
elkartearen partaide bihurtzeko erabakia hartu genuen. 

 
Egun, TILI, era demokratiko eta horizontalean antolaturik dago. 
Kooperatibako batzarkideek Errektore Kontseiluko kideak izendatzen 
dituzte eta hauek ikastolako Zuzendaritza Taldeko kideak aukeratzen 
dituzte, azkenean, ikastolako langileen batzarrak onartzen dituelarik.  

 
Aurten, 27 langile gara TILI osatzen dugunok, 21 irakasle eta 6 ez 
irakasle. 
  
1-Produktuak/Zerbitzuak eta Bezeroak 

 
TILIk eskaintzen duen formazioa bi bloke nagusietan bereizten da: 
hasierako formazioa (goi- eta erdi-mailako ikasketa zikloak) eta bizitzan 
zeharreko ikaskuntza bermatzeko etengabeko lanbide-heziketa 
(profesionaltasun ziurtagiriak eta akreditazioak), guztiak ere osasun eta 
gizarte arloan espezializatuak.   
Goi- eta erdi-mailako zikloetako bezeroak hezkuntza-sistemak 
ezartzen duen ibilbideko ikasleak eta horien familiak dira, behin DBH 
edota batxilergoa amaiturik ikasten jarraitu nahi dutenak (edota 
ikastera itzuli nahi duten helduak). Etengabeko formazioko bezeroak, 
langile zein langabetuak izan daitezke, Lanbide eta Hobetuz 
erakundeek antolatutako ikastaroak eskaintzeko onetsitako zentroa 
baikara, ikastaro propioak diseinatzeaz gain. Gure ikuspegian 
bezerotzat hartzen ditugu, baita ere, gure jardunaren azken 
hartzaileak, osasun zein gizarte arloko enpresa publiko zein pribatuak. 
Bezero dira beraiekin lan egingo duten etorkizuneko profesionalak 
prestatzen ditugulako, eta baita gure hezkuntza-prozesuan, gero eta 
gehiago, aliatu ditugulako.  
Ikasketa arautuan, guztira, 316 ikasle ditugu. Goi-mailan osasun 
arloko 2 ziklo eskaintzen ditugu, eta gizarte arloko ziklo bat. Erdi-
mailan osasun arloko 2 ziklo eskaintzen dira eta gizarte arloko 

beste bat. Etengabeko formazioan aurten 300 ikasle izan ditugu 
oraingoz eta bataz beste 21-22 ikastaro antolatzen dira. 
 

PRODUKTUA 
/ ZERBITZUA 

BEZERO NAGUSIENAK 

Goi-maila 

Gizarteratzeko teknikaria. 
Diagnosi-irudiko eta medikuntza 

nuklearreko teknikaria. 
Osasun-dokumentazioko eta 
administrazioko teknikaria. 

Erdi-maila 

Mendekotasun egoeran dauden 
pertsonei arreta egiteko teknikaria. 

Erizaintza laguntzailea. 
Farmazia eta Parafarmaziako 

laguntzailea. 

Etengabeko 
formazioa 

21-22 formazio 

 
Kontzertu osoa ez dugunez, ezinbestekoa dugu gelak ratio 
maximoetan betetzea, matrikuletatik lortutako dirua beharrezkoa 
baitugu aurrera jarraitzeko. Horregatik, eskainitako zerbitzuen 
egokitasuna eta kalitatea ezinbestekoak ditugu, bezeroak erakarri eta 
enpresen beharrak asebete ahal izateko.  



Aurkezpena                      2 
    

Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola (TILI)    Kudeaketa Aurreratuaren-Gida      2019            

 
 
2-Merkatua / Lehiakideak / Ingurunea 
TILIk Hezkuntzaren sektorean burutzen du bere jarduera, Lanbide 
Heziketan zehazki, osasun eta gizarte arloko formazioa eskainiz, hasierako 
formazioan eta etengabeko prestakuntzan. 
Tradizioz industria sektoreak du indarra EAEn eta erakundeen aldetik 
formazio arlo hori sustatu izan da baliabide ekonomiko eta materialei 
dagokienez. Baina azken urteotan laneratze-tasek zein Europako 
jarraibideek gizarte eta osasun arloko ezagutzei indarra eman die, eta 
populazioaren zahartzearekin batera, arlo sozialeko merkatu-hobia 
zabaltzen laguntzen dute. Etorkizunera begira, beraz, gurekin formatutako 
profesionalen garrantzia handia izango da.  
Gizarte eta osasun arloan tradizio eta ibilbidea dugun ikastetxeok abantaila 
dugu momentu honetan, inguruko enpresekin ditugun harreman estu eta 
lan arloko ezagutzei esker. Osasun arloan erreferenteak gara EAE mailan, 
arlo horretako ikasketak ez baitute eskaintza zabala (goi-mailako zikloetan 
Gipuzkoan eskaintza bakarra gara, eta erdi-mailako zikloetan hiru ikastetxe 
gehiago daude) eta ospitale-ehunarekin gertuko harremana dugulako. 
Gizarte arloan, lehiakortasuna handiagoa da, Gizarteratze eta 
Mendekotasuna duten pertsonei arreta emateko teknikarien ikasketa 
berdinak eskaintzen dituzten ikastetxeak inguruan bai baititugu: Leizaran 
BHI, Nazaret BHIP eta Plaiaundi BHI Gizarteratze teknikariaren aldetik, eta 
Easo LHII eta Goierri BHIP Mendekotasun egoeran dauden pertsonei 
arreta emateko teknikari aldetik. Hala ere, gure arloan metodologia 
aldaketan aitzindariak izanik eta enpresekin proiektuak aurrera eramanez, 
izena dugu lehiakideen artean.  
 
 

3-Pertsonak eta Lidergoa 
Pertsonak dira gure lanaren ardatza, eta ikastola bezala dugun 
izaeraren barne, euskal kulturarekin konprometitutako pertsonak, 
pertsona autonomo eta kritikoak eta etengabeko ikaskuntzaren 
aldekoak izan daitezen nahi dugu. Gure izaera kooperatiboarekin, eta 
bezero eta gizartearekin konprometitutako pertsonak ditugu, eta horien 
gertutasuna eta ezagutza profesionala dira gure bezeroek ongien 
baloratutako arloetako bi. 
 
Azken estrategiara arte, Pertsonen Jarduera Ebaluaketa eta KEG izan 
ditugu konpetentzia profesionalak ebaluatzeko eta maila pertsonaleko 
hobekuntzak ezartzeko tresnak. Osasun arloko prebentzio-plana ere 
bagenuen. Estrategia honetan, ikusmira helburu berriei erantzunez, 
pertsona eredu berri bat definitu dugu, eta dagozkion ezaugarriak 
identifikatu ditugu, osasunaren prebentzioa integratuz. Eredu horrek 
barne hartzen ditu pertsonaren trebetasun profesionalak, baina baita 
bizi-proiektuaren garapena eta osasun arloko zaintza ere, kontziliazioa 
eta genero berdintasuna ahaztu gabe. Ezagutzen kudeaketa planak 
ere pertsonen garapen profesionala sustatzen laguntzen du. 
 
TILIko lidergoak, zuzendaritzatik irakasleriara, burua, bihotza eta eskua 
izan behar ditu. Leloa hori izanik, estrategia honetarako lidergoaren 
ezaugarriak identifikatu dira, baita horiek neurtzeko tresnak ere, gero 
hobekuntza pertsonalak ezarri ahal izateko. Ekipoetan lan egiten dugu 
TILIn, eta lidergoak ere horrela funtzionatu behar du, ekipo horiek 
lidergoaren ahalik eta ezaugarri gehien izateko antolatuz.  
Zuzendaritza-taldeak errendimendu altuko lidergoa izan behar du:  
hautematea, etorkizuna eta aukeren prototipogintzan oinarritutako 
ikuspuntu batekin lan egin beharko du etorriko diren beharrei aurre 
hartu eta ikastola izatea nahi duen horretara gidatuko badu. 
 
4-Gizartea 
Gure ikastolak, Tolosako herrian kokatuta egonik, eraginak ditu 
inguruan eta gizartearen eragina jasotzen du. Gure ikastola kokatzen 
den auzunea ere kontuan hartzen dugu, jardueraren ondorioz ahalik 
eta eragozpen gutxien sortzea gure helburua izanik. Horretarako, 
sentsibilizazio eta garbiketa-brigaden bidez ingurunea txukun 
mantendu eta ekintza batzuk auzora irekitzeko erabakiak hartu ditugu. 
Ingurumenarekiko konpromisoa ere badugu eta Agenda 21 
jasangarritasunaren aldeko hezkuntza-estrategian parte hartzen dugu 
ikasle guztiekin, ekodelegatua izendatzen dugu geletan, eta 
konpromisoaren formalizazio aldera, ISO 14001 ziurtagiria eskuratu 
genuen 2015ean. Kotxeak partekatzearen aldeko apustua egiten dugu 
ikastolan, bai ingurumenean eta bai auzoan eraginak minimizatzeko.  

Herriko pertsona edota erakundeek dituzten beharrei erantzuna 
emateko era sistematikoan antolatutako boluntariotza-sarea dugu 
ikastolan. Sare horrek, euskararen erabilpena eta euskal kulturaren 
sustapenerako ekintzetan parte hartzea ere biltzen du, gure 
gizartearen ondasun kulturala babestu nahian.  
Era berean, arazo globalei erantzuna eman nahian boluntariotza zein 
diru-laguntzen bidez Gobernuz Kanpoko Erakunde anitzekin 
kolaboratzen dugu, esaterako, errefuxiatuen babesean. 
Ikasle zein irakasleak genero berdintasunaren inguruan 
sentsibilizatzen saiatzen gara ikastolan. Berdintasun-plana izateaz 
gain, irakasleak formazioetan parte hartu dezaten saiatzen gara eta 
esaterako aurten, Tolosaldeako ikasleekin batera, ekintzailetasuna 
eta generoaren inguruko ekitaldi bat eraman genuen aurrera, non 
berdintasunaren aldeko logo bat sortu zuten ikasleek eta mahai 
inguru bat egin zen. 
 
5-Berrikuntza  
Berrikuntzan erreferente izatea TILIren IHtako bat da, eta esan 
daiteke berrikuntzaren kultura ezarri dela ikastolan eta hori gure 
ikurretako bat dela. Prozesu bezala hasi zena, eta gero prozesu 
bakoitzean integratu zena, gaur egun zeharka aplikatzen saiatzen 
gara, langile guztiak izanik berrikuntzaren ardura dugunok. 
Honetarako, gakoa izan da errutina sortzaileetan lanean jardutea, 
pertsonak bizitzako arlo guztietan berrikuntzak aplikatzeko ohiturak 
sortzeko trebatuz. Errutina horiek sistematizatu egin ziren eta horrek 
marko mentalaren aldaketa ekarri du gurera. Behaketa fasea 
klaustroan barneraturik, gaur egun, bi talde nagusitan kudeatzen dira 
berrikuntza proiektuak (portafolioa): ikasketa-zerbitzuen taldea eta 
proiektu estrategikoena (proiektu taldeak kudeatua). Proiektu taldea 
arduratzen da ustiaketa faseaz.  
Berrikuntza kudeatzeko bide horrek zerbait frogatu badigu, proiektu 
berritzaile gehiago sortzen direla eta ustiaketa mailan aurrera-pausu 
nabarmenak eman direla da. 6 proiektu ditugu behaketa fasean, 14 
proiektu portafolioan, eta 4 proiektu ustiaketan. 
Badira 10 urte TILI berrikuntza metodologikoen arloan formazioa 
jasotzen eta hori geletan aplikatzen hasi zela. Ezagutza horiek 
guztiekin eta bertako pertsonen talentuari esker, eredu metodologiko 
propio bat sortu dugu ikastolan: erronken metodologiatik harat doan 
eredu berri bat. Gainera, ikaslearen profil berria ere sortu da, eta horri 
erantzuna emateko, beste berrikuntza bat txertatuko da 2019-20 
ikasturtean: RIEDUSIS. Gizartea eraldatuko duten pertsonak hezi 
nahi ditugu TILIn, eta horretarako gure baliabide eta metodologia 
pedagogikoak egokituko ditugu Gizarte Integrazioan martxan jarriko 
den proiektu pilotu batean.   
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6-Bikaintasunarekiko bidea 
2004. urtean zuzendaritza talde berriak ikastolaren gidaritza hartu zuenean 
hasi zen TILIren ebaluazioaren kultura eta bikaintasunerako bidea. 
Kudeaketa-sistema bat ezarri zen, EFQM eredua jarraituz. Etengabeko 
hobekuntza ikastolak aurrera egiteko oinarrizkotzat hartzen du 
zuzendaritza taldeak, eta ebaluazioaren kultura hori langileria guztian 
zabaltzen saiatzen da, irakaskuntza zein irakaskuntzatik kanpoko langile 
gehienak kudeaketa sistemako prozesu edo lan taldeetan ardurak 
dituztelarik. Arduren kudeaketa autonomoa da, zuzendaritza taldeak 
jarraipena egiten duelarik. 
Lortutako ziurtagiri edota aintzatespen nagusiak:  

URTEA ZIURTAGIRIAK/AINTZATESPENAK 

2008 EFQM ereduan ZILARREZKO Q 

2010 HOBBIDEn sartu 

2011 EKOSCAN 

2012 ISO 9001:2008 

2015 ISO 14001:2004 

2016 OHSAS 18001:2007 

2018 ISO 9001:2018 

2018 ISO 14001:2015 

2019 ISO 45001:2018 

 
7-Aliatuak / Hornitzaileak 
TILIn aliatuak dira enpresa, erakunde, eta instituzioak gure Xedean 
inplikatzen direnak eta gure ikusmira helburuak lortzen inplikatzen direnak.  

 

Ikusmira Helburua Aliatu/ Hornitzaile klabeak 

Jasangarritasun ekonomiko eta 
soziala oinarri, emaitza 
ekonomikoak hobetzea. 

Hezkuntza, Koro Azpilikueta, 
Ikastolen elkartea, Euskalit 

Gure aliatuak diren enpresak 
erreferentzia iturri izanik, lan 
munduratzea hobetzea 

Osakidetza, Asunción, 
Onkologikoa, Gautena, Gureak, 
Katea Legaia, Fundación 
Goyeneche 

Berrikuntza, metodologia eta 
kudeaketan erreferente izatea. 

Ikastolen elkartea, Riedusis, 
Mondragon unibertsitatea eta 
Tknika 

Berrikuntza eta ikerkuntza 
proiektuetan enpresekin elkarlana 
sakontzea. 

Tknika, Deneb, Cic Ciomagune, 
Onkologikoa, Katea Legaia, 
Euskalit 

Proiekzio internazionala izatea. Tknika, Lycée Privé Jospeh 
Roussell, Belgika, Social.-Og 
Sundhedsskolen, Moretus Ekeren 

Pertsonen garapen integrala: 
generoa eta berdintasuna ardatz 
izanik, gizarte beharretan ikasleak 
inplikatzea. 

Riedusis, Emakunde, auzoa, udala, 
Agenda 21, ...Agipad, Matia 
Fundazioa, SOS Arrazakeria, 
Eusko Jaurlaritza 

Gelak betetzea eta ikasle 
motibatuak izatea. 

Hezkuntza, Ikastolen elkartea, 
Mondragon unibertsitatea 

Gure bezeroen asetze-maila 
hobetzea. 

Osakidetza, Asunción, 
Onkologikoa, Gautena, Gureak, 
Katea Legaia, Fundación 
Goyeneche 

 
8-Erronka estrategikoak 
2017-21 estrategian TILIren xedea, Kudeaketa Sistema 
Aurreratuan oinarriturik, metodologia aktiboak erabiliz, kalitateazko 
prestakuntza berritzailea eskaintzea da, gure gizarteak eta 
inguruko enpresek eskatzen dituzten konpetentzien eskuratzea 
ziurtatzeko. Osasun eta Gizarte Zerbitzu arloko enpresekin 
proiektuetan elkar lanean arituz gure ikasleek lan munduan izango 
duten arrakasta bermatu nahi dugu, sortzeko ekimena eta 

ikerkuntzarako grina sustatuz, pertsonen etengabeko formazioa eta 
horren izaera integrala bilatzen ditugu.  
TILIn euskara oinarri duten ikasle eleanitzak hezi nahi ditugu, gure 
euskal-kulturan erroturik, nazioartekotasun izaera garatzen dutenak. 
Konpetentzia digitaletan ere trebatu nahi ditugu teknologia berritzaileak 
erabiliz, baina beti ere jasangarritasuna (ingurumenarena zein 
ekonomikoa) kontuan hartuz. Horretarako, irakasleri konprometitua 
dugu, eta irakasleri horren segurtasuna eta osasuna bermatzeko 
araudiak betetzen ditugu. 
Irakasleria eta ikasleriaren arteko harreman zintzo eta zuzenak dira 
TILIk duen balio nagusienetako bat. Berdintasun printzipioetan 
oinarriturik, pertsona bere osotasunean hartzen duen formazio 
integrala eskaintzen dugu. Bestalde, osasun eta gizarte arloan 
esperientzia duen zentroa gara, eta enpresa-aliantza eta erakunde 
laguntzaileez osaturiko sare zabal bat sortua dugu. Berrikuntza eta 
ikerkuntzaren aldeko langileria gazte baten hazkuntza pertsonal eta 
profesionala sustatzen duen lidergo konprometitu baten gidaritzarekin 
kooperatibismoaren balioak sustatuz jarduten dugu lanean.  
Kudeaketa sistema sendo bat izateak Gipuzkoa mailako ikastetxe 
aurreratuen artean kokatzen gaitu. Kalitate ziurtagiriek eta aldaketa 
metodologikoan aitzindari izateak merkatuan lehiakor egiten gaituzte. 
Bertako eta atzerriko ikastetxeak gu ezagutzera etortzen dira, eta 
aholkularitza zerbitzuak indarra hartu du. Etorkizunari aurre hartzen 
dion lidergo talde bat izatea eta IH hausnartuak eta garbiak izatea 
klabeak dira arrakasta honetan; zuzendaritzak merkatuaren beharrei 
erantzunez egokiak diren ziklo eta formazioen alde apustu egiten jakin 
izan du, ikastolaren ezagutza eta esperientzia arloak mantenduz. Hala 
ere, helburu horiek lortzea ezinezkoa izango litzateke ikastolan eta 
proiektuan sinesten duen lan-talde konprometitu bat gabe.  
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Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

E.1 ESTRATEGIA ZEHAZTEKO BEHARREZKOA DEN INFORMAZIOA NOLA KUDEATZEN DUGUN 

1 

Gure erakundean “interes-
talde” garrantzitsuenak 
zeintzuk diren zehaztu eta 
haien egungo eta 
etorkizunerako premiak eta 
itxaropenak identifikatu 

● Lehenengo PEan (2004-2008) identifikatu ziren lehenengo aldiz zeintzuk ziren gure ITak eta zeintzuk bere P&I-ak. Horrez geroztik HE 
guztietan berrikusketa egin diogu gai honi. Egin genuen azkeneko HEan (2017-18) gure ITak bi multzoetan sailkatu genituen: batetik, 
ikusmirakoak (ikasleak eta enpresak), gure IHetan inpaktu zuzena eragiten dutenak, eta bestetik, laguntzaileak, inpaktu hori TILIrentzat 
ahalik eta emankorrena izan dadin laguntzen dutenak.  

● Interesgarria den informazio hau nola jaso eta aztertzen den asko hobetu da azken urteetan. Lehen dena EST prozesutik kudeatzen 
zen, baina duela hiru urtetik hona prozesu eta LE guztiek dute gure ITen informazioa jasotzeko eta aztertzeko ardura. Informazio gehien 
jasotzen duen prozesua EST prozesua denez, prozesu honetatik gainontzeko prozesuetara hedatzen da dagokien informazioa. 

● Gure ITen informazioa jasotzeko erabiltzen ditugun tresnak: inkestak, elkarrizketak, iradokizun-buzoia, bilerak, harreman zuzenak… 
Marka-irudia eta gure ikusmirako ITtatik informazio zuzena eta estrategiarekin loturik dagoena jasotzeko asmoz focus group tresna 
erabili dugu. Ziklo guztietako arduradunak inguruko enpresa erreferenteetako arduradunekin biltzen dira ikasturte bakoitzean. 

● Ikasleekin badugu informazioa lortzeko beste modu bat. Gure ikastolara hurbiltzen direnean zeintzuk diren beren P&I-ak galdetzen 
zaie. Informazio hori, guztiz estrategikoa delako, gure UKP-ek jaso eta artatzen dute. Plan guztiak burutu ondoren beren itxaropenak 
bete egin diren ala ez galdetzen zaie urtero. Horrela, Informazio sistema honen eraginkortasuna neurtu dezakegu. 

E.1.1. 
(Interes taldeak) 

E.1.2. 
(ITen P&I) 

Focus groups 
EST Prozesua 

2 

Gure erakundean eragina 
izan dezaketen interes-
taldeen helburu eta proiektu 
estrategikoak zeintzuk diren 
jakin 

● “Errutina sortzaileak” tresna gure erakundean uztartu genuen unetik, eta bere arloan erreferenteak diren zenbait erakunde eta  
enpresekin (Diputazioa, Udala, Osakidetza, Deneb Medical, Onkologikoa, Cic Biomagune…) dugun harreman estua aprobetxatuz, 
beren proiektuei buruzko informazioa jaso dugu eta ikerkuntza eta berrikuntza proiektuak beraiekin batera aurrera atera ditugu. 
Proiektuen zerrenda luzea den arren, adibide bezala aipatu nahi dugu, aukeratuak izan garela, Gipuzkoako beste erakundeekin batera 
elkarrekin lan eginez, Diputazioak datozen urteetan gure herrialdearentzat guztiz estrategikoa duen ADINBERRI programaren barruan 
dagoen TELEADIN proiektua aurrera ateratzeko. 

● LHko ikastoletako zuzendarien mintegietan (ZUMIN) - gure ikastolako zuzendaria ZUMINgo koordinatzailea da - EJko Hezkuntzako 
Sailburuordetzaren plan estrategikoak aztertu eta ebaluatu egiten dira. 

● Urtero eta PERT prozesuaren ardurapean, gure langileekin Jarduera Ebaluaketa burutzen dugu eta, horren ondorioz,  gure langileen 
asmoak eta helburuak ezagutzen ditugu, eta langile bakoitzarekin bere HPI-a adosten dugu.  

E.1.3. 
(Teleadin) 

E.1.4. 
(Konpetentzien 

eskema) 
Inkestak 

Focus groups 
Errutina sortzaileak 

ADINBERRI 
PERT Prozesua 

3 

Informazio-iturri 
garrantzitsuak identifikatu: 
egungo egoera eta bezero 
edota merkatuen joerak, 
teknologiak, lehiakideen 
estrategiak, erakunde 
hornitzaileak, legeria... 

● HEan sistematizatuta dugu informazio iturriak, informazioaren bilaketaren prozedura, honen analisia eta konklusioen txostena. 
● Informazio estrategikoa jatorri ezberdinetatik lortzen dugu: gure Zuzendaria (EST prozesuko jabea) LHko ikastolen zuzendarien 

mintegietako partaidea da eta TILIko irakasle askok hezkuntza foro askotan parte hartzen dute (Tknika, Erkide, Berritzegune…). 
Ikastolan ezarri dugun berrikuntza-sistemaren egituraren baitan, Behatokia dugu, eta saretan eta foro digitaletan mugitzen diren azken 
berriak jasotzen ditugu. Bestalde, azken urte hauetan, asko dira gure herrialdetik kanpora egindako bidaiak eta sortutako 
benchmarking-ak (Katalunia, Madril, Belgika, Danimarka, Finlandia, Kanada, Lisboa, Le Mans, Gales…). 

● RIS, Osasun eta Gizarte arloko jardunaldietan parte hartzen dugu. Lortutako informazio guztia gure HEan erabiltzen da. 

 
E.1.5 

(Informazio bilketa) 
Hausnarketa 
estrategikoa 

Berrikuntza-sistema 
(behatokia) 

4 

Informazio garrantzitsua 
identifikatu, eremu 
estrategikoan eta 
negozioaren eremuan zer 
arrisku eta aukera egon 
daitekeen jakiteko: 
demografikoak, ekonomikoak, 
teknologikoak 

● Prozesu bileretan (urtean bitan), zuzendaritza bileretan (bi hilean behin), zikloko bileretan, urteko berrikusketetan (Aste Santua eta 
Eguberrian) eta bestalde, uztailean urteko plana egin aurretik eta HEan aztertzen da informazio guztia. 

● Parte hartzen dugun bilerak:  Adinberri, Tknika, Ikastolen Elkartea, ICOT, federazio bilerak, kongresuak, atzerrira bidaiak… 
● Informazio estrategikoa: datu demografikoak, lan munduratze datak, osasuneko proiektu estrategikoak, Eusko Jaurlaritzako estrategia 

ildoak, gizarte arloko norabideak, diputazioaren apustu estrategikoak osasun eta gizarte arloan, aliatuen proiektuak, norabide 
internazionalak gure esparrutan, datu ekonomikoak… lortu eta kudeatzen ditugu, definitutako prozedura jarraituz. 

 
Hausnarketa 
estrategikoa 
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5 

Gure erakundearen 
gaitasunak, errendimendu 
operatiboa eta lortutako 
emaitzak aztertu, bai eta gure 
lehiakide eta baliagarriak izan 
daitezkeen beste erakunde 
batzuenak 

● Hausnarketa estrategikoko informazioa AMIA estrategiko batean islatzen dugu. 2 mailatako AMIA ditugu: estrategikoa -goi mailakoa 
eta ikusmira helburuei lotua urtero berrikusten dena- eta prozesuetako AMIAk. 

● Gure estrategia modu egokian hedatzen ari dela ziurtatzeko, ZTak, Eguberrietan eta Aste Santuan, bi jarraipen eta tarteko azterketa 
egiten dizkio AKIko behin behineko emaitzak erabiliz.    

● Bestalde, Prozesuak eta Lan ekipoak hilero biltzen dira beren planei (UKP, Arriskuen eta aukeren plana, Komunikazio plana…) eta 
helburuei jarraipena egiteko eta beharrezkoa bada, neurri zuzentzaileak hartzeko. 

● ZTa astero biltzen da Plan guzti horiek ondo hedatzen ari direla ziurtatzeko eta, okerren bat topatuz gero, beharrezko neurri 
zuzentzaileak uztartzeko prozesuen arduradunekin batera. 

E.1.6 
(Aginte koadroa) 

E.1.7 
(Informazioaren 

hausnarketa) 
AMIAk (estrategikoa 
eta prozesutakoak) 

6 

Informazio estrategiko hori 
nola lortzen, analizatzen, 
lehenesten eta banatzen 
dugun ezarri, eta nola 
mantentzen dugun 
eguneratuta 

● Informazio estrategikoa lortzeko eta analizatzeko definitutako prozedura jarraitzen dugu eta aztertzeko eta lehenesteko AMIA tresna 
erabiltzen dugu (AMIA estrategikoa eta prozesuetako AMIA).  

● Informazio bilketa eguneratua prozesuetatik ziurtatzen dugu, prozesuak bere interes taldeekin kontaktuak dituenez. Bere prozesuko 
helburuak aurrera ateratzeko markatu diren estrategia inguruan informazioa biltzeaz gain, prozesua elikatuko duten helburua eta 
hobekuntza aukerak identifikatuko ditu. Prozesu ekipoa arduratuko da elikatze horretaz, eta Driven prozesu-fitxan ipiniko du (horrela 
eskuragarri geratzen da). Urtean zehar 2 geldiune egiten dira, eta ekainean beste bat, jasotako informazioa aztertu eta ondorioak 
ateratzeko. 

E.1.8 
(Informazio bilketa) 

Prozesu-fitxa 
AMIA EST 
AMIA HI 

 

E.2 ESTRATEGIA NOLA HAUSNARTZEN ETA EZARTZEN DUGUN 

1 

Prozesu edota metodo bat 
zehaztu, hausnarketa 
estrategikoa egiteko; 
horretan, interes-talde 
garrantzitsuenek 
parte har dezaten bultzatuko 
da (garrantziaren arabera) 

● EST prozesuak kudeatzen du lau urteetan behin egiten dugun HE. Lehena, 2004an egin genuen eta horrez geroztik beste 3 HE egin 
ditugu. HE bakoitzean prozedurari dagokionez aldaketak eta hobekuntzak izan ditugun arren, berrikuntza sakonena eta eraginkorrena 
azken HEan jasan dugu ZTeko kideek jaso zuten Euskalitek antolatutako ikastaro bati esker. Definitutako metodoa pausu hauetan 
laburbildu daiteke: 1-TILIren kokapena: Misioa berrikusi; 2-Informazioaren azterketa eta diagnostikoa: Barne analisia eta Kanpo 
analisia. AMIAren diseinua; 3-Ikusmiraren definizioa: Ikusmira Helburuak; 4-Estrategiaren hedapena: AKI eta kudeaketa plana. 

● Azken HEn, IT guztien kolaborazioa eduki genuen (TILIko langile guztiek parte hartu zuten), eta bereziki, ikasleen eta gure aliantzak 
diren enpresen kolaborazioa. 

E.2.1 
(HE) 
E.2.2 

(AMIA) 
Aginte koadroak 

2 

Gure erakundearen epe 
luzerako elementu 
garrantzitsuenak identifikatu 
(misioa, ikuspegia, balioak, 
printzipio etikoak, politikak, 
gobernantza eta abar) 

● Gure HEaren ondorio bezala epe luzerako elementu garrantzitsuenak, xedea eta ikusmira, zehazten ditugu. Elementu hauen sorreran 
eta ezarpenean langile guztiek parte hartzen dugulako, denok beraiekin bat egiten dugu.  

● 2014an, eta PERT prozesuko jabeak jasotako mintegi baten ondorioz, TILIko langileen kooperatibaren batzar orokorrak kodigo etikoa 
adostu zuen. Dokumentu honek dituen puntuak betetzeko konpromisoa hartu genuen langile guztiek. Dokumentu hau jakinarazten zaie 
langile berriei eta langileei egiten zaien jarduera ebaluaketan, langilearen kodigoaren inguruko datuak jasotzen dira eta bere betetze 
maila neurtzen da, behar denean hobekuntzak planteatzen direlarik. 

Kodigo etikoa 
Xedea eta Ikusmira 

3 

Helburu estrategikoak edo 
epe luzerakoak zehaztu, 
interes-talde guztien beharrak 
eta espektatibak 
orekatuz. Horiek lortzeko 
testuinguru eta alternatiba 
estrategikoak aztertu kausa-
ondorio erlazioak identifikatuz 

● HEaren azken emaitza Plan estrategikoa da, bere ikusmira helburu (8 IH) eta helburu estrategikoekin. Guztira 19 HE dira eta gure IT 
guztien beharrak eta espektatibak kontutan hartu dira estrategia planifikatzerakoan (7 HE ikasleei dagozkie, 5 enpresei,  5 gizarteari 
eta  2 pertsonei). Ikusmira helburu eta helburu estrategikoen kausa-ondorioak zehaztu ditugu. 

● 2015an sortu genuen kudeaketa egitura berrian, besteak beste, bi lan ekipo sortu genituen, Ikasketa Zerbitzuak eta Nazioartekotasuna. 
Batak zein besteak, eszenatoki berriak ireki dizkigu eta horren ondorioz asko dira harrezkeroztik aurrera ateratzen ari garen esparru 
ezberdineko proiektuak: ikerkuntza proiektuak, boluntariotza proiektuak, eleaniztasun proiektuak...gure inpaktua inguruarekiko asko 
hobetu delarik. 

E.2.3 
(Estrategia mapa) 

4 

Negozio-eredua eta balio-
proposamenak zehaztu, 
merkatu-segmentuetarako, 
produktuetarako, 
zerbitzuetarako... 

● TILIk negozio eta antolamendu eredua aspaldidanik dauka sistematizaturik. 8 ikusmira helburu ditugu eta 19 helburu estrategiko. Hauek 
gure PE osatzen dute eta bere betetze maila ziurtatzeko HE hauek prozesuetatik eta lan ekipoetatik kudeatzen dira.  

● Gure balio-proposamenak gure estrategia gauzatzeko garatzen ditugun proiektuak eta ekimenak dira. Proiektu horiek arlo ezberdinak 
hartzen dituzte: nazioartea, ikerkuntza, aholkularitza, osasun sustapena, gizarteratze eta ekintzailetasun proiektuak. Baita euskararen 
aldeko, ingurumenaren babesaren aldeko eta genero berdintasunaren aldeko ekimenak ere. Proiektu horietako bakoitza IT bati lotuta 
dago eta identifikatutako itxaropenak betetzea du helburu. 

Estrategia mapa 
Ikasketa-zerbitzuak 
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5 

Epe luzerako eta epe 
laburrerako helburuak eta 
estrategiak zehaztu, kausa-
ondorio erlazioak identifikatuz 

● Epe luzerako helburuak (PEan daudenak) epe laburrerako helburu bihurtzen dira (UKPan dauden azken ekintzak). Ekintza horien 
artean zeintzuk diren premiazkoak (derrigorrez egin beharrekoak HEa betetzeko) ZTak erabakitzen du lehenik eta prozesuek adosten 
dute gero. Prozesu eta lan ekipo guztiek “Azken balorazioa” izena duen dokumentuaren bitartez, urtean lortutako emaitzen azterketa 
egiten dute, behar denean hobekuntzak planteatuz eta ekintzen eta emaitzen arteko kausa-ondorioa aztertuz. Bestalde, prozesu eta 
lan ekipo guztiek “Hobekuntzak” izena duen orri bat daukate, zeinean hartutako hobekuntza ekintza guztien eraginkortasuna neurtzen 
den, horrekin batera kausa-ondorioa ere neurtzen delarik. 

E.2.4 
(Azken balorazioa) 

Hobekuntzak 

6 

Arrisku estrategiko eta 
negozio-arrisku 
posibleetarako jarduerak 
planifikatu 

● 2017. urtean egin genuen azken HEan eta, AMIA aztertu ondoren, gure helburu estrategikoak lortzeko topa genitzakeen arriskuak 
identifikatu genituen. Arrisku horiek guztiak ekidin edo gutxietsi egingo genituela ziurtatzeko prozesuetara eta lan ekipoetara hedatu 
genituen, eta bertan arriskuei dagozkien ekintzak zehaztu ziren eta plan horiei aldiro jarraipena egiten zaie. 

E.2.5 
(Arriskuak eta 

aukerak) 

E.3 ESTRATEGIA NOLA HEDATZEN DUGUN 

1 

Estrategia behar bezala 
hedatzeko antolamendu-
eredua zehaztu (sailka, 
prozesuka, proiektuka, 
taldeka, mini-konpainiaka, 
ikuspegi matrizialarekin…), 
erakundearen misio, ikuspegi 
eta balioekin bat datorrena 

● Gure antolamendu-ereduak hobekuntzak jaso ditu eta 2015an, La Salle Berrozpeko kudeaketa arduradunarekin egindako 
benchmarking baten ondorioz, gure prozesu-mapa guztiz aldatzen da eta ordutik prozesuez gain, lan ekipoak erantsi ditugu gure 
kudeaketa estilora eta egiturara, eta aldaketa oso emankorra izan dela esan dezakegu. 

● Gaur esan dezakegu TILIk duen kudeaketa egitura oso arina eta sinplea dela: 8 prozesu eta 4 lan ekipo. Denek jasotzen dituzte ZTtik 
UKPan landu behar dituzten urteko helburu estrategikoak. Hortik aurrera, beste helburu estrategikoak, beharrezkoak ikusten dituzten 
ekintzak edo adierazle berriak sortzeko autonomia osoa dute. 

● Etengabeko hobekuntzaren kultura erabat hedatua dago gure ikastolan eta PDCA zikloa esparru guztietan erabiltzen da: estrategia eta 
kudeaketa planak, bestelako planak (tutoretza, lantokiko prestakuntza…), barne eta kanpo auditoretzak, autoebaluaketak, prozesuaren 
eta lan ekipoaren jarduera, programazioak, zikloak, erronkak, hobekuntzarako plan indibidualak... 

E.3.1 
(Mapa) 

2 

Politika edo estrategien 
arteko koherentzia eta 
integrazioa bermatu: 
ingurumena, kalitatea, 
aniztasuna, komunikazioa, 
berdintasuna, prebentzioa, 
hizkuntzak, nazioartekotzea 

● Gure estrategiaren hedapena arinago eta koherenteagoa izan dadin, kudeaketako prozesu edo jarduera asko prozesuen eta lan 
ekipoen ardurapean jarri ditugu, adibidez: kudeaketa planak, ingurumena, prebentzioa, komunikazioa, arriskuen eta aukeren 
kudeaketa, baliabideen kudeaketa, interes taldeen itxaropenen bilketa eta betetze mailaren neurketa, informazioaren jasotzea eta 
analisia, aliantzen kudeaketa eta errekonozimenduak. Esan beharra dago elementu hauetako bakoitzari bere PDCA aplikatzen zaiola 
eta beren eraginkortasunaren neurketa egiten zaiela. 

ISO Arauak 
(Kalitatea, 

Ingurumena, 
Prebentzioa) 

Komunikazio plana 
Errekonozimenduak 

3 

Helburuak eta estrategiak 
hedatu, ekintza-plan eta 
helburu zehatzagoen bitartez 
 

● PEa prozesuek kudeatzen dute UKParen bitartez. 2016. urtera bitartean, Kudeaketa plana kanpoko enpresa batek diseinaturiko 
plataforma informatiko baten bitartez kudeatzen genuen. 2017tik hona eta estrategiari buruzko ikastaro batean jasotako ezagutzen 
hobekuntza baten ondorioz, UKPa prozesuan bertan aurkitzen da eta ekipoek atal hauek landu behar dituzte. Planari jarraipen egoki 
bat egiteko: helburu estrategikoak, ekintzak, nork, noiz, baliabideak, burutua ala ez, oharrak eta ZTaren erantzuna aztertzen dira. 

 
E.3.2 

(Kudeaketa plana) 
 
 

4 

Behar diren kudeaketa-tresna 
ekonomiko finantzarioak 
erabili (finantzazio-iturriak, 
inbertsioak, aurrekontu 
kudeaketa…) 

● Ikastola kontzertatu bat gara % 85ean eta Hobetuz, Lanbide eta modu pribatuan egiten ditugun formazioak dira gure diru iturri nagusiak. 
● Arlo ekonomikoa ekonomia prozesutik kudeatzen dugu, bertan, finantzazio iturriak, inbertsioak eta aurrekontuak kudeatzen dira. 

Aurrekontuak eta inbertsioak ZTk eta Kontseilu errektoreak onartzen ditu eta hiru hilabetean behin Kontseilu errektorean jarraipenak 
egiten dira. Urtean behin, batzarrean aurkezten eta onartzen dira. 2016tik aurrera prozesu bakoitzak errekurtso beharren identifikazioa 
gauzatu behar du. Aurrekontuen arriskuak ere identifikatzen ditugu eta hauek saihesteko ekintza-planak martxan jartzen ditugu. 

Ekonomia prozesua 
Prozesuko fitxak 

Arrisku 
finantzarioak 

5 

Estrategia gauzatzeko 
beharrezko diren beste 
baliabide batzuk identifikatu 
eta modu egokian kudeatu: 
arrakastaren faktore kritikoak, 
marka-irudia... 

● Azken PEan zehaztu genituen 8 ikusmira helburuak gauzatu ahal izateko beharrezkoak izango genituen arrakasta faktoreak identifikatu 
genituen (BBE izenez ezagutzen ditugu): Barne Antolamendua (KIS), Baloreak eta kultura (kooperatibismoa eta eleaniztasuna), 
Gaitasunak eta ezagutzak (Ezagutzaren kudeaketa) eta Pertsonak eta talentua (KEG). 

● Orain 3 urte direla, gure marka irudia jasotzeko hausnarketa sakon bat jarri genuen martxan, horretarako ikasle eta gurasoekin gure 
atributuak definitzeko dinamika batzuk jarri genituen martxan. 15 atributu identifikatu genituen eta hauek lehenetsi bai guraso eta ikasle 
eta ikasle potentzialen artean. Atributu horiek TILIren ezaugarri batekin lotu genituen eta gure abantaila konpetitiboa definitu genuen. 

E.3.3 
(IHak) 

Heldutasun 
teknologiaren 

ziurtagiria 
Marka-irudia 
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6 

Aliantzak ezarri eta kudeatu, 
erakunde hornitzaileekin, 
bezeroekin edo beste interes-
talde batzuekin 

● TILIk aspalditik kudeatzen ditu bere aliantzak eta 2007. urtean aliantza zer den definitu egin genuen. 
● 2017tik aurrera kudeaketa estiloa guztiz aldatzen da. Aliantzekin dugun harremana arinagoa, pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoa 

izateko, aliantzen kudeaketa prozesuek eta lan ekipoek hartzen dute bere gain. Hauetako bakoitzak bere planak aurrera ateratzeko 
beharko dituen kanpo laguntzak identifikatu behar ditu. Aliantza hau estrategiarekin lotzeko, hark zein IHan eragiten duen zehaztuko 
da (adibidez, TILIko aliatua den Donostia Unibertsitate Ospitaleak ENP, IK-ZER eta HF prozesuekin du harremana). 

● Aliantzaz gain hornitzaileak ere kudeatzen ditugu. Hornitzaile batzuk aliatuak dira eta hauek ere prozesutik kudeatzen dira. 

Hornitzaileen 
kudeaketa 

E.4 ESTRATEGIA NOLA KOMUNIKATU, BERRIKUSI ETA EGUNERATZEN DUGUN 

1 

Komunikazio eraginkorra 
ezarri, interes-taldeentzat 
garrantzitsuenak izan 
daitezkeen estrategia-
alderdien inguruan 

● 2013-14 ikasturtetik prozesu bakoitzak bere komunikazio plana du eta prozesuak definitu behar du interes talde bakoitzari zer eta nola 
komunikatu nahi dion. Bertan sare sozialak, Moodle, Drive, web guneak… bultzatzen ditugu, eta baita ere focus group edo talde 
txikietako bilerak ere. 2016an kanpo auditoretza baten ondorioz komunikazioaren inguruko prozedura aldatu genuen. 

● Interes talde guztiei komunikatzen diegu gure ikusmira, helburu nagusiak eta proiektu estrategiko nagusiak. Hauekin lotuta, betidaniko 
kanaletaz gain, web orria, Moodle, Drive… erabiltzen ditugu. Langileei iraileko kalitate klaustroan komunikatzen dizkiegu estrategiaren 
alderdi nagusienak. Ikasle eta gurasoei bileretan ere azaltzen diegu, baita ate irekietan, proiektu aurkezpenetan eta erreportajetan ere. 

E.4.1 
Komunikazio plana 

Prozesu-sistema 
Kalitate klaustroa 

Ate irekiak 
Web orrialdea 

2 

Informazio garrantzitsurako 
irisgarritasuna erraztu, 
hizkera egokia bermatuz, 
interes-talde bakoitzak izan 
ditzakeen beharrak edo legez 
arautua babestuz 

● Informazioaren irisgarritasuna bermatzen dugu gure kanalen bidez hauen konfidentzialtasuna bermatuz. Urtero ikuskatzen dugu gure 
informazioaren sistema osoa. Informazio mota guztiak klasifikatuta ditugu eta erabilpenaren arabera klasifikatuta ditugu klausula guztiak 
edo informazio mota desberdinak. Guzti hau prozesu bakoitzeko komunikazio planean islatzen dugu. 

● Honetaz gain, genero ikuspuntutik hizkera egokia erabiltzen ari garela bermatzeko genero plana egin dugu eta kanpora komunikatzen 
ari garen horretan fokua jarri dugu; web guneak, triptikoak, feriak, erreportajeak… genero ikuspuntua ondo lantzen dugu eta 
estereotipoak ekidin egiten ditugu, bai hizkeran eta bai argazkien bidez kanpora dezakegun irudian. 

Datuen babesa 
Genero plana 

3 

Erakundean lortu diren 
emaitzen eta planen jarraipen 
etengabea egiteko 
adierazleak erabili 
(salmentak, 
produktibitatea, ekonomiko-
finantzarioak... 

● 2017arte hiru adierazle mota genituen: klabeak, estrategikoak eta prozesukoak. Lehenengo bi motak gure helburu estrategikoekin 
lotura zuzena zuten eta aginte koadro estrategikoak jasotzen zituen. 2017tik aurrera adierazle maila ezberdinak ditugu: ikusmira 
adierazleak (IA), adierazle estrategikoak (AE) eta prozesuko adierazleak (PA). Adierazle guztiak IHei edo BEBei loturik daude eta beren 
kudeaketa prozesuei eta ekipo lanei dagokie. Lehenengo bi adierazle motak IAK eta AEk aginte koadro integralean jasotzen dira, 
jarraipena egiten zaie eta ebaluatzen dira. ZTak EST prozesutik urtean bi aldiz (Eguberritan eta Aste Santuan) jarraipena eta ebaluazioa 
burutzen du behin behineko emaitzak erabiliz. Ikasturte bukaeran EST prozesuaz gain, prozesu eta lan ekipo guztiek beren azken 
balorazioa egiten dute emaitzak ebaluatuz, hobekuntzak planteatuz eta kausa-ondorioak aztertuz.   

E.4.2 
(UKP berrikusketa) 

Estrategiaren 
ebaluazioa 

4 

Metodo edo sistematika bat 
ezarri aliantzak, helburuak eta 
estrategiak erregulartasunez 
eta efizientziaz berrikusteko, 
egokitasuna bermatzeko eta 
eguneratzeko 

● Ekainean prozesuek azken balorazioa egingo diete aliantza bakoitzari, eta estrategiako ekintzak aurrera eramateko eta lortzeko 
lagungarriak izan diren ala ez ebaluatuko da, hurrengo urtean berarekin kontatuko den ala ez erabakiko delarik. Horrela, modu 
integralagoan kudeatzen da arlo hau. Prozesuak urtean zehar 3 hausnarketa egiten ditu aliantzen inguruan, modu efiziente batean ari 
direla ziurtatzeko: abenduan, martxoan eta ekainean. Zuzendaritzak uztailean aliantza berrien proposamenak onartzen ditu, baina 
kurtsoan zehar abenduan edo martxoan ere onartu daitezke proposamen berriak. 

● Definitutako helburuak eta estrategiak aginte koadro ezberdinen laguntzaz berrikusten dira. 

E.4.3 
(Aliantza-fitxa) 

Aginte koadroak 

 

Azpielem. URTEA IKASKETA ITURRIA BERRIKUNTZA 

E1 2017 Kanpo aholkularitza- Euskalit Interes Taldeen sailkapen berria: bi multzotan, ikusmirakoak eta laguntzaileak. 

E1 2016 Ekaineko Barne berrikusketa Informazio bilketa eta azterketa prozesua lan ekipoetatik. 

E1 2017 Ikastaroa - Knowinn - Euskalit AMIA langile guztiekin eta IH bakoitzari. 

E2 2017 Ikastaroa - Knowinn - Euskalit BIKAIN plataforma kendu genuen eta estrategia kudeatzeko beste modu berri bat txertatu genuen. 

E2 2015 La Salle Berrozpe - Benchmarking Gobernantza eta prozesu-mapa berria: prozesuak eta lan ekipoak. 

E2 2015 ISO arauak Arriskuak eta aukerak; horien planak prozesuek eta lan ekipoek kudeatzen dituzte. 

E3 2014 Pertsonen kudeaketa - Mintegia Kodigo etiko berria eta bere jarraipena jarduera ebaluaketan. 

E4 2017 Ekaineko Barne berrikusketa Prozesuko fitxa berrian aliantzen kudeaketa txertatu genuen, bere jarraipena eta ebaluazioa hobetuz.  

 



 
 

 

 

 

2 
BEZEROAK 
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 Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

C.1 BEZEROEKIKO HARREMANAK NOLA KUDEATZEN DITUGUN 

1 

Gure produktu eta zerbitzuei 
dagokienez, egungo bezeroek 
eta bezero izan daitezkeenak 
zer behar eta espektatiba 
(esplizitu/inplizituak, 
gaurkoak/etorkizunekoak) 
dituzten jakin 

 Beharrak eta espektatibak jakiteko erabiltzen ditugunak: 
- Prozesu bakoitzak bezeroen espektatibak eta beharrak identifikatzen ditu fitxa batean. 
- Urteko ikasleei eta gurasoei kurtso hasierako bileran eta kurtsoko lehen hilabetean galdetegi bat pasatzen zaie guregana zergatik 

etorri diren adieraziz, eta zer espero duten.  
- Zuzendariak urtero birritan ikasleekin focus group egiten du. 
- Urteko inkesta orokorra pasatzen zaie ikasleei galdera irekiekin. 
- Ate irekien formatu berriarekin guraso potentzialen espektatibak eta beharrak jasoko ditugu. 

C.1.1 
(Ikastolako marka) 

Bezeroen fitxa 
Galdetegiak 
Focus group 
Ate irekiak 

2 

Erakundeko pertsonak 
bezeroekin harremanetan jarri, 
topaketak edo bilerak eta 
instalazioetarako bisitak 
bultzatuz, teknologiak 
eskaintzen dizkigun aukerak 
baliatuta 

 Merkatua eta komunikazio prozesutik urtero sistematizatuta ditugu bezeroekin topaketak eta bisitak: 
- 2 ate irekien egun sistematizatuak ditugu gure instalazioak eta zerbitzuak ezagutzera emateko. 
- Bisita gidatuak antolatzen ditugu orientatzaile eta ikasleentzat, pertsonalizatuak dira eta ikastolak banan-bana etortzen dira. 
- 2 feriatan parte hartzen dugu urtero: Tabakalera eta Tolosako lanbide-heziketako feria. 
- Gurasoak urtero biltzen ditugu gure proiektuak eta instalazioak erakusteko. 
- Enpresekin, gure proiektuak aurkezteko, urtero ekintzaren bat antolatzen dugu. 
- Urtero 2 erreportaje egiten ditugu egunkari nagusienetan gure proiektu estrategikoak kanporatzeko. 
- Urtero 2 ekintza egiten dugu herrira irekiak: odol emaileak eta egun osasuntsua. 

C.1.2  
(Merkatuko 

Komunikazio plana) 
Ate irekiak 

Bisita gidatuak 
Feriak 

Erreportajeak 
Ekintza irekiak 

3 

Bezeroen eskabide, iradokizun, 
kexa edo laguntza eskaerei 
arin erantzun, eta horretarako 
behar diren barne informazio-
fluxuak garatu 

● Prozesu guztiek dute bai guraso, ikasle zein kanpotik datozen kexak, iradokizunak edo hobekuntzak jasotzeko prozedura. Kexa iritsi 
bezain laster prozesuan erregistratzen da eta estrategiako zer helburuarekin lotuta dagoen jarri behar dugu. Prozesuko ekipoa elkartuko 
da, irtenbide bat bilatu behar du eta emandako trataera komunikatu behar zaio kexa jarri duen pertsonari. Prozesu guztiek duten 
“Ebaluazio, azterketa eta hobekuntza” prozeduraren barruan zehazten da kexak eta erreklamazioak tratatzeko prozedimendua. 

● Web gunean buzoia dugu kexa eta iradokizunetarako. 

C.1.3 
(Prozedimendua) 

Kexa orria 
Prozesuak 
Web gunea 

4 

Gure produktuekin eta 
zerbitzuekin duten 
gogobetetzea eta beharren eta 
espektatiben betetze-maila 
ebaluatu, beharraren arabera 
segmentatuta eta gure 
lehiakideekin alderatuta 

● Urtero inkestak egiten ditugu gure bezeroen gogobetetzea eta beharren eta espektatiben betetze-maila ebaluatzeko. Erabiltzen dugun 
segmentazioa: hasierako formazioa eta etengabeko ikaskuntza. Hasierako formazioan zikloz-ziklo biltzen ditugu datuak eta hobekuntzak 
ere zikloan lantzen dira; etengabeko irakaskuntzan ere familiatan segmentatuta ditugu emaitzak.  

● Zenbait adierazleetan lehiakideekin alderatzen ditugu gure emaitzak. 

C.1.4 
(Inkestak) 

5 

Bezeroekin luzera begirako 
loturak ezarri zenbait baliotan 
oinarrituta (konfiantza, zerbitzu-
bermea, berritzeko 
gaitasuna, datuen babesa..) 

● Web gunean ikasle ohien atala dugu, bertan argazkiak eta beraientzat garrantzitsuak diren oharrak zintzilikatzen ditugu. Formazioak 
antolatzen ditugu beraiek lan munduan dituzten beharrei erantzuteko, eta horretarako e-mailen bidezko kontaktua mantentzen dugu. 

● Gure ikasleentzat interesgarriak diren ikasle ohien esperientziak geletako orientazio saioak egiteko erabiltzen ditugu. Adibidez, urtero 
etortzen dira Erasmus+ egon diren ikasle ohi pare bat beraien atzerriko esperientziak ikasleekin partekatzeko. Lan munduko prozesuak 
ere INLAN plataforma du bezeroekin erlazionatzeko, bertan kurrikuluma eguneratua izan behar dute, eta lanez aldatu edota lana behar 
badute bertatik mantentzen dugu kontaktua, lana bilatzen laguntzen dugulako. 

● Enpresekin egiten diren edozein ekintzara ere gonbidatzen ditugu ikasle ohiak. 

Ikasle ohiak 
INLAN 

C.2 BEZEROENTZAKO PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK NOLA DISEINATU, GARATU ETA MERKATURATZEN DITUGUN 

1 

Eskaintzen ditugun produktu 
edota zerbitzuek bezero-
tipologia guztien behar eta 
espektatibei erantzuten dietela 
bermatu 

● Gure bezeroak ikasleak, ikasle potentzialak, familiak eta enpresak dira. 
● Hauen espektatibak focus group, inkesten bidez edo bisita indibidualen bidez jasotzen ditugu, eta prozesu bakoitzak kudeatu behar du 

espektatiba hauei erantzuten ari direla. Helburu zehatzak definitu ditugu bezero-tipologia ezberdinak kontuan hartuta. 

Espektatibak eta 
beharrak 

Prozesuak 
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2 

Gure eskaintzaren bilakaera 
bultzatu: produktu edota 
zerbitzu berriak diseinatuz, 
gure jarduerak optimizatuz 
(zabalduz, sinplifikatuz, berriro 
diseinatuz…), pertsonalizatuz, 
zerbitzu osagarriak gehituz... 

● Produktu berriak diseinatzeko prozedura desberdinak ditugu:  
- Marketing plana lau urtean behin egiten da eta bertan produktuen bizitza-zikloa aztertzen da, horren arabera sektore emergenteak 

ere identifikatuz. Horrela 2015-16an ziklo berria jartzea (Arreta) erabaki genuen. 
- Merkatu prozesutik prozedura bat dugu enpresentzako formazio berriak diseinatzeko. 
- Errutina sortzailetik ere ideia berriak sortzeko sistematika berritzaile bat dugu eta bertatik zerbitzu berrien ideiak ere bultzatzen dira. 

Ideia horiek portafoliora pasatzen dira eta bideragarriak badira ustiatu egiten ditugu, adibidez, Kodiklinik eta Teleadin proiektuak.  
- Enpresa prozesutik ere sistematizatuta dugu formazio berrien identifikazioa eta diseinua. 

● Optikako ikastaroa 2015ean ipini genuen farmaziako ikasleek eskatu zigutelako beraien lan esparrua indartzeko asmoarekin. 
● Ikasleen beharrak eta interesak kontutan hartuz jangela berri bat jarri genuen 2017-18 ikasturtean. 

Bizi-zikloak 
Marketing plana 

Errutina sortzaileak 
Enpresa prozesua 

 

3 

Bezeroak, erakunde 
hornitzaileak eta beste interes-
talde batzuk produktu edo 
zerbitzu berrien diseinuan eta 
garapenean inplikatu 

● Guk gure zerbitzu berri guztien diseinuan inplikatzen ditugu interes taldeak edota beste erakundeak. Adibidez, Inmigrazio teknikari 
ikastaroa martxan jarri genuenean, Tolosaldearen eta Tolosako udalaren beharrak identifikatu ondoren diseinatu genuen. BPSO 
proiektua ere, Donostia Unibertsitate Ospitaleak etxeetara iristeko duen zailtasuna aztertu ondoren sortu genuen proiektua da, eta 
ospitale ezberdinak inplikatu ditugu. 

Inmigrazio teknikari 
ikastaroa 

BPSO 

4 

Salmenta-estrategiak eta -
bideak aztertu eta marketin-
planak egin, gure produktuak 
eta zerbitzuak ezagutzera 
emateko, posizionatzeko eta 
saltzeko (zuzeneko salmenta, 
Internet, merkataritza-sarea, 
sare sozialak, publizitatea) 

● Gure Marketin planean, Marketing Mix-aren 4 ardatzak aztertzen dira eta gure produktuen/zerbitzuen bizitza-zikloa aztertuz merkatuan 
posizionatzen ditugu gure zerbitzuak. 

● Urtero, Merkatua prozesuan matrikulazio kanpaina diseinatzen da eta bertan nola saldu gure zerbitzuak definitzen dugu: ate irekiak eta 
bisitak, gure ikastolan bisita gidatuak talde txikientzako, web gunea berritu dugu inpakturako (2017), sare sozialak, irratia eta 
egunkarietan erreportajeak, feriak, ikasle ohiekin kontaktuak, triptiko eta foiletoen banaketa… 

● 2015-16an haur hezkuntzako zikloak, lan irtenbide handiak izatetik beherapen handia jasan zuen, beraz bere bizitza-zikloan 
beherakadan posizionatu zitzaigun eta Arretako zikloarekin ordezkatu genuen. 

Marketing plana 
Ate irekiak 

Bisitak 
Web gunea 

Feriak 
Triptikoak 

5 

Ebaluatu estrategien, planen, 
salmenta-bideen eta 
merkataritza-ekintzen inpaktua 
eta merkatuan dugun marka-
irudia. 

● Merkatu prozesuan neurtu egiten ditugu ekintza hauen inpaktuak, eta egindako neurketaren ondorioz 2016tik aurrera erabaki genuen 
prentsan publizitatea gutxitzea (%60 gutxitu genuen) eta aldiz erreportajeak bultzatu genituen. 2016-17ko aurrekontuetan ferietako arloa 
asko igo genuen duen inpaktuagatik, gerturatzen zaizkigun bezero potentzialen kopuruan handia baita. 

● Gure ikasleriaren %80a ahoz aho etortzen zaigu (lagun batek, familiak edo orientatzaile batengatik), beraz orientazio saioak ikastoletan 
eta ikastolan bisita gidatuak antolatzen ditugu. 

Jatorriaren zergatia 
Merkatua prozesua 

Bisita gidatuak 

C.3 GURE PRODUKTUAK NOLA PRODUZITU ETA BANATZEN DITUGUN ETA ZERBITZUAK NOLA EMATEN DITUGUN 

1 

Gure produkzioa edota 
zerbitzuak emateko jarduerak 
planifikatu eta Lan-metodoak 
diseinatu, produktuen eta 
zerbitzuen kalitatea 
bermatzeko 

● TILI Lanbide Heziketako zentroa da, eta bere jarduera hasierako formazioa eta bizitzan zeharreko ikaskuntza arloan garatzen du. 
Hasierako formazioa, HF prozesuak planifikatu, garatu, ebaluatu eta doitu (PDCA) egiten du. Etengabeko formazioaren ardura EF 
prozesurena da. Gure azken helburua gure ikasleak, ondo prestatu ondoren, lan munduan sartzea denez, ENP prozesua daukagu. 

● Gure ikastolak zenbait balore erantsi lantzen ditu gure ikasleengan, 8, 4 eta 5. IHekin bat datozenak. 
● NAZIO prozesuaren lan ekipoak gure ikasleek parte hartuko duten nazioarteko proiektuak planifikatzen ditu. 

 Programazioa eta 
koaderno digitala 

2 

Metodologiak ezarri produkzio 
prozesuen eta zerbitzu 
emateko prozesuen arintasuna 
areagotzeko, estrategia 
teknologikoetan oinarritzeko 
aukera aztertuz (eraldaketa 
digitala, automatizazioa...) 

● HF eta EF prozesuek metodologia bat ezartzen dute ziklo guztietan zerbitzu berdina ematen ari dela ziurtatzeko: programazioaren 
planifikazioa eta aplikazioa, gela barruko metodologia, ebaluazioa eta ebaluazio irizpideak. Astero burutzen diren bileretan (ziklo-bilerak 
eta, proiektu-bilerak) zerbitzua modu egokian banatzen ari dela frogatzen da.  

● Zerbitzua prestatzeak sortzen duen dokumentazio guztia Google-Drive tresnaren bitartez partekatu eta kudeatu egiten dugu, zerbitzuari 
arintasuna emanez eta irakasle guztienganako eskuragarritasuna bermatuz. 

● Metodologia berritzaileei dagokienez, 2012an gure zuzendariak Finlandiara egin zuen bidai baten ondorioz, metodologia aktiboak ezarri 
behar genituela erabaki genuen, ikaslea ikaste prozesuko protagonista bihurtuz. 

● Gure ibilbide digitala: Moodle => Drive => Classroom 

Classroom 
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3 

Tresna ekonomiko-
finantzarioak erabili, produktu 
edota zerbitzuaren kostuak 
zein diren jakiteko eta 
Materialen inbentarioak eta 
biltegiak efizientziaz kudeatu 

 Kudeaketa ekonomikoak estrategiaren eta ikusmira helburuak betetzeko errekurtsoak bermatu behar ditu, eta horretarako epe motzean 
eta ertainean inbertsio planak ziurtatzeko baliabide ekonomikoa ziurtatu behar dugu cash flow positibo batekin. Guzti hau prozesu 
ekonomikoan kudeatzen da. Horretarako prozesu bakoitzak kudeaketa plana aurrera eramateko zein errekurtso behar dituen identifikatu 
behar ditu eta hauek aurrekontuetan kontutan hartuko dira. Ziklo bakoitzak ekipamendu eta inbertsioak egiteko autonomia du eta ziklo 
bakoitzak behar duen materialen inbentarioa kudeatzen du, bizitza-zikloak identifikatzen direlarik. 

 Eskaera-orria 

4 
Materialak, ekipamenduak eta 
instalazioak mantendu, haien 
erabiltzaileak inplikatuz 

● Gure instalazioen, ekipamenduaren eta tailerren mantenuaz EKON eta BAL prozesuak arduratzen dira. Gure instalazioak eta 
ekipamendua guztiz berritzen ari da azken 4 urteotan metodologia berrietara egokituz. Ekipamendu guztien bizitza-zikloa definitu dugu 
eta mantenu prebentiboa indartu dugu azken urteetan. Plan bat garatuz gain sentsibilizazio plan bat garatu dugu, ikasle guztiak 
ekipamenduaren bizi iraupena luzatzeko helburuarekin: lehena 2014n egin genuen. 

● Baliabide informatikoek ere sekulako garapena izan dute gure ikastolan. 2013-14 ikasturtetik langile trinko bat daukagu TIK arduradun 
bezala eta inbertsioak oso handiak izan dira (ordenagailuak, proiektoreak, definizio altuko pantailak, wifi sare zabalagoa…). Horren 
ondorioz, gure ikasleen asetze maila asko hobetu da arlo honetan azken 4 urteetan. 2014an ere, ordenagailuen erabilpenaren protokoloa 
diseinatu genuen, gure ikasleek tresna hauekiko erabilpen arduratsua sustatzeko asmoz.  

Sentsibilizazio 
planak 

5 

Produktuak eta zerbitzuak 
emateko, bezero bakoitzari 
egokitutako egitura logistikoa 
garatu 

● Zerbitzu eta aukera berdinak ikasle guztiei ematen zaizkien arren, gure indarguneetako bat ikasleari eskaintzen diogun arreta 
pertsonalizatua da. Ziklo guztietako tutoreek erabiltzen duten “Tutorearen koadernoa” irakasle guztien esku dago eta ikasle bakoitzak 
eduki ditzakeen behar bereziei aurre egiteko tresna baliagarria da. Tresna berean, gurasoekin egindako tutoretzak ere jasotzen dira. 
Koaderno hau zikloak egiten duen asteroko bileretan gainbegiratu eta aztertu egiten da. 

● Moodle plataforma erabili izan dugu, bertan ikastetxeko komunikazio guztiak zintzilikatzen ziren, eta gurasoek ere sartzeko aukera zuten. 
Ikastetxeko datuez gain ziklo bakoitzak bere Moodle-a izan du bere moduluen unitate didaktiko, ebaluazio irizpide eta ariketak publikatuz.  

● Gure ikasleei eskaintzen diegun orientazioak ere aldaketa nabarmenak jaso ditu. 2015-16 urtean tresna berri bat jarri genuen martxan, 
“Ibilbide profesionala”, eta horrez geroztik ikasleen aldetik gai honen inguruan jasotako emaitzak asko hobetu dira. 2017-18 urte geroztik 
Ibilbide Profesionala tresna hobekuntza indartsua jasoz, INLAN tresna bihurtu da. 

C.3.1 
(Tutorearen 
koadernoa) 

6 

Zerbitzu integralak ezarri, saldu 
edo zerbitzua eskaini ondokoak 
eta gure produktuak edota 
zerbitzuak 
erabiltzen laguntzekoak 

● Gure helburua pertsona bezala ikaslearen garapen integrala denez, gure jarduera ez da gelan amaitzen, ezta gure ikasleak zikloaren 
titulazioa lortzen duenean ere. Hasierako formaziotik kanpo, zenbait ikastaro eskaintzen dizkiogu ikasleari: ingelesa, EGA, aisialdiko 
begiralea, erradioterapia… Ikastaroaz gain, gizarte jarduera ezberdinetan parte hartzeko aukera ere eskaintzen diogu gure ikasleei: odol 
emaileak, Mugi (gure aiton-amonei lagunduz), Zibergela (Donostia Ospitaleko haurrekin batera), Botiltzarra (kilometroak eta Tolosako 
Inauterietan), kale zenbaketa. 

● Urtero gure ikasle askoren helburua unibertsitatera joatea denez, eta osasun arloko ikasleek batezbesteko altua behar dutenez, 
selektibitateko prestakuntza dugu ikasleek eskatuta eta beraien nahiak asetzeko asmoarekin. 

Zerbitzuen kartera 

C.4 HORNITZAILEEKIKO HARREMANAK NOLA KUDEATZEN DITUGUN 

1 

Funtsezkoak diren prozesuak 
edo jarduerak identifikatu, bai 
eta kanpora atera 
genitzakeenak ere, gaur egun 
eta etorkizunean izango 
ditugun hornitzaile beharrak 
identifikatzeko 

3 motako hornitzaileak ditugu: 
1. Hornitzaile estrategikoak: ikusmira helburuekin loturik daude, prozesu bakoitzak definituko ditu eta aliantza bezala kudeatzen ditugu. 

2016tik aurrera prozesuak kudeatzen ditu: hornitzaileak aukeratu, bilerak egin gure xedea, ikusmira eta baloreak eta estrategia ildoak 
komunikatuz eta ebaluatuz.  

2. Mantenuko hornitzaileak: hauek ingurumen eta prebentzioko baldintzak bete behar dituzte, eta protokoloaren arabera jarraipenak eta 
ebaluazioak egiten ditugu. 

3. Kasu guztietan, 5000 eurotik gorako hornitzaileak ebaluatu eta, hala badagokio, homologatu egin behar ditugu. 

Hornitzaile mota 

2 

Prozesu edo metodo 
egituratuak zehaztu, erosketak 
kudeatzeko, hornitzaileak 
hautatzeko eta hauen 
jarraipena egiteko 

● Erosketak kudeatzeko prozedura bat dugu, ekonomia prozesuak kudeatzen du plan baten bitartez. Plan hori gestioko txostenean 
zintzilikatzen da eta prozesu jabe guztiei urtero komunikatzen zaie. Erosketak egiteko arduradunak prozesu jabeak dira, beraien 
eskaerak egiteko autonomia dute eta bukaeran ebaluatu egin behar dute hornitzailea, inbentarioa sartu behar dute, tailer bakoitza 
kudeatuko dute, ikas-irakaskuntzaren ardurapean, eta baliabide prozesuak egingo du jarraipena. 

Ekonomia prozesua 
Erosketarako 

prozedura 
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3 

Hornitzaileei era egituratuan 
helarazi, zer behar eta 
espektatiba ditugun, gure 
helburu estrategiko eta 
politika garrantzitsuen partaide 
izan daitezen 

● Prozesu jabe bakoitza arduratuko da dagozkion hornitzaile estrategikoez. Urtean zehar modu sistematikoan biltzen dira eta lehen bileran 
gure helburu estrategikoak adierazten dizkiegu eta beraiek inplikatu behar dira hauen lorpenean. Adibidez 2017an Xavier Aragay, 
Reimagine enpresako arduradunari, gure aldaketa metodologikoaren helburuak adierazi genizkion eta horren ondorioz prototipo berri 
batean murgildu gintuen.  

● Hornitzaile mota bakoitzari gure funtzionatzeko era komunikatzen zaie, adibidez, zer espero dugun, gure erosketa prozedurak (faktura, 
albarana eta epeak ) eta egingo diegun ebaluazioa. 

Hornitzaileen 
ebaluazioa 
Prozesuak 

4 

Gure hornitzaileek zer 
indargune, gaitasun eta 
potentzialtasun dituzten jakin, 
eta horiei laguntza, bultzada 
eta babesa eman, gara 
daitezen eta Kudeaketa 
Aurreratua izan dezaten 

● Kudeaketa eredu berria atera zenean, eredu berriaren inguruan lehen bilera egin genuen momentu horretan estrategikoak ziren 2 
hornitzaileekin: Duok eta Koro Azpilikueta-Asesoriarekin. Honen ondorioz, Koro Azpilikueta bere enpresaren lehen estrategia plana 
garatzen hasi zen 2016an eta Duok ere langileen formazio beharrak jasotzen eta planifikatzen hasi zen.  

● 2018tik aurrera gure hornitzaileei (26 hornitzaile) gutun bat bidali genien bikaintasunarekin dugun konpromisoa azalduz eta beraiekin 
harremanetan gure ebaluazio irizpideak zeintzuk izango liratekeen adieraziz.  

● Urtero hornitzaileei gure helburuak eta emaitzak bidaltzen dizkiegu hauek inplikatuz. Horrela beraiek gurekin ikasi dute hobekuntzan 
oinarritutako sistema bat kudeatzen. 

Hornitzaileei gutuna 
Mantenua prozesua 

5 

Estrategiak garatu, harremana 
luzera begira mantentzeko, 
gardentasunean, elkarlanean 
eta konfiantzan 
oinarrituta 

● Hausnarketa estrategikoa egin genuenean hornitzaile estrategikoekin elkartu ginen ikusmira helburuak definitu aurretik eta bertan 4 
urteko estrategian inplikatu genituen: Mondragon unibertsitatea metodologietan, ikastolen elkartea planifikazioan, Koro Azpilikueta 
ekintzailetasunean, EHJ, Erkide eta Tknika aldaketa metodologikoan, Duok ere berrikuntza metodologikoan. Hauekin helburuak lortzeko 
zenbait ekintza definitu genituen, eta gero prozesuetan, urtero, ekintza horien jarraipenak eta ebaluazioak egiten ditugu. Ebaluazioa 
negatiboa bada, hornitzailearekin hitz egiten dugu. Gu ere beraien estrategian inplikatzen gara, eta adibidez, ikastolen elkartean 
batxilergoan aldaketa metodologikoa ematen laguntza ematen ibili gara. 

Aliatuak 

6 

Ebaluatu, modu egituratuan, 
hornitzaileekiko harremanean 
beharrak eta espektatibak nola 
bete diren 
eta hauen errendimendua 
nolakoa izan den. 

● 2015etik, hornitzaile estrategikoen kudeaketa prozesuetara hedatu zenean (baita beraien ebaluazioa ere), aliantzen efizientzia asko igo 
zen, batez ere taldean lan egiten dugulako prozesuetan eta honek asko lagundu du aliantza eta gure zerbitzuen hobekuntzan 
inplikaziorako. Adibidez ikas-irakaskuntza prozesua eta mantenu prozesu artean eta DUOK hornitzailearekin egindako lanarengatik IKT 
eta arlo teknologikoan asetze mailak asko igo dira, eta gure metodologietara egokitzeko egin den esfortzuaren emaitza ikusten da. 

Hornitzaileen 
ebaluazioa 

 
Azpielem. URTEA IKASKETA ITURRIA BERRIKUNTZA 

C1 
2012-13 

Onkologikoa eta Donostia Ospitalerekin egindako 
benchmarking-a  

Bi ospitale hauen espektatibak eta beharrak betetzeko Erradioterapia ziklo berria martxan jarri genuen. 

C2 2014 Autoebaluazioa “Heldutasun teknologiko aurreratua” ziurtagiria lortu genuen 

C2 2015-16 Marketing plana - Analisi ekonomikoa Gure produktuen bizitza-zikloa aztertu ondoren, Arreta, jarri genuen Haur Hezkuntza zikloaren ordez. 

C2 2016 
Mondragon Unibertsitatean komunikazioaren 
inguruan egindako formazioa 

Ikastolaren irudiaren inguruko hausnarketa eta diagnosia egin genuen eta metodologia berriak txertatuz, web orria erabat 
berritu genuen.  

C2 2016-17 Erkide: sare sozialei buruzko formazioa Sare sozialak kudeatzeko plana diseinatu eta emaitzak jasotzen hasi ginen 

C3 2012 Finlandiara bidaia bere hezkuntza sistema ikustera Metodologia pedagogikoaren aldaketaren hasiera. Ikaslea bere ikasketa prozesuaren jabe eta elementu aktibo bihurtzen da.  

C3 2014-15 Inkesten emaitzen azterketa Ibilbide-profesionala tresna sortu genuen,  orientazioa antolatzeko beste modu berritzaile bat. 

C3 2015-16 Tresna finantzarioari buruzko formazioa Eraikin berria garatu genuen (eraikin gorria) 

C3 2016-17 Barne auditoretza INLAN tresna ikasle ohiekin harremanak sakontzeko eta bere lan munduratzea hobetzeko.  

C3 2017-18 Kanpo auditoretza TILIk hornitzaileei aplikatzen dizkien jardueren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa haiei komunikatzea.  

C4 2017-18 Barne berrikusketa (Fitxa berria) Prozesu-fitxa berriarekin hornitzaileen kudeaketa ere  prozesuetatik kontrolatzen da 
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 Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

P.1 PERTSONAK NOLA ERAKARTZEN, HAUTATZEN, ORDAINTZEN ETA ZAINTZEN DITUGUN 

1 

Behar diren pertsonen 
profila identifikatu 
(ezagutzak, jarrerak, 
berrikuntza- eta lidergo-
ahalmenak, hizkuntza- 
gaitasunak, esperientzia…) 
eta talentu erakartzeko 
estrategiak garatu 

● PERT prozesuak langileen hautaketa eta harrera antolatu behar ditu. TILIn, dugun estrategia aurrera eramateko pertsonak ezinbestekoak 
direla argi eta garbi daukagu. Horretarako, gure lanpostuak identifikatu ditugu eta baita lanpostu bakoitzak eskatzen dituen konpetentziak, 
eskakizunak eta gaitasunak. Beti gure estrategia, lege eskakizunak eta gure xedea eta ikusmira iturburu bezala kontuan izanik. Hiru 
esparruetan garatzen ditugu TILIko pertsonaren konpetentziak: langile edo irakasle bezala, pertsona bezala eta kudeatzaile bezala. 
Beraz, gure pertsonen konpetentziak ez dira mugatzen arlo teknikora edo espezifikora. 

● 2018an ikaslearen profil berria definitu genuenean irakaslearen profil berria ere definitu genuen eta 2019an jasoko dugu lehen ebaluazioa. 
2018an egindako hobekuntza baten ondorioz langile berrien hautaketa egiteko garaian, erronka bat jarri genien sarrera-froga bezala, 
orain arteko elkarrizketa indibiduala ordezkatuz, eta bertatik identifikatu genituen zenbait zeharkako gaitasun. 

Lanpostuen 
zerrenda  

Lanpostuen 
konpetentziak 

2 

Pertsonak prozesu 
gardenen bidez hautatu, 
aukera-berdintasun 
eraginkorra bermatzeko, 
eta prozesuak ezarri, 
pertsonak erakundean 
sartzen errazteko 

● Langile berri bat hautatzerako garaian ZTk hautaketa-gida jarraitzen du. Bertan legedia eta ikastolaren baldintzak bermatu behar dira. 
Hautaketa prozesuan gardentasuna ziurtatzeko irizpide batzuk ditugu: Lanbide, egunkarietan eta jasotako CVen artean aukeraketa bat 
egiten da. 2016-17an sare sozialetan jartzen hasi ginen batez ere Linkedin-en, eta gure baldintzak betetzen dituzten langile potentzial 
kopurua handiagoa da. Beti gardentasuna ziurtatu dugu, eta 15 urteetan ez da zuzendaritzaren ez lagunik ez familiarrik kontratatu. 

● 2014-15 urtetik aurrera eta inkestetan lorturiko emaitzen ondorioz, harrera-protokolo berria sortu eta aplikatu zaie izan ditugun langile 
berri guztiei, eta oso asetze maila altuak lortu ditugu. 

Hautaketa gida 

3 

Aukera-berdintasuna eta 
ekitatea bermatuko duten 
ordainketa-sistemak eta 
onura sozialak garatu, 
pertsonen gogobetetzea 
eta motibazioa hobetzeko 
eta talentua erakartzeko 

● Gure hautaketa eta harrera protokoloek guztiz ziurtatzen du aukeren berdintasuna. Gure pertsonalaren artean %  80a emakumezkoak 
dira eta % 7a desgaitasuna duten pertsonak.  

● Asko dira langileen motibazioa hobetzeko eta bere gogobetetzea areagotzeko hartu ditugun neurriak, besteak beste: 
- Abenduko bazkaria langile guztiei ordainduta/ Gabon saria. 
- Lan-hitzarmenean soldataren % 5eko beherapena onartu zenean, guk soldatak mantentzea erabaki genuen. 
- 2017an lan-hitzarmenetik kanpo 700 euroko plus bat jarri genien tutore guztiei. Egindako zenbait ordu estra, beraien funtziotik 

kanpo egiten direnak ordaindu egiten dira, eta dietak eta irteera guztiak hitzarmen kolektibotik gora ordaintzen dira.  
● 2015. urtean Berdintasun plana diseinatu eta martxan jarri genuen. 

P.1.1 
(Berdintasuna) 

Harrera protokoloa 
 

4 

Laneko eta familiako 
bizitza uztartzeko 
erraztasunak sustatu eta 
eman 

● 2016an, eta ERKIDEn egindako ikastaro baten ondorioz, lana eta familia uztartzeko Kontziliazio plana garatu genuen: 
- Lan-murrizketak / Ordutegi moldaketak haurrak goizean ikastolan uzteko eta jangelako orduak errespetatzeko. 
- Lanaldi banatuak (goiz eta arratsaldez, idazkaritzan)  plus batekin ordainduta / Haurrak eta gurasoak medikuetara eramateko 

baimenak / Familiarren gaixotasunak direla eta, lan-hitzarmenetik gorako baimenak. 

 2017an plan honetan menpekotasunekiko baimenak ere txertatu genituen. 

P.1.2 
(Kontziliazio plana) 

5 

Laneko arriskuen 
prebentziorako eta 
osasuna hobetzeko 
sistemak ezarri 

● TILI Tknikak antolatuko SIG-KIS (Sistema Integral de Gestión - Kudeaketa Integralaren Sistema) sareko partaidea da 2012tik. Sistema 
integral honek, Kalitatea, Ingurumena eta Lan Osasun eta Prebentzioaren gaiak TILIko kudeaketa Sisteman modu egokian uztartzen ari 
direla ziurtatzen du. Horren ondorioz, 2016an OSHAS 18001:2007 ziurtagiria eskuratu genuen eta 2019an ISO 45001:2018 Lan Osasun 
eta Prebentzioaren inguruko bertsio berriaren ziurtagiria lortu genuen.  

Ziurtagiria 
Lan Osasuna eta 

Prebentzioa 

6 
Gure erakundeko 
pertsonen asebetetzea 
neurtu 

● Langile guztien asebetetzeak (irakasleria nahiz ez irakasleria) jaso, neurtu eta ebaluatu egiten dira. Langile berriei ere inkesta berezi bat 
pasatzen zaie bere harrera eta integrazio prozesua nolakoa izan den jakiteko. 

● Zuzendaria urtero biltzen da langile bakoitzarekin beren egoera eta asmoak zeintzuk diren jakiteko. 
● PERT prozesuko jabea, jarduera-ebaluaketaren testuinguruan, langile guztiekin biltzen da bi urteetan behin, eta langile horren asmoak 

eta bezeroek emandako emaitzen azterketa eginez, hobekuntzarako plan indibidualak sortu, jarraipena egin eta ebaluatu egiten dira. 

Asebetetze 
inkestak 

Jarduera- 
ebaluaketak 
Elkarrizketak 

P.2 PERTSONEN EZAGUTZA, KONPETENTZIAK ETA TALENTUA NOLA ZAINTZEN ETA GARATZEN DITUGUN 

1 
Gure helburu estrategikoak 
lortzeko behar diren 

● Gure langileek eduki beharko dituzten konpetentziak gure ikusmira helburuekin lerrokatuta daude. Gure langileek konpetentzia horiek 
eskuratzea ziurtatzen badugu, gure helburu estrategikoak lortuko ditugu. Tknikan (2014ean) egindako pertsonen inguruko praktika onak 

P.2.1  
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konpetentzia giltzarriak, 
balioak, ezagutza eta 
talentua identifikatu, eta 
gure pertsonek eta taldeek 
dituztenekin alderatu 

batzuen ondorioz PERT prozesuak KEG (Konpetentzien Etengabeko Garapena) tresna sortu zuen eta honen bitartez, gure estrategia 
burutzeko garatu behar diren konpetentziak definiturik daude. Konpetentzia horiek TILIk zehazturik dituen lanpostu ezberdinetan jasotzen 
dira. Matrize batean, gure langileak lanpostu horien aurrean jartzen dira. Jarduera-ebaluaketa azpiprozesuak langile guztien konpetentzia 
maila aztertzen du eta formazio beharrak identifikatzen ditu. Formazio behar hauek, formazio planetara eta hobekuntzarako plan 
indibidualetara hedatzen dira. Plan guzti hauek ebaluatu, neurtu eta doikuntzak jasaten dituzte. 

(Jarduera- 
ebaluaketa KEG) 
PERS prozesua 
Formazio plana 

Hobekuntza planak 

2 

Planak, baliabideak, 
ikasketa-prozesuak, 
tutoretzak eta abar ezarri, 
talentua, ezagutza eta 
gaikuntza babestera eta 
garatzera bideratuta, 
aukera-berdintasuna eta 
garapen profesionala 
bermatuz 

● 2017an, zuzendariak egindako formazio baten ondorioz, Ezagutzen eta talentuaren kudeaketa plana diseinatu genuen. Plan honek 3 
helburu ditu: 
- Gure erakundeko pertsonek kasu erreal bati aurre egiteko gaitasuna edukitzea. 
- Gure pertsonen talentua kudeatzea. 
- Jaso eta aztertzen dugun informazioa denon ezagutza bihurtzea.  

● Talentua lau arlotan garatzen dugu, IHekin lerrokatuz: kudeaketa, metodologia pedagogiko berriak, proiektuak eta nazioartekotasuna. 
● Langile guztiei, aukeren berdintasuna bermatuz, 2 edo 3 urtetan behin, jarduera-ebaluaketa aplikatzen zaie eta, honen ondorioz, bere 

HPI sortzen da bere garapen profesionala ziurtatuz. Urtero formazio plana eratzen dugu eta plan honek bost iturburu ditu: estrategia 
(kudeaketa, metodologiak eta proiektuak), jarduera-ebaluaketa, IKTak, administraritza eta ezagutzen partekatzea.  

P.2.2. 
(Ezagutzen plana) 

3 

Aldizka, gaikuntza-planen 
eraginkortasuna eta 
konpetentzien jabekuntza 
ebaluatu 

● Formazio planen betetze maila eta eraginkortasuna urtero ebaluatzen da. 2017-18 ikasturte arte, formazio-planen eraginkortasuna lau 
adierazleen emaitzak ebaluatuz neurtzen genuen. Horrez geroztik, eta KEG tresnaren hedapenaz baliatuz, eraginkortasuna neurtzeko 
irizpideak eta adierazleak hobetu egin ditugu, emaitza ere hobetuz. 

● Gaur egun, langile bakoitzak bere konpetentzien garapena neurtzeko aukera du eta prestakuntzak duen baliagarritasunaz jabetzen da. 

P.2.3 
(Eraginkortasuna 

KEG) 

4 

Ezagutza babesteko eta 
partekatzeko, teknologiak 
eskaintzen dituen aukerak 
erabili 

● 2014-15 ikasturtetik aurrera ezagutzak langileen artean partekatzea gure formazio-iturri garrantzitsua da eta bere tokia du urteroko 
formazio-planean. Partekatzeko erabiltzen ditugun metodoak ezberdinak dira beharren eta gaiaren arabera: tailerrak, ikastaroak... 
ziklokoa edo klaustro osoari zuzenduta. 

● Azken urteotan eta IKTek gure langileen artean izan duten hedapenari esker, Google-Driven zintzilikatzen dira formazio ekintza batean 
jaso eta interesgarriak iruditzen zaizkigun formazioen dokumentazioa, denen eskura egon daitezen. 

Inoreader 
 

5 

Pertsonen balio-aniztasuna 
eta malgutasuna bultzatu 
egoera berrietara moldatu 
ahal izateko (merkatuetan, 
bezeroekin, lan 
metodoetan...) 

● TILIko langilea ez da soilik irakaslea edo administraria dena. Beti, pertsona polibalenteak bilatu ditugu, gaur egungo gizarteak, enpresa 
munduak eta hezkuntza aldakorrak aurkezten dizkiguten erronkei aurre egiteko gaitasuna duena. Behar ditugu, beraz, lan-taldeetan 
aritzeko trebeak diren pertsonak, jakin-mina eta ikerketarako grina dutenak eta beti berrikuntzetarako presto daudenak. Gaitasun guzti 
hauek JEaren bitartez gure langileen artean garatzen ditugu.  

● Gaitasun guzti hauek ezinbestekoak dira gaurko metodologia aktibo berriak erabiltzeko garaian. Horregatik, 2016an KEG tresnak 
berrikuntza bat jaso zuen eta erronkak aurrera emateko beharrezko diren konpetentzien inguruko azterketa eta ebaluazioa gehitu zitzaion. 

P.2.4 
(KEG-Jarrera) 

6 

Pertsonengan jarrera 
kritikoa, behatzekoa, 
sormenezkoa, berritzailea 
eta ekintzailea garatu 

● TILIko pertsonak, Harrera plana aplikatzen zaion lehenengo unetik badaki zein garrantzitsua den guretzat eta gure helburuak lortzeko 
bidean, sormena, ekintzailetasuna eta behatzeko jarrera edukitzea. Jarrera kritikoa duen pertsonak nahi ditugulako, pertsonak 
konprometitzea nahi dugu: konpromisoa hartuz ikasleekin, lankideekin eta gizartearekin. 

● 2013tik aurrera, gutxienez 8 langile (langilegoaren % 30) joan dira Tknikak “Errutina Sortzaileak” berrikuntza-tresnaren inguruan 
antolatzen dituen tailer eta praktika on ezberdinetara. Eta urtero, ezagutzak partekatzeko atalean, langile guztiak jaso dute 
prestakuntzaren bat gai honetan, sormena eta ekintzailetasuna gure langileengan garatuz. 

● Orain garatzen ari garen TILIko pertsonaren profil berriak gure langileen artean sormena eta jarrera kritikoa bultzatzea du helburu. 

Langile profil berria 

P.3 PERTSONEN KONPROMISOA ETA MOTIBAZIOA NOLA BULTZATZEN DUGUN 

1 

Pertsonei erakundearen 
estrategiaren berri eman. 
Mekanismoak ezarri 
komunikazio eta lankidetza 
eraginkorra eta arina egon 
dadin maila guztietan 

● PKP prozesuak Irailean urtero burutzen ditugun 2 kalitate klaustroetan puntu guzti hauek langile guztiei komunikatzen dizkie: ikusmira 
helburuak (gure estrategia), kudeaketa politika, Kudeaketa planak, Lan arriskuen prebentzio planak, Ingurumen plana eta Kontziliazio 
plana. Halaber, urte horretako prozesu-mapa, lan ekipoak eta koadro integrala. 

● Langile guztiek dute bere zeregina kudeaketa planetan. Plan hauetan, ekintza guztiak helburu estrategiko batekin lotuta daude eta 
helburu estrategiko bakoitza bere IHrekin. Pertsona guztiek badakite, beraz, estrategiako zein helburu lortzeko bideratzen dituzten bere 
lanak eta ahaleginak eta estrategikoa den dokumentazio guztia Google-Driven bitartez partekatzen da langile guztien artean. 

Kalitate klaustroak 
Google Drive 
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2 

Pertsonei jakinarazi zer 
emaitza lortzen ari diren 
(bai orokorrean, bai taldeka 
edo banaka), eta 
nabarmendu norberaren 
lanak nola laguntzen duen 
emaitza orokorrak lortzen 

● Emaitza guztiak segmentatuta daude (zikloka, moduluka eta emaitza pertsonalak) eta denak jakinarazten zaizkie lan taldeei nahiz 
pertsona bakoitzari. Ekainean, kurtsoaren amaieran egiten den azken balorazioan, ziklo guztietako irakasleek, zikloz ziklo, inkesten 
bitartez jasotako datuak eta zuzendariak gure bezeroetatik elkarrizketan lorturiko datuak aztertzen dituzte, kasuan kasu, hobekuntzak 
planteatzen dira eta doikuntza horren jarraipena kurtsoan zehar egiten diren ziklo bileretan aztertzen da, egindako lanaren emaitza 
nolakoa den frogatzeko. 

● Ikasleek, inkesten bitartez, irakasleak baloratzen dituzte eta, emaitzak komunikatu ondoren, ZTk elkarrizketa bat burutzen du 
bakoitzarekin emaitzen balorazioa elkarrekin egiteko eta HPIn txertatuko diren konpromisoak lortzeko.  

P.3.1 
(Plan indibiduala) 
Azken Balorazioa 
Hobekuntzarako 

elkarrizketak  

3 

Pertsonen balioak, 
interesak eta beharrak bat 
etorrarazi garatzen dituzten 
erantzukizunekin, 
jarduerekin eta 
erakundearen balioekin. 

● Langile berriari harrera aplikatzen zaionean, irakasle bezala lan egiteaz gain, zein diren ikastolan ditugun ardura ezberdinak azaltzen 
zaizkio eta, bere balio eta interesen arabera, gustura hartuko lukeen ardura jaso egiten da. Ikasturte amaieran, hurrengo urteko erronkei 
aurre egiteko egokienak izango diren prozesu eta ekipoen mapa eta lan-taldeak aukeratzerakoan, asmo horiek kontuan edukitzen dira. 
Dena den, edozein ardura eskaini baino lehen, ZT pertsona zehatzarekin elkarrizketatzen da. 

● Pertsonen baloreak, interesak eta zaletasunak jaso egiten ditugu langilearen dossierrean, eta gero ZT saiatzen da elementu horiek 
ikastolako bere eginkizunekin lerrokatzen.  

Harrera plana 

4 

Kudeaketa-sistema 
partizipatiboak eta pluralak 
ezarri, pertsonak gaitzen 
dituztenak autonomoak 
izateko, jardueren 
jarraipena egiteko, taldean 
lan egiteko... 

● Langileen kooperatiba gara eta kooperatibismoan sinesten dugulako bere printzipioak (helburu komuna, elkar menpekotasun positiboa, 
bakarkako erantzukizuna, aurrez aurreko komunikazioa) gure lan estiloan, lan kooperatiboan eta talde-lanean, uztartzen ditugu. 

● Ikastolak aspaldi (2004) ezarri zuen PKS bere lan egiteko eta antolatzeko modu bezala, eta, egun, TILIk  duen KSIan baitan dauden 
Prozesuetan eta lan ekipoetan langile guztiek (garbiketa langile bat izan ezik) modu aktiboan parte hartzen dute. 

● Prozesuek eta lan ekipoek modu autonomoan lan egiten dute, eta estrategiako IHak zehaztu ondoren, IH hauek lortzeko beharrezkoak 
diren helburu estrategikoak eta hauek eskuratzeko egin beharreko ekintzak, prozesuek eta lan ekipoek zehazteko askatasuna eta 
autonomia dute, baita hau dena kontrolatzeko behar diren adierazleak sortzeko ere.   

P.3.2 
(Lan-taldeak) 

5 

Pertsonen eta taldeen 
jarduna ebaluatu, eta 
aintzatetsi bai haien 
jarrerak eta ahaleginak, bai 
lortu dituzten emaitzak 

● PERS makroprozesuak dituen azpiprozesuen artean, besteak beste, JE eta ERREK daude. 
● JE urtero garatzen da KEG tresna erabiliz, eta 2-3 urteetan langile guztiei aplikatu egiten zaie, aurrez bi aldeen artean adostutako helburu 

bakar batekin: langilearen hobekuntza bermatzea, langile, pertsona nahiz kudeatzaile esparruan. Prozesu honen azken emaitza bezala, 
HPIa  sortzen da, zeinean, formazio-ekintza ezberdin eta zenbait konpromiso jasotzen diren pertsonaren hobekuntzarako bidean.  PERS 
prozesuko jabeak eta pertsona zehatzak bi jarraipen egiten dizkiote HPIari betetzen ari dela ziurtatzeko.  

● Pertsona gogotsu eta motibatuak nahi ditugu eta pertsona horiek errekonozitu edo aitortu egiten ditugu. ERREK prozesua ekainean 
biltzen da urte horretan aitortza merezi izan duten langileak identifikatzeko eta urtero aitortza horiek gauzatu egiten ditugu. 

Makroprozesua 
KEG 

Errekonozimendua 
Hobekuntzarako 
plan indibiduala 

6 

Errespetuan eta 
elkarrekiko konfiantzan 
oinarritutako harreman 
formal eta informal 
betegarriak errazten 
dituzten ikuspegiak eta 
metodologiak erabili 

● TILIk jaso duen kanpo ebaluazioetan eta auditoritzetan beti bere langileen pertenentziaren harrotasuna jaso izan du. 
● 2014ean, metodologia pedagogiko berrien uztartzea hasi zenean, bagenekien indargune horrek lagunduko zigula uztartze prozesu 

honetan, baina sumatzen genuen ere metodologia berriekin batera zetorren lan egiteko modu berriak langileen arteko giro ona txartu 
egin zezakeela. 2015-16 urtean “Langileen arteko giroari eta harremanei buruzko asetze maila” adierazlearen emaitza nabarmen jaitsi 
zen. Prozesuak bere hausnarketa egin zuen eta klaustro osoa inplikatu zuen ebaluazioan eta hartu beharreko hobekuntza neurrietan. 
Doikuntza neurriak hartu ondoren emaitza errekuperatu egin zen. 

● TILIk ostegun arratsaldero duen komunikazio-gunean, langile guztiak biltzen dira eta, modu naturalean eta zintzotasunez, ditugun 
sentsazioak eta arazoak mahai gainean jartzen ditugu bide onetik bideratu ahal izateko. 

Komunikazio- 
gunea 

P.4 PERTSONEN LIDERGO-GAITASUNA NOLA AREAGOTZEN DUGUN 

1 

Erakundean lidergoa nola 
gauzatu beharko 
litzatekeen zehaztu 
(konpetentziak,jokabideak
…), epe luzerako funtsezko 
elementuei eta ezarritako 
helburu estrategikoei 
erantzuteko 

● 2006-07 ikasturtean definitu genuen lidergoaren profila gure ikastolan eta bere ardurak zehaztu genituen. 2010. urtean berrikusi genuen 
definizioa hau eta pertsonen konpetentzietan oinarritutako lidergoa definitu genuen. Honekin batera, TILIko liderrak urtero ebaluatzen 
hasi ginen. Gure erakundea aldatzen joan den heinean, lidergoaren definizioa eta lider baten betebeharrak ere aldatzen joan dira. 

● 2017-18an, eta lidergoari buruzko formazioa jaso ondoren, lidergoaren inguruan hausnarketa sakon bat jasan genuen, estrategia aldi 
(2017-2021) berriarekin batera. Bertan honako prozesua egin genuen: goi errendimenduzko lidergoa nolakoa izango litzatekeen TILIn 
hausnartu genuen, eta ondoren definitu genuen. Horretarako, lidergoak 3 espazio berri garatu behar zituela onartu genuen: kudeaketa 
partekatzeko espazioa, hausnarketarako espazioa eta etorkizuna ikertzeko espazioa. Ondoren TILIk behar zuen lidergoaren ezaugarriak 
definitu genituen eta lidergo berria finkatu genuen.  

P.4.1 
(Lidergoaren 

eskema) 
Lidergoaren 

definizioa 
Lidergoaren 
ebaluazioa 
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2 

Erakundeko ZTren 
lidergorako gaitasuna 
garatu, eta, arian-arian, 
beste pertsona 
batzuengana hedatu, 
lidergo zabaldua eta 
partekatua lortzeko 

● Lidergoaren konpetentzia erabat lerrotuta dugu estrategiarekin, eta lidergo berria definitzeko garaian gure ikusmiratik abiatu ginen. 
Lidergoaren ezagutzak garatu eta areagotzeko hiru helburu espezifiko jarri genituen martxan 2016/17an: 1.- Lan kolaboratiboa (ekipoan 
lan egitea sustatzea). Lan modu honek informazioa partekatzen du eta ezagutzak areagotzeko bide bezala hartzen du. 2.- Talentua 
identifikatzea (gure prozesuen eta proiektuen liderra nork izan behar duen zehaztea) eta gure liderrei ahalik eta etekin gehien ateratzea   
3.- Autoprestaketan edo/eta  esperientzian oinarritutako ikasketak edo ezagutzen lorpenak indartzea. 

● Ikastola kudeatzeko zein ezagutzak behar diren identifikatu eta gero, eta talentua nortzuk duten zehaztu ondoren, arlo bakoitzean indartu 
behar ditugun alderdiak identifikatu ditugu (Une honetan, TILIn langileen % 30a lider da). 

Talentuaren eta 
ezagutzaren 

kudeaketa plana 

3 

Bermatu koherentzia 
dagoela erakundeak 
formalki ezartzen edo 
adierazten duenaren eta 
barruko benetako 
jardunen artean 

● Gure ikusmirak 8 helburu ditu eta horietako bakoitza aurrera eramateko liderrak behar duen gaitasuna hausnartu dugu eta lidergo berrian 
txertatu dugu. Adibide bezala liderrak egoera ezezagunetan eta arriskuekin kudeatzeko trebetasuna txertatu genuen. Gainera, estrategia 
berria egin genuenean XIBa ere berrikusten dugu eta aldaketak txertatzen dizkiogu. Beraz, honek ematen digu gure sistema osoaren 
koherentzia.   

● 2017an liderraren baloreak eta konpetentziak gure IHrekin lerrokatzen hasi ginen. Gaur egun, TILIko pertsonaren profil berria zehazten 
ari garen bezala, liderraren profil berria ere sortu behar dugu RIEDUSIS tresna kontuan harturik.  

Lidergoaren 
definizioa 
XIB berria 

4 

Pertsonen konpetentziak 
garatu, komunikazioa, 
argudiatzea eta eztabaida 
hobetzeko, beste batzuen 
eskuetan uzten jakiteko… 

● Pertsonen konpetentziak garatzeko aipatutako 3 helburuak ditugu, eta pertsonen konpetentzien garapena 4 arlotan egiten dugu : 
kudeaketa mailan, proiektu mailan, berrikuntza mailan eta eleaniztasuna mailan.  

● Eta 2017-18an identifikatu genuen ikerketak kudeatzeko, makroproiektuak kudeatzeko eta aliantza berriak proiektu mailan kudeatzeko 
gaitasuna gure pertsonen artean zabaltzea. Gaur egun, lau lan-ekipo hauek autonomia guztiarekin lan egiten dute erabakiak hartzeko 
garaian eta beren jardunari PDCA ezartzeko garaian.   

Kudeaketa plana 
Ekintza-plana 

5 

Erakundeko beste 
pertsona batzuei lagundu, 
beren gaitasunak eta 
konpetentziak garatzen 

● Gure ikastolan liderrak zuzendaritza taldekideak, prozesuetako eta lan-ekipoetako buruak dira. Lider hauek lan arlo desberdinetako 
talentua dute eta lan ekipo edo prozesu baten jabe direnez, bertako taldekideei laguntzen diete erakundearen eta denon helburuak 
direnak betetzen. Adibidez, Ikasketa-zerbitzuak lan ekipoko jabea, aditua da osasun eta gizarte proiektuetan nahiz ikerketan, eta, horri 
esker, talde ezberdinek sortzen dituzten proiektuei ikerketa kutsua txertatzen laguntzen die gero ikasleekin eta enpresekin lantzeko.  

Talentuaren eta 
ezagutzaren 

kudeaketa plana 

6 

Erakundearen eta pertsona 
bakoitzaren lidergoaren 
garapenean zenbat 
aurreratu den jakin, 
ebaluazio eta jarraipen-
sistemen bidez, eta 
helburu berriak ezarri 

● Lidergoaren ebaluazioa indibiduala urtero egin izan dugu (2010. urtetik) eta erreminta honek asko lagundu izan digu aurrerapausoak 
ematen arlo ezberdinetan, besteak beste, errekonozimenduaren, entzute aktiboaren eta lan-taldearen arloetan. 

● 2016-17an ZT kideak lidergoari buruz egin genuen Euskalitek antolaturiko ikastaro baten ondorioz, lidergoaren 360ºko ebaluazioa 
sistema berritzailea erabili eta egokitu genuen tresna informatiko baten bitartez.  

● 2017-18an, eta Bartzelonako bidai batean egindako formazioaren ondorioz, lidergoaren 360ºko JE egiteko beste tresna berritzailea 
eskuratu genuen eta berarekin egin genuen TILIko lider guztiek. Prozesuari ebaluazioa egin ondoren, Hobekuntza planak diseinatu ziren 
liderren artean eta 2018-19an berriro burutuko dugu 360º ko ebaluazioa. 

P.4.2 
(Lidergoen 

ebaluazioak) 

 
Azpielem. URTEA BERRIKUNTZA ITURRIA BERRIKUNTZA 

P1 2015 Inkesten emaitzen azterketa Harrera plan berria. Langile berriari modu integralean egiten zaio bere harrera. 

P1 2015 ERKIDEren ikastaroa Kontziliazio plan berria, familiako gaiak eta lan ardurak modu egokian uztartzeko. 

P1 2018 ETHAZI metodologia aktiboa “Irakasle berrien hautaketa” gida aldatzen da eta erronka bat ebaztea txertatzen dugu bertan. 

P2 2014 Tknikan Praktika onak (Tolosaldea) KEG tresna sortu eta jarduera ebaluaketa erabiliz, langileek behar dituzten konpetentziak dituztela ziurtatu. 

P2 2017 Ezagutzen eta talentuaren  inguruko ikastaroa Ezagutzen eta talentuaren kudeaketa plana diseinatu genuen. 

P2 2018 KEG tresnaren hedapena Langile bakoitzaren hobekuntzarako plan indibidualek pertsonen konpetentzien garapena neurtzeko. 

P3 2018 RIEDUSIS  metodologia berria Pertsonen ebaluazioa 360ºkoa egiten dugu lehen aldiz. 

P4 2017 Euskalit lidergoaren formazioa Lidergoa ebaluatzeko erreminta berriak aztertu genituen eta lidergoa ebaluatu genuen.  

P4 2017 Ezagutzen kudeaketa - Talentuaren bila Ezagutzen kudeaketen plan berri bat garatu genuen, non talentua eta honen kudeaketa definitu genituen. 

P4 2017 Lidergo berriaren ebaluazioa Lidergoa lan-ekipoan ebaluatu genuen, autoebaluazioa eta koebaluazioa kontuan hartuz.  

P4 2018 Riedusis - Lidergoaren rol berria - Formazioa Lidergoa berriz definitu genuen. 



 
 

 

 

 

4 
GIZARTEA 
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 Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

S.1 GURE GIZARTE INGURUNEAREKIKO KONPROMISOA NOLA KUDEATZEN DUGUN 

1 

Identifikatu gizarte-
ingurunea eratzen duten 
pertsona edo erakunde 
esanguratsuak 

● Ikasketa Zerbitzuak gure inguruan egon litezkeen gizarte taldeak eta eragileak identifikatu ditu, eta gizarte talde hauekin dugun 
harremanarengatik sortu daitezkeen eraginak (positiboak zein negatiboak) zehaztu eta aztertzen ditu. 

● Tolosa eta inguruko herrietako udaletxe zein erakundek osatzen dute gure gizartea, mundu mailako arazo orokorrei begirada kendu gabe.   

 
S.1.1. 

(Gizarte-taldeak) 
 

2 

Gizarte-inguruneak 
lehentasunezkotzat zein 
arazo, behar edo erronka 
dituen jakin eta horiek 
erakundeak dituen 
ahalmenekin alderatu, 
legezko eskakizunak 
aurreratuz edo gaindituz 

● Tolosaldeako erakunde anitzekin eta auzoarekin dugun hartu emanaren ondorioz, gizartearen eta pertsonen honako beharrak identifikatu 
dira: bakarrik bizi den jendearen eta adinduen bakardadea, pobrezia, genero berdintasunaren sustapena, euskararen erabilera indartzea, 
zahartze aktiboa, errefuxiatuen babesa, ingurumenaren zaintza eta bizikidetza. 

● Ikastolak behar horiei erantzuna emateko boluntariotza-sare bat sortu du eta ekimen solidarioak eramaten ditu aurrera. Horretarako, baditugu 
gazte kopuru handi batekiko irisgarritasuna alde batetik, eta ekintza horiek guztiak ikasleen artean sustatu, antolatu eta sentsibilizazioak 
egiteko irakasle talde prestatua bestetik. 

Bolondresa 
Botiltzarra 

MUGI 
Bizilagunak 

3 

Gizartearekiko dugun 
konpromisoari dagokionez 
zer helburu lortu behar 
diren zehaztu eta gero 
planak, metodoak eta 
ekintzak abian jarri 

● Gure Ikusmirak gizartearekin duen konpromisoa bi arloetan garatzen da, bi IHen bitartez (3 eta 8). Bi IH hauek, helburu estrategiko 
ezberdinetan hedatzen dira eta HE hauek gauzatu daitezen ekintza ezberdinak planifikatzen dira. HE hauek beren ekintzekin IK ZER lan 
ekipoak eta beste zenbait prozesuk dituzten kudeaketa planetan txertatzen dira. 

● Gizartean atzemandako beharrei erantzuteko martxan dauden ekintzak mantendu, berriak sortu, eta parte-hartzen duten ikasleen kopurua 
gehitzea dira gure helburuak, horrela beharrei erantzun zabalagoa eman ahal izateko. Boluntariotza-sare honen funtzionamendua 
sistematizatua dago: ikasketa-zerbitzuko taldeak kudeatzen ditu ikastolako ekintza guztiak eta ikasleen erantzuna aztertzen da ekintza 
bakoitzaren ostean, parte hartze datuak jasoz, gizarte agenteen asebetetzea inkesta bidez jasoz eta alderaketak eginez, hurrengo urtean 
hobetu ahal izateko. Ikasketa-zerbitzuak klaustroari aurkezten dizkio ekintzak eta arrazoiak (bide batez sentsibilizatuz), eta tutoreak dira gero 
geletan arazoaren inguruko hausnarketa bultzatu eta parte-hartzea sustatzen dutenak. 

S.1.2. 
(Proiektuak eta 

XIBa) 
 

4 

Proiektuak edo ekimen 
sozial propioak garatu, edo 
administrazio publikoek edo 
beste agente batzuek 
abiarazi dituztenekin bat 
egin 

● TILIk ekimen soziala duen arlo desberdinetan parte hartzen du. Zazpi arlo definitu ditugu gizartearekin helburuak partekatzeko: osasun 
sustapena, ikerketa, gizarteratzea, ekintzailetasuna, euskara, ingurumena eta generoa. 

● Hauek lirateke aurrera eramaten ditugun ekintza garrantzitsuenak (propio garatuta edo administrazio publikoak garatuta): 
- Auzoari jende mugimendua eta trafikoa ekartzeaz gain, gure eragina gutxitzeko ekintzak eskaintzen dizkiogu: alde batetik patio 

orduetan garbiketa brigadak antolatzen dira, eta bestetik autoak partekatzea sustatzen da ikasleen artean trafikoa gutxitu ahal izateko.  
- Tolosako udalarekin “Botiltzarra” proiektuan parte hartzen dugu, Tolosako inauteri jendetsuetan kontsumo arduratsua eman dadin eta 

gazteen jokabide horiek gizartean dituzten ondorioak saihesteko. Era berean, Eusko Jaurlaritzarekin batera udalak duen “Kale 
kontaketa” proiektuan laguntzen dugu, urtean behin etxerik ez duten eta Tolosan kalean bizi diren pertsonen erregistroak burutuz, 
Azkenik, herrian mugikortasun arazoak dituzten pertsonek ariketa fisikoa egin dezaten sustatzen duen MUGI Tolosa mugimenduan 
parte hartzen dugu. Herritarren ongizatearekin jarraituz, Gabonetan eta Santa Ageda bezperan, egoitzetan bizi diren pertsonei 
konpainia egiteko eta festak gerturatzeko abestera  hurbiltzen dira ikasle zein irakasleak.  

- Euskal Herrian egonik, euskara eta euskal kulturaren sustapenarekin lotura duten erakundeak ere gure gizarte kontsideratzen ditugu, 
guk ere beren zereginetan laguntzen baitugu ekintza zein laguntza ekonomikoen bidez.  

- Gipuzkoan tradizio handia duen ekimena zabaldu nahian, odol-emaile elkarteak ikastolan bi jasoaldi egiten ditu urtean. 
- Arazo globalenei herri mailako erantzuna eman nahian, GKE desberdinen ekimenetan parte hartu eta ikasleen parte-hartzea sustatzen 

dugu. Atzerritarren inklusioa eta errefuxiatuen babesa Europako gizarte arazo larrienetakoak dira, eta gizarteko eragile bezala arazo 
horiei erantzuna ematen lagundu behar du ikastolak. SOS arrazakeriaren “Bizilagunak” proiektuan parte hartzea sustatuz, eta atzerriko 
eta bertako familien arteko bazkariak dinamizatuz, atzerriko familiak beraien herrietan integratzen lagundu nahi da. Urtero ACNUR 
GKEri laguntza ekonomiko bat ematen zaio, eta abenduan Sahararako janari eta material bilketa egiten da ikastolan, horretarako 
ikasleen ekarpenak sustatzeaz gain, ikastolak diru kopuru bat ere jartzen duelarik. 

Ikasketa-zerbitzua 
Botiltzarra 

Bizilagunak 
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5 

Pertsonak, hornitzaileak, 
aliatuak eta beste interes-
talde batzuk gizartearekiko 
ditugun helburuetan eta 
planetan inplikatu 

● Ikastolako irakasle guztiek, baita irakasleria ez denak ere, ikastolako ekintza sozialetan parte hartzen dute. Ekintzaren helburua eta 
antolaketaren informazioa guztiek jasotzen dute klaustroan, eta ikasketa zerbitzuko arduradunak eta tutoreek, ikasleen sentsibilizazioaren 
lanketa burutzen dute gelan. Tutore ez direnek ere, tokatzen zaien neurrian, ikasleen sentsibilizazioan laguntzen dute mezuak indartuz.  

● Ikasle guztiek jasotzen dute ekintzen inguruko informazioa gelan: ekintzak zein beharri erantzuten dion eta sentsibilizazio saioak egiten dira 
gaiaren inguruan hausnarketa bultzatu eta eztabaidatzeko (dagokionean, adib. KM, Euskaraldia). Ikastolara etortzeko mugikortasunaren 
inguruan auto eta garraio publikoen inguruko sentsibilizazioa egiten da. 

KM 
Euskaraldia 

6 

Gizarteari ditugun helburu, 
plan eta interes orokorreko 
emaitzen berri eman 
 

● Ikastolari buruzko informazio nagusia web orrian topatu daiteke, baina bertako ekintzen eta ekimenen berri prentsa artikuluen bidez eta 
bereziki sare sozialen bidez gizarteratzen da. 2012/13 ikasturtean YouTube kontua ireki genuen TILIn ikastolari buruzko informazioa eman 
eta ekintza anitzen inguruko bideoak eta erreportajeak zabaltzeko. 2016. urtean Facebook eta Twitter kontuak ireki zituen ikastolak, eta 
2019an Instagram kontua ireki dugu. Ikastolan egiten diren ekintzen argazkiak ateratzen dituzte bertan parte hartzen duten irakasleek edo 
ekintzaren arduradunek, eta argazki edo bideo horiek testu labur batez lagundurik, IKT arduradunari helarazten zaizkio whatsapp edo 
emailez, honek sare sozialetan (Twitter, Facebook eta Instagram) argitaratu ditzan. Ikastolako web orrian Twitter-eko jarduera zuzenean 
ikusi daiteke, informazio horretara kontua izan gabe sarbidea izanik. Beste erakunde batean ekintzaren erreferentzia egiten bada, IKT 
arduradunak ikastolaren sareetan aditzera ematen du.  

● Astean behin, “Asteko argitalpenak” dokumentua helarazten zaio emailez klaustroari ikastolako ekintzen laburpenarekin. Klaustroak, ostegun 
arratsaldetako bileretan, arduradunek ekintzen inguruan egindako hausnarketak eta hartutako erabakiak ere ezagutzen ditu. 

Web orrialdea 
YouTube 
Instagram 

Twitter 
Facebook 

Asteko argitalpenak 

S.2 INGURUMEN IRAUNKORTASUNA NOLA BULTZATZEN DUGUN 

1 

Gure erakundearen 
jardueraren eraginpean 
egon daitekeen ingurumen-
ingurunea identifikatu eta 
zer ingurumen-helburu eta -
politika dituen zehaztu 

● Gure jarduerak, ikastola osatzen dugun partaide guztiongan eragin zuzena du. Tolosan kokatuak egonik, herrian eragina dugu, baina auzoa 
bera litzateke gure jarduerak gehien eragiten duen espazioa. Ez ditugu ahaztu behar, gure jarduerarako ezinbestekoak ditugun enpresetan, 
Eskolako Agenda21 programan eta Tolosako Udalarengan dugun eragina ere. 

● Gure ingurumen-helburu nagusia, gure jarduerak ingurumenean ahalik eta kalte gutxien eragitea da. Hori horrela, helburu nagusi horren 
barruan urtero helburu espezifikoak zehazten ditugu eta horiek lortzeko ekintzak planifikatzen ditugu, beti ere ekintza bakoitzerako 
arduradunak izendatuz, burutze epeak ezarriz eta ekintza horiek aurrera eramateko beharko genituzkeen baliabideak aurreikusiz. Helburu 
espezifikoak jasangarritasuna lortzeko ildotik planteatzen ditugu eta honakoak izan ohi dira: energia eta uraren kontsumoa murriztea, ikasle 
eta langileen sentsibilizazioa lortzea, hondakin kopurua murriztea eta mugikortasun eredu jasangarri baterantz egitea. 

. 
Ingurumen politika 

ISO 14001 

2 

Pertsonak kontzientziatu 
eta formatu erabiltzen 
dituzten baliabideak modu 
iraunkorrean baliatzeko 

● Ingurumenarekiko jarrera arduratsua duten pertsonak lortu nahi ditugu. Hori horrela, kurtsoan zehar ikasle eta langile guztiei zuzendutako 
arlo ezberdinen inguruko sentsibilizazio saioak/ekintzak eramaten ditugu aurrera. Batzuk gelan bertan egiten ditugu bideo, artikulu, albiste 
edota azalpen ezberdinen laguntzaz, eta beste batzuk berriz, ikastolatik kanpoko eremuan egiten ditugu. Ekoaraudia diseinatua dugu, eta 
bertan, energiari, urari, birziklapenari, material elektronikoaren erabilerari… buruzko jarrera egokiak jasotzen dira. Eta berau kurtso hasieran 
ikasle eta langile guztietan lantzen da. Ikastolan zehar sentsibilizatzeko mezuak dituzten kartelak ere aurkituko ditugu puntu konkretuetan 
(arrasketan, argia pizteko etengailuetan…) 

● Ekodelegatuek funtzio garrantzitsua betetzen du kontzientziazioan. Izan ere, ekodelegatua izango da sentsibilizatzeko ekintza hauek 
irakaslearekin batera gelan aurrera eramango dituena. Ekodelegatu guztiek eta ikastolako ingurumen arduradunak, ingurumen batzordea 
osatzen dute eta hilean behin edo bi hilean behin ingurumen gaien inguruan hitz egiteko elkartzen dira. 

S.2.1 
(Ekoaraudia) 
Ingurumen 
batzordea 

Ekodelegatua 

3 

Bizi-zikloan eta bizi-
amaieran ingurumena 
errespetatuko duten 
produktuak eta zerbitzuak 
diseinatu eta 
garatu (ekodiseinua) 

● Gure helburua, produktua garatzen ari garen bitartean (bizi-zikloan) etapa ezberdinek ingurumenean duten inpaktua ebaluatzea da eta horren 
aurrean neurri zuzentzailerik hartzerik badago, horri ekitea da. Eta nola ez, amaieran, ingurumena errespetatuko duen pertsona garatzea. 

● Bizi-zikloan zehar, bi etapa garrantzitsu ditugu: lehen etapa, gure jarduera aurrera eramateko hornitzaileek hornitutako materialak eta 
emandako zerbitzu, eta bigarrena, ikasle eta irakasleen mugikortasuna ikastolako joan-etorrian. Lehen etapa kontrolatua dugu, baina ezin 
dugu bertan eragin. Bigarren etaparen gainean neurriak hartzen ditugu ikasle eta langileen mugikortasuna ahalik eta jasangarriena izateko 
(formazioa, kotxea partekatzea bultzatzea, garraio publikoa sustatzea…). 

S.2.2 
(Bizi-zikloak) 
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4 

Egungo produkzio- eta 
zerbitzuak emateko 
prozesu, instalazio, eraikin 
eta ekipamenduen 
ingurumen inpaktua 
ebaluatu eta hobetu 

● Gure zikloen izaera dela eta, eskaintzen dugun zerbitzuaren, ditugun instalazioen eta ekipamenduen ingurumen-inpaktua baxua da, baina 
lokalki zein modu globalean eragin dezake. Beraz, ebaluatu ondoren, minimizatu ditzakegun inpaktuen gainean neurriak hartzen ditugu. 
Material edo baliabide berrien erosketarako irizpideak ezarrita ditugu. Irizpide hauen bidez, merkatuan dauden material ezberdinen artetik 
hondakin gutxien eta ez arriskutsuak sortzen dituztenak, kontsumo energetiko baxukoak, berrerabilgarrienak… hobesten direla ziurtatuko da.  

 Erosketa prozesua 

5 

Ingurumenaren 
iraunkortasuna lortzeko 
egiten ditugun ekimenak 
hedatu eta horien berri 
eman erakunde 
hornitzaileei, bezeroei, 
aliatuei... 

● Ingurumenaren iraunkortasuna lortzeko egiten ditugun ekimenak modu ezberdinetara hedatzen ditugu. Batetik, gure interes talde 
garrantzitsuenari, ikasleei, ematen zaie hauen inguruko informazioa. Ingurumen batzordea biltzen denean, prozesuaren arduradunak 
ekodelegatuei jakinarazten dizkie ildo honetan egin diren ekimenak zein izan diren edo izango diren eta beraien proposamenak ere jasotzen 
dira. Ondoren, ekodelegatuek gelakideei ematen diete ekimen horien berri. Bestetik, klaustroan, langile guztiei jakinarazten zaizkie. Sare 
sozialetan ere zintzilikatzen ditugu aipagarriak iruditzen zaizkigun ekimen horiek. Eta amaitzeko, Tolosaldeako beste ikastetxeekin eta 
Tolosako Ingurumen Zentroko arduradunekin partekatzen ditugu ekimen horiek, elkarrengandik asko baitugu ikasteko. 

S.2.3 
(Komunikazio 

plana) 

6 

Neurriak hartu ondasun eta 
zerbitzu mota guztien 
kontsumo lokala eta 
arduratsua bultzatzeko 

● Mundu iraunkor bat nahi badugu, mota ezberdinetako ondasun eta zerbitzuen kontsumitzaile arduratsuz osatutako gizartea behar dugu, eta 
hori lortzeko neurriak hartzen ditugu. Batetik, Agenda21 programan 2015-16 kurtsoan “kontsumo arduratsua” gaian zentratu genituen gure 
sentsibilizazio planeko ekintzak. Hori abiapuntu hartuta, bertako produktuak kontsumitzea lehentasun gisara markatu genuen erosketak 
egiteko irizpideetan besteen artean. Bestetik, aurten langileen artean banatu ditugun kristalezko ur botilak daude. Plastikozko botilak 
erabiltzea saihesteko hartutako neurria da (ingurumena eta osasuna). Kontsumo arduratsuaren ondotik, ura, klima-aldaketa eta lurzorua izan 
dira landu ditugun gaiak programa honen barruan, hurrenez hurren. Gai hauek guztiak urteko sentsibilizazio planean txertatzen ditugu eta 
kurtsoan zehar ekintza ezberdinak burutzen ditugu ikastolako komunitatea osatzen dugun kide guztion sentsibilizazioa lortzeko, gaiaren 

inguruan ikastolaren kudeaketaren egoeraren analisia egiteko eta herri mailako diagnostiko bat egiteko.  

Ekoaraudia 

7 

Bezeroei, hornitzaileei eta 
interes-taldeei jakinarazi 
ingurumenaren eta energia- 
eta material-efizientziaren 
arloetako jardunek zer 
onura dakartzaten 

● Ingurumenaren eta energia- eta material-efizientziaren arloetan egiten dugun jardunaren berri ematen diegu gure interes talde ezberdinei 
(hornitzaileei posta elektroniko bidez, ikasle eta langileei aurrez aurre). Honela, ingurumenarekiko errespetuzko jarrerarekin jokatzearen 
garrantzia azpimarratu nahi diegu eta bide batez, beraiek ere bide hori hartzera animatu. 

● Kurtso amaieran, ikasturte horretarako ezarrita genituen helburu espezifikoen betetze maila nolakoa izan den aztertzen da ikasle eta 
langileekin eta lorpen horiek ingurumenean izandako onurak azpimarratzen dira. Modu honetara, aplikatu diren neurrien eraginkortasuna 
aztertzen da eta aurrera begirako neurri berriak proposatzen dira.  

● Ingurumenaren inguruko emaitzak web orrian zintzilikatzen ditugu.  

Web orria 
Classroom 

 
Azpielem. URTEA IKASKETA ITURRIA BERRIKUNTZA 

S1 2013-14 Euskalit-eko Europako kalitate astea Gizartearen definizioa aldatu genuen, eta gaur egungo gizartea definitu genuen. 

S1 
2015 

Gizartearekiko harremana areagotzea- Ikusmira 
berria 

Gure KSIan eta prozesuekin batera, lan ekipoak sortzen dira, egitura parte hartzaileago eta arinagoarekin. 

S1 2014-15 Mondragon Unibertsitatean  formazioa Sare sozialen plana garatzea eta, bertan, gizarteari begira egiten ditugun ekintzen zabaltzea, kanpo irudia sustatzeko. 

S1 2016 Barne berrikusketa Ikasketa-zerbitzu plana garatu genuen eta bertan boluntariotza definitzen hasi ginen ikasle eta irakasleen artean. 

S1 2017 Hausnarketa estrategikoa Gizartea kontuan izan genuen IH batean zuzenean, eta zeharka beste bi helburutan. 

S1 2015 IEn egindako KM jaiari buruzko gogoeta. Gure ikasle talde batek alkoholaren kontsumo arduratsuaren eta prebentzioaren inguruko lanetan. 

S2 2017 
Aliatuekin (Duok, Tolosako Udala) egindako bilera 
batean gure estrategian inplikatzeko. 

Mugikortasun plana garatu genuen langileentzat. Parkingean kotxe elektrikoak kargatzeko balorazioa egin genuen. 

S2 2014 Ekoskan ziurtagiria Lehen sentsibilizazio plana ikasleekin ingurumenaren arloan. 

S2 2015 Auditoretza: efizientzia energetikoa Efizientzia energetikoa plana: gastu energetikoa gutxitzeko neurriak hartu genituen (led argiak…). 

S2 2014 IKT teknika berrien ikastaroa IKT tresna berrien erabilpena (Moodle, Drive, Classroom) sustatu genuen paper kontsumoa murrizteko. 

S2 2015 Ekoskan-ek antolaturiko mintegia Ekodelegatua figuraren bitartez, Ikasleak ingurumenaren zainketa eta babesean inplikatzea. 

S2 2018 Tknikak antolaturiko sentsibilizazio saioa Plastikoa kontsumoa murrizteko kristalezko botilen erabilpena langileen artean sustatzea. 



 
 

 

 

 

5 
BERRIKUNTZA 
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 Planteamendua Deskribapena Ebidentziak 

I.1 BERRITZEKO GURE HELBURUAK ETA ESTRATEGIA NOLA ZEHAZTEN DITUGUN 

1 

Estrategia orokorraren ildoan, 
egungo erronkak eta 
etorkizunekoak identifikatu, 
berrikuntzaren estrategiarako 
erreferentzia izan daitezen 

● TILIk 4 urtean behin hausnarketa estrategikoa egiten du eta urtero berrikusi egiten du. Gero, estrategia hau, helburu estrategikoetan errotuz,  
kudeaketa planetan hedatzen da ekintzen bitartez. Hausnarketa horretarako ohiko informazio bilketaz gain (legedia, errendimenduzko 
zenbait datu ekonomiko, demografiko etab.) berrikuntzaren inguruko datuak ere kontutan hartu eta estrategian txertatzen ditu.  

● Hastapenean, 2008an, berrikuntza prozesu baten inguruan antolaturik geneukan. 2012an, zeharkako gaia balitz bezala, prozesu guztietan 
txertatzen hasi ginen. 2014an Tknikak bultzaturiko “Errutina Sortzaileak” programan sartu ginen EEA-ko beste zenbait  ikastetxeekin sare 
bat sortuz. 2017ko hausnarketa estrategikoan 8 ikusmira helburuetatik 2tan (IH3 eta IH4) berrikuntza da ardatz nagusia. 

 
Ikusmira-helburuak 

Hausnarketa 
estrategikoa 

Errutina sortzaileak 

2 

Berrikuntza zein eremutan 
landuko dugun identifikatu 
(teknologia, produktuak eta 
zerbitzuak, merkatuak, 
negozio-ereduak...), 
helburuak, jarduera-ildoak eta 
haren garapenerako 
baliabideak ezarrita 

● Hausnarketa estrategikoa egitean, berrikuntzak zein eremutan landu behar ditugun erabakitzen dugu. Eremu  nagusienak hauek dira: 
1.-Lidergoa: Lidergoaren definizioa, lan egiteko modua eta ebaluatzeko modua aldatu dugu. Lidergoaren talentua eta ezagutzak 
partekatzeko modu berria Lan ekipoetan txertatu dugu berrikuntza bezala. 
2.-Proiektu eta ikerketa:  3 arlo definitu ditugu: nazioartekotasuna, silver economy eta osasun eta gizarte arloko enpresekin sortutako 
proiektu erreferenteak. 
3.- Metodologiak: Riedusis metodologia aplikatzen ari gara eta honek ikaslearen eta irakaslearen profil berriak ekarri dizkigu. 
4.- Instalazioak eta ekipamenduak: lan kolaboratzailea ardatza izanik, espazioetan eta ekipamenduetan berrikuntzak aplikatzen ari 
gara, eta arkitektura pedagogikoa martxan jarri dugu. 
5.- Kudeaketa: kudeaketa maila orokorrean ere berrikuntzak aplikatzen ari gara, adibidez, estrategia berria egiteko garaian eta gero 
hedatzeko orduan, kudeaketa planetan prozesuen bitartez. Datorren urteetan, kudeaketa berrikuntzak txertatu nahi ditugu beste zenbait 
arlotan, besteak beste, zikloetan eta Ingurumenean. 
6.- Negozio eredu berria: aholkularitza eskaintzeko garaian eta enpresa berriak sortuz (Kodiklinik). 

 
I.1.1 

(Berrikuntzak eta 
KSIa) 

Prozesuak 

3 

Berrikuntzaren kudeaketa 
antolamendu-ereduan 
txertatu (arlo, prozesu, 
negozio-unitate, 
minikonpainietan...), 
erantzukizunak, adierazleak 
eta abar identifikatuz. 

● 2008-2012: “Berrikuntzak” prozesua genuen gure PKSan beste prozesu bat lez, eta bertatik kudeatzen genuen. Bertan 4 taldekidek parte 
hartzen genuen: IKTen arduraduna, pedagogia arduraduna, kudeaketa arduraduna eta zuzendaria. Garai haietan, Berrikuntza plana 
diseinatzen zen eta horren bitartez kudeatzen genuen gure ikastolan berrikuntza. 

● 2012-2014: berrikuntza, definitutako prozesu guzietan txertatu genuen, eta horrela prozesu bakoitzak ekaineko hausnarketan, berrikuntzak 
identifikatu behar zituzten eta txertatu.  

● 2014-2015: berrikuntza gure ikastolako kulturan txertatu nahi genuen eta horretarako sormena eta ideia berriak sortzeko errutina sortzaileak 
definitzen eta identifikatzen hasi ginen. Tknikan Errutinen formazioa jaso genuen zuzendaritza-talde guztiak. 

I.1.2 
(Errutinen egitura) 

4 

Helburu erronkariak ezarri, 
kudeaketaren ikuspegi, 
egitura eta kontzeptuak 
birplanteatzeko, ohituretatik 
aldenduz eta pertsonen 
sormena eta berrikuntza 
pizteko 

● “Errutina sortzaileak” gure berrikuntza-kudeaketan txertatzetik gaur arte, aldaketa sakonak jaso ditugu gure erakundean. Berrikuntza tresna 
honek bere aginte koadro partikularra du eta koadro horretan ikus daiteke TILIk arlo horretan egin duen apustua. 

● Irakasle guztiek errutina inguruko formazioa jaso dute eta egun, TILIko langileen %80ak parte hartzen du proiektu honetan. Urtero, ikasturte 
hasierako klaustroetan honen inguruko formazioa eskaintzen zaie irakasle berriei berrikuntza arloa guretzat estrategikoa dela adieraziz.   

● Errutinetan lana egiteko modua ezberdina da. Errutinetako ekipoak ez dira Lan Ekipo konbentzionalak, COPs (Comunidades de Prácticas) 
izena duten lan ekipoak baizik. Tknikan 2014ean egin genuen tailer praktiko baten ondorioz, lan ekipo mota hauek gure. Lan metodologian 
txertatu genuen berrikuntza, kudeatzeko garaian. 

I.1.3. 
(COPs) 

5 

Sistematikoki identifikatu gure 
sektorean egon daitezkeen 
patenteak, jabetza 
intelektuala, metodologiak, 
teknologia edo konpetentziak, 
eta aztertu guk ditugunak ea 
erabilgarriak izan litezkeen 
beste merkatu batzuetan 

● Gure ikastolan berrikuntzarako behatokia sortuz geroztik, (2008) zuzendaritza-taldeko kide guztiek parte hartu dute behatoki horretan 
seinaleen eta ideien ekarpenak egiten. Behaketa horren ondorioz, asko izan dira mundu osoan berrikuntza pedagogikoetan punta-puntan 
dauden erakundeei egindako bisitak eta burututako benchmarking-ak: 2008an Finlandian egon ginen bere hezkuntza sistema aurreratua 
aztertzen. 2010ean Kanadan, 2014ean Alemanian eta 2016an Galesen. 

● Bestalde, EEAn berrikuntza pedagogikoetan erreferentea den “HUHEZI Mondragon Unibertsitatea” erakundearekin elkar lanean ari gara 
2013an  beraiekin egin genuen ikastaro baten ondorioz (“Gestión de la cultura cooperativista”).  

● Halaber, Lanbide Heziketako berrikuntzarako den EJ-ko  Tknika erakundearen kolaboratzaileak gara 2013. urtez geroztik. 

I.1.4 
(Seinaleak) 

 



5. Elementua: Berrikuntza                  20 
 

Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola (TILI)    Kudeaketa Aurreratuaren-Gida      2019            

● Eta gure azken elkar lana, 2017an Bartzelonako “La Fundació Jesuïtes Educació” ikastetxeko aholkularia den eta berrikuntza pedagogikoan 
munduko erreferentea den Xabier Aragayk zuzentzen duen “Reimagine Education Lab” erakundearekin sortutako elkarlana da, datozen 
urteetan gure ikastolaren berrikuntzarako bidea gidatuko duena. 

I.2 BERRITZEKO BARNE TESTUINGURUA NOLA SORTZEN DUGUN 

1 

Konfiantza sortu ekarpen 
desberdinei eta pentsamendu 
kritikoari dagokienez, eta 
erronka edo desafioak 
bultzatu, sormena pizteko eta 
ideia berriak sortzeko 

● “Errutina sortzaileak” tresnak dituen helburuetariko bat sormenaren kultura TILIko pertsona guztien artean zabaltzea da. Hasieratik ohartu 
ginen “Behatokia” izena duen 1.go errutina zela ideia berriak eta pentsamendu kritikoa sustatzeko  baliagarriena eta, irakasle guztiei 
prestakuntza eman ondoren, zazpi langile parte hartzen hasi ziren Behatokian, bi asteetan behin bi orduz biltzen zirelarik. 

● Gero, seinaleak antzemateko eta denon artean partekatuz, seinale horiek ideia berri bihurtzeko, zenbait aplikazio informatikori buruzko 
formazioa jaso genuen (Google+ eta Inoreader) eta sormenaren erronka langile guziei zabaldu genien. Horrez geroztik, langile guztiak dira 
behatokiaren partaideak eta denek daukagu seinaleak jasotzeko ardura. 

● Sormenaren eraginkortasuna sustatu nahian, 2016an Google+ plataforma arloka antolatu genuen, langile bakoitzari arlo espezifiko bat 
(bere espezialitatearekin lotuta) egokituz, eta ideietatik sor litezkeen aurreproiektuen kopurua eta kalitatea hobetu asmoz. 

● Gaur egun, sormena eta ideia berriak sustatzeko bidean, beste hausnarketa batean murgilduta gaude: informazioa eta ideiak bilatzeko 
tresnak ezagutzeaz gain, informazioaren aplikagarritasuna  identifikatzen bultzatzen ari gara. Horretarako hainbeste ideia edo informazio 
konpartitu arren, gure ikastolarako onura eta aplikagarritasuna jasotzen ari gara. Eta hori prozesu guztietatik abiatuz. 

 
Errutinak 
Behatokia 

2 

Pertsonei erraztasunak eman 
beren denboraren zati bat 
arakatzen, gogoeta egiten, 
ideiak ekartzen eta 
proposamen berritzaileak 
lantzeko 

● 2014an, “Errutina Sortzaileak” tresna gure ikastolan txertatzeko bidean, gure langileen denboraren kudeaketa hobetu behar genuela ohartu 
ginen, eta LEAN  metodoari buruzko ikastaro bat jaso ondoren, bere filosofia uztartu genuen gure bileren kudeaketan. 

● Errutinetan COPs moduan funtzionatzen hasi ginen: kolaborazioa, kooperazioa, elkartrukea, koordinazioa eta helburu amankomunak dira 
bilera horien funtsa eta ardatza. 

● Behatokian (ideiak sortzeko gunerik garrantzitsuena) baliabide hauek bultzatu eta erraztu ditugu gure langileen artean: 1.- Benchmarking: 
enpresak behatu, web guneak, foroak, sare-sozialak. 2.- Kongresuak. 3.- Irakurketak: aldizkariak, liburuak, ikerketak…4.- Nazioarteko 
bisitak. 5.- Enpresa aurreratuenen (kudeaketan ere) eta pertsona esanguratsuenen bilaketa: kongresuak, sare-sozialak, berriak…6.- 
Metodologia berrien arloko pertsona adituen identifikazioa. 

● Guretzako berrikuntza arlo estrategikoa denez, 2016. urtez geroztik proiektu berritzaileen kudeaketan lan egiten duten irakasleei ohiko 
ordutegitik zenbait liberazio-ordu eman zaizkie bere lana arlo honetan errazteko eta ahalbideratzeko.  

EESS 
Behatokia 

LEAN 
COPs 

3 

Lankidetzarako gune 
formalak eta informalak sortu, 
hala nola elkartzeko guneak, 
topaguneak, foro birtualak... 

● Errutinetako edozein bilera hasi aurretik, COP diapositiba bitartez partaide guztiei COP bat zer den gogoratzen zaie. 
● Errutinen helburua TILIko pertsona guztien kulturan sormena zabaltzea eta txertatzea denez, espazio fisiko ezberdinak (jangela, mahaia 

borobilak kafe eta pastekin, word coffee), ingurugiro berezia (teknika dinamizatzaileak, musika) eta bileren formatua berrikusten hasi ginen. 
● Lan egiteko beste modu ezberdin honen ondorioz,  gaur egun ideia berriak sortzeko kultura ezarri dugu eta 2017tik aurrera ezagutzak 

sortzea (talentua garatzea) izan zen gure beste helburu bat eta berrikuntzen metodologian txertatu genuen. Honi esker, besteak beste,  
Teleadin proiektua eraiki genuen. 

EESS 
COP diapositiba 
2019 errutinak 

4 

Sormena eta berrikuntza 
sustatzen duten 
metodologiak eta tresnak 
erabili 

● Behatokia errutinan oso garrantzitsua da zein tresna erabiltzen diren ideia berriak sortzeko. Prozesu hori aurrera eraman ahal izateko 
tresna ezberdinak erabiltzen ditugu, adibide ondorengo biak: 
- Brainstorming: 4-8 pertsonetako taldeak osatzen ditugu, dinamizatzailea eta ideiak apuntatzen dituena identifikatuz bertan. Ideiak 

sortu behar ditugun fokoa planteatzen dugu, eta 15 edo 20 minutuko prozesuan sortzen diren ideiak batzen dira, ondoren afinitatearen 
arabera sailkatzen ditugu. Prozesua bukatu ahal izateko ditugun ideien artean filtroa erabiltzen dugu. 

- 635 dinamika: Sei pertsonako taldeak egiten ditugu, bakoitzak (pertsona bakoitzak) aurretik identifikatutako hiru ideia idazteko bost 
minutu izango ditu horri batean, ondoren albokoari pasa eta prozesua errepikatuko da. Amaitzerakoan orri bakoitzean 18 ideia izango 
ditugu. Aurreko dinamikan bezala, ondoren aztertuak izango direnak. 

Errutinak 
Brainstorming 
635 dinamika 

5 
Teknologian eta 
digitalizazioan oinarritu, 
berrikuntzarako baldintzak, 

● 2016. urtez geroztik gure zuzendariak eta IKTen arduradunak parte hartzen dute Tknikaren IC (Inteligencia Competitiva) taldean. 
● Talde horretan jasotako ezagutzekin, informazioa bilatzeko eta tratatzeko balio duten zenbait aplikazio eta tresna informatiko ditugu: 

- Inoreader: RSS-en irakurlea dena, eta 2006tik TILIko langile guztiek erabiltzen dute. 
- Google+: bilatutako aurreko informazioa langile guztien artean partekatzeko balio duen tresna. 

IC-PILOTO 
Inoreader 
Google+ 
CANVA 
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inguruneak eta testuinguruak 
errazteko eta mesedetzeko 

- CANVA: informazioa modu erakargarrian diseinatzeko erabiltzen den tresna. 
- Sare sozialak: ikastolako eguneroko jardueretan, Facebook, Twitter eta Instagram tresnak erabiltzen ditugu. 

 
Sare sozialak 

6 

Jarduera berritzaileak, ideiak, 
proiektuak eta emaitzak 
zabaldu eta aitortu (formalki 
eta informalki), baita espero 
zen emaitza lortu ez denean 
ere 

● Behatokian langile guztiek parte hartzen dutenez, denok dakigu zeintzuk diren berrikuntza arloan ditugun ideiak, era berean eta 
komunikazio guneak aprobetxatuz bertan portafolio eta ustiaketa errutinetatik aldiro proiektuen eta hauen emaitzen berri zabaltzen zaizkie 
langile guztiei. Honetaz gain web gunea erabiltzen dugu barne komunikazioko proiektu berri zabaltzeko. 

● TILIrentzat Berrikuntza garrantzitsua dela azpimarratzeko eta langileen sormena bultzatzeko asmoz, 2016an gure erakundeak langileen 
lana aitortzeko duen irizpideen taula aldatu genuen beste irizpide berri bat sortuz “Proiektu berritzailean parte hartu eta aurrera atera”. 
Horren ondorioz, zenbait langilek jaso du dagoeneko bere aitortza berrikuntza arloan egindako lanarengatik. 

I.2.1 
(Aitortza irizpideak) 
Berrikuntzen mapa 

Ustiaketa 
Lan-aitortza  

I.3 GURE INGURUNEAREN AHALMENA NOLA BALIATZEN DUGUN BERRITZEKO 

1 

“Berrikuntza irekia” erraztuko 
duten mekanismoak garatu, 
ideien ekarpena eta trukea 
bultzatuta bezeroekin, 
hornitzaileekin, ikerketa-
zentroekin, beste sektore 
batzuetako erakundeekin… 

● 2017ko IE 6 eta IE 7 ikusmira helburuen arabera aliantza, gizartea eta ikerketazko enpresekin proiektu berritzaileak aurrera eramatea dugu 
helburu, berrikuntzak detektatu behar ditugu eta gurekin bat eginez elkarren arteko proiektu berritzaileak landuz. Adibidez, BPSO proiektua. 
Mendaroko proiektu estrategiko bat bezala ezagutu genuen, eta bertan identifikatu genituen gurera ekartzeko interesa. BPSO etxeetara 
helarazteko zailtasunak izanik, material berritzailea sortzeko proiektua sortu genuen BPSOen oinarrituta eta Hospital Donostia eta 
Onkologikoaren eskutik. 

● Enpresekin eta aliantzekin ditugun bilera guztiak proiektu berritzaileak eta ikerketak identifikatzeko erabiltzen ditugu, honetaz gain  foro 
desberdinetan parte hartzen dugu (Tknika, Huezi,Ris3- Innobasque, Adinberri ), RISS desberdinetan ere …..  

Ikusmira-helburuak 
BPSO proiektua 

2 

Garapen zientifikoari eta 
teknologiari (gaur egungoa 
zein etorkizunekoa) buruzko 
informazio garrantzitsua 
identifikatu, aztertu eta 
ustiatzeko metodoak izan 

● Garapen zientifikoa eta teknologikoari buruzko informazio garrantzitsua identifikatzeko eta tratatzeko metodo hauek ditugu TILIn: 
- Identifikazioa: TILIk 2016 urtetik Tknikaren IC taldean dago. Talde hau seinaleen eta ideia garrantzitsuen bilgune bikaina da. 
- Azterketa eta ustiaketa: informazioa aztertu ondoren, aurreproiektuak sortzen dira eta hauek portafolioko taldera igortzen dira. 

Hemen, irizpide ezberdinak erabiliz, aurreproiektuak matrize batean sartzen eta “parrilla” batean kokatzen dira. 
- Errutinako hiru taldeak koordinatuz, lotura-taldea dago, hiru errutinetako arduradunek osatua. Talde hau astero biltzen da eta parrilla 

aztertuz, aurreproiektu guztietatik proiektu izatera eta zeintzuk izango diren proiektuen arduradunak erabakitzen da. 
- Proiektu-taldea da proiektua aurrera ateratzeko ardura izango duena. Azkenean, ustiaketa-taldea da proiektuari ahalik eta etekin 

gehien ateratzeaz arduratuko dena. 

I.3.1. 
(Ustiaketa) 

3 

Aliantzak ezarri bezero, 
hornitzaile edo beste 
erakundeekin, berrikuntzak 
egiteko merkatuetan, 
produktu-zerbitzuetan, 
teknologian, prozesuetan...  

● TILIk erakunde eta hornitzaileekin dituen harreman estuei esker, bere proiektu berritzaileak aurrera ateratzeko erabiltzen ditu laguntza gisa. 
● Horren adibide, Teleadin proiektua dugu, oraindik ustiatu ez duguna, baina 2018an, gure ikastolaren lidergoaren pean, TILIk eta beste bost 

erakundek diseinatu duguna: Tolosaldea LHI, instalazio teknologikoaz arduratzen da. Ideable Solutions software edo aplikazio 
informatikoaren sorreraz arduratzen da. UPV-EHUk ikerketaren inguruko lana hartuko du bere gain. Harrobia ikastolak zahartze aktiboa 
eta kirolaren arloak landuko ditu. Gipuzkoako Diputazioa da proiektuaren koordinazioaz eta baliabideez arduratuko dena. 

I.3.2 
(Teleadin proiektua) 

4 

Gure ohiko lan-esparrutik 
kanpo dauden eremuak eta 
jarduerak arakatu, ikuspuntu 
berriak emango dizkiguten 
planteamenduak, ideiak, 
esperientziak eta abar bilatuz 

● TILIko gure ohiko lan esparrutik kanpo dauden eremuak edo proiektuak arakatzen ditu, adibidez: 
- Danimarkako hezkuntza zentro bat bisitatu ondoren guretzako ezezaguna zen 3D simulaziozko mundua ezagutu genuen eta  

erresonantziaren inguruko proiektu bat elikatzen hasi gara Tknikarekin batera. 
- Hezkuntza-sistema aztertzeko Kanadara egin genuen bisita batetik instalazioak eraldatzeko ideiak ekarri genituen eta ikastetxea 

metodologia berrietara egokitu dugu. 
- Mondragon unibertsitatetik proiektuak kredituen bidez kudeatzeko ideia berria ekarri genuen. 
- Adinberri forotik Teleadin proiektua “silver economy”ko ko proiektu bihurtzeko ideia garatzen ari gara. 
- Tolosako udalaren estrategian parte hartuz aukerak identifikatu genituen eta formazioak asteburutan antolatu genituen. 
- Le Mans-eko ikastetxearekin izan dugun elkartruketik Frantziako hezkuntza-sistemaren inguruko proiektuak txertatu ditugu.  

 
 
 

Adinberri 
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I.4 IDEIA ETA PROIEKTU BERRITZAILEAK NOLA KUDEATZEN DITUGUN 

1 

Prozesu-metodo bat eratu 
ideia eta proiektuak modu 
egituratuan jaso, aztertu, 
ebaluatu eta lehenesteko, 
eta, gero horiek garatzeko, 
berrikuntzarako proiektuen 
bidez 

● Lehenengo errutinan (behatokia) ideia interesgarria sortzen denean, ideia hori aurreproiektu bihurtzen dute eta dokumentu bat betez 
bigarren errutinako (portafolioa) sarrerako bandejan uzten dute. 

● Portafolioak aurreproiektua aztertu eta parrilla batean kokatu aurretik, matrize baten aurrean jarriko du irizpide hauek kontutan izanik: 
merkatuko ziurgabetasuna, teknologia ziurgabetasuna, estrategiarekiko inpaktua, urgentzia, enpresen inplikazio maila, gela barruan 
txertatzeko maila, ikastolaren ahaleginaren maila proiektua aurrera ateratzeko (giza baliabideak, inbertsioak eta kontratazioak). 

● Lotura-taldea da aurreproiektua proiektu bihurtuko den ala ez erabakiko duena. Baiezkoa bada, proiektua aurrera eramatearen ardura 
izango duen proiektu-taldea izendatu eta sortuko du. Lotura-taldeak nahiz IKAS.ZERB lan-taldeak egingo dio jarraipena proiektuari. 

● Azkenik, proiektua ustiaketa errutinan sartuko da ahalik eta  balio erantsi gehien atera asmoz.  
● Proiektuak bi motatan sailkatzen ditugu: proiektu estrategikoak eta ikasketa zerbitzutik kudeatzekoak. 

I.4.1 
(Portafolioko 

parrilla) 

2 

Aurrekontuak ezarri jarduera 
berritzaileetan inbertitzeko, 
jakinda, berez, ez dela ziurra 
inbertsio horiek itzulkinik 
ekartzea 

● Prozesu bakoitzak bere ekintzak aurrera ateratzeko behar dituen errekurtsoak identifikatu behar ditu eta hauek 3 motakoak izan daitezke: 
kanpo baliabideak, barne giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak. Berrikuntza bezala 2017-18an prozesu bakoitzeko fitxan txertatu 
genuen baliabideak kudeatzeko orria eta bertan, ekintza hori aurrera eramateko behar dituen errekurtso ekonomikoak eta giza 
baliabiderenak identifikatu behar ditu. ZTak onartu behar ditu hurrengo urteko aurrekontuetan sartu ahal izateko. Proiektuak aurrera 
eramateko asteazken arratsaldetan elkartzen dira proiektu-taldeak. 

Aurrekontua 

3 

Berrikuntza-proiektuak 
sistematikoki kudeatu, talde 
espezifiko eta pluralekin, 
horiei denbora, trebakuntza 
eta beste baliabide emanda 

● Hiru talde bidez kudeatzen ditugu:  proiektu estrategikoen taldea, ikasketa zerbitzu taldea eta prozesu bakoitzeko taldea. Momentu honetan 
berrikuntza gehienak ikasketa zerbitzuetatik eta proiektu estrategikoen taldeak kudeatze dute. Hori dena kudeatzeko urte honetan  proiektu 
bakoitzak bere aurrekontua du. Beraz, ordu poltsa bat dute, eta ordu horiek ordaindu egiten dira. Horretaz gain, ekipamendu edo baliabide 
ekonomikoren bat behar badute ere prozesuan adierazten dute eta bertan balidatzen da. 

Proiektu 
estrategikoen 

taldea, Ikasketa 
Zerbitzu taldea eta 

Prozesu taldea 

4 

Egindako proiektuetatik 
ikasitakoak aztertu eta 
ondorioak atera, etorkizuneko 
proiektuen eraginkortasuna 
indartzeko. “Praktikarik 
onenak” partekatu proiektuen 
taldeen artean. 

● Ostegunero komunikazio-gunea foroa dugu informazioa partekatzeko langile guztien artean. Langileak elkartzen gara eta bertan gai 
desberdinak lantzen ditugu, besteak beste, garatzen ari garen proiektuen xehetasunak. 

● Erronken inguruan praktika onak partekatzeko, 3 hilabetean behin formazio saioak jasotzen ditugu praktika onetan oinarrituz. 
● Azken urteetan “Do not be dummy”, ”Sorotsi nahi”, jolas kooperatiboak, egun osasuntsua, hezkidetza, botiltzarra, bizilagunak, kale 

kontaketa… proiektuak partekatu ditugu gure komunikazio guneetan  hobekuntzak elkarrekin ateraz. 
● Enpresekin proiektuak partekatzeko foroak eraikitzen ari gara, eta hau indartzeko 2018an RIS3 bat antolatu genuen Innobasque  

erakundearen eskutik, arlo biosanitarioan enpresa-topagune bat bultzatuz. 

1.4.2 
(Ris3) 

5 

Berrikuntzan dugun 
esperientzia kanporantz 
errentagarri egin eta gure 
jabetza intelektuala 
zenbateraino babestu behar 
dugun finkatu 

● TILIk beti izan du orain arte berak sorturikoa den edozein ezagutza, produktu, proiektu...beste erakundeekin partekatzeko joera. 
● Merkatuan dagoen lehiakortasuna ikusita, jabetza intelektuala kudeatzen hasi gara, beste erakundeekiko eduki dezakegun abantaila 

konpetitiboari eutsi nahian (gure Jabetza Intelektuala babesteko beharra, Teleadin proiektuarekin antzeman dugu argi). 2018-19 urtean 
Jabetza intelektuala-plana diseinatu dugu eta bertan bi puntu bereizten dira batik bat: 

o Jabetza intelektualak dituen aktiboen identifikazioa (Aktiboen kartera). 
o Aktibo mota bakoitza babesteko hartu beharreko neurriak. 

Jabetza intelektuala 
plana 

 

Azpielem URTEA IKASKETA ITURRIA BERRIKUNTZA 

I1 2013 Gestión de la Cultura Cooperativista  Pedagogia kooperatibista, pedagogia metodo berritzaile bezala ekartzen dugu gure ikastolara. 

I1 2014 “Errutina Sortzaileak” (Tknika) Mota guztietako berrikuntzak (pedagogikoak, kudeaketakoak, ikerkuntza…) kudeatzeko sistematika berria. 

I2 2014 COPs: bilerak antolatzeko modu berritzailea Berrikuntza kudeatzeko garaian, TILIko langileak modu eta formatu berritzaile batean antolatzen dira. 

I2 2014 LEAN tresnari buruzko formazioa Berrikuntza arloko bilerak eta denborak modu eraginkorragoan antolatzen dira.  

I3 2016 CIC BiomaGUNE enpresari egindako bisita “Bizitza salbatu nahian” ikerkuntza proiektua. 

I4 2014 Tknikako praktika onak Aurreproiektuak zenbait irizpideren arabera aztertzen eta  baloratzen hasi ginen. 

I4 2018 Ikasketa Zerbitzuak lan-ekipoaren gogoeta Jabetza Intelektuala Plana diseinatu genuen. 
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Emaitzen logika 
 

A- Adierazle esanguratsuak. 
Gure ikastolan 3 adierazle mota kudeatzen ditugu: 

 Ikusmira Adierazleak => gure Ikusmira Helburuak betetzen ari diren neurtzeko erabiltzen ditugunak eta Ikusmirako Koadro Integrala osatzen dutenak. 

 Adierazle Estrategikoak => gure Helburu Estrategikoen betetze maila neurtzen dutenak. Aginte Koadro Estrategikoa osatzen dute. 

 Prozesuko adierazleak => Prozesuek modu autonomoan beren jardueran erabiltzen dituztenak. 
 
Gida honetan, ikusmira adierazleak aurkeztu ditugu, pertzepziozkoak eta errendimenduzkoak.  
Bestalde, azken urteetan egindako lana eta jorratutako ibilbidea azaltzeko guretzako esanguratsuak diren beste hainbeste adierazle ere aurkezten dira. 
Noski, beste zenbait adierazle gida honetatik kanpo gelditu dira eta ebaluatzaile taldekideentzat eskuragarri egongo dira bisita egunetan. 

 
B- Helburuak finkatzeko irizpideak. 
 
Helburuak finkatzeko garaian, irizpide ezberdinak erabiltzen ditugu adierazle motaren arabera: 

 Pertzepziozko Adierazleak: 
Adierazle berri bat ezartzen denean 7ko helburuarekin hasiko du bere ibilbidea. Hortik aurrera: 

o Helburua lortu baldin bada hurrengo helburua 0,1 handiagoa izango da, etengabeko hobekuntza ziurtatzeko asmoz. 
o Helburua ez bada lortu, hurrengo urteko helburua azkeneko bi emaitzen bataz bestekoa izango da. 
o Helburua ez da 8,5 baino handiagoa izango. (Zentzuzko arrazoiak direla eta prozesuak bestelako irizpideak jar litzake). 

 Errendimenduzko adierazleak: 
o Estrategiaren arabera eta ikusmira-adierazleen eta adierazle-estrategikoen kasuetan, ZTk erabakiko du, emaitza aztertu ondoren, zein izango den hurrengo urteko helburua. 

 
C- Konparaketak. 
 
Ahalegin handia egin dugu, konparaketak egiteko garaian, gure antzekoa den erakunde bat bilatzen. Urtero Euskaliteko baterian sartzen ditugu gure datuak konparaketak lortu ahal izateko. Gida hau 
burutzeko, onenarekin konparatu nahian, Tknikara eta Euskalitera jo dugu laguntza eta aholku eske. Bai batek eta bai besteak Somorrostro ikastetxea aipatu ziguten Lanbide Heziketan kudeaketa mailan 
Euskadiko aurreraturenetako bat bezala. Hori dela eta, bertako zuzendariarekin jarri gara harremanetan konparaketak lortzeko.  
Esan genezake portzentaje altu batean konparaketak lortu ditugula.  
Gida hau aprobetxatu nahi dugu Somorrostro ikastetxeko zuzendariari gure eskerrik beroenak igortzeko. 

 
D- Segmentazioa. 
Gure adierazle gehienak segmentaturik ditugu irizpide ezberdinen arabera: 

 Ikasleei dagokienez (Hasierako eta Etengabeko Formazioan), segmentazioa Lanbide Familien eta Zikloen arabera. 

 Langileei dagokienez irakasleen eta ez irakasleen artean. 

 Enpresen kasuan, gizartearen edo osasunaren arlokoak. 

 Proiektuei dagokienez, proiektu motaren arabera (ikerkuntza, boluntariotza…). 
 

E-Ebaluazioa 
Ebaluazioan laguntzeko hurrengo kodea erabili da:  
 
 

 

 Bai Ez Betetzen dira 

Helburuak + - ++ 
 Bai Ez Positiboak 

Konparazioak + - ++ 
 Pos. Neg. Sost. 

Joera + - = 
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R.1 EMAITZA ESTRATEGIKOAK 
R1.1 Emaitza Ekonomikoa R1.2 Cash flow R1.3  Lana bilatu duten ikasleen % 

 

 

 

 

 

 

Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: + Helburuak: + Konparazioak: ++ 

Kausa-Efektua: Emaitza ekonomikoak 70.000 eurotik gora izan 
behar du, likidezia arazo ez izateko, eta inbertsioei 
aurre egiteko. 16/17an inbertsio handiak egin 
genituen eta emaitza ekonomikoa beherantz egin 
zuen baina helburua lortuz. 
 

Kausa-Efektua: Cash flow positiboa izatea oso garrantzitsua da, 
diruzaintza minimo bat ziurtatzeko (4 hilabeteko 
gastuei aurre egiteko diruzaintza izan behar 
dugu). 15/16an justuago ibili ginen instalakuntzen 
handitzea egin genuelako. 

Kausa-Efektua: Emaitzak nahiko egonkorrak dira. Ikasleen % 20 
beste ikasketak (beste ziklo bat edo 
unibertsitatea) egitera bultzatzen ditugu. Ikasle 
profil aldaketa dela eta gure enpresekin lan 
handia egiten dugu emaitza mantentzeko. 

R1.4 Promozionatzen duten ikasleen % R1.5 TILIn erantzukizunak  banatzeko moduaren  langileen asebetetzea R1.6 Ikasleak/gela ratioa 

   

Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: + Helburuak: + Konparazioak: - Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: ++ 

Kausa-Efektua: Ikasleei egiten zaien jarraipen estuak eta 
metodologia berrien ezarpenak oso emaitza onak 
ekarri dizkigute, urteetan mantenduta. 
 
 

Kausa-Efektua: Emaitza gorantz joan zaigu. Azken 3 urteetan lan 
talde berriak osatu ditugu eta pertsona asko 
inplikatu ditugu kudeaketan asetasun maila igota. 

Kausa-Efektua: Ratio hau garrantzitsuena da, eta ziklo guztiak 
ratio maximoan mantentzea asmo handiko 
helburua den arren urtero lortzen ari gara. Gure 
metodologia berritzaileak emaitza honen atzean 
daude. 
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R.2 BEZEROEKIKO EMAITZAK 
C2.1 Ikas irakaskuntza prozesuari buruzko ikasleen (arautukoak + ez 
arautukoak) asetze maila 

C2.2 Aliantza-Enpresen asetze maila gure ikastolarekin duten 
harremanekiko 

C2.3 Kexa eta Erreklamazio kopurua (ikasleak eta familiak) 

   

Joerak: + Helburuak: + Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: + Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: + 

Kausa-Efektua: Metodologia berrietan, tutoretzan, orientazio mailan, 
eta ebaluazioan egiten ari garen hobekuntzei eta 
berrikuntzei esker, emaitza hauek mantentzea 
lortzen ari gara. 
 

Kausa-Efektua: Gure aliantza-enpresen inplikazioa maximoa da, 
gure helburu amankomunek honetan laguntzen 
dute. 

Kausa-Efektua: Helburutik behera gaude erreklamazioak 
kontrolatuta daudelako. Gehienak wifi, 
konektibitatea eta garbiketaren arloetan dira. 
Horietan ari gara lanean emaitzak hobetzeko. 

C2.4 Enpresen asetze maila ikasleen prestakuntzarekin C2.5 Bere prestakuntza integrala dela eta lan munduan sartzeko 
prestaturik dagoen eta enpresek balidatu duten ikasleen % 

C2.6 Metodologia berriei  buruzko ikaslearen asetze maila 

   

Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: + Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: + Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: - 

Kausa-Efektua: 15-16 geroztik, enpresetako instruktoreak hasi 
ginen inplikatzen gure ikasleen prestakuntza 
prozesuan: erronken diseinuan, jarraipenean nahiz 
ebaluazioan ere eta emaitzek gorantz egin dute. 
 

Kausa-Efektua: 17-18 ikasturteko emaitzak aztertuz, bi zikloetan: 
Farmazia (% 33) eta Arreta (% 52), ez dira onak 
izan. Emaitza hauen gogoeta  irakasleen zikloen 
artean egin zen eta baita, egoera hobetzeko, 
ekintza zuzentzaileak planteatu ere. 

Kausa-Efektua: 2014an hasi ginen Erronken metodologia 
aktiboekin eta ikaslearen asetze maila gorantz 
joan da, zalantzarik ez, gure formazioa eta 
ezagutza gorantz joan den heinean. 
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R.3 PERTSONEKIKO EMAITZAK 
P3.1 Langileen asebetetze maila orokorra P3.2 Barne komunikazioarekiko langileen asetze maila P3.3 Segurtasunaren inguruko langileen asetze maila 

 

 

 

 

 

 

Joerak: + Helburuak: + Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: +
+ 

Kausa-Efektua: Adierazle orokor hau inkestaren 8 item ezberdinen 
bataz bestekoa da. Lanpostuarekiko  duten 
autonomiak eta formazioarekin duten asetze mailak 
eragiten dute emaitzan. 

Kausa-Efektua: Azken urteetan Google Driven erabilerak eta 
komunikazioari egindako hobekuntzak asko 
lagundu digu indikatzaile hau balore onetan 
mantentzen. 

Kausa-Efektua: Irakasle gela berriek % 100 argi naturala dute. 
Lan postuak  Ergonomia Planaren eta 
Ingurugiro baldintzen Planaren arabera  egokitu 
ditugu. 

P3.4 Konpetentziak garatzeko formazioa jasotzen duten langileen % P3.5 Pertsona bakoitzeko formazio ordu kopurua P3.6 Lidergoaren balorazioa jarduera ebaluaketan 
 

 

 

 

 

 

Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: - Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: - 
Kausa-Efektua: Urtero Jarduera ebaluaketa indibidualak egiten 

ditugu, Hobekuntza Plan indibidualak diseinatzen 
direlarik, eta honek langile guztien konpetentzien 
garapena eta formazioa ziurtatzen ditu 

Kausa-Efektua: Errutina sortzaileak eta metodologia 
berritzaileekin ordu asko sartu ditugu eta 
"Ezagutzak partekatzea" atala da ere beste 
formazio iturri oso garrantzitsua. 

Kausa-Efektua: Lidergoa eredugarria eta inplikatua izatea 
klabea izan da emaitza altu hauek mantentzeko. 
Berrikuntzen eta aldaketaren kudeaketa da 
lidergoaren erronka nagusiena. 
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R.4 GIZARTEAREKIKO EMAITZAK 

G4.1 Gizarte boluntariotza ekintzetan parte hartzen duen ikasleriaren % 
G4.2 Gizarte-Zerbitzu proiektuan ikastolarekin batera parte hartzen 
duten enpresen asetze maila 

G4.3 Ikastolak ingurumenarekiko hartzen dituen neurriei buruzko 
ikasleen asetze maila 

 

 

 

 

 

 

Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: - Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: - Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: + 
Kausa-Efektua: Gizarte arloan ikaslearen partehartzea asko handitu 

zaigu, alde batetik, ikasketa zerbitzuak Lan Ekipo 
bezala osatu genuelako eta, bestetik, gizartearekin 
eta erakundeekin parte hartzen dugun proiektu 
kopurua asko gehitu delako. 

Kausa-Efektua: 17-18 urtez geroztik, Proiektu Talde finko bat dago 
eratuta asteazken arratsaldeetan biltzen dena eta 
enpresekiko harremanak asko areagotu dituena, 
enpresen asetze maila nabarmen hobetuz. 

Kausa-Efektua: Ekodelegatuen bidez eta tutoreek lantzen dute 
ingurumenekiko sentsibilizazio saioei  esker 
emaitzak hobetzen ari dira. 

G4.4 Paper kontsumoa (Pakete kopurua*500/Σ(ikasle*orduak) G4.5 Gas kontsumoa (kWh / irakas orduak) G4.6 Elektrizitate kontsumoa (kWh / irakas orduak) 
 

 

 

 

 

 

Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: - Helburuak: + Konparazioak: ++ Joerak: - Helburuak: + Konparazioak: + 
Kausa-Efektua: Paperaren kontsumoa asko jaitsi zaigu azken 

urteetan, alde batetik tresna informatikoen 
erabilpena sustatzen ari garelako ikasle eta 
irakasleen  artean eta, bestetik, sentsibilizazioaren 
bitartez hartu ditugun neurriengatik 

Kausa-Efektua: Azken urte honetan, eta arrazoi ezberdinengatik, 
kontsumoa igo egin zen. Prozesuek bere 
egoeraren azterketa egin zuen eta beharreko 
neurri zuzentzaileak hartu zituen.  

Kausa-Efektua: Metodologia aldaketak (espazio handiagoak), 
ordenagailu kopuruaren gehitze haundia eta, 
batik bat, instalakuntzen handitzea (eraikin 
berria) izan ziren, besteak beste, kontsumoaren 
igoeraren arrazoiak. Neurriak hartu dira. 
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R.5 BERRIKUNTZAREN EMAITZAK 
B5.1 Berrikuntza proiektuen kopurua (PA) B5.2 Ikerkuntza proiektuen kopurua B5.3 Enpresekin garatu ditugun ikerkuntza-berrikuntza proiektuak 

 

 

 

 

 

 

Joerak: = Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: + Joerak: = Helburuak: + Konparazioak: + 
Kausa-Efektua: Errutinak sistematizatzeak, ideiak sortzeko 

dinamikak eta proiektu-taldea martxan jartzeak asko 
bultzatu ditu proiektu kopurua. 

Kausa-Efektua: "Ikasketa Zerbitzuak" dituen arloen artean, 
Ikerketa da pasa den urtean (17/18) indar gehien 
hartu duen arloetako bat eta emaitzetan islatu da. 

Kausa-
Efektua: 

EESS-kin egin dugun lanketaren ondorioz eta 
enpresekin dugun harremanari estuari esker, 
proiektuak garatzeko kultura ezarri dugu gure 
langileen artean, batik bat,  ikerkuntza esparruan. 

B5.4 Berrikuntzaren kudeaketan parte hartzen duten langileen % B5.5 Sortu diren ideien kopurua B5.6 Ikastolak metodologia  pedagogikoen berrikuntza nola 
kudeatzen duen  irakasleen asebetetze maila 

 

 

 

 

 

 

Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: ++ Joerak: _ Helburuak: ++ Konparazioak: + Joerak: + Helburuak: ++ Konparazioak: ++ 
Kausa-Efektua: Errutinetako lehenengo taldean (Behatokia)  langile 

guztiak gaude seinaleak eta ideiak ekartzen. Honen 
ondorioz, ia denek proiektu bat lidergoa dute edo, 
gutxienez, bere garapenean parte hartzen dute. 

Kausa-Efektua: Behatokian pilatzen diren seinaletatik ideiak 
sortzen dira eta hauetatik aurreproiektuak.  EESS 
tresna ikastolan errotuz geroztik, ideia eta 
aurreproiektuen emaitza oso ona izan da. 

Kausa-
Efektua: 

Berrikuntza-pedagogikoa apustu estrategikoa da. 
Langileen formazio orduak, adituen taldearen 
sorrera eta kanpo aholkularitza… irakasleen 
artean ongi baloratuak izan diren datuak dira. 
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E.1.1. eranskina : Interes taldeak 

 

 

INTERES TALDEAK                   

DEFINIZIOA IDENTIFIKAZIOA 

                  

TILIk garatzen duen 
jarduerak, modu 

zuzenenean edo zeharka, 
noranzko batean edo 

bestean, eragiten duen 
pertsona, taldea edo 

erakundea. 

Ikasleak 

Bezeroak IKUSMIRAKOAK 

            

Enpresak 
(Aliantzak) 

            

Balizko bezeroak             

Gurasoak               

LAGUNTZAILEAK 

Pertsonak Batzarkideak Langileak           

Erakunde ofizialak 
EJko 

Hezkuntza 
Lanbide Hobetuz Diputazioa Udala     

Hornitzaileak Mantenukoak Zerbitzukoak           

Gizartea 
Ingurumen 

Saila 
Osasun 

saila 
Udala Diputzaioa 

Gizarte 
eragileak 

Fundazioak Auzoa 
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E.1.2. eranskina : Interes taldeen beharrak eta expektatibak 

      

PROZESUA: PERTSONAK 
                      

Berrikusketa zbkia: 8 Berrikusketa data: 2018ko urrian                   

DEFINIZIOA                         

TILIko pertsona guztiak modu integralean (langilearen, pertsonaren eta kudeatzailearen arloetan) hazi eta hezi daitezen baimentzen eta ahalbideratzen 
duen Makroprozesua. Helburuak eta Planak diseinatuz eta burutuz, langileen Hautaketa eta Harrera kudeatzen da, etengabeko prestakuntza bultzatuz, 
langileen asmoak eta planak betetzen laguntzen dugu, bere Jarduera ebalutzen dugu Hobekuntzarako Plan Indibidualak sortuz, eta gure Estrategiaren 
elementu klabeak direnez, motibatu eta errekonozitu egiten ditugu (Prozesu guzti hau aurrera ateratzeko ezinbesteko den tresna erabiliko dugu: KEG 
edo Konpetentzien Etengabeko garapena). Plan hauek aurrera ateratzeko honako oinarriak kontutan hartzen ditugu: dibertsitatearen defentsa, aukeren 
berdintasuna, langileen osasunaren sustapena eta genero berdintasuna.       

       

ALDERDI 
INTERESATUA 

BEHARRAK ETA EXPEKTATIBAK 2018-19 
ESKAKIZUN 

LEGALA 
INFORMAZIO 

BILKETA ITURRIA 
NOLA BETE (KSIren 
EGOKITZAPENAK) 

BETETZE  
MAILA 

LANGILEAK Lana errezteko baliabide egokiak edukitzea.     Inkestak     

 
Bere konpetentzia profesionalak ahalik eta gehien 
garatzea 

Bai   
Inkestak eta 
elkarrizketak 

KEG tresna bere 
osotasunean garatzea 
(HPIei jarraipena eta 
ebaluazioa egitea) 

KEG aren 
eraginkortasuna 

 Lan baldintza egokiak mantentzea   Bai Inkestak     

ENPRESAK Irakasleen ezagutzak enpresen beharrekin bat egitea     Inkestak 

Enpresetako egonaldiak 
formazio mota bezala 

irakasleen artean bultzatzen 
jarraitzea 

Inkesten asetze 
maila 

HEZKUNTZA 
SAILA 

OZDtan agertzen diren Ikasketa emaitza guztiak 
garatzea 

  Bai Boletinak Programazio eredu berria 
Programazioak 
%100 betetzea 

IKASLEAK Harreman hurbila eta eskuragarria edukitzea     
Inkestak / 

Elkarhizketak 
Tutoretza Plana 

Inkesten asetze 
maila 

 Profesional onak bihurtzea     Informazio bilketa 
Hobekuntzrako Plan 
Indibidualak garatzea. 

 

 



E.1.3. eranskina : Teleadin proiektua. Proiektu berritzaileak. 3 
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E.1.4. eranskina :  TILIko konpetentzia eskema 

TILI`ko PERTSONA 
PRINZIPIO ETIKOAK 

        

          

   
 

   
 

  

        

1. IRAKASLE 
LANGILE 

Kualifikatua 

  1. Modulua - Konpet. Espezifikoak EZAGUTZAK  

  2. Konpetentzia orokorrak    

 KONPETENTZIAK 3. Berrikuntza Pedagogikoak: Erronkak GAITASUNAK  

  4. Hizkuntzak a-Euskera    

   b-Ingelesa  EMAITZAK  

   5. IKTak     

        

      EZAGUTZAK  

2. PERTSONA 
konprometitua 

  1. Ikaslearengandik hurbil    

 KONPETENTZIAK 2. Euskararen aldeko jarrera GAITASUNAK  

  3. Kooperatibismoaren defendatzailea   

   4. Ingurumenarekiko jarrera eredugarria EMAITZAK  

        

      EZAGUTZAK  

3. 
KUDEATZAILE 

eraginkorra 

  1. Ikasgelako antolamendua   

 KONPETENTZIAK 2. Kalitatearen kudeatzailea  GAITASUNAK  

  3. Talde Lanaren sustatzailea   

      EMAITZAK  
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E.1.5. eranskina: Informazio bilketa 

 

MERKATUA: Tendencias futuras del sector , desde el punto de vista de los principales subsectores clientes y de otros potenciales 

ARDURADU
NA 

JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

ZT  

hezkuntza- legedia 

Lonce atzera doa beraz ez afektatuko, lanbide heziektako lege berria eraikitzen ari dira lege berria ateratzen denean implementatu egin behar dugu 

ZT zetru integratuen legedia atera dute pribatuentzat, eskaera egiteko baldintzak oso garrantsitsua da, eskaera egin eta legedia betetzen saiatu 

ZT 5. FP plana eraitkitzen ari dira, 
gure plan estrategikoa egindakoan, 5. planarekin kontraste bat egin eta 

sartu dagokien aldaketak 

ZT legedia- lan arloa jubilazio lege berria 2018-an atertzen da eta errelebo plana ez da erakargarria gelditzen 2018-an legedia ateratzekoan planteamendu bat atera 

ZT eustat jaiotze tasak beheruntz doaz momentuz ez digu afektatzen 

ZT aenor iso berria dator eta egokitu behar gara 2018-an dagokion aldaketa plana egin eta 2018-an auditatu 
 

BEZEROAK (Ahuldadeak eta Indarguneak identifikatzeko baliagarria): 
Opinión de los clientes sobre la empresa y posicionamiento frente a la competencia. Selección de ventajas competitivas y de prinicpales debilidadees y fortalezas frente a la competencia, desde la 

óptica de los clientes. 
ARDURADU

NA 
JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

Ana M ikasleak / gurasoak/ 
enpresak 

Ongi formatuak atera nahi dute, lan mundura ongi prestatuak Metodologi berriak inplementatzen jaon enpresekin batera 

Ana M ikasleak / gurasoak Lana bilatu nahi dute Lana bilaketak indartu eta hau kudeatzeko erramienta berri bat implementatau 

Ana M ikasleak Gertuko giroa izatea nahi dute, ikasteko giro ona eta motibazia Ikasleen jarrerak landu, eta ekipo lana indartu 

Ana M ikasleak / gurasoak/ 
eanpresak 

Prestigiozko empresetara joan nahi dute praiktikak egitera Enpresa prozesutik aldaketa metodologikoa enpresekin batera eman, eta 
errekonozimenduak indartu 

Ana M ikasleak Instalazio egokiak izan, ongi pesatutak metdologi berriekin lan egiteko Inbertsio esfortsuak indartzen jaon 

Itziar ikasleak / gurasoak Unibertsitatera joateko aukerak nahi dute Ikasleentzat formazio osagarriak eskeintzen jarraitu eta finantziazioak lortu 

Ana M ikasleak / gurasoak/ 
eanpresak 

Zerbitzu zabalak eskeintzea nahi dute Ez daude ohiturarik hezkuntzagatik pagatzea 

 

BEZEROAK (Mehatxuak eta Aukerak identifikatzeko baliagarria):Perspectivas de los principales clientes sobre la futura evolución del sector, su negocio, su relación con la 

empresa, sus apuestas estratégicas, sus prioridades, etc.. 

ARDURADUNA JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

ZT 
kanpo datuak eta 

mintegiak 
Duala gero eta gehiago eskeintzen ari dira Proiektu alternatibo bat landu, 

ZT 
kanpo datuak eta 

mintegiak 
Erdi mailako ikasleen profilak kasu batzuetan zikloaren azken profilera iristeko zailtasun handiak Matrikulazio garaian, agian ere horren arabera egin sarrera froga bat 

ZT mintegiak 
Heldutasun teknologikoa pausuak eman behar badituzu , guk eman gure kudeaketa edo 
estrategiari begira, ez dirulaguntzak izango ditugularen esperantza izan 

Gure helburu estrategikoa denez, jarraitu, beraz gure aurrekontuaren kontra 
hartuko ditugu erabakiak 

ZT ISO 
Legedia aldatu egiten da, eta iso berriko legedia betetzen dugula zihurtatu, eta iso berrirko 

audita pasatu behar dugu 2018-ean 
Formazioak diseinatu eta prestatu dena iso berriari begira 

ZT 
kanpo datuak eta 

mintegiak 
Lidergoa indartu behar dugu, aldaketa metodologikoa aurrera eramateko Lidergoa berrikusi, eta lidergo konpetentziak berritu 

 

 
  

JABETZA: BATZARKIDEAK 
ARDURADUNA JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

KONTSEILU 
BATZORDEA 

Batzarreko bilerak eta ahoz aho jasotzen 
direnak 

Jubilatzean langileak sari bat izatea Jubilazio aportazioak berriro hasi gazte guztiekin 

Inbertsioak egitea eta lan baldintza onak izatea bainan emaitza positiboekin Aurrekontuetan beti positiboak izan daitezen, hori izatea helburua 

Etekin paga bat banatzea Paga erdia aurrekontuan sartu 
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AURKARIAK (KONPETENTZIA): Análisis de la situación de la competencia (actual y previsible): posicionamiento en el mercado, nuevos movimientos, desarrollos, robustez aparente, ... . 

ARDURADUNA JATORRI
A 

DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

Ana M konpetentzia 
Gero eta osasuneko ziklo gehiago, gehienak EASO , Playaundi, Mekan, hauek gero eta 

errekutso 
gehiaog dituzte proiektuetan lan egiteko. eta doaianik dira 

Prestigioaren bidea jarraitu enpresetan batez ere eta ahoz ahoko horretan. Kanpo irudia 

ere landu, 
kanporatuz egiten dugun guztia. 

Ana M konpetentzia 
Gizarte arloan gero eta konpetentzia handiagoa, eta ez dakit prestigioa bainan ikastetxe 

oso 
ezagunak jarri dute eta jartzen ari dira 

Prestigioaren bidea jarraitu enpresetan batez ere eta ahoz ahoko horretan. Kanpo irudia 

ere landu, 
kanporatuz egiten dugun guztia. 

Ana M konpetentzia Ingelesa modulu desberdinetan txertatzen ari dira Multilingual project garatu eta indartu, 

Ana M konpetentzia Atzerrira guk baino ikasle gehiago bidaltzen dituzte Erasmuns + proiektua indartu eta garatu 
 

BALIABIDEAK: 
En base al análisis de información interna, obtención de conclusiones sobre DEBILIDADES y FORTALEZAS sobre aspectos como los siguientes: 

-Solvencia económica y financiera 

-Accesibilidad a recursos financieros internos y externos 

-Problemas de impago y tesorería 

-Adecuación de las instalaciones y los edificios (adaptabilidad, antigüedad, necesidad de inversión, etc.) 
-Nivel tecnológico de la organización en función de las necesidades de procesos y productos 

ARDURADUNA JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 
ANA M Barne datuak oso dependiente kuotengatik sarrrera alternatiboak aurkitu, 

ANA M Ekonomia prozesua ekonomikoki solbentea da ikastola inbertsioetan eta ildo estrategikoak lantzeko aukera 

ANA M Barne datuak Instalazioak egoera onean iso guztiak mantentzeko errekurtsoak jartzen jarraitu 
 

PERTSONAK: 
En base al análisis de información interna, obtención de conclusiones sobre DEBILIDADES y FORTALEZAS sobre aspectos como los siguientes: 

-Formación, experiencia y capacitación de las personas 

-Motivación e implicación de las personas 

-Ambiente de trabajo y clima laboral 

-Compromiso y orientación a resultados de las personas de la organización 

-Adecuación de la estructura de RRHH a las necesidades de la organización 

-Adecuación de la definición de funciones 
-Incidencias y posibles problemas (huelgas, absentismo, denuncias, etc.) 

ARDURADU
NA 

JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 

Josu Inkestak eta Informazio 
bilketa 

Irakasleek giroa landu behar dugula diote 
Giroak irakasle batzuren inplikazio falta ekartze du, eta honek beraien 

arteko liskarrak ekartzen ditu, eta zuzendaritzari guzti honen kudeaketa 

eskatzen digute 

 
Josu 

 
Kanpo Iformazioa 

 
Legea (Diseinu kurrikularra) 

Irakasleei zikloaren azken profila gidari izateko formazioa eman behar 
diegu 
Ziklo batzuetan lan munduko formazio edo experientzi gutxi 

Irakaslearen profila aldatzen ari da 

Josu barne informazioa Proiektu asko gauden kopuruarentzat, eta denetan iritxi ezina, ematen duen sensazioa da 
inplikazio eza 

Talde lana bultzatu behar dugu, eta inplikazioa 

 

 

HORNITZAILEAK: Análisis de persepctivas en lo que se refiere a suministros, proveedores (posicionamiento, perspectivas , ...). 

ARDURADUNA JATORRIA DATUAK / INFORMAZIOA ONDORIOAK 
ZT DUOK - ahoz 

aho 
Zeruan gordetzen ari garen informazioa gero eta gehiago da eta kontuz ibli bhear gara, neurriak 
hartuz 

Kopiak indartu eta sistemaitzatu asteko maiztasunarekin 

ZT AENOR ISO berrira 2018-rako egokitu eta audita pasatu Prestatzen eta egokitzen hasi 
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E.1.6. eranskina : ikusmiraren aginte kuadroa 

 

IKUSMIRAREN AGINTE KOADROA  2017-21 

IKUSMIRA ADIERAZLEAK 

IKUS HELB KAE PROZ / PROIE ADIERAZLEA 

Jasangarritasun ekonomikoa oinarri hartuta, ikastolako 
emaitza ekonomiko positiboak mantentzea.. 

EST EKONOM Cash flow 

EST EKONOM Emaitza ekonomikoa 

Gure aliatuak diren enpresak erreferentzi-iturri izanik, 
heziketa ziklo guztietan lan munduratzea hobetzea 

BEZ ENPRESA Lana bilatu duten ikasleen %  

BEZ ENPRESA Ikastolak kudeatzen dituen lan eskaintza kopurua 

Hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako enpresentzat, 
berrikuntzetan, kudeaketan eta metodologietan erreferente 

izatea. 

BEZ ZERBITZU Enpresekin eta erakundeekin batera parte hartu dugun proiektu kopurua 

BERR AHOLKU 
Aholkularitza (metodologian, kudeaketan edo berrikuntzetan) eman diegun enpresa 

kopurua 

Berrikuntza eta ikerketa proiektuetan, gure aliatuak diren 
enpresekin elkarlana sakontzea eta areagotzea. 

BERR-GIZ ZERBITZU Enpresekin batera  garatu ditugun ikerkuntza-berrikuntza proiektuen kopurua 

EST ESTRATEGIA  Aliantza-Enpresen asetze maila gure ikastolarekin duten harremanekiko 

Ikastolari Nazioarteko proiekzioa ematea 
BEZ NAZIOARTE Atzerrian LPa egiten duten ikasleen kopurua 

BEZ NAZIOARTE Amankomunean proiektuak aurrera ateratzen ditugun atzerriko enpresen kopurua 

Gela guztiak gehiengo ratioetan betetzea. 
EST EKONOMIA Ratio aula/alumn@. 

EST MERKATUA Aurrematrikulen kopurua 

Irakaskuntza arautuan eta ez arautuan, jasotako 
formazioarekiko eta eskainitako zerbitzuekiko ikasleen 

asebetetze maila hobetzea. 

BEZ HF-EF 
Ikas irakaskuntza prozesuari buruzko  ikasleen* (arautukoak + ez arautukoak /2) asetze 

maila 

BEZ HF-EF Beren espektatibak beteta antzematen dituzten ikasleriaren % 

Ikaslearen garapen integrala sustatzeko, gizarteko 
beharretan inplikatzea. 

GIZ ZERBITZU Gizarte boluntariotza ekintzetan parte hartzen duen ikasleriaren %, 

GIZ ZERBITZU 
Gizarte-Zerbitzu proiektuan ikastolarekin batera parte hartzen duten enpresen asetze 

maila, 
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E.1.7. eranskina : informazioaren hausnarketa 

               BGB= Barne Gizabaliabidea       

  ZUZENDARITZAREN ERANTZUNA 17-18    KB= Kanpoko Baliabidea       

URTEA: 2017-18 URTEKO PLANA - HELBURUAK PROZESUA: 
HASIERAKO 
FORMAZIOA 

BE= Baliabide Ekonomikoa      

IH KEB BEB 
HELBURUA 

ESTRATEGIKOA 
EKINTZAK NORK NOIZ BALIAB. EGINDA OHARRAK 

1.3.6.7. 1   

Adaptar las 
instalaciones y el 
equipamineto del 

centro a las nuevas 
metodologías  

financiandonos via 
Junker. 

1. ekintza 
Zikloko bileretan, erronka bakoitzaren amaieran egingo den 
ebaluazioan, irakasleek istalakuntzen eta baliabideen (fungiblea 
barne)inguruko hausnarketa egingo dute. 

Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

BGB Bai OK 

2. ekintza Identifikatutako beharren eskaera Zuzendaritzari egingo zaio. 
Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

 Bai OK 

3. ekintza 
Ziklo bakoitzak ekipamenduaren erregistro bat (inbentarioa) 
edukiko du eta bere jarraipena eta ebaluazioa aurrera 
eramango ditu. 

Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

BGB Bai 

Arduradunak finkatu 
ziren eta egin da 
inbentarioa, 
Hobekuntza bezala, 
Programazio karpeta 
bat sortuko dugu eta 
bertan hiru 
dokumentu jasoko 
ditugu 
(programazioa, 
zikloko balidazioa 
eta inbentarioa) 

2.3.7. 3   

Mejorar las 
competencias a 

traves de 
metodologías 

activas en todos 
los ciclos y en las 

certificaciones,  
ebaluazio irizpide 

guztiak ebaluatzen 
direla ziurtatzuz. 

1. ekintza 
Ikaslearen profila definitu, amaierako gaitasunak eta ebaluazio 
irizpideak zehaztuz. 

Zikloko 
ekipoak 

Iraila 
2017 

BGB Bai 

 Ekintza osatu da, 
baino datorren 
ikasturtean profilak 
berriro errebisatuko 
ditugu pertsona 
erreferente bezela 
izateko, (RIEDUSIS 
eredua) 

2. ekintza 
Irakasle bakoitzak bere programazioan, ebaluazio erizpide 
hauek garatzen eta ebaluatzen ari direla ebidentziatu beharko 
du. 

Zikloko 
ekipoak 

ekaina
k 2018 

BGB Bai OK 

3. ekintza 
Ziklo eta zertifikazio hauetan egingo diren interdisziplinar arteko 
proiektuetan, erronkatan jarraitzen diren urratsak ematea. 

Zikloko 
ekipoak 

urtarril
a 2018 

BGB bai OK 
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E.1.8. eranskina :  Informazio bilketa . Prozesu baten adibidea : hasierako formazioa 

Urtea: 2017/18 INFORMAZIO BILKETA: HASIERAKO FORMAZIOA Berrikusketa nº: 2 

Jasotzailea Nondik I / K / E Zer Zein estrategia elikatzen du Emandako trataera 
Eraginkortasuna / 
Aplikagarritasuna 

Josu 
Zenbait 
langile 

I 
Zenbait langilerengandik 

lana azkarregi eta astunegia 
dela eritzia jaso dut 

Metodologia aktiboetan oinarritutako 
eredu metodologiko propioa definitzea. 

Aztertu da zein izan diren hori esandako irakasleak, 
beraien jarrera aldaketa metodologikoarekiko 

aztertzeko. Hiruko taldeak ekipoak egin dira, eta horiek 
banatuta jarri dira, ekipo bakoitzean bi motor potente 

egon ahal izateko. 

Metodologia aktiboei 
buruzko irakasleen 
asebetetze maila 

Amaia 
Karrera 

GI 1eko 
ikasleak 

I 

Erronketan lan egitea zaila 
egiten zaiela, beraiek beste 

erronka mota batetara 
ohituak daudela 

*** Metodologia aktiboetan oinarritutako 
eredu metodologiko propioa definitzea.  
*** Ikaslearekin dugun gertutasun eta 

konfidantzazko harremana mantentzea, 
besteak beste, Tutorearen figura 

berformulatuz. 

Kexatu diren ikasleak aurretik Easo Politeknikoan 
ethazin aritutakoak dira, arreta egin dute eta erdi 
mailako zikloa denez beste erronka gidatuagoak 

egitera ohituta daude. Beraz: - lehenengo erronka izan 
denez, hurrengo erronkan, lehenengo pausuak 
gidatuagoak egitea erabaki dugu. - Eta irakasle 
erreferenteak talde bakoitzarentzako ere bai. 

Kurtso bukaeran, gure 
ikastolan izandako 

lehenengo 
esperientziaren 

ondoren, irakasle 
honen iritzia jasoko 

dugu. 

Itziar 

Urrats 
bateko 

sensibiliza
zio saiora 
joandako 
ikasleak 

I 

Kurtso hasieran orientazio 
saioan emandako 

informaziotaz ez dira 
gogoratzen, erabilitako 

formatoa ez zaie 
erakargarria egiten. 

Ikastetxeko orientazio sistema hobetu, 
beste ikastetxeetako orientatzaileekin 

dugun harremana sustatuz. 

Datorren ikasturtera begira, lanketa ezberdina egingo 
da. Kurtso hasierako orientazio saio, gai garrantzitsu 

guztiak tratatzen diren saioa ezberdin kudeatuko da: ** 
Lehenengo: tutoreak argituko ditu kontzeptu orokorrak, 
erasmus + ere 1,mailan azalduko da, etab. ** Bigarren: 

digitalki prestatuko da kahoot-a landu nahi diren 
gaiekin. **** Amaitzeko ahozko azalpena emango zaio. 

Orientazioaren 
inguruko ikasleen 
asebetetze maila 

Amaia 
Arrastoa 

Zenbait 
langile 

I 
Irakasleok ez dakigula 
batzuetan ekipoan lana 

egiten 

Metodologia aktiboetan oinarritutako 
eredu metodologiko propioa definitzea. 

Esanda bezala zikloetan 3ko ekipoak egin ditugu, eta 
erabiltzen ditugun tresnak ere ekipoan erabiltzekoak 

sortu ditugu, beraz behartuta gaude horrela lan egiten. 
Gelak ere ekipo horietara egokitu ditugu, hau da lan 

espazioak. 

Datorren ikasturtean, 
Lan Ekipoetan 360ºko 

ebaluazioa egiteko 
asmoa dago eta 
bertan ikusiko da 
hartutako neurriak 
eraginkorrakmizan 

diren ala ez. 

Amaia 
Arrastoa 

Zenbait 
langile 

K 

Lana desorekatua dagoela, 
langile batzuk besteak baino 

askoz ardura gehiago 
dituztela 

Metodologia aktiboetan oinarritutako 
eredu metodologiko propioa definitzea. 

2018ko ekainean, ardurak banatzen direnean ondo 
aztertu bakoitzari zer ardura ematen zaion, eta egiten 

den lanaren arabera errekonozitzea. Aztertu behar 
dugu zein izango den errekonozimendu egokia. 

Errekonozimenduen 
inguruko husnarketa 

egin ondoren, 
errekonozimenduak 

burutzea. 

Garazi 
Egiguren 

Bartzelona I 
Erronketako Tutoretzak 

beste modu batean egitea 

Mentoretza orduak zehaztu eta 
erronketako irakasleen artean banatzea 

ardurak eta sistematizatzea asteko 2 ordu 
ikasleekin feedbackak egiteko 
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E.2.1. eranskina : Hausnarketa estrategikoa 
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E.2.2. eranskina : AMIA 

  

AMIA - DAFO HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA 2017 

  

    

    

  Áreas DEBILIDADES  + AMENAZAS FORTALEZAS + OPORTUNIDADES   

D Gure langileen lan zama haundia Somos una plantilla muy comprometida con la gestión- cooperativa F 

D Etorkizuneean erdi mailako ikasleen perfilera egokitzeko zailtasuna No tenemos otras etapas F 

D poca capacidad de vender Gestión avanzada- ISO 9001, 14001 y 18001 F 

D Gure ikastaro propioak osakidetzan merituak akreditatzeko hauen homologazioa lortu 
(OSAKIDETZA) 

Personal joven y entusiasmado con la innovación metodológica F 

D las tareas diarias nos absorben el tiempo creativo, el pensamiento innovador  activos propios, capacidad de endeudamiento, solvencia económica F 

D poca experiencia en el sector de la investigación implicación de la dirección F 

D alianzas mayoritariamente del sector sanitario, donde el nivel de cualificación en muy 
alto, y es muy difícil para un centro de fp tomar parte en proyectos de investigación 

sector atrayente para el sector femenino F 

D desconocimiento del sector por parte de educación por lo tanto poca trayectoria de 
proyectos de FP y centros sanitarios  

mucha demanda y prestigio F 

D la mayoría del personal no tiene el  b2 o c1 de inglés Euskerako ziurtagiria F 

D dificultades para crear proyectos internacionales con los alumnos Alianzas muy potentes y con mucha relación F 

A dificultades para gestionar formación en el sector público Elebidun izaera izanik, erraztasun gehiago eleanitztasunera salto egiteko. F 

A 
mayoritariamente nuestros aliados son del sector público, lan poltsa propioa dute eta 
OPEAK dituzte 

buenas condiciones económicas en comparación con el sector F 

D+A Zentro integratua izateko zailtasunak creemos en lo que hacemos, mucha iniciativa F 

A Euskadi mailan mugikortasunerako kulturarik ez izatea muy especializados en la rama sanitaria F 

A Gero eta konpetentzia gehiago prestigioa dugu enpresetan eta gizartean F 

A dificultades de hacer DUALes en el sector publico 
Ikasleekiko gertutasuna, pertsona bera ezagutzeko eta bere garapen horretan 
laguntzeko 

F 

A cultura universitaria Enpresekin lotura zuzena, dituzten beharrak ezagutzeko aukera ematen diguna F 

A 
cada vez el gasto de mantenimiento de instalaciones es mayor, debido a las 
inversiones en tecnologías e innovación 

Irakasle eredugarriak gara, aldaketen aurrean erantzuten dakigulako, ekimena 
dugu eta ikasleek hori ikusten dute 

F 

A cambio del perfil del alumno de ciclo medio, cada vez tienen más problemas El gobierno vasco empieza a valorar la familia sanitaria O 

A gizarte aldakorra, legedi aldaketa handia, eta gizartea ez dago orekan hezkutnza arloan Muchos alumnos, muchas demanda O 

A 
gizarte aldakorra, legedi aldaketa handia, eta gizartea ez dago orekan hezkutnza arloan ETHAZI 2022-rako erabat implementatu zentro aurreratu batean teknologikoki eta 

kudeaketa aroloan hitzeginda O 

A no somos un sector atrayente para el gobierno vasco - no industrial Ikasketa Zerbitzuak Lan Taldearekin Gizartearekiko harremanak estutu O 
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E.2.3. eranskina : Estrategia mapa 
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E.2.4. eranskina : Azken balorazioa 

 

PROZESUA: ENPRESA AZKEN BALORAZIOA URTEA: 2017-18 

ADIERAZLEA HELBURUA EMAITZA 
EzK / 

OH / HA 
/ OK 

Lana bilatu duten ikasleen %  71 77 Ok 

Ikastolak kudeatzen dituen lan eskaintza kopurua 72 90 Ok 

Gure Lantokiko Prestakuntzarekiko enpresen asetze maila 8.5 9.1 Ok 

Bere prestakuntza integrala dela eta Lan Munduan sartzeko 
prestaturik dagoen eta enpresek balidatu duten ikasleen %  

75 73 Ezk 

 

 

ANAK ZER NOLA 

EzK 
Ez 
Konformidadea 

Ez da lortu helburua. Ezin da argudiatu. Ekintza zuzentzailea exijitzen du 

OH Oharra 
Helburua lortu den arren, etorkizunean ez dela beteko aurreikusten da eta 
Ekintza prebentiboren bat hartzea komeni da.  

HA 
Hobekuntza 
Aukera 

Nahiz eta helburua lortu den, gauzak hobetu egin daitezkeela aurreikusten 
da. 

OK Adostasuna 
Helburua lortu egin da edo gutxigatik ez bada lortu zergatia argudiatu 
daiteke. Gauzak berdin mantentzea komeni da. 

 

 

ADI 
EzK =>Bere prestakuntza integrala dela eta Lan Munduan sartzeko prestaturik 
dagoen eta enpresek balidatu duten ikasleen % : 73 (75) 

ZERGATIA 
Goi-mailetan emaitza onak ditugu, baina bi erdi-mailetan (bai farmazian eta bai arretan) 
emaitza baxuak izan ditugu. Litekeena da zergatia ikasleriaren profila izatea, egoera 
pertsonalak eta adina. Baina zikloetan sakonago aztertu beharko da. 

EZ OH HA 
Ezk. 2 ziklo hauetan ez konformidade honi aurre egiteko plana egin behar da 
(Hobekuntza orrian kudeatuko da EzK hau). Enpresako Kudeaketa Planean EzK honi 
irtenbidea eman zaiola kontrolatuko da. 
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ARRISKUAK ETA AUKERAK 

ARRISKUEN zerrenda, beren EBALUAZIOA eta TRATAERA 

ARRISKUAK (ARR)  

ARRISKUEN EBALUAZIOA 
TRATAERA 

(Ikaskunta/Hobekuntza) 

Probabilitatea Inpaktua Balorazioa Ekintza Plana 

I Ps Pr A M E B E A ERE KON EBE 

ARR1 Langileria edo pertsonak erretzea lan erritmo estresantea dela eta   x   x      x 

ARR2 Erdi mailako ikasle profil berriei ez egokitzeko arriskua- irakasle profil aldaketa  x   x      x  
ARR3 Aldaketa metodologikoak direla eta, Langileen arteko giroa eta harremanak txartzea.   X   X     

 X 

AUKERAK (AUK) 
          

  

AUK1 
Osasun eta Psikologia arloetako profesional multzo handia gure langileriaren artean 
edukitzea 

          
  

 

 

 
HELBURUA ARRISKUAK EKINTZAK 

ALDERDI 
INTERESATUA 

ARDURADUNA EPEA EGINDA 
ERGINKORTASUNA 

EBALUAZIOA 

3 

Langileria edo 
pertsonak erretzea 

lan erritmo 
estresantea dela eta. 

Ariketa fisikoa, neurri errelajante gisa, gure 
langileen artean planidikatu (Prebentzioa) 

Langile guztiak Josu Udaberria Ez 

Langileen asetze maila 
orokorra 

Ardurak duten pertsonei errekonozimendu 
sariak banatzea. 

Langile guztiak ZT kz  

Teknika lasaigarrien inguruko tailerra 
antolatzea 

Langile guztiak Josu - Gurutze Udaberria Ez 

3 - 5 

Aldaketa 
metodologikoak 

direla eta, Langileen 
arteko giroa eta 

harremanak txartzea. 

Iraileko lehenengo klaustroan gaia berriro 
atera eta gaia hobetu dadin jendearen 
alalegina eskatu 

Langile guztiak Josu Irailean Bai 

Langileen arteko giroari 
eta harremanei buruzko 

asetze maila 

Langileen lan postu kokapena berrikusi denon 
artean eta kokapen berriak guztien artean 
adostu. 

Langile guztiak Josu Irailean Bai 

Konziliazio Plana diseinatzea Langile guztiak Josu Udaberria Bai 

Uztaileko azkeneko klaustroan adierazle 
honen emaitza langileei jakinarazi eta denon 
artean azterketa egin 

Langile guztiak Josu Uztailean  

HELBURUA AUKERAK EKINTZAK 
ALDERDI 

INTERESATUA 
ARDURADUNA EPEA EGINDA 

ERGINKORTASUNA 
EBALUAZIOA 

3 

Osasun eta 
Psikologia arloetako 
profesional multzo 

handia gure 
langileriaren artean 

edukitzea 

Gure langileei zuzenduta, Osasun fisiko eta 
psikikoaren inguruko hitzaldiak antolatzea 

Langile guztiak Josu - Gurutze Udaberria Bidean 

SPAk egindako 
memorian estatistika 
datuen hobekuntza 

(Hiperkolesterolemia) 

Gure auzokideei zuzenduta, Osasun fisiko eta 
psikikoaren inguruko hitzaldiak antolatzea 

Auzokideak Josu - Gurutze Udaberria 
Oraindik 

ez da ezer 
egin 
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E.3.2. eranskina : Kudeaketa plana. Prozesua: Hasierako Formazioa 

URTEA: 2017-18 
URTEKO PLANA - 

HELBURUAK 
PROZESUA: 

HASIERAKO 
FORMAZIOA 

      

IH KEB BEB 
HELBURUA 

ESTRATEGIKOA 
EKINTZAK 

NORK NOIZ BALIAB. EGINDA OHARRAK 

1.3.6.7. 1  

Adaptar las instalaciones y 
el equipamineto del centro 
a las nuevas metodologías 
financiandonos via Junker. 

1. ekintza 

Zikloko bileretan, erronka bakoitzaren 
amaieran egingo den ebaluazioan, 
irakasleek istalakuntzen eta baliabideen 
(fungiblea barne)inguruko hausnarketa 
egingo dute. 

Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

BGB 

Bai OK 

 

2. ekintza 
Identifikatutako beharren eskaera 
Zuzendaritzari egingo zaio. 

Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

 Bai OK 

3. ekintza 

Ziklo bakoitzak ekipamenduaren 
erregistro bat (inbentarioa) edukiko du 
eta bere jarraipena eta ebaluazioa 
aurrera eramango ditu. 

Zikloko 
ekipoak 

Ekaina 
2018 

BGB Bai 

Arduradunak finkatu ziren eta egin da 
inbentarioa, Hobekuntza bezala, 
Programazio karpeta bat sortuko dugu eta 
bertan hiru dokumentu jasoko ditugu 
(programazioa, zikloko balidazioa eta 
inbentarioa) 

2.3.7. 3  

Mejorar las competencias a 
traves de metodologías 

activas en todos los ciclos 
y en las certificaciones, 

ebaluazio irizpide guztiak 
ebaluatzen direla 

ziurtatzuz. 

1. ekintza 
Ikaslearen profila definitu, amaierako 
gaitasunak eta ebaluazio irizpideak 
zehaztuz. 

Zikloko 
ekipoak 

Iraila 
2017 

BGB Bai 

Ekintza osatu da, baino datorren 
ikasturtean profilak berriro errebisatuko 
ditugu pertsona erreferente bezela 
izateko, (RIEDUSIS eredua) 

2. ekintza 

Irakasle bakoitzak bere programazioan, 
ebaluazio erizpide hauek garatzen eta 
ebaluatzen ari direla ebidentziatu 
beharko du. 

Zikloko 
ekipoak 

ekaina
k 2018 

BGB Bai OK 

3. ekintza 

Ziklo eta zertifikazio hauetan egingo 
diren interdisziplinar arteko 
proiektuetan, erronkatan jarraitzen diren 
urratsak ematea. 

Zikloko 
ekipoak 

urtarrila 
2018 

BGB bai OK 

2.3. 4  

Gure inguruko enpresak 
ikastolaren metodologia 

pedagogikoaren 
hobekuntzan inplikatzea 

(Erronkak). 

1. ekintza 
Ikaslearen profila definitzeko, empresa 
erreferenteekin bilera bat sistematizatu 

ZT 

urtarrila 
2018 

BGB 

 

OH => OD eta FAR zikloetako ikaslearen 

profila berdefinitu behar da enpresekin 
batera urte hasierako. Neurriak hartu hori 
gauzatzeko. 

ekaina 
2018 

Ez 

Farmaziako zikloan egin da bilera, baina 
ODn ez da egin. Hala ere, EL zikloan 
aurre hartu da eta bilera hori aurten egin 
da. 

2. ekintza 

Erronkak inguruko enpresen 
errealitatera egokituak ditugula ziurtatu, 
LP bisitetaz, enpreseetako 
egonaldiaz…eta abarrez baliatuz. 

Zikloko 
ekipoak 

ekaian 
2018 

BGB eta 
KB 

Bai 
Hemendik abiatuta formazioak egin dira. 
(EL). 

3. ekintza 
Erronken ebaluazioan enpresen parte 
hartzea ziurtatzea (Ziklo bakoitzak 
ebaluazio Plana burutuko du). 

Zikloko 
ekipoak 

urtarrila 
2018 

BGB eta 
KB 

Bai 
errekurtso propioak eta enpresetako 
instruktoreei ordaindu edo errekonozitu 
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E.3.3. eranskina : Ikusmira helburuak 
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E.4.1. eranskina : komunikazio plana. Estrategia prozesuaren adibidea. 

ESTRATEGIA PROZESUA - KOMUNIKAZIO PLANA 2017-18 

HILABETEA ZER- GAIA NORENTZAT KANALA 
KOMUNIKAZIOA 

PASATZEKO 
ARDURADUNA 

ERREGISTROA/ 
NON 

EGINDA? 

iraila  

mvv 

langileei eta kurtsoan 
zehar langile berriei 

 Ana M kalitatea- drive bai 

ildo estrategiko - berriak moodle Ana eta Josu kalitatea- drive bai 

emaitzak  kaliteatea Josu kalitatea- drive bai 

legediaren berri  drive Ana kalitatea- drive bai 

kudeaketa plan berria kalitate klautroa Ana eta Josu kalitatea- drive bai 

aldaketen berri - iso berriak  Ana kalitatea- drive bai 

iraila  

mvv 

ikasleei 

web, moodle eta eskutitzez zuzendaritza kalitatea- drive bai  

ildo estrategiko - berriak web, moodle eta eskutitzez zuzendaritza kalitatea- drive bai 

aldaketen berri web, moodle eta eskutitzez zuzendaritza kalitatea- drive bai 

iraila - 
abendua 

arrisku legedia  

enpresei eta aliantzei 

eskutitza eta fct dokumentuetan 

Idazkaritza, fct 
tutoreak eta 
zuzendaritza 

kalitatea- drive bai 

mvv web, eskutitza eta fct karpetan kalitatea- drive bai 

emaitzak  eskutitza eta fct dokumentuetan kalitatea- drive bai 

ildo estrategiko - berriak web, eskutitza eta fct karpetan kalitatea- drive bai 

aldaketen berri  kalitatea- drive bai 

martxoa- 
apirila 

kudeaketa planaren 
indikatzaile klabeen tarteko 

emaitzak 

langileei eta kurtsoan 
zehar langile berriei 

bileran eta driven 

Ana eta josu kalitatea- drive bai 

Ana eta josu kalitatea- drive bai 

Ana eta josu kalitatea- drive bai 

maiatza 
kudeakte planaren 

emaitzak edo balorazoa 
ikasleei ekodelegatu/ klaustroak Ana eta Josu kalitatea- drive bai 

ekaina 
uztaila 

arrisku plana, prozesuen 
obekuntzak, aldaketa 

proposamenak, pedagogi 
plana, kontratazio 

beharrak,  

langileei eta kontseilu 
errektoreari 

bileran eta driven 

Ana eta josu kalitatea- drive ??? 

Ana eta josu kalitatea- drive bai 

Ana eta josu kalitatea- drive bai 

 



E.4.2. eranskina : Kudeaketa planaren berrikusketa. Balidazioa egiteko prozedura           19 

1.- SIEMPRE BAJO EL PUNTO DE VISTA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, MANTENER LOS RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS. 

HELBURUA PONDERAZIOA PROZESUA 
EKINTZAK 

BETE DA / 
EZ DA BETE 

BALIDAZIOA 
Klabeak Ez Klab.  

Adaptar las instalaciones y el equipamineto del centro a las nuevas 
metodologías financiandonos via Junker (1,3,6,7) 

20 

EKONO 0/0 3/2  

18.4 

BALIABIDEAK 0/0 3/2  

HF 0/0 3/3  

EF 0/0 3/3  

Guztira 0/0 12/11 92 

Buscar financiación via formación privada catalogo modular y diseño de 
proyectos y asesoramineto para empresas (1,4,6) 

20 

EKONO 0/0 3/1  

8.6 
ENPR 1/1 2/1  

MERK 0/0 2/1  

Guztira 1/1 7/3 43 

Fortalecer la oferta de servicios complementarios orientados a nuestros 
clientes (1,6,7,8) 

10 

EKONO 0/0 3/3  

10 MERK 1/1 2/1  

Guztira 1/1 4/4 100 

Zentru ingratua izateko beharrezkoak diren baldintzak bete eta 
mantentzea, finantziazioak egonkortuz eta agian indartuz 

30 

EKONO 1/1 2/2  

30 ESTRA 1/1 2/2  

Guztira 2/2 4/4 100 

Ampliar nuestro campo de negocio en el asesoramiento a empresas en 
temas de gestión y innovación (1,3,4) 

10 
ESTRA 0/0 2/2  

10 
Guztira 0/0 2/2 100 

Fortalecer la oferta de servicios complementarios orientados a nuestros 
clientes (1,6,7,8) MERK, EKON 

10 

EKONO 0/0 3/3  

10 MERK 0/0 0/0  

Guztira 0/0 3/3 100 

 87 
 

IKUSMIRA HELBURUA Betetze maila Bataz bestekoa 

1. IH 87 

85.5 
Hel. estrat.  

betetze maila 

2. IH 76.7 

3. IH 83 

4. IH 77 

5. IH 87 

6. IH 89.8 

7. IH 86.9 

8. IH 96.6 
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E.4.3. eranskina : Aliantzen kudeaketa. Merkatu  prozesukoa adibidea 

MERKATUA ETA KOMUNIKAZIOA 2017-18  
ALIANTZEN KUDEAKETA 

IKUSMIRA 
IKUSMIRA LANTZEKO DUGUN 

ALIANTZEN BEHARRA 
ALIANTZA 

ALIANTZAREN 
KUDEATZAILEAK 

2017-18-KO BALORAZIOA 
MANTENTZEKO 

ASMOA ? 

3.4.6 
Fortalecer la imagen de la ikastola 

en el entorno social y en los centros 
escolares del herrialde  

BERRIA 
DIARIO VASCO 
NOTICIAS DE 

GIPUZKOA 
28 KANALA 

IRRATIA 

ANA M 

Gero eta anuntzio gutxiago baina bai 
erreportaiak gehitu. Agian 
erreportaiak lehenago egin beharko 
ziren, urteko plan bat eginez.  

BAI 

6 

Mejorar la relación con los 
orientadores de los centros 

escolares refenciales con respecto a 
la aportación de posibles 

alumnos/as. 

IKASTETXEAK - 
ORIENTATZAILEAK 

ITZIAR  
AINHOA 

Oso ondo joan da ikasturte honetan, 
baina eskaintza zabaldu eta 
indartzen jarraitzen behar dugu. 
Agian lehenago planifikatu beharko 
genuke 

BAI 

1.6.7.8 
Fortalecer la oferta de servicios 
complementarios orientados a 

nuestros clientes  

IKASTOLEN 
ELKARTEA 

INAL CONSULTORES 
HEZKUNTZA 

UDALA 
TOLOSALDEA 

GARATZEN 

ANA M 
NAHIKARI 

Hezkuntza eta ikastolen elkartea 
aliantza bezala kentzen ditugu ez 
ditugulako zerbitzuak lantzen 
Tolosaldea Garatzen/ Udala: gero eta 
lan gehiago egiten dugu beraiekin, 
ikasle potentzialak bidaltzen dizkigute 

BAI 

 



C.1.1 eranskina :  Ikastolako marka. Interes taldeen beharrak eta expektatibatik identifikatu genituen.         21 
 

ATRIBUTUAK / 

BALIOAK 
MEZUA GURASO + ESPEKTATIBAK 

KONPROMETITUAK Prestigioa duen ikastola, beti hobekuntzari begira, langile konprometituak 

ikastolarekin, gizartearekin eta ikasleekin, eskeintza zabala osasu eta gizarte arloan. 

Onak izatea, prestigioa, fundamentoa, arazoak dituztenei laguntzea, 

formazio ona, eskeintza zabala osasun eta gizarte arloan. 

EUSKALDUNA 
Euskeraz lan egiteko prestatzen zaitugu eta euskeraz ikasteko eta bizitzeko aukera Euskeraz ikasteko aukera 

SORTZAILE / BERRITZAILE / 

ESPLORATZAILEA 

Formazio integrala, lan egiten ikasten dute, autonomoa, ekintzailea, proiektu 

desberdinetan parte hartzeko aukera 

Ongi formatuak, ,formazio integrala, metodologiak 

GERTUTASUA 
Lan egiteko giro oso ona, ikasle -irakasle erlazio gertukoa, 

arazoei aurre egiteko prest 

Giroa ona, gertutasuna 

LANGILE ADITUAK / 

KONFIDANTZA 

Lanerako ongi prestatuak, lan egiten ikasten dute, enpresetatik gertu, kasu 

errealetean oinarritutako irakaskuntza, 200 enpresa baino gehiago gure profesionalak 

kontratatzen dituzte. 

Irakasle onak eta enpresetatik gertu, formazio ona. 

 

IKASLEEK DIOTENA: 

 

Onak garela, ongi prestatuak, zentro 
ona garela, fundamentuzkoak, gauzak 
ongi egiten ditugula, prestigioa 

Lan munduagatik 

Giroagatik 

Ongi prestatzen ditugula 

Eskeintzagatik, esperientzi asko 
osasunean 

IRakasle oso onak 

 

GURASOEK DIOTENA: 

 

Onak garelako, fundamentua, ikasleak 
ongi prestatuak 

Euskaragatik 

ESkatinza zabala gure arloan 

Enpresekin dugun harremanagatik 

Metodologiagatik 

Dugun eskaintza zabalagatik 

Espezializatuak gaudelako osasun eta 

gizarte arloan 

Ziklotaz gain dugun eskaintzagatik 

Unibertsitatera joateko aukerak eta ongi 
prestatuak 

Laguntza eta aprobatu - motibatu 

Formazio ona eta fundamentua 

Lan egiten erakutsi –konpetenteak: 
formatzio integrala 

Lan egiteko duten aukeragatik 

Formazio integrala 

 

GURASOENTZAT 

GARRANTZITSUA: 

 

1. Gertukoak izatea 

2. Euskeraz 
eskeintzea 

3. Irakasle adituak+ 
enpresatik gertu 

4. Lan boltsa 

5. Heldutasun 
teknologikoa 

6. Instalazioak 
 

IKASLEENTZAT 
GARRANTZITSUA: 

 

1. Euskeraz 
ikastea 

2. Gertutasuna 

3. Kostu 
ekonomikoa 

4. Irakasle 
adituak+ 
enpresatik gertu 

5. Lan poltsa 

6. Ekintza 
osagarriak - 
proiektua 
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C.1.2. eranskina : Merkatuako komunikazio plana. Prozesuko fitxan txertatuta dugu. 

KOMUNIKAZIO PLANA - MERKATUA 

HILABETEA ZER- GAIA NORENTZAT KANALA 
KOMUNIKAZIOA 

PASATZEKO 
ARDURADUNA 

ERREGISTROA/ 
NON 

EGINDA? 

Ikasturtean 
zehar 

Gure eskaintza arautua zabaldu 
(galdetzen duten bakoitzean) 

Ikasle 
potentzialak 
Gizartea 

Posta 
elektronikoa 
Ahoz 
Web 

Ainhoa/ Nahikari 

Posta elektronikoa 
Ez dago 
Web 
Twitter 

bai 

Ikasturtean 
zehar 

Bajak eta altak komunikatu Hezkuntza Idatziz Ainhoa/ Nahikari 
Hezkuntzako 
aplikazioa 

bai 

Urtarrila Ate irekien berri eman 
Ikasle 
potentzialak 

Posta 
elektronikoa 
Ahoz 
Web 

Ainhoa/ Nahikari Web bai 

Urtarrila Bisita pertsonalizatuen berri Irakasleak 
Posta 
elektronikoa 
Ahoz 

Ainhoa/ Nahikari Posta elektronikoa bai 

Otsaila Gure eskaintza zabaldu Orientatzaileak 
Posta 
elektronikoa 
Idatziz 

Ainhoa/ Nahikari 
Kalitatea 
Drive 

bai 

Martxoa 
Lanbide Heziketako feriaren 
berri 

Irakasleak 
Posta 
elektronikoa 
Ahoz 

Ainhoa/ Nahikari Posta elektronikoa bai 

Apirila 
Aurrematrikulen daten berri 
eman 

Ikasle 
potentzialak 

Posta 
elektronikoa 
Ahoz 
Web 

Ainhoa/ Nahikari 

Posta elektronikoa 
Ez dago 
Web 
Twitter 

bai 

Apirila 
Aurrematrikulen daten berri 
eman 

Orientatzaileak 
Posta 
elektronikoa 

Ainhoa/ Nahikari Posta elektronikoa bai 

Maiatza Gure eskaintza zabaldu Hezkuntza Idatziz Ainhoa/ Nahikari 
Hezkuntzako 
aplikazioa 

bai 

Uztaila Matrikula emaitzak eman Langileak 
Ahoz 
Idatziz 

Ainhoa/ Nahikari Kalitatea bai 

Uztaila Matrikula emaitzak eman Hezkuntza Idatziz Ainhoa/ Nahikari 
Hezkuntzako 
aplikazioa 

bai 
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PR – Ebaluazio, azterketa eta hobekuntza prozedimendua 

Berrikusk.  zbkia: 7 Data: 2018ko irailean 

Zuzendaritzaren ordezkaria 

(PKP) 
Prozesuaren jabea eta taldea Dok./ erregistroak 

   

                       2018ko Irailaren 19an                   Sinadura: Josu Martínez 

Prozesuaren helburuak eta hari buruzko adierazleak 
zehaztea 

Ez Konformidadeak (EzK): 

Prozesuen plangintzaren bidez 
finkatzen diren emaitzak ez 
lortzea, edo, produktu (zerbitzu) 
batez ari garela, aurrez 
finkatutako baldintzak ez 
betetzea 

Iradokizuna 

Kexa 

Erreklamazioa 

Ikastetxeak kontratu bidez 
onartu duen konpromiso jakin 
bati edo legedia ez betetzeari 
buruzko kexa 

Prozesuaren, helburuen eta adierazleen jarraipena egitea 
eta Ez Konformidaddeak, Oharrak eta  hobetu beharrekoak 

antzematea 

Prozesuari 
buruzko 

adierazleak 
kudeatzeko orria 

Doakienei 
erantzutea 

Doakionari 
helaraztea 

Indar-guneak, hobetu 
beharrekoak eta akatsak 

antzematea, auditoretzen, 
autoebaluazioen... bidez. 

Zuzenketa neurriak, egiazko 
akatsen zioak desagertzeko, 
eta prebentzio neurriak, 
balizkoenak desagertzeko  

Azken balorazioa osatzea 

Hobetu beharrekoak eta egiazko 
eta balizko Ez 

Konformidadeakantzematea 

Datuak bildu eta analizatzea, 
arrazoiak zein diren jakiteko 

Hobekuntzak zer alorretan egin 
daitezkeen ebaluatu eta zuzenketa 

eta hobekuntza neurriak hartzea 

Neurrien jarraipena 

Eraginkortasuna egiaztatzea eta 
amaiera  

Neurri gehiago? 

Ez 

Bai 

Hobekuntzak egitea 

Ikaskuntza eta 
hobekuntza orria 

Azken balorazioa 
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C.1.4. eranskina : ikasleen inkesta. 

IKASLE - INKESTAK 

IKASTETXEARI BURUZKO INKESTA OROKORRA 

1. IKAS - IRAKASKUNTZA 

1.1 Erronken metodología oinarrizko konpetentziak integratzeko egokia izan da? Zergaitik? 

1.2 Erronken diseinua (hurbilpen, garapen eta aplikazio faseak) egokia izan da? Zergaitik? 

1.3 Erronketan konpetentzietan oinarritutako ebaluazioa aplikatu da: Zergaitik? 

1.4 Prozesuan zehar ondo ebaluatua izan naiz: Zergaitik?  

1.5.- Erronketan, irakasleen aldetik, jarraipena eta orientazioa egokiak izan dira. Zergaitik? 

1.6 Eskainitako espazio eta baliabideak erronkak aurrera eramateko egokiak izan dira. Zergaitik? 

1.7 Metodologia honek nire ikaste prozesuan aktiboago izaten lagundu dit. Zergaitik? 

1.8 Moduluetako/erronketako edukiek profesional bezala hornitzen naute. Zergaitik? 

1.9 Klase orduan eginiko lanarekiko asetze maila. Zergaitik? 

1.10 Banakako tutoritza egunetan orientatua sentitu naiz. Zergaitik? 

1.11 Ikastolako Ikasketa Zerbitzu proiektuan kolaboratzaile izan zarenetik ( parte hartu baduzu), izan duzun asetze maila  

1.12. Kurtso hasieran gugandik zenituen itxaropenei buruz galdetu genizun. Orain itxaropen horiek bete egin dira? 

2. IKASTETXEKO BALIABIDEAK 

2.1 Normalean erabiltzen dituzun instalakuntzen higienearekiko asebetetze maila (Gelak, komunak…) 

2.2 Ikastolako baliabide digitalei buruzko asebetetze maila (drive ,moodle eta zikloarekin bat datozenak, Hygehos, bot plus...)  

2.3 Ekipamendu informatikoari buruzko asetze maila (funtzionamendua, mantenua, kalitatea,kopuru)  

2.4 Ikastetxeko ekipamenduei (tailerrak) buruzko ikasleen asetze maila 

2.5 Ikasleen asetze maila instalazioekin (areto nagusia, gelak, komunak…) 

2.6 Ikasleen asetze maila jangelarekin, edo lan egiteko dituen espazioekin 

2.7 Ikastolak ingurumenarekiko hartzen dituen neurriei (ekodelegatu bidez ingurumen gaiak jorratzea, sentsibilizazio ekintzak, 
zaborren sailkapena, kontsumoen kontrolak...) buruzko zure asetze maila 

2.8 Tolosako Inmakulada lanbide Ikastolako Ikasketa Zerbitzu proiektuan kolaboratzaile izan zarenetik, izan duzun asetze 
maila 

3. MERKATUA ETA KOMUNIKAZIOA 

3.1. Idazkaritzatik jasotako arretarekin asetze maila 

3.2. Ikastolak web gunean, edota e-mailez eskeintzen duen informazioarekin asetze maila 

4. EUSKARA 

4.1 Ikastetxeak orokorrean euskara bultzatzeko egiten duen ahaleginarekiko asetze maila (administrazioko dokumentuk, 
paisai linguistikoa, WEB gunea...) 

4.2 Gela barruan Irakasleriaren ahalegina euskararen erabilera bultzatzeko. 

5. IKASTETXEA HOBETZEKO IRADOKIZUNAK / KOMENTARIOAK 

5.1. Ikastetxearen puntu sendoak: 

5.2. Ikastetxearen puntu ahulak: 

5.3. Nola hobetuko zenituzke aipatu dituzun ikastetxearen puntu ahulak 

IRAKASLEARI BURUZKOA 

1. IKASKUNTZA / IRAKASKUNTZA 

1.1 Bere arlokoak diren eduki desberdinak menperatzen ditu.  

1.2 Ikastolak adostu dituen jarrera irizpideak zuzenki eta beti aplikatzen ditu. 

1.3 Klaseak euskaraz kudeatzeko gaitasuna du. 

1.4 Erronken metodologia menperatzen du (erronken fase desberdinak, ebaluazio sistema, klaseen dinamizazioa,.. 
menperatzen ditu). 

2. IKASLE ETA IRAKASLEAREN ARTEKO HARREMANA 

2.1 Irakaslearekin izandako harremana gertutasunezkoa eta elkarrizketan oinarritutakoa izan da 

2.2 Zure ikasketan laguntza behar izan duzunean pertsonalki jaramon egin dizu  

3. KUDEAKETA EZAUGARRIAK 

3.1 Puntuala da 8h-tan eta 11.30h-tan. 

3.2 Taldeak erronkaren zein puntutan aurkitzen diren ezagutzen du.  

3.3 Nahi duzun iruzkina gehitu 

 



C.3.1. eranskina :  Tutore kuadernoa. Egunerokoa, asistentziak eta tutoretzak 

TALDE TXIKIEN TUTORITZAK 
Ebidentzien Erregistroa - Bileraren Zergatia eta 

Hartutako Erabakiak 

DATA 
1.TALDEA  
(Nerea) 2. TALDEA 3. TALDEA (Nerea) 

2018/9/14     

Beñat lan dena bera egin dela kexu etorri da. 
Talde osoa hartu eta Maite eta Anek onartu 
egin dute lan dena Beñatek egin duela. 
Zergaitia portatilla ere badela dirudi. Aneri ez 
diote portatilla ekartzen zuten eta Maitek 
bere portatilak pixu asko duela esaten du. 
Ondorio modura: Anek eta Maitek lan 
gehiago egingo dutela esan dute eta 
momentuz horrela dabiltza. Portatilaren gaia 
ere saiatuko dira konpontzen. 

2018/9/21     

Anek egunero portatila ekarri duela esan dit 
aste honetan. Beñaten lana ere gehiago 
banatu dutela aipatu dit eta lana ekipoan 
egin dutela. Gustorago daude taldean 

 

GELA OSOKO TUTORITZAK - EBIDENTZIEN ERREGISTROA 

DATA ZERGATIA 
HARTUTAKO 
ERABAKIAK 

2018/09/28 
Itziarrek gelako tutoritza bat beharrezkoa dela ikusi du beraien 
jarrerak zirela medio. Ikaslek berandu etorri, txirrinaren batera 
komunera taldeak, sofara jaten zirela. 

  

2018/10/1 Delegatu hautaketa   

2018/11/6 
Agenda 21eko ekintza egin da gelan, ordezkariak bideratuta 
tutorearen laguntzarekin.  

  

2018/11/08 
EGA ikastaroan apuntatzeko baldintzak aipatu eta motibazioa 
saioa egin da: 12an lista jaso da.  

  

2018/12/13 Euskera egunaren ideiaren lanketa hasi dugu taldean.    

2018/12/19 
Hurrengo astean garbiketa brigada izatea tokatzen zaigu: talde 
antolaketa egin dugu.  

  

2019/01/11 

Bi gai landu dira gelan: alde batetik Saharako bilketa, eta bestetik 
gelako garbiketa. Gela oso narrats dago azken aldian, ez da ongi 
birziklatzen, sofa gaizki egoten da, gauzak apurtzen ari 
dira...gelari espazioa zaintzea eskatu zaio. Orokorrean aitzakiak 
jartzen dituzte hasieran, gero konpromiso berbalak hartzen 
dituzte. Ea nola doan hemendik aurrera.  

  

2019/01/29 

Tutorea gelarekin bildu da berriz ere txukuntasuna aipatzeko, eta 
gelako hainbat jarrera komentatzeko: zarata, builak, haur 
jokabideak...ez dira intentzio txarrekoak, baina klasea oztopatzen 
dute. Jokabide horiek praktiketara begira moztu egin behar dira.  
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BAKARKAKO TUTORETZAK ERREGISTROA 

DATA EBIDENTZIAK: Tutoretzaren Zergatia eta Hartutako erabakiak 

2018/11/22 

Lehenengo tutoritza egin dugu. Bera orokorrean gustora dago zikloarekin 
eta gelarekin, nahiz eta gela orain aldatu egin dela nabaritzen duen (pira 
gehiago, eta ez du ulertzen). Gero ikasten jarraitu nahi du, goi mailaren 
bat, eta urtebete edo kanpora joan ingelesa ikastera. Aitarekin asko 
bidaiatzen dute, eta horrek ere ilusioa eragiten dio. Talde txikian gustora 
dago, baina Arene eta Maite batzuetan despistatzen dira elkarrekin eta 
bera haserretu egiten da (kontziente da ere beste batzuetan berari 
geratzen zaiola). Horretaz hitz egin nahi du taldean. 

GURASOEKIN TUTORETZAK ERREGISTROA 

DATA EBIDENTZIAK: Tutoretzaren Zergatia eta Hartutako erabakiak 

2018-12-20 

Bere amak korreo bat idatzi dit ea asitentzia, jarrera eta emaitza aldetik 
nola dabilen. Erantzun zaio momentuan oso pozik gaudela Uxueren 
jarrera eta lanarekin, eta horrela jarraitu dezala. Noten laburpen bat ere 
egin da.  

 

 

KOKAPEN ERRONKA 1 2 3 ? 

ERRONKAN ZEHAR 
BEHATZEKOAK 

Asko 
hobetu 

daitekeen 
arloa 

Hobetu 
daitekeen 

arloa, 
baina 

oinarria 
dago 

Minimoak 
dituen 
arloa 

Ez 
daukagu 

ebidentzia 
nahikorik 

  IKASLEA1 IKASLEA2 IKASLEA3 IKASLEA4 

ZEHARKAKO KONPETENTZIAK     

INPLIKAZIOA         

Asistentzia 3 3 2 2 

Puntualitatea 3 3 3 2 

Aldaketa metodologikoari 
erresistentzia 1 2 3 3 

Lanean zentratzen da (Emandako lana 
egiten du,  lan ohiturak) 1 3 3 1 

AUTONOMIA         

Laguntza beharra 1 3 3 2 

PLANIFIKAZIOA         

Ordena eta materialen zaintza 2 3 3 2 

Lanaren banaketa 1 3 3 1 

 



P.1.1. eranskina: genero berdintasuna 

prozesu ezberdinetan uztartua 

 

BERDINTASUNA 

IKAS IRAKASKUNTZA 

IKASKETA 

ZERBITZUAK 

EKONOMIA 

PKP 

ESTRATEGIA 

ENPRESA 

PERTSONAK 

KOMUNIKAZIOA eta 

MERKATUA 

Sexu - bortxaketa 

Genero ikuspegia duten zeharkako jarduerak txertatu heziketa zikloetan 

Urrats bat ekintzan generoa landu 

Web gunean hizkuntza erabilera ez sexista erabiltzera 

Kanpo komunikazioan- argazkietan argazkiak kontutan hartu 

Gizonezko gehiago matrikulatzen saiatu 

Genero ikuspegia orientabidean eta ekintzailetzan txertatzea 

Erasmus+ ean generoa landu 

Lan munduan genero ikuspuntua landu 

Xiban generoa txertatu 

Visioan generoa txertatu 

Genero berdintasunarekiko erantzunkizun soziala adierazi konpromezu bidez 

Genero alderdiak auditatu- barne auditoritzatan txertatu 

Memoria prestatu urtero 

Diagnostikoa egin 

Prest gara diru laguntza tramitatu 

Genero berdintasunari buruzko jarduera puntualak txertatu  erronketan 

Ethazin taldeak egiteko garaian talde mixtoak egiten saiatu 

Kontratazioak- pertsonetan aztertuz fol-en 

Langileei formazioa emateko garaian generoa kontutan izan 

Gizonezko gehiago kontratatu 

Langileei enkesta pasatu 

26 
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P.1.2. eranskina: TILIko Kontziliazio Plana 

 

BIZITZA FAMILIARRA ETA LANEKOA UZTARTZEKO PLANA 

KONTZILIAZIO PLANA 

1. HELBURUAK 

 TILIko pertsonek dituzten familia arduren eta lan arduren oreka lortzea, lan antolamenduaren estrategia 

malguak erabiliko ditugularik, familiaren eta lanaren uztarketa egokia lortuz. 

 Gizarteko arlo ezberdinetan -familia, giza adierazleak, genero berdintasuna, giza ohiturak- jasaten ari den 

aldaketei gure ikastola egokitzea. 

 Familia ardurak dituzten emakume eta gizonak gure erakundean integratzea, amatasuna eta aitatasuna 

babestuz eta seme-alaben eta menpekotasuna duten pertsonen zaintza sustatuz. 

 Emakumeen lan munduarekiko sarrera bultzatzea. 

 “Pertsonak” prozesutik emakumeen eta gizonen arteko aukeren berdintasuna ziurtatzeko neurri 

estrategikoak zehaztea. 

2. HEDAPENA 

 Plan honen garapena eta betetze maila TILIko ZTk ziurtatuko du. Hori baieztatzeko, ZTk urtero egingo dio 

bere berrikusketa, pertsonen beharrei egokituz. Legearen aldaketaren batek Plan honetan agertzen diren 

kontziliazio neurriak hobetuko balitu, neurri hpriek bertan behera geldituko lirateke eta Plana berrituko 

litzateke hobetutako neurriak txertatuz. 

 Plan hau TILIko pertsona guztiei, irakasle zein ez irakasle,  dagokie, salbuespenik gabe. 

3. KONTZILIAZIO NEURRIAK 

TILIko ZTk honako kontziliazio neurriak planteatzen ditu Plan honetan uztartzeko eta gure langileen familiako eta 

laneko bizitzak egoki uztartzeko (neurri hauek langileen asanbladak onartu beharko ditu): 

a. Klaseen ordutegiaren antolamenduaren malgutasuna: 

 Helburua => langilearen ordutegia zehazterakoan, kontuan hartuko dira pertsonen eskaerak 

eguneko lehenengo orduak eta edo azkenekoak libre edukitzeko. 

 Koste ekonomikoa => ez. 

 Prozedura => pertsonak eskaera luzatuko dio ZTri eta honek ordutegiak egiteko arduradunari 

jakinaraziko zaio eskaera. 

b. Familiako partaide baten gaixotasunen aurreko baimenak: 

 Helburua => Familiako (seme-alabak, gurasoak) partaide bat gaixotzen denean senide horrek behar 

duen arreta eta lan jarduera uztartzea. 

 Koste ekonomikoa => Ikastolak aurre egingo lioke kosteari. 

 Prozedura => Pertsonak eskaera zuzenean Zuzendaritzari zuzenduko dio. Pertsonak lanera 

hutsegin ezkero, mediku ziurtagiria erakutsi beharko lioke ZTri. 

c. Lanaldiaren murrizketa: 

 Helburua => Familiako (seme-alabak, gurasoak) partaide batek arreta berezia behar duela eta, 

lanaldiaren murrizketaren bitartez arreta hori eta lana uztartzea. 

 Koste ekonomikoa => ez. 

 Prozedura => Pertsonak eskaera zuzenean Zuzendaritzari zuzenduko dio eta honek ordutegiak 

egiteko arduradunari jakinaraziko zaio eskaera. 

==================================== 

Tolosan, 2017ko irailean egindako langileen klaustroak, gehiengo osoaz ZTk aurkeztutako “Bizitza familiarra eta 

lanekoa uztartzeko Plana” onartu zuen. Plan hau, ZTk urtero berrikusiko du eta bi urteetan behin langileen 

klaustroan aurkeztuko da berriro bere onarpena berresteko. 

Tolosan 2017ko irailean 



28 

P.2.1. eranskina: Jarduera Ebaluaketa. KEG (Konpetentzien Etengabeko Garapena) tresna erabiliz irakasle baten ezagutzen bilakaera positiboa. 

 

       

 

               
16-17 15-16 15-16 

K O N P E T E N T Z I A K 
PUNTUAZIOA 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   1- I.E. : Informazio Sanitarioko sistema (SIS) baten eraketa prozesuan parte hartzen duten elementu desberdinak 
ezaugarritzen daki, osasun-jardueraren faktore klabeekin erlazionatuz.                      

8,33 7,5 3,67 

1a- Informazio sanitarioaren prozesua deskribatzen daki eta baita motak ere. 
       

8 
     

1b- Informazio sanitarioko sistema osatzen duten elementuak zehazten daki. 
       

8 
     

1c- Osasun-jardueraren elementu klabeak analizatzen daki. 
       

8 
     

1d- Informazio sanitarioko sistema baten erabilerak azaltzen daki. 
        

9 
    

1e- Informazio sanitarioan estandarrak erabiltzeko beharra baloratzen daki. 
       

8 
     

1f- Datuen, informazioaren eta ezagutzaren arteko erlazioa deskribatzen daki. 
        

9 
    

2-I.E. : gaixotasunen sailkapen internazionalen sistema desberdinak erabiltzen ditu, baita existitzen diren terminologia 
desberdinak ere, bakoitzaren aplikazio esparrua zehaztuz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,33 7,33 4 

2a- Kodifikazioaren beharra eta erabilgarritasuna argudiatzen daki. 
        

9 
    

2b- Gaixotasunak sailkatzeko egungo sistemak zehazten dituzten aurrekari historikoak aipatzen daki. 
        

9 
    

2c- Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen dituen sailkapen eta terminologia sanitario desberdinak deskribatzen daki. 
       

8 
     

2d- Sailkapenaren eta terminologiaren artean dauden desberdintasunak seinalatzen daki. 
       

8 
     

2e- Gaixotasunak sailkatzeko sistema desberdinen arteko bereizketa egiten daki. 
       

8 
     

2f- Lehen mailako arretako eta gaixotasun onkologikoen sailkapen internazionalen berezitasunak aipatzen daki. 
       

8 
     

3-I.E. : Gaixotasunen sailkapen internazionala osatzen duten atal desberdinaz modu efikazean erabiltzen daki, 
bakoitzaren erabilera-irizpideak aplikatuz. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,83 8,33 3,17 

3a- Gaixotasunen sailkapen internazionala osatzen duten atal desberdinak zehazten daki. 
        

9 
    

3b- Indize alfabetikoetan erabilitako termino orokorrak, oinarrizko eta ez- oinarrizko aldatzaileak finkatzen daki. 
        

9 
    

3c- Zerrenda tabularrak egituratzen dituzten atal desberdinak aipatzen daki. 
        

9 
    

3d- Sailkapen osagarri desberdinak erabiltzen daki. 
       

8 
     

3e- Gaixotasunen sailkapen internazionalean erabiltzen diren kode desberdinen egiturak seinalatzen daki. 
        

9 
    

3f- Gaixotasunen sailkapen internazionalean erabiltzen diren laburdurak, puntuazioa, sinboloak, instrukzioak, notak, erreferentzia 
gurutzatuak eta termino erlazionalak identifikatzen daki.         

9 
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P.2.2. eranskina: Ezagutzak. TILIk bere langileen artean garatu behar dituen ezagutzak. 

 
TILIK BEHAR DITUEN 

EZAGUTZAK 

KUDEAKETA 

ARLOAN 

METODOLOGIA 

PEDAGOGIKOAN ARLOAN 

PROIEKTUKO 

ARLOAN 

ELEANIZTASUNA ETA 

NAZIOARTEKOTASUNA 

Edurne, Alaine, Itziar, Josu eta Ana Amaia A, Itziar, Garazi, Ixa, …. Garazi, Itziar, Amaia A, Ixa, Ana…. Ana , Itziar, Garazi, Alan... 

HELBURUAK: 

1.-Lidergo eraldatzaileak bultzatzea => 

etorkizuna ikusteko gaitasuna 

2.-Kudeaketa aurreratuaren ereduan eta  

ISO 9001, 14001 eta 45001 arauetan 

ezagutzak edukitzea  

3.-TILIko gure Kudeaketa Sistema 

Integratuan, PDCA eta berrikuntzak 

txertatzeko gaitasuna sustatzea 

HELBURUAK 

1.-Ikasleak bere azken profila lor dezan 

metodologia planifikatzen, desplegatzen 

eta ebaluatzen jakitea, eta profileko 

aldaketak aurreikusteko gaitasuna 

lantzea. 

2.-Erronkak eta kasu errealak 

enpresetatik ekartzeko gaitasuna. 

3.-Ingurunearekin lan egiteko gaitasuna 

eta prestutasuna 

4.-Etengabeko ikaskuntza barneratua 

izatea 

5.-Lidergo egoera berrietara egokitzeko 

gaitasuna, etorkizuna aurreikusteko 

gaitasuna 

HELBURUAK: 

1.-Enpresetatik eta gizartetik ideiak 

ekartzeko, identifikatzeko eta 

partekatzeko gaitasuna lantzea 

2.-Ideiak preproiektu bihurtzeko gaitasuna 

izatea:  sortzailea eta kreatiboa izatea 

3.-Proiektuak planifikatu eta 

desplegatzeko gaitasuna. 

4.-Proiektuak ustiatzeko eta kanporatzeko 

gaitasuna. 

5.-Gizartea behatzeko eta aztertzeko 

prestutasuna  

6.-Enpresetako arduradunekin 

komunikatzeko gaitasuna 

 

HELBURUAK: 

1.-Proiektuak internazionalizatzeko 

gaitasuna 

2.-Atzerriko enpresak eta ikastetxeak 

behatzeko prestutasuna 

3.-Proiektu internazionalak diseinatzeko 

eta ekartzeko gaitasuna 

4.-Hiru hizkuntzetan komunikatzeko 

gaitasuna  

5.-Kanpora joateko eta ezagutzak 

partekatzeko eta ekartzeko gaitasuna 
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P.2.3. eranskina: Eraginkortasuna. KEG tresnaren bitartez, formazioaren eraginkortasunaren neurketa eta azterketa. 

LAN POSTUA ZUZ EKO SIST ING PREB BAL PER HF EF IDAZ IKT BERR ENP ORI HIZK GARB IRAK JARR. ERRON. LANGILEA 

LANGILEA L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O GUZTIRA 

GARAZI 
                                       

AMAIA L 
                                       

PEIO 
                                       

AMAIA K 
                                       

EDURNE 
                                       

YUGATX 
                                       

LIERNI 
                                       

 

HPIak eta JEak bete ondoren, emaitzak hobetu duten lan 
postuen  % 

700:8 =  87,5 

Hobekuntza eman dela kontsideratzeko lan postuaren barruan %50a baino gehiago berdez. 
 

MODULUA MOD 1 MOD 2 MOD 3 MOD 4 MOD 5 MOD 6 MOD 7 MOD 8 MOD 9 MOD 10 IRAKASLE 

IRAKASLEA L O L O L O L O L O L O L O L O L O L O GUZTIRA 

GARAZI                                           

AMAIA L                                           

PEIO                                           

AMAIA K                                           

YUGATX                                           

LIERNI                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPI bete ondoren, hurrengo JEan beren emaitzak hobetzen 
duten langileen % 

600:7=  85,7 

Hobekuntza eman dela ontzat emateko langileak % 75a berdez eduki beharko luke 

LANGILEA HPI  beteze maila OK EzOK 

Amaia KARRERA 60%     

Gurutze ZIPITRIA 100%     

Peio  BASUALDO 83%     

Ana MONGE 0%     

Itziar  UNDIANO 100%     

Ixa IMAZ 100%     

Amaia  LABAYEN 100%     

Lierni URRUZOLA 40%     

Garazi EGIGUREN 100%     

Nerea ARETXABALETA 100%     

Ainhoa  MUJIKA 100%     

Edurne  EMAZABEL 100%     

Josu  MARTINEZ 100%     

Adrian LARREA 100%     

Jugatx  AGIRRE 83%     

Alaine  ZUBELDIA 100%     

HPIak eta JEak bete ondoren, emaitzak hobetu duten moduluen  %  1200:14 =  85,7 

Hobekuntzarako Plan Indibiduala (HPI) betetzen duen irakasleen % => 1300:16 = 81,25 
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P.2.4. eranskina: KEG: JARRERA.  TILIren Kodigo Etikoren ildotik, langileei egiten zaien ebaluaketaren eredua. 

KONPETENTZIEN  ZERRENDA 

IKASLEAREKIKO KONPROMISOAK 

1-Ikasle guziekin, berdintasunez jokatuz, hurbileko harremanak lantzeko gaitasuna dut, harreman ulerkorra baina, aldi berean, 
exigentea.  

2-Ikaslearen autoestima eta motibazioa sustatuz, bere puntu eta jarrera okerrak zuzentzen laguntzeko eta ondo eginak bere neurrian 
baloratzeko jarrera agertzen dut beti. 

3-Edozein motatako (arraza, jeneroa, ideologia…) bereizkeria mespretxatzen eta baztertzen dut. 

4-(irakasleek bakarrik) Ikasleek duten ikasteko erritmo ezberdinak errespetatzen dut eta  dibersifikazioa lantzen ahalegintzen naiz. 

5-Jendeen aurrean egin litezkeen trufak, ironiak eta errespetu gabeko portaerak berehala geldiarazten ditut  eta behar diren neurriak 
hartzen ditut  jarrera okerra erakutsi duen ikaslearen aurka, taldeko zigorrak ekidinez. 

6--(irakasleek bakarrik) Pentsaera kritikoa ikasleengan indartzen saiatzen naiz, adoktrinamendua errefusatuz, eta egiaren bilaketara 
bultzatzen ditut jakintzaren oinarria bezala. 

7-Ikaslearen askatasuna, duintasuna eta bere seguritate fisiko, mentala eta emozionala ziurtatuko dituen behar diren neurri guziak 
hartzen saiatzen naiz beti. 

8-Ikasleek bideratutako kexa eta erreklamazio guziei irtenbideak ematen diet, ikastolak horretarako prest dauzkan tresnak egoki 
erabiliz. 

9-Ikasleen datu pertsonalak gordetzen ditut, legeak arlo honetan agintzen duena behar den bezala betez. 

LANAREKIKO ETA JAKINTZAREKIKO KONPROMISOAK 

10-Kalitatearekin konprometituta egotea eta gaur egun lan munduan dauden kalitate eredu ezberdinekin lan egiteko prestutasuna 
agertzea. 

11- Kudeaketa Planari jarraipena zorrotz eta etengabeko hobekuntzan oinarituta  egiten  diot. 

12- Nere prozesu edo azpiprozesuan PDCA (hobekuntzarako bidea) aplikatzen dut uneoro eta dagokidan fitxako "Adierazleak" eta 
"Hobekuntza" orriak egoki kudeatzen ditut. 

13-Gela barruko lanean nahiz kudeaketa lanean, etengabeko hobekuntza (PDCA) ohiko tresna bezala erabiltzen dut eta TILIk arlo 
honetan banatzen dituen lanetan erantzukizunez jokatzen dut. 

14--(irakasleek bakarrik) Irakasleen lana da OZDk eta inguruko lan munduko enpresek eskatzen dutena sakonki ezagutzen dut eta 
teknika berritzaileak erabiliz ikasleei transmititzen diet. 

15-Gure ikasleei kalitatezko formazioa eskaini behar diegunez, beharrezko ditugun formazio saio, mintegi, ikastaro eta enpresetako 
egonaldietara joateko prestutasuna agertzen dut. 

16--(irakasleek bakarrik) Gaur egungo pedagogiaren munduan etengabe sortzen ari diren metodologia berriak ezagutzeko prest 
egoten naiz eta gela barruan praktikan jartzeko jarrera erakusten dut. 

17-Egia zientifikoa zuzen baina zuhurtasunez aplikatzen dut, gaur zuzentzat eta ontzat ematen dena bihar, aurrerapen zientifikoen 
ondorioz, okerra izan daitekeela onartuz. 

18-Jakin-minari bide emanez, ikerketa proiektuetan parte hartzeko gogoa eta ekimena agertzen dut. 

19-Gure lana aurrera ateratzeko behar diren informaziorako eta komunikaziorako teknologia digitalak ezagutzeko eta erabiltzeko 
prestutasuna erakustea 

20-Instalakuntzen eta ekipoen mantenu egokiaren sustatzailea izaten naiz eta ikasleen nahiz lankideen aurrean jarrera eredugarria 
izaten dut beti. 

LANKIDEEKIKO  KONPROMISOAK 

21-Lan Taldean aritzeko prestutasuna agertzen dut, lankideen arteko giroa egokia izan dadin neurriak bultzatuz eta erantzukizunak 
egoki delegatuz. 

22-Lankide guziak errespetu osoz tratatzen ditut, berdintasunez jokatuz, eta maila profesional ezberdinak kontutan izan gabe. 

23-Lankide batenganako eduki dezakezun aspektu kritikoak modu jator eta asertiboki adierazten ditut, eta ez, bizkarra emanez edo 
ezkutuan, beste lankideen aurrean iseka edo gaizki esaka ibiliz. 

24-Lankideak laguntzeko jarrera erakusten dut. 

25-Gure lankideen datu pertsonalak gordetzen ditut eta beren intimidadea errespetatzen dut. 

26-Ikastolak adosturiko elkarbizitzarako arauak errespetatzen  eta errespetarazten ditut. 

GIZARTEAREKIKO  KONPROMISOAK 

27-Gure gizartearen komunikaziorako tresna eta kultur altxor bat dela kontutan izanik, Euskararen erabilpena bultzatzen dut eta 
sustatzen dut esparru eta egoera guzietan, jarrera erdugarria erakutsiz. 

28-Hezkuntza kooperatiboa ardatz bezala harturik, kooperatibismoak dituen baloreak sustatzen eta defendatzen ditut. 

29-Euskal Herriko ikastolen hezkuntza proiektua hobetzeko lan egiten dut eta foro ezberdinen aurrean proiektu integratzaile hori 
defendatzeko prestutasuna agertzen dut. 

30-Gure gizarteak dituen arazoei eta beharrei aurre egiteko eta laguntzeko prest egoten naiz, jarrera solidarioak bultzatuz eta gure 
ikasleen artean barreiatuz. 

31-Ingurumenaren zainketa lantzen eta garatzen dut, jarrera eredugarria erakutsiz eta ikasleen artean gai honen inguruko motibazioa 
sustatuz eta ZTak arlo honetan eskatzen didana betetzen saiatzen naiz.. 

32-Lan arriskuen prebentzioa eta bizitza osasuntsu baten bizi ohiturak zabaltzeko jarrera erakusten dut ikasleen eta lankideen aurrean 
eta ZTak arlo honetan eskatzen didana betetzen saiatzen naiz. 

33-Gizarte honekiko konpromisoa bermatuz, jasangarritasuna sustatzen eta defendatzen dut eta parte hartuko dudan proiektuetan 
jasangarritasuna bermatzen ahaleginduko naiz. 

34-Edozein Giza eskubideen urraketaren aurrean jarrera irmoa eta tolerantziarik gabekoa edukitzen dut eta urraketa horiek behar diren 
erakundeen aurrean salatzeko prest egoten naiz. 

35-Gure hezkuntza proiektua gizarteratzen laguntzen dut eta gure proiektuetan gizartea inplikatzen ahalegintzen naiz. 
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P.3.1. eranskina: Hobekuntzarako Plan Indibiduala. Hiru urteetan jarraian, langile baten Hobekuntzarako Plan Indibidualak. 

 

2015 / 16 IKASTURTEA 
 

HELBURUAK LORTZEKO EKIMENAK FORMAKUNTZA DENBORALIZAZIOA LORTUA? 

Ospitaleko bateko RX zerbitzu batean formazioa Enpresetako egonaldia Uztailean BAI 

Erradiologia konbentzionaleko ekipoei buruzko autoformazioa Autoformazioa KZ BAI 

CIE-10 Ikastaroa Udazkena/Negua BAI 

EMAITZA :  Helburuen  100 % a lortu da 

  
2016 / 17 IKASTURTEA 

 HELBURUAK LORTZEKO EKIMENAK FORMAKUNTZA DENBORALIZAZIOA LORTUA? 

Ospitaleko bateko Dokumentazio /Artxibo zerbitzu batean formazioa Enpresetako egonaldia Uztailean Bai  

"Proiektua" moduluari buruzko formazioa (Amaia A) "Partekaturiko ezagutzak" Otsailean Bai  

EMAITZA :  Helburuen 100  % a lortu da 

                        

2017 / 18 IKASTURTEA 
 HELBURUAK LORTZEKO EKIMENAK FORMAKUNTZA DENBORALIZAZIOA LORTUA? 

Bere moduluetan ikasleekiko exijentzia maila bermatzea Ez. Konpromisoa. kz Bai 

Berak gidatzen dituen proiektuetan bere lidergoa erakustea Ez. Konpromisoa. kz Bai 

EMAITZA :  Helburuen   100 % a lortu da 
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P.3.2. eranskina: Prozesuak eta Ekipo Taldeak.  

PROZESUAK eta LAN TALDEAK -PROIEKTUAK-: EKIPOAK 2018-19 

PROZESUAK JABEA TALDEA AZPIPROZESUAK 

ESTRATEGIA ANA M 
JOSU 

 AMAIA A 

 ESTRATEGIA 

ALIANTZAK  (ALIAN) 

LIDERGOA (LID) 

INFORMAZIOA (INFORM) 

ETENGABEKO HOBEKUNTZA (EH) 

ADIERAZLEAK (ADI) 

INKESTAK (INK) 

ALDAKETAK (ALD) 

ERREKONOZIMENDUA (ERRE) 

PROZESUAK JOSU ANA M - AMAIA A PROZESUAK 

PLANIFIKAZIO  
EKONOMIKA 

ANA M JOSU - AMAIA  A PLANIFIKAZIO EKONOMIKA 

 BALIABIDEAK  
ETA   

AKTIBOAK   
EDURNE 

PEIO 
 ALAINE 

JOSU 

INSTALAZIOEN MANTENUA (MANT) 

IKTak (IKT) 

TAILERRAK (TAIL) 

GARBIKETA (GARB) 

DATU BABESA (DAT) 

LAN ARRISKUEN PREBENTZIOA  (PRL) 

INGURUMENA (INGUR) 

PERTSONAK JOSU 
ANA M 

AMAIA A 

HAUTAKETA ETA HARRERA (HAUT) 

FORMAZIOA 

JARDUERA EBALUAKETA 

ERREKONOZIMENDUA 

MERKATUA -  
KOMUNIKAZIOA 

ANA M 

AINHOA 
NAHIKARI 
EDURNE 
IZASKUN 

FINANZIAZIOA - HEZKUNTZA ESKAINTZA (FINAN) 

MARKETING (MARK) 

MATRIKULAZIOA - BEKAK (IDAZ) 

BARNE KOMUNIKAZIOA 

KANPO KOMUNIKAZIOA: 

Bideoak (BID) 

Prentsa (PREN) 

Web orria (WEB) - SARE SOZIALAK 

FERIAK 

Ate irekiak (ATE IREKIAK) 

INFORMAZIOA ETA EZAGUTZAREN TRATAERA 

HASIERAKO  
FORMAKUNTZA 

    AMAIA  A 

  IXA -  ITZIAR - 
GARAZI – 
IZASKUN -  
NEREA - 

GURUTZE          

IRAKASKUNTZA / IKASKUNTZA (II) 

IKTak (IKT) 

HIZKUNTZA PLANGINTZA EUSK  

TUTORETZA (TUT) & ORIENTZAIOA (ORI) 

ETENGABEKO  
FORMAKUNTZA 

AINHOA M 
LEIDER 
ANA M  

IRAKASKUNTZA EZ  ARAUTUA (ETEN-FORM) 

HIZKUNTZA PLANGINTZA (HN) 

LANTOKIKO PRESTAKUNTZA (LP) 

ORIENTAZIOA (ORI) 

ENPRESAK  
ETA  

LAN  MUNDUA 

EDURNE-
AMAIA L 

AMAIA A 
ANA M 
ITZIAR 
AMAIAL 

FORMAKUNTZA ENPRESETAN 

Lantokiko Prestakuntza (LP) 

Hezkuntza Duala (HEZIBI) 

LAN MUNDUA 

Lan Munduratzea (LM) 

Enprendizaia (ENP) 

INLAN 

LAN  TALDEAK - PROIEKTUAK -  2018-19 

TALDEA JABEA 

BERRIKUNTZA TALDEA ANA M - AMAIA A - JOSU 

ZERBITZUEN TALDEA IXA - GARAZI 

NAZIOARTEK. TALDEA ANA M 

AHOLKULARITZA TALDEA ANA M 
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P.4.1. eranskina: TILIko lidergoaren eskema 
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P.4.2. eranskina: Lidergoaren ebaluazioa. TILIko líder baten ebaluazio ezberdinak.  

 

1.1- Gure ikastetxeko XIBaren sustatzailea eta defendatzailea da. 9,00 

1.2- Bere lan arlo guztietan Etengabeko Hobekuntzaren (PDCA) aplikatzailea 9,00 

1.3- Bere inguruan lan egiten duten pertsonen motibatzailea da. 8,36 

1.4- Bere lan esparruan diren lankideen ahaleginei aitortza egiten dakien pertsona da. 8,09 

1.5- Lankideekin komunikatzeko (entzute aktiboa)  eta bere jakintzak ezagutarazteko eta partekatzeko gaitasuna du. 8,00 

1.6- Bezeroekin komunikatzeko eta bere jakintzak ezagutarazteko eta partekatzeko gaitasuna du. 8,73 

1.7- Arriskuak eta mehatxuak detektatzen daki eta horiek kontutan izaten ditu planifikazioak egiterakoan. 9,00 

1.8- Berrikuntzen eta aldaketen aldeko apustuak egiten ditu. 9,18 

1.9- "Errutina sortzaileak" proiektuan modu aktiboki parte hartzen du eta bere taldekideen parte hartzearen 
sustatzailea da 

8,82 

LIDERTZA 8,69 

2.2- Autokritikoa da bere buruarekin.  7,82 

2.3- Epe luzeko ikusmirarekin planifikatzen ditu gauzak. 8,73 

2.4- Lan taldearen bultzatzailea eta lana bere lankideei delegatzen jakituna da. 8,36 

2.5- Bere lan taldeko pertsonen garapen emozionalaren sustatzailea da. 7,64 

2.6- Lankideen arteko harremanak egokiak izan daitezen ahalegintzen da. 7,91 

2.7- Jarrera eredugarria uneoro erakusten duen pertsona da. 8,09 

2.8- Kooperatibismoaren printzipioen eta lan kooperatiboaren sustatzailea da. 9,00 

2.9.- Ingurumenaren babesarekin konprometitua eta bere jarrerarekin eredugarria da. 8,64 

2.10.- Langileen osasunaren eta seguritatearen zaintzailea eta arlo honetako neurri egokiak hartzearen sustatzailea 
da. 

8,82 

2.11- Euskararen eta euskal kulturaren sustatzailea da. 8,82 

2.12- Ikastolen mugimenduak sustatzen duen hezkuntza sistemaren defendatzailea da. 9,27 

BALOREAK 8,46 

3.1- Gure ikastetxearen estrategiaren eta kudeaketa planen garatzailea da. 9,27 

3.2- Gure ikastetxeko kudeaketa sistemaren (KIS) defendatzailea eta bere prozesuko funzionamendu egokiaren 
zaintzailea da. 

9,27 

3.3- Bere ardurapean dagoen edo dauden prozesuak modu egokian garatu eta ebaluatu egiten ditu. 8,64 

3.4- Bere ardurapean dagoen lan arloa egoki planifikatu, garatu eta ebaluatzen duen pertsona da. 8,45 

KUDEAKETA 8,91 

GUZTIRA 8,69 
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S.1.1. eranskina: Gizarte Taldeak. Proiektuak, arduradunak eta Gizarte Taldeak. 

 

IKASKETA 
ZERBITZUETATIK 

ARDURADUNA GIZARTE TALDEA 

BPSO-SOILIK ERIZAINTZA IXA 
ESI TOLOSALDEA-ESI DEBABARRENA ETA ETXEZ-
ETXEKO ARRETAKO ARDURADUNAK (TOLOSA ETA 

ELGOIBAR) 

CIBERGELA AMAIA L OSPITAL DONOSTIA 

FARMAZIAN OSASUN 
PROGRAMETAKO PAZIENTEAK 

LIERNI GIPUZKOAKO FARMAZILARI ELKARGOAK 

ADINBERRI 
GARAZI-ANA M-

AMAA A 

TILI, GIPUZKOAKO MENPEKOTASUN EGOERAN BIZI 
DIREN BIZTANLEAK, DIPUTAZIOA, ADINBERRI 

FUNDAZIOA 

DENEB MEDICAL GARAZI DENEB MEDICAL 

SOROTSI NAHI NEREA-NAROA ANOETAKO, IRURAKO ETA LASKORAIN IKASTOLA 

ZAHARTZE AKTIBOA GARAZI 
MUGI TOLOSA, TOLOSALDEAKO ADINEKOAK, TILI, 

HARROBIA, SJC 

RIS 3 GARAZI TILI, ONKOLOGIKOA, CIC-BIOMAGUNE 

AUXIBA (ALZEHIMER PROEIKTU 
INTERGENERAZIONALA) 

IXA AUBIXA 

OSASUN AZTERKETA 
ESTADISTIKOA 

GARAZI ZUMARRAGAKO OSIA, TILI 

KODIKLINIK (KONFERENTZIA 
POSTERRA) 

GARAZI KODIKLINIK, TILI 

WELFARE TECHNOLOGY GARAZI WELFARE TECHNOLOGY 

UZTURREKO ESKUHARTZEA AMAIA K- UZTURRE ZAHAR EGOITZA 

ELKARREKIN JOSTEN GURUTZE IKASLEAK 

MAIZTASUN GUTXIKO 
GAIXOTASUNETAN HEZI 

AMAIA L PAUSOKA; FEDER 

BOLONDRES EKINTZAK ARDURADUNA INTERES TALDEA 

BIZLAGUNAK AMAIA L. SOS ARRAZAKERIA 

GARAGUNEKO BOLUNTARIOTZA AMAIA K GARAGUNE 

MULTIAKTIBITATEA AMAIA L. GIPUZKOAKO KIROL EGOKITUKO FEDERAZIOA 

ODOL EMAILEAK IXASKUN GIPUZKOAKO ODOL-EMAILEAK 

ETXERIK GABEKOEN KALE 
KONTAKETA 

AMAIA K EUSKO JAURLARITZA 

MUGI TOLOSA AMAIA L. 
TOLOSAKO UDALETXEA, UZTURRE, IURREAMENDI, 

IBARRAKO GARAGUNE, CENTRO DE DIA MARIA 
JOSEFA, GURUTZE GORRIA 

BOTILTZARRA ETA KM AMAIA K 
TOLOSAKO UDALETXEA ETA IKASTOLEN ELKARTEA 

(KM) 
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S.1.2. eranskina: Proeiktuak eta ekintzak eta gure XIBa. Taulan zenbait ekintza eta proiektu gure XIBarekin lerrokatuta ikus daitezke. 

Ikastolako MVVko baloreak 
lantzeko ekintza 

ARDURADUNA KOORDINATZAILEA LANTZEN DUEN BALIOA 

PARTE HARTZEN DUEN ZIKLOA 

ARAUTUA 
EZ-

ARAUTUA 

EL FAR ARRETA ID OD GI 
 

AGENDA 21 ALAINE ALAINE INGURUMENA x x x x x x 
 

EGUN OSASUNTSUA LIERNI LIERNI OSASUN SUSTAPENA X X X X X X 
 

ERAKUTSIZ IKASI AMAIA K AMAIA K EUSKERA 
 

X 
     

HEZKIDETZA (GENEROA) GURUTZE IXA 
GENEROA- OSASUN 

SUSTAPENA        

IKASENPRESA KONGRESUA AMAIA K AMAIA K ENPRENDIZAIA 
       

JOLAS KOOPERATIBOAK IXA IXA OSASUN SUSTAPENA x x x x x x 
 

JOLAS ARDURATSUA IXA IXA OSASUN SUSTAPENA x x x x x x 
 

OSASUN SUSTAPEN ASTEA IXA IXA OSASUN SUSTAPENA X X X 
    

TOLSALDEKO LANBIDE 
HEZIKETA AZOKA 

AMAIK AMAIK ENPRENDIZAIA 
       

EUSKERAREN EGUNA AMAIA K AMAIA K EUSKERA x x x x x x 
 

KORRIKA AMAIA K AMAIA K EUSKERA x x x x x x 
 

ESPEZIALISTEK IKERKETA 
GRINA SUSTATZEA 

GARAZI GARAZI IKERKETA 
    

X 
  

EMAKUMEA ETA ZIENTZIA GARAZI GARAZI GENEROA-IKERKETA 
    

X 
  

SAHARA GURUTZE GURUTZE GIZARTERATZEA x x x x x x 
 

LANBIDE HEZIKETAKO 
MERKATUAK 

AMAIA K AMAIA K ENPRENDIZAIA x x x x x x 
 

KURTSO AMAIERAKO 
EKITALDIA 

I.Z. TADEA I.Z. TADEA GUZTIAK x x x x x x 
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S.2.1. eranskina: EKO ARAUDIA. TILIko ikasle eta langile guztiei zuzendutako Ingurumena babesteko araudia. 
 
 

EKO ARAUAK 

 
 

IKASTETXE BARRUKO EKO ARAUAK 
 

Ingurumenarekiko sentsibilizazioa Ikastolako ikasle eta langile guztiei.  
Ingurumenarekiko bete beharreko ikastetxeko arauak: ura, argia, zaborra, 
leihoak … 
 

 Ikastetxe osoan BIRZIKLATZE SISTEMA erabiltzea eta aurrera eramatea: 
 

 Hondakinak (zaborrak) dagokion ontzitan botatzea. 

 %100ean birziklatutako papera erabiltzea. 

 Inprimatzen eta fotokopiatzen diren dokumentu guztiek, bi aldeetatik 

fotokopiatuak/inprimatuak egon behar dute. 

 Barne eta kanpo komunikazioetan, baita familiekiko komunikazioetan 
ere posta elektronikoaren erabilera sustatzea. 

 Irakasleen artean berriro ere erabil daitekeen edalontziaren erabilera 
sustatzea. 

 Material didaktikoaren berrerabilera sustatzea. 
 

 Gelan inor ez dagoenean ARGIAK itzaltzea. 
 Komunean URA behar dena bakarrik erabiltzea. 
 BEROGAILUA:  

 Piztuta dagoenean, leihoak ez irekitzea. 

 Piztuta dagoenean, ikasleak ez manipulatzea itzaltzeko. Leihoak 3 
orduz behin, 10 minutuz zabaldu egingo dira, gelak aireztatzeko.  

 
 
 

 
GELA BARRUKO GARBIKETA ARAUAK (14:30tako BETE BEHAR DIRA 

EGUNERO) 
 

 Mahaiak bere lekuan utziko dira. 

 Mahai azpiak garbiak utziko dira, EZ DA JANARIRIK, EZ PAPERIK, 
EZ BOTILARIK… utziko. 

 Aterkiak dagozkien lekuan utziko dira, ez geletan zabalik. 

 Aulkiak bere lekuan utziko dira. 

 Zaborrak dagokion ontzian sartu direla egiaztatuko da. 

 Mahaiak ez dira margotu behar. 

 Geletan ezin da jan ez kaferik, ezta edaririk ere; ura izan ezik. 

 Gelako paretetan eskola orduetarako erabilgarriak diren elementuak 
bakarrik egongo dira. 

 Dagokion irakasleak 14:30tan gela txukun utzi eta atea itxiko du. 

 Hau betetzen ez duen ikasleari, jarrera araudia aplikatuko zaio. 
 
 

IKASTETXEKO KANPO ARAUDIA 
 

● Zaborrak ez dira kalean ez patioan lurrera botako, dagozkien zabor 
ontzietan botako dira. 

● Bizikletak, bere aparkatzeko lekuan utziko dira, ez kanpo. 
 
 
 
 

 



39 

 

BIZI ZIKLOAREN ALDERDIEN IDENTIFIKAZIOA ETA EBALUAZIOA 

2018/2019. 

I.ETAPA: HORNITZAILEEK HORNITUTAKO MATERIALAK ETA EMANDAKO 

ZERBITZUAK 

Ingurumen 

alderdia 

I1 : I2 : 

Inpaktua BERAIENGAN INPAKTU I1+I2 

ERAGINA A 

ESANGUR 

ATSUA 

BAI/EZ 

Fabrikazioa 

Osasun materiala 

Bulegoetako 

materiala 

Material 

informatikoa 

Igorpenak 
atmosferara 

Berotegi
 

efektua 2 10 12 EZ 

Hondakinen 

sorrera 
Materiala 

eskuratzea 

Lurraren 

kutsadura 2 6 8 EZ 

Energia 

kontsumoa Berotegi 

efektua 2 6 8 EZ 

Garraioa gure ikastolara CO2 igorpena Berotegi 

efektua 2 10 12 EZ 
II.ETAPA: IKASLE ETA IRAKASLEN MUGIKORTASUNA IKASTOLARA 

IRISTEKO 
I2 

Ingurumen 

alderdia 
Inpaktua   

MAGNITUDEA E 
I1 KUTSATZ 

I1+I2 

POTENTZ 

ESANGUR 

ATSUA 

BAI/EZ 

LANGILEAK CO2ren 

igorpena 
6 10 16 BAI 

Berotegi 

efektua 

IKASLEAK CO2ren 

igorpena 

12 

2 10 EZ 

III.ETAPA: IKASLE ETA IRAKASLEN JARRERA INGURUMENAREKIKO 

(EGUNEROKOAN) 

I1 Beraiengan 
Ingurumen 

alderdia 
Inpaktua 

eduki 

dezakegun 

ERAGINA 

I2 ESANGUR 

ARRISKU      I1+I2 ATSUA 

A BAI/EZ 

 

PRODUKTUA: IKASLEA 

S.2.2. eranskina: Bizi zikloak 
 

 
 

 

 

 

 
 

OHARRAK 
 

Alderdi 

honetan 

eragiteko ez 

dugu 

aukerarik 

ikusten. Izan 

ere, gure 

hornitzaileent 

zat ez gara 

bezero 

erreferenteak 

egiten diegun 

erosketa 

kantitatea 

 
OHARRAK 

 

Abendurako 

lortutako 

datuak dira. 

Abendurako 

lortutako 

datuak dira. 

 
 
 
 
 

OHARRAK 

 

Kotxeen errebisio eta mantenuaren inguruko 

formazioa dago planifikatua aurtengorako. 

 
 
 

Kurtso hasieran kotxeak partekatzera bultzatzeak 

eta garraio publikoa erabiltzea sustatzeak eragina 

izan duela esan daiteke. 

 

Sentsibilizazio 

plana 

diseinatu eta 

aurrera 

eramango da. 

 Ikastolako 
langileak 

 

Hondakinen 
 

Lurraren 
 

10 
 

6 
 

16 
 

BAI 

Ingurumerarekiko duten 

jarrera (beraien 

egunerokoan) 

Ikastolako 

hezkuntza 

arautuko ikasleak 

sorrera CO2 

igorpena 

Lehengaien 

eta uraren 

kutsadura, 

berotegi 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

16 

 
 

BAI 

 Ikastolako kontsumoa efektua     

 hezkuntza ez       

 arautuko ikasleak   2 6 8 EZ 

 



40 

 

S.2.3. INGURUMENA  prozesuko Komunikazio Plana. 

KOMUNIKAZIO PLANA - INGURUMENA 

HILABETEA ZER- GAIA NORENTZAT KANALA 
KOMUNIKAZIOA 

PASATZEKO 
ARDURADUNA 

ERREGISTROA/ 
NON 

EGINDA? 

Iraila 
Ingurumen alderdien ebaluazio eta identifikazioa 
jakinarazi 

Ikasleentzat/Langileentzat Aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Iraila Ingurumen plana Ikasleentzat/ Langileentzat Aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Iraila Agenda 21 Ikasleentzat/Langileentzat Aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Iraila Lege eskakizunak Langileentzat Aurrez aurre Alaine Kalitatean, legoan Bai 

Iraila Harrera plana Langile berrientzat 
Idatzizkoa eta aurrez 
aurre 

Alaine Kalitatean Bai 

Urria 
Aurtengo ingurumen gaiaren (Klima aldaketa) 
sarrera 

Gizartea Web orria Zubeldia, Alaine Web orrian Bai 

Urria 
Sentsibilizazio ekintzak: zaborren sailkapena; 
argi indarraren erabilera; berogailuaren erabilera 

Ikasleak Aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Azaroa Txoko berdearen apainketa: klima aldaketa Gizarteari Twitter Alaine Kalitatean Bai 

Azaroa Sentsibilizazio ekintzak: klima aldaketak Ikasleentzat/Langileentzat Aurrez aurre Zubeldia, Alaine Drive Bai 

Abendua Kontrolen emaitzak (argia, zaborra) 
Gizarteentzat, 
irakasleentzat, ikasleentzat 

Twitter, aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Abendua 
Ingurumen alderdien balio erlatiboen emaitzak 
jakinarazi 

Ikasleak 
Aurrez aurre 
(ekodelegatu bilera) 

Zubeldia, Alaine Kalitatean Bai 

Urtarrila Ontzien (kutsatuen) komunikazioa egin Administrazioa Idatzizkoa Zubeldia, Alaine Kalitatean Bai 

Otsaila Kontrolen emaitzak (argia, zaborra) 
Gizarteentzat, 
irakasleentzat, ikasleentzat 

Twitter, aurrez aurre Alaine Kalitatean Bai 

Martxoa 
Ingurumen alderdien balio erlatiboen emaitzak 
jakinarazi 

Ikasleak 
Aurrez aurre 
(ekodelegatu bilera) 

Zubeldia, Alaine Kalitatean Bai 

Martxoa-
Apirila 

Lanbide azokan ingurumenaz sentsibilizazioa Gizartearentzat Twitter, web gunea Alaine Kalitatean Bai 

Ekaina Planaren balorazioa eta emaitzak 
Gizartearentzat, 
irakasleentzat, ikasleentzat 

Twitter, web gunea, 
aurrez aurre 

Alaine Kalitatean Bai 

Ekaina Agenda 21 memoria Eusko Jaurlaritza Idatzizkoa Alaine Kalitatean Bai 

Ekaina 
Hondakin arriskutsuen lekualdatzearen 
aurrenotifikazioa 

Administrazioa IKS Alaine Kalitatean Bai 

Ekaina Agenda 21 plana 18/19 Eusko Jaurlaritza Idatzizkoa  Alaine Kalitatean Bai 

Iraila Hondakin ez arriskutsuak aitortzeko formularioa  Eusko Jaurlaritza Idatzizkoa Zubeldia, Alaine Kalitatean Bai 

 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

4,4,3 B ISO14000 
Prebentzioa eta ingurumena 

Posta elektronikoa, 
telefonoa 

Emazabel, Edurne Drive Bai 

 
Zubeldia, Alaine Drive Bai 
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I.1.1. eranskina:  Berrikuntza eta Kudeaketa Sistema Aurreratua.  Berrikuntza, zeharka, prozesu eta Ekipo Lanetan txertatuta.                         
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I.1.2. eraskina :  Errutinen egitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHATOKIA:  

 Taldekideak:  LT  +  6  

pertsona. 

 Denboralizazioa: hileko 

azken ostegunean bi orduz 

(16:00 --- 18:00). 

 

PORTAFOLIOA:    

 Taldekideak:  LT  +  4  

pertsona. 

 Denboralizazioa: hileko azken 

ostegunean bi orduz (16:00 --- 

18:00). 

HUSTIAKETA:  

 Taldekideak:  LT  +  2  

pertsona + kanpoko parte 

hartze puntuala. 

 Denboralizazioa: hiru bilera 

urtean  (abendua – martxoa 

– ekaina). 

LOTURA TALDEA 

BEHATOKIA PORTAFOLIOA HUSTIAKETA Seinaleak Aurreproiektua Proiektuak 

PROIEKTU TALDEA 

Proiektuaren sarea 
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I.1.3. eranskina:  COPs (Comunidades de Prácticas) 

 

ALDAKETA KULTURALA BERMATZEKO ERRUTINA SORTZAILEAK SISTEMATIZATU 

 

 Formazio plana 

o Langile guztiei bideratua 

o Tknikan Koordinatzaileentzat 

o Ikastolan beste guztiei (ezagutza partekatu) 

 Coffee bilerak: 

 COPs langilegoaren gehiengoa inplikatu 

 

CO: COmunidad para COlaborar y COoperar, para 

intercambiar y COmpartir  COnocimiemto y aprender 

COnjuntamente ,adquiriendo COmpetencias, COnstruyendo 

COnfianza,  y así COnseguir objetivos COmunes. 

P: EKIN!! esan baino gehiago, PRAKTIKA!!  teoria baino 

lehenago. 

 

 



I.1.4. eranskina: seinaleak. Behatokian seinaleak konpaktatu egiten dira ideiak sortzeko.          44 

SEINALE JASOTZE FITXA 

TITULUA E-TWINNING IKASTAROA 

NORK Itziar Undiano 

ZERGATIK Beste ikastetxeekin proiektu hipotetiko bat egitea ahalbidetzen duelako 

LINKS www.etwinning.net/es/ 

TESTUAREN IZENBURUA ikastetxeen arteko proiektuak 

LABURPENA 
Europako irakasle ezberdinentzako elkargune bat da, nahi diren proiektuak elkarrekin antolatu ahal izateko. Ikastaro honek gune honen 
kudeaketan trebatzen du irakaslea eta lanetako bat proiektu hipotetiko bat egitea zen. 

TITULUA LAN TESTUINGURUAREN GELARATZEA 

NORK Itziar Undiano eta Ainhoa Irastorza 

ZERGATIK Deigarria eta egokia iruditu zaigulako 

LINKS Ez dago 

TESTUAREN IZENBURUA Uniformeak eta lan ohiturak gelan 

LABURPENA 
Joseph Roussel ikastetxeko ikasle eta irakasleak laneko uniformea eramaten zuten gelan eta ikasleek lan jarrera eta ohiturak mantendu 
behar zituzten gelako praktikaldian zehar. 

TITULUA LANTOKIKO PRAKTIKEN KUDEAKETA IKASTETXEAN 

NORK Itziar Undiano eta Ainhoa Irastorza 

ZERGATIK Deigarria eta egokia iruditu zaigulako 

LINKS Ez dago 

TESTUAREN IZENBURUA Irakasleen inplikazio maila lantokiko praktikaldian 

LABURPENA 
Joseph Roussel ikastetxean bi irakasleen artean egiten dute praktikaldien antolaketa eta jarraipena talde bakoitzeko, eta irakasle talde 
guztia informatzen da praktiken garapenaz. 

 

SEINALE JASOTZE FITXA 

TITULUA EGUZKI PLAKAK 

NORK Ana Monge 

ZERGATIK Ikastetxeko jasangarritasun planerako interesgarria izan daitekeelako 

LINKS http://suite101.net/article/que-es-un-panel-solar-ventajas-desventajas-y-dudas-frecuentes-a76296#.VTCxuiHtlHw 

TESTUAREN IZENBURUA ARGINDARRA 

LABURPENA Eguzki plaken alde eta kontrako arloak deskribatzen dira 

TITULUA SENSORES DE MOVIMIENTO 

NORK Ana Monge 

ZERGATIK Argindarrean aurreztu ahal izateko 

LINKS http://www.basalte.com.es/beneficios-de-los-detectores-de-movimiento/ 

TESTUAREN IZENBURUA Mugimendu sensoreak 

LABURPENA   

 



I.2.1. eranskina: AITORTZA IRIZPIDEAK.  Gure ikastolan Berrikuntza proiektuetan parte hartzea Aitortzarako arrazoietako bat da.       45 

 
 

 

NORI JARDUERA EBALUAKETA 

IRAKASLERIA 

- Jarduera Ebaluaketan lortutako emiatza onak, 3 esparruetan: 

a- Irakasle  edo hezkuntza profeional bezala. 
b- Baloreak dituen persona bezala. 
c- Kudeatzaile eraginkorra. 

IDAZKARITZA 

- Jarduera Ebaluaketan lortutako emiatza onak, 3 esparruetan: 

d- Profeional bezala bi arloetan (hizkuntzak eta informatika). 
e- Baloreak dituen persona bezala. 
f- Kudeatzaile eraginkorra. 

ZERBITZUAK - Ez dagokio. 

NORI AITORTZA IRIZÌDEAK 

IRAKASLERIA 

- Eskuragarritasuna eta disponibilitatea. 
- Giro ona eta jatorraren bultzatzailea. 
- Bere eginbeharretik at proiektuak garatzea. 
- Ekimenen ekarlea. 
- 25 urte lanean ikastolan. 
- Berrikuntza proiektuetan parte hartzeagatik.  

IDAZKARITZA 

- Eskuragarritasuna eta disponibilitatea. 
- Giro ona eta jatorraren bultzatzailea. 
- Bere eginbeharretik at proiektuak garatzea. 
- Ekimenen ekarlea. 
- 25 urte lanean ikastolan. 
- Berrikuntza proiektuetan parte hartzeagatik.  

ZERBITZUAK 

- Eskuragarritasuna eta disponibilitatea. 
- Giro ona eta jatorraren bultzatzailea. 
- Bere eginbeharretik at proiektuak garatzea. 
- Ekimenen ekarlea. 
- 25 urte lanean ikastolan. 

KONPETENTZIAK 

NORI IRIZPIDEAK 

IRAKASLERIA - Eskuragarritasuna eta disponibilitatea. 
- Jarduera ebaluaketan emaitza onak. 
- Formazio plana burutze maila egokia  
- Banakako hobekuntza plana burutze maila egokia 

- IKT ohiko erabilpena . 
- Etengabeko ikaskuntza eta formazioa adierazi. 
-  Lan ekipoaren sustatzailea. 
- Gatazken ebazpena 
- Giro ona eta jatorraren bultzatzailea. 
- Bere eginbeharretik at proiektuak garatzea. 
- Ekimenen ekarlea. 
- Arduren onarpena 
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I.3.1. eranskina: USTIAKETA. Zenbait proiekturen ustiaketa. 

2017-18 USTIAKETA 

PROIEKTUA ikasle ohiak ikasleentzat 
gizartearentzat/  

enpresentzat 
INDIKATZAILEAK ARDURADUNAK BALIABIDEAK 

KODIKLINIK 

 Ekainean :  Egunkarian 
kronika batetan eta 
kurtso bukaerako 

ekintzan aipatuko da 
proiektu berria 

Enpresa bat sortu, ekainean . Datuak 
proiektuan 

Etorri diren instrutore kopurua 

Ana M, Garazi 
eta Amaia A 

Matrikulazio 
kanpainaren barne 
ekintza antolatu, 

luncha eta 
apaindu 1000 euro 

etorri diren radiologo kopurua 

parte hartu duten hospital 
kopurua 

BIZITZA SALBATU 
NAHIAN 

Maiatzean :  Erreportaia eta ekitaldia antolatuko dugu,  parte hartu 
duten ikasleekin egunkariatan, eta bideo txiki bat osatu genuen 

sare sozialetan ipintzeko.  

parte hartu duten ikasle kopurua 

ikasketa 
zerbitzuko ekipoa 

Errekurtso 
propioekin egin 

genuen 
errekonozituak izan diren ikasle 

kopurua 

OSASUN SUSTAPEN 
ASTEA 

 udalarekin, inguruko gizarte ekintzaileekin antolatu dira, ikasleak 
parte hartuz. Errekonozimenduak antolatukod ira ekainean - kurtso 
bukaerako ekitaldia errekonozimenduak banatuz ekintza hauetan 

parte hartu duten ikasleei. 

parte hartu duten ikasle kopurua 
ikasketa 

zerbitzuko ekipoa 

Errekurtso 
propioekin egin 

genuen 
SOROTSI NAHI 

errekonozituak izan diren ikasle 
kopurua 

 



I.3.2. eranskina: TELEADIN. Teleadin proiektuaren Hedapen Plana.            47 

OBJETIVO ACTIVIDADES Responsable Temporalización Coste Horas 

1.1. Diseñar y desarrollar un soporte digital 
audiovisual para el sistema de teleasistencia. 

Diseño del soporte digital para el sistema de teleasistencia 
Ideable 

Solutions 
M4-M9 6.000 74 

1.2. Diseñar la adaptación de la vivienda a las 
necesidades requeridas para el soporte digital 

audiovisual. 
  

Tolosaldea LHII 

M4 

9.500 220 

1.3. Diseñar la adaptación de la infraestructura 
física y el desarrollo del tele center 

  M5-M10 

1.4. Protocolizar el uso del programa audiovisual y 
metodología de trabajo. 

Establecimiento de requerimientos de la persona para la utilización del 
sistema. 

EHU M4-M6 2.380 35 

Establecimiento de requerimientos de la vivienda y su adaptación. 

Establecimiento de día y hora para la entrevista de evaluación y la 
devolución de la información (PCP) 

Establecimiento de días para el contacto con el grupo de apoyo 
intergeneracional. 

Identificación de los protocolos de seguimiento que se necesitan Kodiklinik 

M4-M6 1.360 20 Diseñar la agenda diaria de comunicación con la persona. Kodiklinik 

Establecimiento de rutinas con los materiales audiovisuales. Kodiklinik 

2.1. Desarrollar el protocolo de supervisión en 
tiempo real de las actividades de la vida diaria: 

Seguimiento de enfermedades crónicas. 

Tolosako 
Inmakulada 

Lanbide 
Ikastola 

M4-M9 1.951,63 51 

Protocolos de prevención de caídas, toma de medicación, toma de 
tensión arterial, medición del índice glucémico. 

Seguimiento de protocolos de salud establecidos para la persona 
usuaria. 

Seguimiento y control nutricional. 

Seguimiento y control de higiene y bienestar personal. 

Azterketa eta zainketa medikuak 

Prevención de aislamiento. EHU M4-M9 2.380 35 

2.2. Desarrollo de intervenciones 
intergeneracionales adaptadas a las necesidades 

personales reales: 

Ejercicios para prevenir e intervenir en la fragilidad 
Harrobia M4-M9 2.720 40 

Bienestar y rehabilitación 

Consejos nutricionales Tolosako 
Inmakulada 

Lanbide 
Ikastola 

M4-M9 1.951,63 51 
Estimulación cognitiva 

Prevención de la soledad o aislamiento social: acompañamiento, 
asistencia 24h… 

EHU M4-M9 2.380 35 

2.3. Desarrollo de guías de aprendizaje a lo largo 
de la vida: 

Creación de Blogs 
Ideable 

Solutions 
M4-M9 1.140 10 

Cursos virtuales de idiomas Tolosako 
Inmakulada 

Lanbide 
Ikastola 

M4-M9 1.951,63 51 
Uso de las tecnologías digitales 

Foros en formato audiovisual para tratar diferentes temas: debates 
sociales, temas de actualidad.... 
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I.4.1. eranskina: PORTAFOLIOKO PARRILLA.  Portafolioko Parrillan, aurreproiektu guztiak lehiatzen dira proiektu bihurtzeko. 

 



I.4.2. eranskina: RIS3. Praktika onen eta ustiaketaren adibidea.     49 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kondeko aldapa 5B   20400 TOLOSA (Gipuzkoa) 

 Tel. 943 67 36 29 

 Posta: zuzendaritza@inmakuladatolosa.eus 
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