EGAPE IKASTOLA
KONTINGENTZI PLANA
2021-2022 ikasturtean jarduteko protokoloa (Covid-19)
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1. OSASUN NEURRI OROKORRAK
● Ondorengo sintomaren bat izanez gero etxean gelditu eta osasunzentroarekin harremanetan jarri: 37 gradutik gorako sukarra, eztul idorra,
eztarriko mina, arnasa hartzeko zailtasuna, usainik edo dastamenik ez
izatea.

● Pertsona pilaketak saihestea eta 1,5 metroko
mantentzea pertsonen artean.
● Maskarak erabiltzea eta arnas higienea.
a. LH 1 mailatik gorako ikasle guztiek.
b. HHn ez da derrigorrezkoa.
c. Irakasleak: derrigorrezkoa denek erabiltzea.
● Eskuen higienea.

segurtasun-tartea

● Garbiketa, desinfekzioa eta aireztapena.
● Kontaktu-kopurua murriztea.
● Eskola eta familiaren arteko harreman telematikoa lehenetsiko da.
● Aire zabaleko espazioen erabilera sustatuko da mota guztietako
jardueretarako, aisialdikoak nahiz hezkuntzakoak.

2. LEHENENGO AGERTOKIA: Aurrez aurreko irakas-ikaskuntza jarduera

Ikasturtea irailean hasiko da, aurrez aurre, maila guztietan eta
hezkuntza-jardueran kontingentzia planean jasotako segurtasun eta osasun
prebentzio neurriei eutsiko zaie.
a) HIGIENE NEURRIAK
● Gela guztietako ateetan higiene arauak hormairudietan jarriko dira eta
egunero landuko dira sartu bezain pronto.
● Aireztatzea: gelak ahalik eta aireztatuen mantenduko dira. Ateak irekita
edukiko dira eta leihoak zabalik egongo dira ikasleak sartu aurretik, gela
hutsik geratzen den bakoitzean eta egunaren bukaeran.
● Edateko ura: bakoitzak bere botila ekarri behar du izena jarrita.
● HHn ez dira alfonbrak erabiliko, garbigarriak diren esterillak izango dituzte.
● Ikasleak komunera bakarka joango dira. Komuna okupatuta badago kanpoan
itxoingo dute libratu arte.
● Eskuen garbiketa eta hidrogelak.
○ Gela guztietan eta eraikinen sarreretan egongo dira.
○ Geletako hidrogelekin egunean zehar hainbat ordutan eskuak garbituko
dituzte: sarreran, komunera joan ondoren, jolasordutik igotzean,
eguerdian eta arratsaldeko sarreran. HHko ikasleek, hainbatetan, ura
eta xaboiez.
● Musukoa
○ Bakoitzak bere musukoa ekarri behar du izena edota ikur bat jarrita
(LH1etik aurrera).
○ Maila bakoitzeko musuko kaxa bat egongo da.
○ Osasun arazoengatik musukoa erabili ezin dutenek sendagilearen
agiria aurkeztu beharko dute.
○ Eskola-garraioan musukoa erabiltzea gomendatzen zaie 6 urtetik
beherako ikasleei.
○ Goizeko zaintzan geratzen diren haur guztiek musukoa erabili beharko
dute.
● Materiala
○ LH: bakoitzak bere materiala ekarriko du.

○ Geletan dugun material manipulatiboa erabili ondoren zenbait egunetan
baztertuko da berriro erabili aurretik. Bestela, erabilitakoa garbituko da
erabili ondoren.
○ Teklatuak: LH3tik aurrera bakoitzak bere ordenagailua erabiliko du.
○ Informatika gela: irakasleek eta lehenengo zikloak bakarrik erabiliko
dute, LH3tik aurrera ikasle bakoitzak bere ordenagailua izango baitu.
Saioa bukatzean ikasle/irakasle bakoitzak erabili duen teklatua
garbituko du.
● Gaixotasunak
○ Sintomaren bat edo sukarra duena (>37) etxera joango da. Familiari
haurra jasotzea eskatuko zaio. Bitartean ikaslea gelatik atera eta
irakasle batekin beste gela batean egongo da (COVID GELA). Sintomak:
37 gradutik gorako sukarra, eztul idorra, eztarriko mina, arnasa
hartzeko zailtasunak, usain edo dastamenik ez izatea.
○ Covid gela erabili ezean ondoezik dagoen ikaslea idazkaritzan egongo
da familia etorri arte.
b) IKASGELEN ANTOLAKETA

● Joan etorriak
○ Haurrak espezialisten geletara joan ordez, espezialistak geletan sartuko
dira.
● Taldekatzeak
○ HHn bizikidetza taldea gela izango da.
○ Lehen Hezkuntza: Ikasgela barruan lan-azpitalde egonkorrak sortu ahal
izango dira, 4 edo 5 ikaslez osatuak, haien distantzia-mugarik gabe,
baina azpitalde horiek gutxienez 1,5 metroko distantziari eustea
gomendatzen da.
● Gelako altzariak
○ Ikasleek bere material propioa izango dute: mahaia eta aulkia, etxetik
ekarritako estutxea, bere apala izenarekin.

c) SARRERAK-IRTEERAK

HAUR HEZKUNTZA
Ikastolara
sarrera- irteera

2 urte

Gelara
sarrera-irteera

OHARRAK

Sarrera malgua
mantenduko
dute ikasturte
osoan zehar
9-9:30 bitarte.

3 urte

Plazatik

4 urte

Lizardi kaletik

5 urte

Sarrera
nagusitik

Goiko aterpetik

Beheko aterpetik

Lerrotan kokatu
eta irakaslearekin
batera sartuko
dira. Toki beretik
aterako dira

Egokitzapenak
irauten duten
bitartean
sarrera malgua
izango dute
9:00-9:30 eta
gurasoekin
sartuko dira
gelara.

OHARRAK
★ Eskolara etorri aurretik tenperatura hartuko zaie etxean.
★ 2 urtekoek sarrera malgua mantenduko dute ikasturte osoan eta familiek
gelara sartzeko musukoa erabili beharko dute. Gelara heldu batekin
(familia, zaintzailea…) sartuko dira.
★ 3 urteko egokitzapena irauten duen bitartean sarrera malgua izango da
09:00etatik 09:30ak arte. Gelara heldu batekin (familia, zaintzailea…)
sartuko dira. Heldua musukoarekin sartuko da. Egokitzapena amaitzean
haurrak aterpe txikian jasoko ditu tutoreak 09:00ean.
★ 4 eta 5 urte: Familiek ikastolako eremura sartzeko musukoa erabiliko
dute. Lehenengo egunetan gurasoek geletara haurrarekin batera
igotzeko aukera izango dute (gelak ezagutu, haurrak egokitu…).
Lehenengo egunean ikasle bakoitzarekin heldu bat sartu daiteke
gelaraino. Bigarren egunetik aurrera beharra daukatenak.
★ HHko goizeko zaintzan dauden haurrak irakasleak 09:00etan jasoko ditu.
★ Arratsaldeko sarrera: etxetik datozenak ohiko moduan sartuko dira,hau
da, goizeko sarrerako toki berean jasoko ditu irakasleak. Mailako bat
jaitsiko da etxetik datozenak jasotzera eta bestea gelan geratuko da bi
gelak kontrolatzen.

LEHEN HEZKUNTZA
Ikastolara
sarrerairteera

Gelara
sarrerairteera

1. maila

Plazatik

Frontoi txikitik

Frontoi txikian lerrotan kokatu

2. 3. eta
4. maila

Futbol zelaitik

Frontoi
handitik

Frontoi handian lerrotan kokatu

5. eta
6. maila

Goizean mahai
teniseko atetik
sartu. Irteerak
eta 14:30tako
sarrera futbol
zelaitik

Frontoi
handitik

Frontoi handian lerrotan kokatu

OHARRAK
★ Eskolara etorri aurretik tenperatura hartuko zaie etxean.
★ Goizeko zaintzan dauden ikasleei, begiraleak dagokien ilarara lagunduko
die.
★ Ikasle guztiak musukoarekin egongo dira ilaratan.
★ Gurasoak eskolako eremura sartzea sahiestu behar da LH 3.mailatik
aurrera. Sartzea beharrezkoa den kasuetan musukoa jarrita eraman
beharko dute.
★ 1. mailan, lehenengo egunean ikasle bakoitzarekin heldu bat sartu
daiteke gelaraino. Bigarren egunetik aurrera beharra daukatenak.
★ Arratsaldeko sarreran, ikasle guztiak dagokien zutabean jarriko dira,
baita etxean bazkaltzen dutenak ere. Ilararen hasieran jangelakoak
jarriko dira.

d) JOLAS-ORDUA HH-LH
Patioan mailaka elkartuko dira. Espazio esberdinetan txandakatuz ibiliko
dira ikasleak.
e) JANGELA HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAN
ORDUTEGIA

TALDEAK

LEHENENGO TXANDA

12:30-13:30

HH+LH1. eta 2.mailak

BIGARREN TXANDA

13:30-14:30

LH 3., 4., 5. eta 6.mailak

Haurrak jangelan gelaka eseriko dira eta jangela ondorengo tartean
mailaka elkartuko dira, talde bakoitzak bere jolas eremua izango duelarik.
Bi txanden artean beharrezko neurriak hartuko dira eta desinfekzio lanak
egingo dira.
Lehen Hezkuntzako ikasleek musukoa erabili beharko dute denbora tarte
honetan Hezkuntza Sailak igorritako jarraibideak eskatzen duen bezala.
Etxeberrin txanda bakarra izango dugu eta mailaka bazkalduko dute.

3. BIGARREN AGERTOKIA: Aurrez aurre + telematikoa

Tarteko egoera bat non ikastetxeak irakaskuntza-jarduera malgutasunez
antolatzera behartuko dituena, aurrez aurreko jarduera eta jarduera telematikoa
txandakatu eta aldi berean egin ahal izateko.
Oharrak
● Gela gehiago behar izanez gero DBHko eraikineko gelak erabiliko
genituzke hango ikasle zaharrenek telelana egingo dutelako.
● Kasu honetan espezialistek bere arloa ezingo dute eman eta sortuko
diren talde berrien ardura hartuko dute.

4. HIRUGARREN AGERTOKIA (telematikoa) ETA KONFINAMENDU
EGOERA EZBERDINAK

Konfinamendu egoera batean kokatzen dena non irakaskuntza eta
ikaskuntza jarduera, eskolatik kanpo emango litzatekeen.

HAUR HEZKUNTZAN
KONFINAMENDU
EGOERA
IKASLE BAT edo
BATZUK
KONFINATUTA,
GAINERAKOAK
GELAN

ZER ERABILI

NOLA ANTOLATU

Haurra etxean dagoen bitartean familiekin korreoz
mantenduko da harremana.

LH 1. ZIKLOAN
KONFINAMENDU
EGOERA

IKASLE BAT EDO
BATZUK
KONFINATUTA,
GAINERAKOAK
GELAN

ZER ERABILI

NOLA ANTOLATU

Ikaslea ondo baldin badago
- Bakarka egin ditzazkeen lanak bidaliko dizkiogu.
(korreoz edo paperean)
Ikaslea gaixorik badago (ezer ere ez)
Harremana: familiekin korreoz edo deiak egingo ditugu
Lanak: ikastolara bueltatzen denean jasoko ditugu

LH 2. ZIKLOAN
KONFINAMENDU
EGOERA
IKASLE BAT
EDO BATZUK
KONFINATUTA,
GAINERAKOAK
GELAN

ZER ERABILI

NOLA ANTOLATU

3. maila: aste osoko lanak fotokopia bidez eman, eskura. Lan
horiek eskoalara itzultzean ematen dituzte.
4. maila: ikasle horrekin harreman jarraia izango dugu online.
Materiala etxera bideratuko zaio. Baldin eta ikaslea osasunez
ondo badago. Etxean duten materialarekin lan nola egin email
bidez esango zaio.

LH 3. ZIKLOAN
KONFINAMENDU
EGOERA

ZER ERABILI

Classroom

IKASLE BAT EDO
BATZUK
KONFINATUTA,
GAINERAKOAK
GELAN

NOLA ANTOLATU
Tutoreak aste osoko plangintza bidaliko du
-Euskara,
Gaztelania
eta Ingurunean,
asteroko lanak bidali.
-Matematikan, astean bitan.
-Musikan,
Gorputz
Hezkuntzan
eta
ingelesean, astean behin.
-Tailerrak.

-Classroomen egingo dira gehienak.
- Zenbait lan egiteko fitxak bidaliko zaizkie.
-Koadernoan egiten direnak, tarteka
Lanak non egin argazkia eskatuko zaie.
-Irakasgaien liburuak etxera eramango
dituzte, behar badituzte.
Etxean
ordenagailua
ez
duenak
Chromebook-a eramateko aukera izango.

Ebaluazioa

-Lan guztiak baloratuko dira.
-Astero egingo dira zuzenketak.
-Astearen bukaeran, ikasleen jarraipena
egingo da.
- Eskolara itzultzen direnean bidalitako
lanak/fitxak jasoko dira.

Bideo deiak

-Ez dira egingo.

Gurasoekin
harremanak

- Lehenengo egunean tutoreak familiari
korreoa bat bidaliko dio, lanak bidaliko
direla esanez eta behar dituzten liburu eta
kuadernoak jasotzera etortzeko. Korreo
horretan ikaslearen ardura egunero korreoa
begiratzea izango dela argi zehaztu behar
da.
- Astean zehar korreoz zein telefonoz
familiekin jarraipena egingo da.
-Bakarkako korreoak: Beharrezkoa den
kasuetan, ikasle baten jarraipen zehatzen
berri emateko.

5. KASUEN KUDEAKETA

Ikastetxe bakoitzean erreferentziazko arduradun bat izendatuko da
COVID-19rekin lotutako gaietarako. Era berean, ESI bakoitzean
erreferentziazko pertsona bat izango da dagozkion ikastetxeekin
komunikatzeko. Jakinarazpen hori baieztatutako positiboen kasuan
baino ez da egingo.

