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 AMAIUR IKASTOLAKO HEZKUNTZA PROIEKTUA

XEDEA: Gure izatearen arrazoia: ikastetxea zertarako dagoen
adierazten du.

 Euskara  eta  euskal  kultura  ardatza  izanik,  gaur  egungo  gizartean,   ikasle
euskaldun  eleanitzak  eta  konpetenteak  hezitzea,  bai  baloreetan,  bai
kurrikulumaren arlo guztietan ere.  Ikasle bakoitzaren gaitasunak kontuan izanik,
hezkuntza  proiektu  integratzaile  eta  anitza  bultzatzen  du.  Hau  lortzeko  giro
motibagarri,  baikor  eta  alai  batean,  irakasleen  eta  familien  hurbiltasunaz
bestearenganako begirune  balorea lantzen dugu.

IKUSPEGIA: Jomuga edo nahia adierazten du, ikastetxearen
etorkizuneko irudi asmoa.

 Euskal kultura eta euskarekiko motibazioa eta erabilera bultzatuz ikasle hiztun
euskaldunak eta eleanitzak heziko dituen ikastola izan nahi dugu ahozkotasunaren
metodologiari  lehentasuna emanez

 Arlo guztietan konpetenteak izango diren ikasleak hezituko dituen ikastola izan
nahi dugu ebaluazio jarraia, emankorra eta hezitzailea bermatuz.

 Teknologia  berriak  erabiltzen  eta  arlo  honetan  ikasle  trebeak  heziko  dituen
ikastola izan nahi dugu.

 Bizikidetza eta aniztasun plangintza aurrera eramango duen ikastola.
 Ikastolako alderdi guztietan koordinazio tinko eta koherentea izango duena.
 Bere kabuz pentsatzeko, adierazteko eta ikastearekiko interesak bilatzeko  gai

diren ikasleak hezitu nahi dituen ikastola .

BALIOAK: Eskola komunitatea gidatzen duten printzipioak dira.

 Etengabeko hobekuntzan oinarritutako berrikuntza pedagogikoa.
 Erakunde pluralista, irekia, inklusiboa, hezkidetzagilea, ez diskriminatzailea eta

balore demokratikoen bultzatzaileak izatea.
 Parte-hartze eta errespetuko giroa sortzea, entzutea eta komunikazioaren bitartez

akordioak bilatzea
 Talde lana egitea, eraginkortasunez
 Gizartearen garapen jasangarrirako ingurumen-kudeaketaren aldeko jarrera izatea

( murriztu, berriz erabili eta birziklatu)
 Pertsonengan konfidantza izatea eta hobekuntza jardueretan parte hartzen dutenei

onespena adieraztea.
 Euskararen normalkuntzaren alde ahalegin guztiak egitea
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ESKOLA EGUTEGIA

2015-XI  Gaztain festa

2015-XII-22 Olentzero

2016-II-04 Santa Ageda

BOLETINAK BANATZEKO EGUNAK

1. EBALUAZIOA
2015-XII-10

2. EBALUAZIOA
2016-III-23

3. EBALUAZIOA
2016-VI-21
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2016-II-05 Iñauteriak

2016-V Kultur astea 

2016-VI-18 Ikasturte bukaerako festa



ESKOLA ORDUTEGIA

Puntualtasuna funtsezkoa da, guztion onerako.

SARRERA-IRTEERETARAKO ARAUTEGIA

Zuzen  jokatzen  badugu  eta  arau  hauek  betetzen  baditugu,  gerta
daitezkeen egoera arriskutsuak saihestuko ditugu. 

Eskola  eremuko  sarrera-irteerak: eskola  eremuan  sartu  eta
ateratzeko patioko ateak erabiliko dira. 
Ikasleriaren  sarrera  eskola  barrura:  ikasleak  zikloaren  arabera
dagokien atetik sartuko dira, ate bakoitzean dagoen txartela adierazten
duen arabera.
Idazkaritzan aferak eta sarrera-irteera ordutegitik kanpo ikasleak
bilatzera edo ekartzera: hesian dauden ateak itxita daudenez, Fuente
del Hierroko ATE NAGUSItik sartuko zarete.
Jantoki orduan ikasleen bila bazatozte:  hesian dauden ateak itxita
daudenez,  Fuente del Hierroko  ATE NAGUSItik sartuko zarete. Zuen
seme-alabak jantokian gelditzen ez badira, ordutegi horretan  patioan
ez egoteko eskatzen dizuegu.
Garraio  zerbitzuaren  funtzionamendu  egokia  bermatzeko,  oso
garrantzitsua  da  autobusen  geltokia  errespetatzea.  Zuen  seme-alaben
bila  kotxez  etortzekotan  erreserbatutako  eremuetan ez  aparkatzea
arren eskatzen dizuegu.
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SARRERA IRTEERA

Goiza 9 12’50

Arratsaldea 14’50 16’30

Asteazkenak 9 13

Iraila / Ekaina 9 13
 



IKASTOLAKO ZENBAIT ARAU ETA AHOLKU
* Goizeko 9etan eta arratsaldeko 14,50an haurrak patioko ateetatik sartuko

dira..  Ikasleak patioan jarriko dira, bakoitza bere atearen  ondoan. Irakasleak ere, bertan
egonen dira eta, musika jotzen hasten denean gelara abiatuko dira ikasleekin batera.

*  Saia  zaitezte  puntualak  izaten.  Goizeko  9etan  eta  arratsaldeko
14,50an  haurrak  geletan  egon  behar dira.  Ordutegia  zaintzea  eragin
handikoa da, bai norberari begira, baita taldeko dinamika onerako ere.
Gogoratu, haur txikientzat oso garrantzitsua dela ikastolatik irtetean, ordu bata hamar
gutxitan eta arratsaldeko lau eta erdietan, zuek ikustea eta han egongo zaretela jakitea.

* Haurrak lehenago utzi behar izanez gero, jakin ezazue goizero haurtzaindegi
zerbitzua badela, goizeko 07:30-etatik aitzina, Fuente del Hierro aldeko atetik sartuko
dira haurtzaindegia erabiltzen duten haurrak.

* Ahalegin guztiak beharrezkoak dira ikastolan giro euskalduna lortzeko,
beraz,  zereginen  batetara  pasabidera  edo  gelara  sartu  behar  baduzue,  saia  zaitezte
erabiltzen duzuen hizkuntza zaintzen. Euskara baldin badakizue, nahiz eta gutxi izan,
erabili lotsarik gabe, jakin ezean berriz, kontuz, gehiegi entzun ez dadin.

* Ikastolan bazkaltzen ez duten ikasleek eguerdian patiora jolastera etortzea
ez da komenigarria. Erabaki hau Eskola Kontseiluak hartu zuen, jantokiko zaintzaileei
ezinezkoa egiten baitzaie  ume hauen ardura  hartzea.  Umeren bat  etortzen bada,  bai
gurasoek ekarrita, baita eskolaz kanpoko ekintza bat egin eta ondoren patioan gelditzen
bada, ez da ez Ikastolako ezta jantokiko langileen ardurapean egonen, bere gurasoen
ardurapean baizik.

    * Eguerdian eskolaz kanpoko ekintzetako klaseetara etxetik etortzen diren
neska-mutilak atezaindegiko atetik sartuko dira, ez jolastokitik.
               * Arratsaldeko 16,30etatik aurrera dantza klaseak edo bestelako eskolaz
kanpoko jardueraren bat egiten dutelako, zuen seme-alaben bila etorri behar baduzue,
itxoin ezazue kanpoan mesedez, eguraldi txarra egiten duen egunetan salbu,  haurrak
bakarrik kanporaino joan daitezen. Hau bereziki eskatzen zaizue, ikastetxe honek
ate asko duelako eta askotan atezainei zaila egiten zaie sartzen den ateetatik
jende guztia behar bezala kontrolatzea.

* Eguerdian eta lau eta erdietatik aitzina, geletara ezin da sartu ahaztutako
material (liburu, koaderno…) bila.

• Ikastolako Telefonotik deitzeko, ikasleek irakaslearen baimena beharko dute.

Amaiur Ikastolak, irmoki aplikatuko duen, 47/2010 Foru Dekretuan eta 204/2010
Foru Aginduan oinarritutako Bizikidetza Barne Araudia du indarrean, Bizikidetza
Batzordetik bideratua eta Klaustroak eta Eskola Kontseiluak onartuta.
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ANTOLAMENDUA

HARREMANAK
IDAZKARITZAREN ORDUTEGIA: 9etatik 13:00era
Ikastolako administraria: Edurne

HITZORDUA ESKATZEKO

TUTOREAREKIN
Ikasleen bitartez tutoreari ohar 
bat bidali.
3., 4., 5., eta 6. mailakoek ikasleen
agendaren bitartez eginen dute.

ESPEZIALISTEKIN
Tutorearen bitartez.

ZUZENDARITZAKOEKIN
Idazkaritzan ordua eskatuz.

IKE – IRADOKIZUN, KEXA ETA ERREKLAMAZIOAK: idazkaritzako ate ondoan
jaso dezakezuen inprimakia bete eta eskolako postontzian utzita (idazkaritzaren atearen
ondoan dagoena) edota  ikamaiur@educacion.navarra.es helbide elektronikora mezu bat
bidalita bidera ditzakezue. Edozein modutan, nahitaezkoa da IKEa egiten duenaren izena
jartzea.  
Erantzuna, gehienez jota, aste beteko epean emango dugu.

MEZUAK:  ikastetxetik banatuko diren oharrak posta elektronikoaren bidez helaraziko
dizuegu.  Noizbehinka,  paperean  banatuko  dizkizuegu  zuen  seme-alaba  nagusiaren
bitartez.  Ikastetxeko  funtzionamenduari  buruz  informazio  gehiago  izateko  ikastetxeko
web orrialdea erabil dezakezue, amaiurikastola.com
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GURASO ELKARTEA:
Berarekin erlazionatzeko, posta elektronikoak erabili:

Koordinazio orokorra. amaiur.ge.orokorra@gmail.com
amaiur.gurasoeskola@gmail.com Guraso eskola batzordea. Escuela de padres.
amaiur.kanpokojarduerak@gmail. Kanpoko jarduerak batzordea. Todas aquellas 
extraescolares que  no  estén gestionadas por una comisión específica.
amaiur.dantzak@gmail.com  Dantzak batzordea. Comisión de danzas
amaiur.dirulaguntzak@gmail.com Diru laguntzak batzordea. Comisión encargada de gestionar
subvenciones.
amaiur.euskera@gmail.com  Euskera batzordea. Comisión de euskara
amaiur.jantokikalitatea@gmail.  Jantoki kalitatea batzordea. Comisión encargada de
 velar por  la calidad de  lo que comen nuestros hijos en la  Ikastola.
amaiur.autobusa@gmail.com  Autobusa batzordea. Comisión de autobús
amaiur.ingles@gmail.com  Ingeles batzordea. Comisión de Inglés
amaiur.urtebetetzeak@gmail.com Urtebetetzeak batzordea. Comisión encargada de gestionar 
la celebración de  cumpleaños en la ikastola.
amaiur.futbito@gmail.com  Futbito batzordea. Comisión de futbito
amaiur.xake@gmail,com  Xake batzordea. Comisión de ajedrez
amaiur.informatika@gmail.com  Informatika batzordea. Comisión de informática
amaiur.erreziboak@gmail.com  Erreziboak batzordea. Comisión de recibos

Bilerak: bi astetan behin.

ZERBITZUAK - JAKIN BEHARREKO INFORMAZIOAK
HAURTZAINDEGI ZERBITZUA
Ordutegia: Goizeko 7:30-etatik 9etara
Arduradunak: Nora (Jangarria)
Telefonoa: 948175614-651346609. amaiurjantokia@gmail.com

JANTOKIA / COMEDOR
Abisuak uzteko ordutegia: Goizeko 8,45etatik 9,15etara
Arduraduna: Nora
Telefonoa: 948 175614 - 651346609 amaiurjantokia@gmail.com

IKASTOLAKO IZEN OFIZIALA:
AMAIUR  IKASTOLA HAUR  ETA LEHEN  HEZKUNTZAKO  
IKASTETXE PUBLIKOA (HLHIP).  HELBIDEA
Iturrama 43-A 31007 Iruña

    POSTA ELEKTRONIKOA/ CORREO ELECTRÓNICO
ikamaiur@educacion.navarra.es
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amaiurikastolakaixo@gmail.com
amaiur.ge.orokorra@gmail.com (Guraso Elkartekoa)

TELEFONOA: 948 1756 14                      FAXA: 948 197042

WEB GUNEA/ PÁGINA WEB
www.pnte.cfnavarra.es/ikamaiur

www.amaiurikastola.com   

GARRAIOA

Hiru autobus heltzen dira egunero Amaiur Ikastolara:

Galar eta Mutiloatik, Hezkuntza Atalak antolatuak, eta

Berriozar-Ikastola, Guraso Elkarteak antolaturik

GARRAIO ZERBITZUAREN ERABILERA

 Autobusen geltokia  eta  ordutegia  ezagutu ondoren oso  garrantzitsua  da geltokian
garaiz egotea bai haurrak eramateko garaian bai jasotzeko garaian ere.

 Autobus-zaintzaileak eserleku bat finkatuko dio garraiatutako haur bakoitzari adina,
herria eta abar irizpideen arabera.

 Ohar  baten  bidez,  zaintzaileari  eta  tutoreari  ezagutaraziko  diozue,  zein  egun
tinkoetan zuen seme-alabek ez dute garraioa erabili behar etxera itzultzeko.

 Egun  zehatz  batean  ez  badu  autobusa  erabili  behar  zaintzaileari  eta  tutoreari
jakinaraziko diezue zuek idatzitako ohartxo baten bidez.

 Haurren bila etortzen bazarete, ate nagusian jasoko dituzue. Autobuseraino laguntzen
dion irakasleari eta autobuseko zaintzaileari jakinaraziko diozue.

 Erreserbatuan autoa uztea debekaturik dago. Autobusek lekua behar dute  haurrak
arriskurik gabe barrura sar daitezen.

GOIZ GOIZEKO SARRERA
Amaiur Ikastolak ikastetxeko ikasleen familiei goiz goizeko sarrera zerbitzua eskaintzen
die. Haurrak Jangarria-Ausolan enpresako Nora eta Ainhoa zaindarien ardurapean 
egoten dira.

Lekua: Jantokia(sarbidea Fuente del Hierroko atetik). 
Ordutegia: 7.30etik 9.00etara. 

Kuotak: 25 euro hilabete eta ikasleko. 

Haurtzaindegiaren erabilera Guraso Elkartean bazkidetzea ekartzen du.
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TESTU LIBURUEN DOAKOTASUN PROGRAMA

2015-2016 ikasturtean Lehen Hezkuntzako maila guztiak programa barruan daude.
Programa honen ezaugarriak ondorengo hauek dira:

 Mailegu  sistema  bat  da,  familiak  ez  dira  liburuen  jabeak.  Liburu  hauek
ikastetxearenak dira.

 Diru kopuru hau SUNTSIKORRA EZ DEN materiala erosteko da, hots, materiala
iraunkorra erosteko, Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan ezik. Beraz, LHko 3.
mailatik aurrera lan koadernoak eta ikasleek bertan idatzi behar dituzten liburuak
programa honetatik kanpo geldituko dira. Guztia erosteko diru kopurua nahikoa
izango ez balitz, familiei jakinaraziko zaie eta helbideratuko zaie.

 Ikasturtearen zehar ikasle bakoitzak liburu berdinak erabiliko ditu eta hauek kode
baten bitartez eta ikaslearen izena duen pegatina batekin identifikatuak egongo
dira.

 Liburu hauetan ezin da idatzi edo azpimarratu. Ikasle bakoitzak erabiltzen dituen
liburuen  arduraduna  izango  da  eta  galdu  edo  hondatuko  balitu  ikasle  horren
familiak ordaindu beharko ditu liburu berriak. 

 Ikaslearen errua izango ez balitz, ardura Hezkuntza Departamentuak hartuko du.
 Ikasturte bukaeran liburu guztiak ikastetxeari itzuli beharko zaizkio.

AMAIUR IKASTOLAKO PROIEKTUAK
Gure  ikastetxean  aspalditik  apustua  egin  dugu  berrikuntza  pedagogikoaren  alde  eta
badaramagu denbora luzea proiektuak eta  planak osatzen eta  garatzen.  Hona hemen
eskolan ditugunak:

IRAKURKETA PLANA

Liburutegiaren erabilpena  martxan dago proiektu  honen barruan.  Liburuen mailegua
programa informatiko baten bitartez egiten da. Ikasle guztiek erabiltzen dute zerbitzu
hau astero. Proiektu honen barruan ondorengo jarduerak sartzen dira:

-Idazleak eskolan
-Kontu-kontari
-Liburuen azoka

IDAZLEEKIN TOPAKETAK
Gure  ikastetxean  irakurketa  sustatzeko  egiten  diren  ekintzen  artean,”  idazleekin
topaketak” esanguratsuenetariko bat da. Eskolak,  FIRA elkartearekin, antolatzen ditu
jardunaldi hauek. Maila bakoitzak aukera du idazle hauen lanak zuzenean ezagutzeko,
hurbilpen hau oso motibagarria suertatzen da topaketan parte hartzen dutenentzat eta
baita gainontzekoentzat ere.
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AHOZKOTASUNA LANTZEKO PLANA

Euskara  gure  ikastolaren  hizkuntza  izanik,  gelako  esparrutik  ateratzea  eta
harremanetarako  hizkuntza  bihurtzea  helburutzat  hartzen  dugu.  Horretarako  gelako
programazioan ahozkotasuna txertatzeaz gainera zenbait proiektu garatzen ditugu.

EUSKARAZ MINTZA!
Urtero  bezala,  Euskaraz  Mintza  proiektua  martxan  jarriko  dugu.  Ikasturtean  zehar
monitoreak  eguerdiko  atsedenaldian  ikasleekin  jolasten  du,  hizkuntza  erregistro  ez
formalak erabiliz.

Zuek, guraso zareten aldetik, euskararekiko duzuen jarrerak garrantzi handia du zuen
seme-alabek euskararekiko ahal den motibazio positiboena lor dezaten.

BERTSOLARITZA
Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek aukera dute astean behin, ostegunetan hain 
zuzen ere, ekintza honetan parte hartzeko. Saio hau, hizkuntza arloaren saio kopuruan 
txertatzen da. 
Bertsolaritzako irakaslearen eskutik , gure ikasleek aukera dute euskararen kultur 
ondare bat ezagutzeko: bertsolari historikoak, bertso ezagunak, doinuak. Honetarako, 
Nafarroako Bertsolaritza Elkarteak sortutako liburua erabiltzen dute.

INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIOARAKO TEKNOLOGIAK

Lehen  Hezkuntzako  gela  guztietan  eta  Haur  Hezkuntzako  3.  mailan  (5  urte)  arbela
digital  interaktiboak  ditugu.  Osotara  eskolan  15.  Irakasleria  arbel  hauek  erabiltzeko
formakuntza  tekniko  eta  didaktikoa  jaso  du  azken  bi  ikasturteetan.  Gela  guztietan
INTERNETen konektatzeko aukera dute, kable bitartez.
Informatika gelan 20 Chrome Box daude.
Geletara eramateko ordenagailu eramangarri eta proiektoreak daukagu.

BIDE HEZIKETA

Programa hau Iruñako udaltzaingoarekin koordinatzen da eta lau ekintzetan garatzen da:

 “Garraioa”. Ikasturte hasieran, garraio erabiltzaileak, eskola garraioaren ziurtasun
neurriei buruz hausnarketa egiten duen saioan parte hartzen dute.

 “Oinezkoak”.  Eskola inguruetan egiten den irteera  batean Lehen Hezkuntzako
1.mailako ikasleei oinezkoen desplazamenduei buruzko arauaz ohartarazten zaie. 

 “Bide  segurtasuna”.  2.mailako  ikasleek  bide  segurtasun  neurriei  buruzko
hausnarketa egiten dute.

 “Txirrindulariak”. Eskola inguruetan txirrinduaz egiten den irteera batean Lehen
Hezkuntzako 3. mailako ikasleek zirkulazio-arauak eta txirrinduaren erabilerari
buruzko hausnarketa egiten dute. Egun horretan txirrindua ekarri behar dute.
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IGERIKETA

2015/2016 ikasturteko igeriketa kanpaina, Udal eta Nafarroako Igeriketa Elkartearen 
arteko hitzarmen batean oinarrituta dago. Udalak, instalazioak erabiltzea uzten du eta 
Igeriketa Elkarteak kanpaina hau antolatzeko eta koordinatzeko konpromisoa hartzen 
du, beharrezkoak diren teknikariak jarriz kanpaina honek ongi funtziona dezan.
Kanpaina hau, lehen hezkuntzako 2. mailako ikasleentzako da eta eskolako ordutegi 
barruan egiten den derrigorrezko jarduera da.
Ikasleak igerilekura astean behin joanen dira. Bertara hamar minutu lehenago agertuko 
dira dagokien irakaslearekin. Uretan ordu erdi egonen dira bi monitoreek zaintzan 
dituztelarik.
Ekintza hau burutu ahal izateko, bainujantzia, txankletak, txanoa eta toaila ekarri behar
dute. Ezin badute igeriketa egin tutoreari ziurtagiria emango diote.
Kanpaina urriaren lehenengo asteazkenean hasi eta maiatzan bukatuko da, 
ikasturteko 28 saio izanik. Horrela, ikasle gehienek gutxienez funtsezko maila izatea 
lortuko dutelarik.
Ikasketa, mailetan banatu eta “Itsas zaldi” koloretan islatuko da.

ESKI KANPAINA

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailak antolatzen duen kanpaina honetan 6. mailako
ikasleek parte hartzen dute. Ikasleak aste oso bat (igandetik ostiralera) eskiatzera joaten
dira tutoreekin eta Gorputz Heziketako irakaslearekin. Aste honetan, goizez Ipar-eskia
ikasten dute eta arratsaldez jarduera desberdinak egiteko aukera dute. Kirol mota bat
ikasteaz gain, elkarbizitza bultzatzea, Nafarroako eskualde bat ezagutzea eta euskararen
erabilpena indartzea helburutzat hartzen dira.

ENGLISH WEEK

Azken bi ikasturteetan, Nafarroako Hezkuntza Atalak eta Cnaik antolatutako aste
honetan parte hartu dugu; aurten, eskaera ere eginen dugu, baina zozketaz egiten denez,
ezin dugu  jakin egokitu zaigun ala ez.
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EUSKARA AMAIUR IKASTOLAN
Gure ikastolan euskaraz irakasteaz gain, euskal kulturaren zabaltzaileak sentitzen gara.
Beraz,  euskal  ohiturak,  tradizioak,  kantak,  festak  eta  abar  luze  bat  gure  ikasleei
transmititzen dizkiegula eta hauekin batera gure kulturarekiko maitasuna eta begirunea.
Baina  jakin  badakigu  ez  dela  aski  eskolan  egiten  dugun  ahalegin  guztiarekin  eta
horregatik garrantzitsua da familian eta gizartean ere ahalegintzea bide honetan.

Egia  da,  euskara  berreskuratzeko  hezkuntza  dela  baliabide  garrantzitsuena  baina
familiak eta gizarteak ere zeresan handia daukate haurren euskalduntze prozesuan.

Hizkuntz transmisioa familiaren bidez

Familiaren jarrera baikorrak garrantzi handia du haurrarengan. Beraz, gurasoek euskara
erabiltzeko aukera zabaldu behar diete haurrei.

Zer egin dezakete familiek?
 Haurrek jakin behar dute eskolan erabiltzen duten hizkuntza, familiak errespetatu

eta maite duela.
 Gurasoek beren seme-alabak animatu eta bultzatu behar dituzte eskola barruan eta

eskolatik  kanpo  ere  euskara  erabil  dezaten  elkarren  arteko  harremanetan.
Senideen edo lagunen artean euskaraz hitz egitea lortzen dutenek, hizkuntzaren
kalitatea eta erraztasuna hobetzen dute.

 Behin  eta  berriro  euskeraz  hitz  egin behar  dutela  errepikatzea  ez  da nahikoa,
zerbait gehiago eskeini behar zaie:

 Oinarrizko hiztegia erabiliz: aita, ama, kaixo, agur, polita…
 Euskaraz  antolaturiko  ekitaldietara  seme-alabak  eramanez:  antzerkiak,

zinemak, kirol ekintzak, Nafarroa oinez, Sortzen-en festa……
 Gurasoek euskara ikasiz. Ikastolako gurasoentzat paratzen ditugun Euskara

klaseetan parte hartuz
 Seme-alabek lortutako emaitzak goraipatuz eta egindako lanari arreta jarriz.
 Eskola, euskara, irakasleak eta gelako lanari buruz iritzi baikorrak emanez.
 Geletan  antolatzen  diren  ekintzetan  eta  irteeretan  ikasleen  partaidetza

posible eginez.
 Eskolak antolatzen dituen ekitaldietan parte hartuz.
 Seme-alabentzat  euskaraz  ikastea  aukeratu  duzuenez,  etxe  guztietan

euskarazko liburuak edukitzea garrantzitsua da.
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Euskara gizartean

Ezin gara konformatu gure seme-alabak euskaraz eskolatzearekin, euskaraz murgiltzeko
esparrua zabaldu behar diegu eta horretarako gizarteak eskaintzen dituen aukera guztiez
baliatu behar gara:

Euskal  Telebista  eta  Euskal  herri  irratia  ikustea  eta  entzutea;  hau  da,  etxeetan
euskararen presentzia edukitzea.

 Guraso Elkarteak antolatzen dituen eskolaz kanpoko ekintzak euskaraz izaten dira,
ikasleek ordutegitik kanpo ere euskaraz jarrai dezaten

 Iruñeko Udalak ere maiz bidaltzen digu informazioa antolatzen dituen ekintzetara
gonbidatuz eta eskolak helarazten dizue.

 Ludoteka ere aukera ona da haurrak elkarrekin jolastuz, euskara erabil dezaten. 
 Musika Eskolan ere ikasketak euskaraz egiteko aukera zabaltzen ari da.
 Zenbat eta lehenago hasi hizkuntza batekin gero eta hobeago ikasiko dute haurrek

bigarren hizkuntza hori. 

Haur erdaldunen euskalduntzea

Gure ikastolak haur erdaldunak euskalduntzeko murgiltze sistema erabiltzen du, hau da,
eskolan  sartzen  diren  unetik  euskara  izango  da  komunikatzeko  hizkuntza  eta  gure
helbururik  garrantzitsuena  euskara  bai  gela  barruan  irakasleekin,  bai  haien  artean
harremanetarako  erabiltzea  izango  da.  Horretarako  eskolak   ikasketak  burutzeko
haurrengan  beharrezkoak  diren  gaitasunak  eta  ahalmenak  garatuko  ditu.  Baina  oso
garrantzitsuak  dira  ere  ikasleek  euskararekiko  garatzen  dituzten  jarrera  eta  jokaera
baikorrak eta horretarako, eskolak jarduera desberdinak antolatzen ohi ditu.

OHARRA

 Aurten, 2015-ean, gure Kalitate Konpromisorako bigarren zigilua lortu dugu
 Galdutako  arropa  atezaintzan  biltzen  da.  Arropa  izenarekin  markatzea

komenigarria da.
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NOTAK:
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