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IKASLEEN KONTINGENTZI-PLANA
•

Protokolo honetan jasotzen dira ANDRA MARI HIHL ikastetxeak prestatutako
neurriak eta jarraibideak COVID 19 birusak eragindako osasun alerta dela eta. EUSKO
JAURLARITZAK ezarrritako aginduak jarraituz..
https://posta.irakasle.net/publico/COVID-19_PROTOKOLO_OROKORRA_20202021_IKASTURTEA.pdf

•

Protokolo hau etengabe eguneratuko da gaixotasunaren eboluzioaren eta informazio berriaren
arabera eta agintariek ematen dituzten jarraibideekin bat etorriz.

HELBURUA
Kalitatezko hezkuntzarako eskubidea bermatu gure ikastetxeko ikasleei segurtasuneta osasun-baldintzetan.

1.

IKASTETXEKO SARRERAK ETA IRTERAK
Sarrera eta irteera ateak gezi bidez seinaleztatuta egongo dira. Jende pilaketak
ekiditeko itxaron guneak ezarriko dira.
Tenperatura hartuko zaie, eta eskuak gelarekin garbituko zaizkie.
Maskara erabiliko da, ekainaren 9ko 21/2020 Legegintzako Errege Dekretuan
(prebentzio- eta higiene-neurriei buruzkoa) 6. artikulua ezarritakoaren arabera, eta
pertsonen arteko distantzia 1,5 metrotik gorakoa ezin denean izan. Populazio
osasuntsuarentzat gomendatutako maskara higienikoa izango da, eta ahal den
guztietan berrerabilgarria.

HAUR HEZKUNTZA
o Maskara ez da derrigorrezkoa.
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LEHEN HEZKUNTZA
o 1.eta 2. mailak: Bizikidetza-talde egonkorraren barruan gauden guztietan
maskara ez da derrigorrezkoa izango. Talde horretatik at maskara erabili
beharko da, ezin bada lagunen arteko 1,5 metrotik gorako distantzia gorde.
o 3. mailatik aurrera: 1,5 metroko distantzia lagunen artean bermatzea
ezinezkoa den guztietan, maskara erabili beharko da. Ez da beharrezkoa
izango nor bere mahaian eserita badaude, eta pertsonen artean 1,5 metroko
distantzia badago, gutxienez
o Eskola-garraio kolektiboan ere nahitaez erabili beharko da, 6 urtetik
aurrera.
o Ikasleek nork bere maskara eraman beharko dute, baina ikastetxeak maskara
bat bermatuko die ikastetxera sartzerakoan maskara hori hainbat
arrazoirengatik falta duten ikasleei.

SARATXAGA
Garraioan datozenak
Sarrera
Ikasleek autobuseko begiraleen laguntza izango dute irakasleekin elkartzeko
punturaino heldu arte. Horretarako, elkarren artean 1,5 metroko distantzia duten
korapilodun soka batera helduta daudelarik abiatuko dira.
Autobusetik jaistean, 2 urteko ikasleak jangelara joango dira, eta ikasgela-taldeen
arabera bereiziko dira.
3 urteko ikasleak eraikin gorrira joango dira eta taldeka banatuko dira:
o 1. taldea sarreran
o 2. taldea 2u A gelan
o 3. taldea 2u B gelan
Ikasgeletara igotzeko: 3u D, 3uB, 3uA

Irteera
Ikasleak gelaka joango dira eraikin zurira.
Autobusen arabera banatuko dira, eta espazio horren barruan ikasgelen arabera.
o Autobus laranja: jantokia
o Autobus berdea: psikomotrizitatea 2
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Garraiorik gabekoak
Sarrera
Zentrora mailakatuta sartuko dira goizeko 08:50etatik 09:10ak arte.
Senitartekoak arduratuko dira beste familiekiko 1,5 m-ko distantzia errespetatzeaz.
Sarrerako eta irteerako norabideak seinalatuko dira, lurrean margotutako gezien bidez,
eta itxaroteko puntuak ezarriko dira.
Familiarekin batera sartuko dira biltzeko punturaino:
2 urte: eraikin zuriaren eskuineko atea (sarreratik gertuen dagoena)
3 urte: eraikin gorriko atea.

Zentroak ezarritako orduaz haratagoko sarrerak
Edozein arrazoirengatik beranduago iristen diren ikasleak atezainak jasoko ditu,
tutoreek aldez aurretik jakinarazita.
Ikastetxera iristean, tenperatura kontrolatuko zaie ikasle guztiei, eta eskuak garbituko
zaizkie gelarekin.

Irteera
Ikasle horiek taldeka jasoko dira 1. psikomotrizitateko gelan.
Gelaka banan-banan emango dira . 2 urtekoekin hasi eta 3 urtekoekin jarraitu.

ANDRA MARI

Garraioan datozenak
Sarrera
Haur Hezkuntza
Ikasle horiek autobusetik jaitsiko dira eta autobuseko begiraleek lagunduko diote
patio estaliraino. Horretarako, soka batean zehar korapiloekin helduta banatuko
dira, elkarrengandik 1,5 metrora. Ikasgela-multzoka jarriko dira.
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Lehen Hezkuntza
Ikasle horiek autobusetik jaitsi eta begiraleek lagunduko diote jolastokira iristen.
Ikasgelako taldeka jarriko dira, gela bakoitzerako adierazitako lekuan. 5. eta 6.
mailako ikasleak polikiroldegian elkartuko dira, irakasleen zain.
Zaintza: Zuzendaritza, atezaina eta irakasleak (txandaka)
Ikastetxerako sarrera hainbat sarbidetatik egingo da:
1. eta 2. Jangelako atetik.
3. eta 4. Patio txikiko atetik
5. eta 6. Zuzendaritza -atetik.
Irteera
Haur Hezkuntza

Irakasleek autobuseraino lagunduko diete garraiatutako ikasleei.
Taldeak antolatuko dira bakoitzari dagokion autobusaren arabera, eta ez
ikasgelako taldekoaren arabera. (Zuzendaritza-korridorean).
Irakasleak eta begiraleak arduratuko dira taldeez: (autobuseko lankide 1 eta
irakasle 1) autobusera eraman eta 4 irakaslek familiei eman.
Lehen Hezkuntza
Ikasleak seinalatutako lekuetan elkartuko dira, dagokien autobusaren arabera,
eta autobuseko begiralea haien bila etorriko da.
Irakasleak arduratuko dira banaketaz (autobusa eta gainerako familiei ematea)
Zaintzaileak: Patioko monitoreak, atezaina eta zuzendaritza taldea.

Euria eginez gero: espazio posibleak
Patio estalia
Erabilera anitzeko gela
Musika-gela
Psikomotrizitate-gela
Liburutegia
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Garraiatu gabeak
Sarrera
Zentrora mailakatuta sartuko dira goizeko 08:50etatik 09:10ak arte.
Senitartekoak arduratuko dira beste familiekiko 1,5 m-ko distantzia errespetatzeaz.
Sarrerako eta irteerako norabideak seinaleztatuko dira, lurrean geziak jarrita.
Ikasleak, tutoreak eskatzen duenean ,sartuko dira beren gelako taldeko ilaran.

Irteera
Garraiatu gabeko ikasleen familiak ezin dira instalazioetara sartu autobusen lehen
txanda atera arte.
Haur Hezkuntzako 1. eta 2. zikloetan garraiatu gabeko ikasleak dagokien tutoreak
emango dizkie familiei, 1. txandako autobusak irten ondoren.
Garraiatu gabeko 5. eta 6. mailako ikasleak lauetan aterako dira ikastetxeko
instalazioetatik, baldin eta eskolaz kanpo ekintzetan geratzen ez badira.

2. JANTOKIA

SARATXAGA
Bazkaltzeko 2 txanda ezarriko dira
1. Txanda: 12: 30- 13:00. Haur bakoitzak bere gelan siesta egitea.
2. Txanda: 13: 10- 13:40. Siesta psikomotrizitateko bi geletan.

ANDRA MARI
4 otordu-txanda ezarriko dira:

•
•
•
•

Txanda: 4- 5 urte (101 ikasle 33 mahai)
Txanda: 1. eta 2. mailak (125 ikasle 41 mahai)
Txanda: 3. Eta 4. G.E. (111 ikasle 35 mahai)
Txanda: 5. eta 6. mailak (124 ikasle) 41 mahai)
3 ikasle mahai bakoitzeko
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Jangelako sarrera
- 1. txanda:
Ikasleek eskuak garbitu beharko dituzte gelarekin jangelara sartu aurretik.
Arduradunak: irakasleak.
Une horretan beraiekin dagoen irakaslearekin batera igoko dira eta jantokiko ate
nagusitik sartuko dira.
Txanda amaitutakoan, ikasleek eskuak garbitu beharko dituzte gelarekin.
Arduradunak: jantokiko begiraleak, jolastokian daudenak

- 2., 3. eta 4. txandak:
Ikasleek eskuak gelarekin garbitu beharko dituzte jangelara sartu aurretik.
Arduradunak: patioko monitoreak.
Bi monitorerekin batera igoko dira, eta jantokiaren patioko atetik sartuko dira.
Txanda amaitu ondoren, ikasleek eskuak garbitu behar dituzte berriro
Arduradunak: jantokiko begiraleak, jolastokian daudenak.

- Jantokiko aisialdia:
Gela bakoitzeko ikasleek, halaber, jolas-taldeak osatuko dituzte, eta bereizgarri bat
emango zaie talde bakoitzeko.
Banakako partaidetza duten jolasak antolatuko dira.

Jolastokiaren banaketa, jolaslekuen arabera:
Haur Hezkuntzan bost gune behar dira 5 gelako taldeentzat, eta hiru gune daude:
• Patio txikia:
2 talde xabuetan
Gainerako taldea: 1
• Patio itxia:
Talde 1
• Liburutegi txikia:
Talde baten bideoa.

Santa Marina Haitza, 12. 48993 Getxo Bizkaia · Tfno/ Fax: 944911430
e-mail:014288aa@hezkuntza.net
Saratxaga: 944606141

7

Euria egingo balu patio estalian, 4 gune bereiziko lirateke, lau izkinetan gutxi
gorabehera (4 talde), eta beste talde batek liburutegia hartuko luke.

Lehen Hezkuntza: (17 talde)
Jolastoki handia: jangelako txanda bakoitzean 11 edo 12 gune desberdin behar dira (5
edo 6 talde jantokian daude)
Espazio erabilgarriak
•
•
•
•
•
•
•

Saskibaloiko saskiak (2 talde)
Futboleko ateak (2 talde)
Partxisaren eremua: (2 talde)
Alboko zelaia (talde 1)
Hesien eremua (talde 1)
Polikiroldegiaren atzealdea (talde 1)
Liburutegia (2 talde):
+1 lanak egiten (4 ikasle mahai bakoitzeko), eta beste 5
gehiago ordenagailuen eremuan.
+1 Irakurketa, eserleku bereiziak, bata bai eta bestea ez.
Ikasle bakoitzak bere materialak eraman beharko ditu
(pinturak, arkatza, goma)

•

Bideoa (1- 2 talde)

JOLAS posibleak
- Saskibaloia: jaurtiketa libreak, mateak
- Futbola: penaltiak
- Pala: frontoia, palak (2 pertsona)
- Soka.
- Goma.
- Mahai-jokoak: xakea, partxisa, oka, kartak, kromoak, puzzleak.
- Banaka parte hartzen duten jolasak: oinetakoa atzetik, paperezko harria
Guraizea, ezkutalekua
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Etxetxo
Egunero talde batek hartuko luke parte. 5 talde direnez, bakoitzari asteko egun finko
bat egokituko litzaioke.
Materiala banakakoa izango da. Haur bakoitzarentzat pinturak dituzten poltsak antola
litezke. Funtzionatzen duen ala ez ikusi beharko da.
Ezin izango litzateke jolasen txokoa antolatu, ezin baitira jostailuak partekatu.
Ezta bolen-igerilekua ere.

Bideo-gela
Egunero talde batek hartuko luke parte. Asistentzia erregistro-orri batean idatziko
litzateke.

3. IKASGELAK
Ikasleen artean 1,5 metroko segurtasun-tartea mantendu ezin bada, maskara nahitaez
erabili beharko da.
Gelaren aireztapena gutxienez 5 minutukoa izango da hasieran, eskolen artean,
jolasaldian eta horiek amaitzean, bai goizean, bai arratsaldean.

4. AISIALDIA
Haur Hezkuntza::10:30-11:00
Lehen Hezkuntza:
1. zikloa: 10:30 -11:00
2. zikloa: 11:15-11:45
3. zikloa: 11:15-11:45

Santa Marina Haitza, 12. 48993 Getxo Bizkaia · Tfno/ Fax: 944911430
e-mail:014288aa@hezkuntza.net
Saratxaga: 944606141

9

5. KOMUNAK
Ikasleak komunetan pilatu ez daitezen, kode batzuk ezarriko dira haietara sartzeko.

Beheko solairua (Haur Hezkuntza)

Ezkerraldea: 4 WC

Eskuin-aldea: 6 WC

1. solairua
Ezkerreko aldea: 4 WC neskak

Eskubiko zatia: 4 WC mutilak

2. solairua
Ezkerreko aldea: 4 WC neskak

Eskuineko zatia 5 WC mutilak

Komunen higienea: sartzeko eta zaintzeko arauak:
1- Banaka joatea
2- Okupazioa seinalatzea.
3- Erabili papera, txorrotak eta eskuak garbitzeko.

6.

GARRAIO
Haurrek eserlekuak beteko dituzte adinaren arabera. Lehenengo ilarak adin
txikienekoentzat izango dira, eta horrela pixkanaka, azken ilaretara iritsi arte. Azken
ilara horiek ikasle nagusienek beteko dituzte.
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Ikasleak eserleku berean egongo dira beti, bai joaneko ibilbidean, bai itzulerakoan.
Kanpoan izanez gero, eserleku hori libre geratuko da.

7. ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
Begiraleak arduratuko dira segurtasun-neurriak mantentzeaz: eskuak garbitzea,
segurtasun-distantzia mantentzea eta maskara erabiltzea.

8. GAIXOTASUNAREN SUSMOA

COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikaslak ez dira eskolara
bertaratuko.
Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID-19a diagnostikatu zaielako isolatuta dauden
guztiak, ez eta COVID-19aren sintomak agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen
lagunen batekin harreman estuan egon delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro
ere.Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo
tutoreek horren berri emango diete eskolako agintariei eta seme edo alaba etxean
mantendu beharko dute.
Gaitzaren sintomak antzemanez gero (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna…),
eskolak seme-alaba jasotzea eskatuko dio familiari denean. Familiak osasun-zentrora
deitu beharko du eta bertan aztertuko da ikaslearen egoera. Balorazioa izan arte,
pertsona hori isolatuta mantenduko da.

Haur Covid-19n positibo emanez gero, kontaktutzat hartuko da gainerako ikasgela edo
taldea, haurrak zaintzeko edo hezteko ingurunean, eta etxeko berrogeialdia egin
beharko du 14 egunez, azken kontaktua izan den egunetik zenbatzen hasita. Osasun
Sailaren SARS-Cov koronabirusa zaintzeko protokoloari jarraituko zaio
https://www.euskadi.eus/covid-19-koronabirus-berriaren-protokoloak/web01-a2korona/eu/

. SARATXAGA

Ikaslea gaixorik dagoela susmatzen bada, eraikin gorriko beheko soilairuan dagoen
tutoretza txikira eraman eta isolatuko da. Osasun-taldeari jakinaraziko zaio.
Ikasgela aireztatuko da.
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ANDRAMARI
Ikaslea gaixorik dagoela susmatzen bada, Gurasoguneko gelara eraman eta isolatuko
da. Osasun-taldeari jakinaraziko zaio.
Ikasgela aireztatuko da.
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