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DBH 
•

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza  lau urte irauten du, 12 
urteetatik 16 urteetara.  Derrigorrezkoa eta doanekoa, eta 
Lehen Hezkuntzarekin batera, Oinarrizko Hezkuntza osatzen 
du.

• Datorren ikasturtean LOMCE legea DBH osoan indarrean 
egongo delakoan ari gara.

• Momentuz ez dago jakiterik zer gertatuko den lege horren 
hainbat punturekin.



• DBH lau maila eta  bi ziklotan antolatzen da: 1. zikloa (1.,2., 
3.) eta 2. zikloa (4.)

•

• DBH etapan behin baino ezin da kurtsoa errepikatu.  Kasu 
berezitan bigarren aldiz kurtsoa errepikatzea posiblea da eta 
laugarren mailaren kasuan bi aldiz errepika daiteken aurretik 
inoiz ez errepikatu baldin bada.

•

• Ikasleak 18 urte bete arte egon daitezke Instiutuan.



OBJETIVOS / HELBURUAK
•

•

•

• . Kulturaren  arlo guztien  oinarrizko elementuak bereganatzea .

  .     Ikasteko eta lan egiteko ohitura  hartu eta sendotzea.

  .     Geroko ikasketan  sartzeko eta lanean hasteko prestatzea.

  .   Herritar gisa dituzten eskubide eta betebeharrak baliatzen 
  irakastea.



IDEI GARRANTZITSU BATZUK

•  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan arreta berezia emanen 
zaio ikasleen hezkuntza eta lanbide arloko orientazioari.

•  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza irakasgai desberdinetan 
antolatzen da: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren 
ikasturtea orientaziorako izanen da, bai derrigorrezkoen 
ondoko ikasketetarako, bai lan bizitzan sartzeko.

•  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza antolatzeko printzipioak 
honako hauek dira: hezkuntza komuna eta ikasleen 
aniztasunari arreta ematea.



D EREDUKO 1. mailako ikasgaiak 
• Euskal Hizkuntza eta Literatura- 3 ordu

• Atzerriko Hizkuntza- 3 ordu

• Gaztelania, hizkuntza eta Literatura – 3 ordu

• Matematikak- 4 ordu

• Natur Zientziak- 3 ordu

• Gizarte Zientziak- 3 ordu

• Musika- 2 ordu

• Teknologia- 2 ordu

• Gorputz Heziketa – 2 ordu

• Erlijioa/Balore Etikoak- 2 ordu

• Hautazko irakasgaia- 2 ordu

• Tutoretza –  ordu 1



 A-G ereduan 1. mailako irakasgaiak
• Atzerriko hizkuntza- 3 ordu

• Gaztalania, hizkuntza eta literatura– 4 ordu

• Matematiakak- 4 ordu

• Natura Zientziak- 3 ordu

• Gizarte Zientziak- 3 ordu

• Musika- 3  ordu

• Teknologia- 2 ordu

• Gorputz Heziketa– 2 ordu

• Erlijioa, Balore Etikoak- 2 ordu

• Hautazko irakasgaia-  3 ordu

• Taldeko tutoretza–   ordu 1 



LEHEN HEZKUNTZAREKIN 
ALDERATUTA DESBERDINTASUNAK
• Irakasle gehiago.

• Tutoreak ordu gutxiago izango ditu bere tutoretza 
taldearekin. 

• Ikasleek lan autonomia eta erantzukizun  handiagoa hartu 
behar dute.

• Etxean lan handiagoa egin behar dute. 

• Gurasoen zeregina ez da seme-alaben etxerako lana egitea.

• Hautazko irakasgaia.



Institutua

- Institutu honetan DBH baino ez da ikasiko.

-

- A-G eta D hizkuntz ereduko ikasleak izanen dira.  AG 
ereduan, ikasketa elebidunak  egingo dituzten ikasleak 
egonen dira, Ingelesa hizkuntzaz gain, beste bi irakasgai 
gehiago ingelesaz ere ikasiko dituztelarik. 

-



 2016-2017 Ikasturtea
•

• Gutxi gora behera 520 ikasle izango ditugu.

•

• Maila eta hizkuntz ereduen araberako taldeen banaketa 
honakoa izango da:

 Hizk. Ered 1. maila 2. maila 3. maila 4. Maila

A-G 3 3 2 1

D 3-4 4 4 2-3



IKASTETXEKO LANGILEAK

• 50-55 irakasle artean, batzuk beste ikastetxe batekin ibiltari ibili eta 
beste batzuk lanaldi murriztuarekin.

•

• Zuzendaritza taldea zuzendaria, zuzendari ordea, ikasketa burua eta 
idazkariak osatuko dute.  

•

• Orientazioaren zerbitzua: Orientatzailearekin hitz egiteko eskaera 
idatzia egin beharko da tutorearen bitartez.

•

• Irakasle ez diren langileen artean 2 atezain, bulegaria, garbiketa 
langileak  eta mantenimenduko langilea izanen ditugu.



INSTALAZIOAK
•  Bulegoak eta instalazioen gelak

•  24Gela arruntak

•  Dibertsifikazio Kurrikularreko gelak

• 6 Banaketa Gelak

• Gurasoen elkarteentzako gela

• Gimnasioa eta aldagelak

• Irakasleen gela eta 7 Mintegi

• Liburutegia

• 2  Teknologia gela

• 2 informatika gela



INSTALAZIOAK

2 Plastika gela 

Biologia laborategia

Fisika eta Kimika laborategi 1

2  Musika gela  

Patio estalia

Estalkia



HAUTAZKO  IRAKASGAIAK
• Honek bi ordu hartuko ditu D ereduan eta 3 A-G ereduan.

• Hauek eskainiko dira:

–  Plastika **

– Mintza Tailerra **

– Kultura Klasikoa

– Jarduera ekintzaile eta enpresa hastapena 

– Atzerriko bigarren Hizkuntza: Alemana eta Frantsesa.

• Bakoitzaren ezaugarriak eta hautaketa egiteko prozesua.

• Ezin da ziurtatu familiek egingo duten hautaketa gauzatuko dela.

• Familiak aukeraketa egitean seme-alabaren egoera eta ezaugarriak 
hartu behar ditu kontutan.



ERLIJIOA / BALORE ETIKOAK 

• Familiek bi irakasgai hauetariko bat hautatu behar dute:

– Erlijio Katolikoa

– Balore Etikoak

   



INSTITUTUAREN FUNTZIONAMENDUARI 
BURUZKO ARGIBIDEAK

•

• IRAKASLEEN KOORDINAZIOA:

• Mintegiak

• Maila eta taldeko irakasleen koordinazioa

• KPB

• Klaustroa

•

• PROGRAMAZIOEI BURUZKO ARGIBIDEAK:

• Ikasturte hasieran ikasleek irakasgai bakoitzeko aurkezpen orri 
bana jasoko du.

•



INSTITUTUAREN FUNTZIONAMENDUARI 
BURUZKO ARGIBIDEAK

TUTORETZA PLANA

Familekiko ikasturte hasierako bilera orokorra

Tutorea eta familiekiko banako bilerak: gutxienez bi ikasturtean zehar, 
lehenengoa Gabonak baino lehen.

Ikasleekiko banako bilerak eta jarraipena.

Tutoretza saioaren planifikazioa

 



• ANIZTASUNARI AURRE EGITEKO PLANA
– 6. mailako tutoreekiko bilerak. 

– Ikasleeen  beharreei erantzuna eman.

– Banaketak, talde handia eta talde txikia.

• JARDUERA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ 
KANPOKOAK
– Egun bateko txangoak eta bisitak.

– Egun batzuetako irteerak.

•



ELKARBIZITZA

 Elkarrekiko errespetua, guztien eskubideak.

Ikasgelako lan giroa errespetatzearen garrantzia.

Irakasleen autoritatea  errespetatu eta bere lana baldintza 
egokitan gauzatzeko  errespetua.

 IKASTETXEKO HEZKUNTZA  ETA ELKARBIZITZAREN

 PROIEKTUAK



FAMILIA ETA INSTITUTUA

• Oso garrantzitsua da familien laguntza guk gure lana modu 
egokian bidera dezagun.

• Familiek seme-alabaren jarraipena egin behar dute eta 
tutorearekin harremanetan egon behar dute.

• Arazo baten berri izan bezain laster  galdetu edo/eta  informatu 
tutorea edo   zuzandaritza.

• Ikasleen ez etortzeak justifikatu hiru egunen buruan.

• Ikaslea Institututik atera behar baldin bada bere bila joango dira.  

• Jarraitu ikasleen jarrerak, lana, azterketak, ebaluazioa eta etxerako 
lana.

• Familien parte hartzeraren inportantzia, AMYPA ALAI.



AURREIZKRIPZIOA ETA MATRIKULAZIOA

•

• Izena emateko epea:  apirilak ?
• Matrikulazioa ekainaren ?
•

•



MILA ESKER ZUEN 
ARRETAGATIK

MUCHAS GRACIAS POR 
LA ATENCIÓN
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