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AGURRA 

 
 
 
 
 

 Agur bero bat denontzat ikasturte berri honetan.  Gure institutua hazten 
jarraitzen du eta ikasturte honetan 500 ikasle inguruan izanen ditugu.   Beraz 
iaz aipatzen genituen institutuaren aldaketak  gero eta nabariagoak egiten ari 
direla.   Gero eta zailagoa zaigu ikasle guztiak ezagutzea eta ikasle kopuru 
handiak erronka berriak suposatu dizkigu institutuaren eguneroko kudeaketan. 
 
 Laugarren ikasturte honetan orain arte egindakoa finkatu eta egindako 
akatsak zuzentzeko momentua da.  Ez dugu ahaztu behar, aurreko ikasturtean 
lehenengo aldiz, ikasle batzuk gure institututik atera direla DBH bukatuta eta 
horiek oraingo institutuan ematen dituzten emaitzek jakin araziko digu nolako 
lana egiten ari garen.  Beste aldetik, aurten lehenengo aldiz AG ereduko ikasle 
batzuk bi irakasgai  ingeleraz ikasiko dituzte, atal eleanitzari hasiera emanez.   
Hau izango da hurrengo urteetan jarraitu beharko dugu eskaintza.  Beste 
aldetik ez dugu ahaztu behar, ikasturte honetan eta lehenengo aldiz, orain arte 
irailean egiten ziren ez ohiko deialdiaren azterketak ekainaren 19 eta 20an 
egingo direla. 
 
 Aurten helburu berriak jarri dizkiogu gure buruari, beste batzuen artean 
eskolako jazarpenari aurre egiteko iaz egindako proiektua martxan jartzea.  
Honi gehitu nahi diogu gure geletan hezkidetza lantzea. Zentzu berean hainbat 
jarduera antolatuko ditugu D ereduko  ikasleen euskara erabilera bultzatzeko. 
 
 Beste aldetik ez dugu ahaztu behar bederatzi ikasleak  momentu 
honetan bere ikasketak Frantzian egiten ari direla.  Zazpi ikasturte osoa 
emango dute eta bi zortzi asteko trukea egiten ari direla.  Truke hauek eta 
Alemaniako beste institutu bateko ikasleekin egiten ari garena  elkartuta, argi 
markatzen dute indartu nahi dugun lan ildoa.   
 
 
 Osotara  59 irakasle gaude  behin betiko irakasle geroz eta gehiago 
direlarik.   
 
 Institutuaren funtzionamendurako eta etorkizunean hartu beharreko 
erabakiak hartzeko lege orokorreko behin behinekotasunak  ziurtasunik gabeko 
egoera suposatzen du eta ikasturte honetan honen jarraipena egin beharko 
dugu hurrengo ikasturtea prestatu ahal izateko.    
 
  
 Besterik gabe, hartu gure agurra eta gogoratu beti prest izango 
gaituzuela zuen galderak erantzun eta proposamenak jasotzeko 
 
 

Mila esker 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jose Lizarbe 
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IKASTETXEARI BURUZKO DATUAK. 

Izena: Iñaki Ochoa de Olza D.B.H.I. 
Helbidea: Odol Emaileen etorbide 17 . 
Posta Barrutia: 31015 Iruñea 
Telefonoa: 848 43 00 01 
fax. 848 43 00 13. 

E mail: iesoioo@educacion.navarra.es 

ZUZENDARITZA TALDEA :  
Jose Lizarbe (Zuzendaria). 
Inma Prats (Zuzendariordea) 
Juan Alonso (Ikasketa burua). 
Antonio Peragón (Jefe de estudios) 
Ivan Catalina (Idazkaria) 

 
IRAKASLE EZ DIREN LANGILEAK: 

Atezainak: 

Haritz Garbisu. 
Mª Ines Escribano 

Administratiboa: 

Arantxa Zabaleta 
Sein Argarate, Blanca Esther   

    
     Garbitzaileak 
        Matilde Macías 
        Araceli Sanz 
        Encarna Carrasco 

       Pilar Lanas 
     Zaintzailea 
 
        Raquel Martinez  Izcara  

 
 
     Mantentze langilea 
        Iñaki Muñoz 

 Zentroak 8etatik 15ak arte irekita jarraitzen du. 

 Publikoari irekita bulegoaren  ordutegia: 8,30etatik 13ak arte. 
 

Ikasleen datuak 

 
Ikasleak osotara:        501 
A- G ereduan:    1º ESO:     55 ikasle hiru taldetan 
     2º ESO:     82 ikasle bost taldetan (UCE eta PMAR) 
     3º ESO:     36 ikasle bi taldetan 
     4º ESO:       7 ikasle talde bakar batean 
 
D ereduan:     DBH 1. mailan:    96 ikasle  lau taldetan 
     DBH 2. mailan:    85 ikasle lau taldetan 
     DBH 3. mailan:    81 ikasle lau taldetan 
     DBH 4. mailan:    59 ikasle hiru taldetan 
 
Ikasleen jatorria:          Gehiengoa Antsoaindik eta Iruñetik 

         

mailto:iesoioo@educacion.navarra.es
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Eskola Kontseilua 

 
Momentu honetan hauek dira eskola Kontseiluko kideak: 
  

Z           Zuzendaritza taldea 
Jose Lizarbe (Zuzendaria) 

Juan Alonso (Ikasketa burua). 

Inma Prats (subdirectora) 

Antonio Peragón (jefe de estudios) 

          Ivan Catalina (Idazkaria) 

Irakasleria: 
Ainhoa Udave 

Maddi Amatriain 

    Gurasoak 

   Mª Beatriz Cobo 

   Montserrat Jiménez 

 

   Gurasoen Elkartea: 

         Fernando Mendibil (AMYPALAI) 

          

Ikasleria: 

Julen López 

Iker Oroz 

Hamza Triki 

   Irakasle ez den kidea 
 
    Matilde Macías 

Udaleko  ordezkaria 
 

Armando Cuenca 

  

Gurasoen Elkartea 

 
AMYPA ALAY izena duen Gurasoen Elkartea zuek laguntzeko eta zuen 
zalantzak argitzeko prest duzue.    Elkarte hau institutuaren funtzionamenduan 
gurasoen parte hartzea bideratzeko tresna duzue.   Baina ez bakarrik hori, zuen 
seme-alaben heziketan interesgarriak izan daitezkeen ikastaroak, hitzaldiak eta 
eskolaz kanpoko jarduerak antolatzeko planak dituzte. 
Edozein kasuan, bere helburuak lortu eta aberasteko guztion parte hartzea 
aberasgarria da eta maila berean eskertzekoa ere . Beraiekin harremanetan 
jartzeko e-maila duzue:  iesochoa-amypalai@educacion.navarra.es  
 

IKASTETXEKO ZERBITZU ETA INSTALAZIOAK 

 

Orientazio Zerbitzua 

 Gure ikastetxeak Orientazio zerbitzu bat du.   Ikasturte honetan lanaldi 
osoa duen orientatzaileaz gain, badugu  bera laguntzeko 5 orduko lanaldia 
egiten duen bigarren orientatzailea.    
 Orientatzaileek  tutoreekin  eta gaineko irakasleekin  koordinazioan 
egiten dute lan eta ikasleekin zein familiekin banako lan saioak egiten dituzte. 
Orientatzailearekin hitz egiteko beharrezkoa da eskaera tutorearen bitartez 
egitea. 
  
Ikastetxeko instalazioak  
 

 Aurten lehenengo aldiz institutuko ikasgela guztiak erabiliko ditugu.   
Gure uste apalean, gelak ongi hornituta daude ikasleen ikaste prozesua behar 
bezala laguntzeko.  Hirugarren eta laugarren mailetako ikasleek Gorputz 
Heziketako eskolak Antsoaingo Udalak utzitako instalazioetan emango dituzte. 
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Taldeko Eskola ordutegia eta irakasleak 

 
Taldea:  
Tutorea:     Gurasoak hartzeko eguna eta ordua: 
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  HAUTAZKO IRAKASGAIAK 
 A ETA G EREDUAK D EREDUA 

1. Frantsesa  
Euskara 

Plastika Tailerra 

Frantsesa  
Ahozko Euskara Tailerra 

 Plastika Tailerra 
 Alemana  

2. Euskara  
Frantsesa  

Musika Tailerra 
Matematika tailerra 

 Frantsesa  
Alemanera  

Musika Tailerra 
Matematika Tailerra 

 
3. 
 

Euskara  
Frantsesa  

Energia Berriztagarriak  
Alemana 

Energia Berriztagarriak 
 Frantsesa  
Alemana  

Laborategiko praktikak 
 
 
 
 

4. 

Ibilbide Humanistikoa 
Frantsesa 
Euskara 
Musika 

IKT 

Ibilbide Zientifikoa 
Ibilbide Humanistikoa 

Ikasketa Aplikatuetako ibilbidea 
Alemana 
Frantsesa 

Musika 
IKT 

 
Tutorea ez diren irakasleekin hitz egiteko tutorearen bitartez bilera eska 
dezakezue bete beharrekoa protokoloa jarraituz. 

 

EBALUAKETA SAIOEN EGUTEGIA 
 

 Ebaluazio saioa Nota orrien banaketa 

1. EBALUAZIOA Azaroak 28  eta 30 Abenduak  2 

2. EBALUAZIOA Martxoak 20 eta 21 Martxoak 24 

3. EB. / AZKEN EB. Ekainak 5,6 Ekainak 7 
EZ OHIKO DEIALDIA  Ekainak 21 EKAINAK 23 eta 26 

 
 Ekaineko ez  ohiko deialdia egin ondoren nota orria tutoreak familiari 
banako bilera batean eskutan emango dio, aurretik zehaztutako egun eta 
orduan.  Han informatuko dio ikaslearen bilakaeraz. 
    
 

JARDUERA OSAGARRIAK ETA ESKOLAZ KANPOKOAK 

 
Momentu honetan ez dugu zehazterik zeintzuk izango diren ikastetxean 
ikasturte honetan programatuko diren jarduera guztiaz.   Momentu honetan 
ziurta dezakegu Gabonak aurreko jarduera bereziak abenduaren 22an egingo 
ditugula, inauteriak otsailaren 24an et Iñaki Ochoa de Olzaren ekainaren 16an.  
Honetaz gain 4. Mailako ikasleek apirilean ikas bidaia izango dutela eta aurten 
lehenengo aldiz Paderborn hiriko institutu bateko ikasleekin trukea antolatu 
dugula. 
 

GURE IKASLEEN HEZKUNTZARI BURUZKO IDEI BATZUK 

 
 D.B.H. Derrigorrezko Hezkuntzaren azken etapa da eta bere helburua 
pertsonaren gaitasun  guztiak (fisikoak, intelektualak,  afektiboak eta 
gizartekoak)  garatzea da. 
 Kulturaren transmisioa eta pertsonalitatearen formazioarekin lotuta 
dauden  oinarrizko helburu komunak lortzen saiatzen da. 
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 Formazio horrek autonomia, erantzukizun, parte hartzea eta 
elkartasunezko  ohiturak  garatzea eskatzen du.   Bide batez, ahalegina eta  
norberaren jarrera eta taldean duena ere kontutan hartzen da.    
 Etapa honen beste ezaugarri bat da, derrigorrezkoa izateaz gain,  
ikasleek dituzten gaitasun eta interes desberdinei  egokitzen dela  aniztasunari 
aurre egiteko neurriak hartuta..   Honakoak dira ohiko neurri horiek: 

- Hautazko  irakasgaiak  
- Antolaketaren inguruko neurriak: banaketak, bi irakasle batera gela 

berean, PT irakaslea. 
- Neurri kurrikularak: Egokitzapen kurrikularak,  zikloan beste urte bat 

gehiago ematea, .... 
Formazio akademikoaz gain, gure ikastetxearen helburu nagusia  

pertsonak garatzea da. 
 Irakasgai zein irakasle guztiekin garatzen den lan honek tutoretza lanean 
garrantzi handiagoa bereganatzen du: asteroko tutoretza saioan (taldeko 
egoera eta arazoak bideratu, zeharkako gaiak, baloreak, orientazioa, gaitasun 
sozialak, eta abar) eta tutoreak bai ikasleekin baita familiekin dituen banako 
elkarrizketetan.  

ARAUAK 

      
Institutuaren Bizikidetzaren Plana institutuaren lehenengo urtean onartu 

ondoren eta familia guztiei helarazi ondoren, aurten bere aplikazioarekin 
jarraituko dugu.  Ikasturte bukaeran horren azterketa eta balorazioa egin 
beharko dugu, beharrezkoak irudi dakizkigukeen aldaketak egin ahal izateko. 
Arauen laburpena: 
 

- Ikastorduetan eskolatik atera ahal izateko, senide batek etorriko 
beharko du ikaslea laguntzera eta bide batez atetzaintzan dagoen koadernoan 
sinatu beharko du. 

- Familiak beren seme alaben ez etortzeak ikasleen agendan bertan 
horretarako dauden orrietan justifikatu beharko ditu klasera itzuli eta 72 orduko 
epearen barruan.  Ez etortzeak  orduko zenbatuko dira. Egunero 8,45etan 
kontrolatuko dira ez etortzeak, eta kasuan kasu ikaslearen etxera deituko da 
telefonoz ez etortzearen arrazoiak galdetzeko. 

- Egiaztagiriak tutoreari erakutsiko zaizkio, bera baita ez etortzeak 
justifikatutzat emango dituena.    

- Azterketa egunean etortzen ez den ikaslearen  gurasoek, justifikazio 
idatzia egiteaz gain, egun  bertan telefonoz deituko dio azterketaren irakasleari 
ez etortzearen berri emateko.   Azterketa ikaslea itzultzen den hurrengo bi 
eskoletan egingo da, baina familiak egin behar dituen bi justifikazio horiek 
egiten ez baditu, azterketaren nota ez da kontutan hartuko eta azterketa egin ez 
balu bezala  jokatuko da. 

- Irakasleek antolatzen dituzten egun bakarreko edo goizeko ateraldiak 
hezkuntza eginkizunak dira eta hasieran ikasle guztiak joango dira.  Ateraldi 
horretan parte hartzen duten irakasleek erabaki ahal izango dute lan jarrera edo 
orokorrean jarrera dela eta, ikasle batzuk ez joatea.   Egun horretan institutuan 
azaltzen ez direnek ez etortze hori justifikatu beharko dute. 

- Familiei eskatzen diegu haien seme alabek egokiak ez diren objektuak 
(eskuko telefonoak, jostailuak, ...) Institutura ekar ez ditzaten ardura har 
dezaten.  

- Familien ardura ez da beren seme alaben etxerako lana egitea, horien 
egin ditzaten baldintzak jarri eta egiten dituztela kontrolatzea baizik. 
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- Bide beretik eta elkarbizitzaren arazoak sortzen direnean, familiekin 
harreman zuzena eta berehalakoa izango dugu, hartu behar dugun hezkuntza 
neurria lehen bait lehen hartzeko helburuarekin.  
 - Denok ahalegindu behar dugu materiala, instalazioak eta altzariak 
modu egokian erabiltzen.   Badakigu horien guztien erabilera normalak ere 
narriadura dakarrela.  Baina, kalteak modu ez egokian erabiltzeagatik edo 
nahita egindakoak baldin badira, horren erantzuleek sortutako kalteak ordaindu 
beharko dituzte.  Gainera, horrek ez du baztertuko beste hezkuntza neurriak  
aplikatzea.   
 

IKASTETXEAREN  AURTENGO HELBURUAK 

 
Ikasturte honetan honako helburu planteatzen ditugu: 
 

- Gure ikasgeletan hezkidetza gaia sartu eta lan egin. 
- Eskola Jazarpenaren aurkako protokoloa martxan jartzea. 
- Euskararen erabilera hobetu eta indartzeko programa bat aurrera 

eraman.  
 


