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1.- AURKEZPENA
1.1.- Ikastetxearen deskribapen fisikoa eta aipamen historikoa.
Inguru sozio-kultural eta ekonomikoaren kontestualizazioa.
Goierri eskualdea Gipuzkoa barnealdeko eskualde txiki bat da. Itsasertzetik eta hiriburu
duen Donostiatik 40-45 kilometrora dago. Gipuzkoa probintziaren bihotzean dago eta 271,3
kilometro karratuko hedadura du.
Goierri eskualdea 18 udalerrik osatzen dute (Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria,
Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura,
Zaldibia, Zegama eta Zerain) eta 43.000 biztanle inguru ditu.
Udalerrien egiturari dagokionez, bi eremu bereiz ditzakegu: "urbanoa", 5.000 biztanle
baino gehiago dituzten hiru udalek osatzen dute (Beasainek, 13.000 biztanlerekin; Ordiziak, ia
10.000rekin eta Lazkaok 5.000rekin) eta ia bata bestearen ondoko hiria osatuz; eta bigarren
esparrua “landakoa” da, gainerako 15 udalerriek osatzen dutena. Hiri-guneak gutxi gora-behera
28.000 biztanle biltzen ditu eta biztanle-dentsitate handia du; gainerako udalen artean 14.000
biztanle dituzte, landa-izaera argia dute eta biztanle-dentsitate txikiagoa.
Hiria-landa kontrajartzeak abantailak dakartza garapen-jarduerak planteatzean errealitate
honek eskaintzen duen dibertsifikazio-aukeraren ondorioz, nahiz eta, halaber, barne-orekak
bilatzera behartzen duen, kontuan hartu behar baita askotan udalerri handien interesak ez
datozela bat udalerri txikien interesekin.

Azken urte hauetan, beste lurralde batzuetatik familia berri ugari etorri dira: Magrebetik,
Errumaniatik, Pakistandik, Hego eta Ertamerikatik… Hauen hezkuntza beharrei eta hizkuntza
gabeziari arreta osoa jarri behar die gure gizarteak.
Hizkuntzaren egoerari dagokionez, nahiko inguru euskalduna dela aipa daiteke. Goierri,
Euskadiko bailaren artean, euskal hiztun gehien dituzten bailaren artean kokatzen da. Eskualde
guztiko datuak hartuz, euskararen ezagutza %74ingurukoa da. Herri txikienetan portzentajea
%95era hurbiltzen da eta herri industrializatu eta handienetan portzentajea dezente jaisten da.
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Iturria: EUSTAT. V. Inkesta soziolinguistikoa. 2011

Jarduera ekonomikoa batez ere industrian oinarritzen da. Gaur egun biztanleria
aktiboaren %50 inguruk industriaren sektorean dihardute eta %46k zerbitzuen sektorean.
Nekazaritza-abeltzaintza hondar-sektorea da eta biztanleria aktiboaren %3-4 biltzen du gutxi
gora-behera.
Industriaren sektoreari dagokionez, zehaztu behar da sektorea metal-mekanikoa dela eta
enpleguaren %78 100 langiletik gorako 10 enpresatan pilatzen dela. Enpresarik gehienak pyme
txikiak dira, mikroenpresak dei genitzakeenak. Laburbilduz, lana eta jarduera nabarmen pilatuta
daude gure errealitatean.
Horrela, 12 dira 100 langile baino gehiagoz osaturiko enpresak eta nabarmentzekoa da
euren nazioarteko presentzia: CAF, IRIZAR, ORKLI, INDAR, ARCELOR, AMPO-POYAM, ESTANDA,
JASO EQUIPOS DE OBRA, TALLERES JASO, GUERRA HNOS., EREDU eta EDERFIL. Konkretuki zenbait
ezagunak dira euren produktuagatik eta besteek, aldiz, produktua baino gehiago gailentasuna
dute azpimarragarri.
CAFen jarduera da guztiaren gainetik gailentzen dena, euren ekoizpen eta langile kopurua
dela eta. Modu berean, kooperatiben garrantzia azpimarragarria da IRIZAR, ORKLI eta AMPOPOYAM bezalako enpresen eskutik batez ere.
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Azken urte hauetan enpresa hauek guztiek atzerrian saltzen dute euren produktuaren zati
handia. Horren ondorioz, gure bailaran, arlo desberdinetako profesionalak eta goi-tituludunak
behar dira eta geroz eta garrantzitsuagoa izango da atzerriko hizkuntzak, bereziki ingelesa, ongi
ezagutzea. Hau guztia, bereziki zainduko da orientazio prozesuetan.
BEASAIN BHI, Beasainen kokaturik dagoen ikastetxe publikoa da, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntza, Batxilergoa eta ZIG gela eskaintzen ditu. Batxilergoen kasuan, gure bailaran batxilergo
guztiak eskaintzen dituen bakarra da. Gure ikastetxeak, jatorri sozio-ekonomiko eta linguistiko
desberdinak dituzten ikasleak biltzen ditu; eta honek, elkarbizitza tolerante eta errespetutsua
bermatzera eraman behar gaitu. Eskola-mapa kontuan hartuz, inguru nahiko zabala hartzen du:
Beasain, Ataun, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Idiazabal, Lazkao, Mutiloa, Olaberria, Ormaiztegi, Segura,
Zegama, Zerain. Batxilergo artistikoari dagokionean, Bilabonatik Legazpirainoko esparrua hartzen
du.
Aurrera begira eskaintza akademikoa zabaltzeko asmo sendoa duen ikastetxea da; DBHn
eta Batxilergoetan, gure ingurune zabalaren beharrizan aldakorrei erantzun nahi baitiegu. Arlo
honetan, gizarte, ekonomia eta beste hainbat alorretako agenteekin harreman zuzenak izateko
borondatea adierazten dugu. Beste batzuk ahantzi gabe, inguruko ikastetxeekin harreman estuak
izateko nahia azpimarratu nahi dugu; besteak beste, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeekin, bi
etapak koordinatzea ezinbestekotzat jotzen baitugu.
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Historia laburra
Beasaingo institutua 1968an hasi zen bere zerbitzua eskaintzen Goierri bailarari. Urte bete
lehenago, akademia antzera antolatua, gerora Alkartasuna Lizeoa izango zena, abiatua zen. Garai
hartan, Oinarrizko eta Goi Mailako batxilergoa eskaintzen ziren eta geroxeago, hauekin batera,
Unibertsitatera Bideratzeko Ikasturtea (UBI-COU). Lehen urte haietan, irakasle aldaketa handiak
ematen ziren institutuetan eta gehienak kanpokoak izan ohi ziren, hauetako asko nafarrak.

1983-84 ikasturtean D ereduaren ezarpena egin zen.
1993-94 ikasturtetik aurrera, LOGSE legearekin batera, aldakuntza nabarmenak ezagutuko ditu
institutuak. Hauen artean, aipagarrienak ondokoak dira:
 Bigarren Hezkuntza osoa berrantolatu zen, bi etapa sortuz: DBH eta Batxilergoak.
 DBH eskaintzeko LOINAZPE BHI sortu zen.
 Hasiera batean, LOGSEk ematen zituen batxilergo aukeretatik, ezarpen aurreratua egin zen
95-96 ikasturtean, bi eskaini zituelarik Txindoki-Alkartasuna institutuak:
o Osasun eta Natur Zientzien batxilergoa
o Giza eta Gizarte Zientzien batxilergoa
 1996-97 ikasturtean Batxilergo Teknologikoa ezarri zen.
 2001-02 ikasturtean Batxilergo Artistikoa, modu honetara batxilergo guztien eskaintza
eginaz.
1997-98 Txindoki institutuak eta Alkartasuna Lizeoak, azken hau publifikatu ondoren, bat egin
zuten TXINDOKI-ALKARTASUNA BHI sortuz, bailaran batxilergo eskaintza zabala eman asmoz.
Bide batez, Alkartasuna BHI sortu zen, Loinazpe BHIrekin batera DBHko ikasketak eskainiko
zituena.
Urte honetan bertan, Goi Mailako Lanbide Heziketaren eskaintza ematen hasten da:
 1997-98, Ingurumen Kimika
 1999-00, Informatika Sistemen Administrazioa
2002ko urtarrilean ISO 14001 ziurtagiria, ingurumen kudeaketa sistemarena, AENORek
emana, lortzen du Txindoki egoitzak.
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2003-04 ikasturtean, ekainean, SGC sistema (irakaskuntza-ikaskuntza sisteman kalitatea
ziurtatzen duena) ezartzen da eta 2004ko ekainean sistema honen ziurtagiria lortzen da
Txindokin; geroago Alkartasunan eta Loinazpen lortuko da.
Era berean, 2003-04 ikasturtean Batxilergo eleanitzaren proiektua jartzen da indarrean; une
honetatik aurrera, hainbat ikasgai ingelesez ikas daitezke institutuan.
2006-07 ikasturtean ZIG gela ezartzen da institutuan.
2006ko abenduan, AENOR elkarteak Ingurumen Deklarazioa ontzat ematen du. 2007ko
apirilean EMAS erregistroan sartzea lortzen du Txindoki egoitzak. 2010ean Eskola Iraunkorraren
ziurtagiria lortzen da.
2002-03 ikasturtetik aurrera, Beasaingo ikastetxe publikoek ordura arte mantendu zuten
matrikula-oreka apurtzean, etorkizunari buruzko hausnarketari hasiera ematen zaio.
Bilera eta elkarrizketa ugariren ondoren, 2008ko uztailean Hezkuntza Sailak Beasainen
ikastetxe publiko bakarra sortzeko erabakia hartzen du.
2008-09 ikasturtean, eskola maparen dekretua argitaratu ondoren, ikastetxe berriaren plan
estrategikoaren zirriborroa egiten da.
2010eko maiatzean, HUISek (EHAA, maiatzaren 2koa) Beasaingo hiru institutuak bat egiteko
dekretua argitaratzen du, uztailaren 1etik aurrera BEASAIN BHI sortuz.
2010ean Eskola Jasangarriaren ziurtagiria lortzen du institutuak.
2014an IKT ikastetxe ereduaren maila aurreratua ziurtatu zaigu.

Ikastetxearen emaitza-erreferenteak
Ikastetxearen emaitza-erreferenteak azken bost ikasturteetan lortutakoak dira. Horiek
mantentzeko eta ahal den neurrian hobetzeko ahaleginak egingo dira, betiere kontuan hartuta
ikasleak ikasturtetik ikasturtera aldatzen direla, eta beraiekin batera ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuetan klabeak diren motibazioa eta esfortzua.
Ondokoak dira erreferente horiek:
2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

DBH Kurtsoz promozionatu dutenak

% 93

% 94

% 92

%92

%94

%96

DBHko 4. mailan graduatu titulua

% 97

% 95

% 99

%96

%95

%97

DBHko titulua 4 urtetan lortu dutenak

% 84

% 73

% 84

%83

%84

%82

Batxilergoan jakintzagai guztiak gaindituak

% 83

% 85

% 86

%82

%85

%79

Hautaproba gaindituak/Matrikulatuak Batx. 2an

% 68

% 79

% 80

%81

%81

%74

EGA titulua Batxilergoaren amaieran

% 48

% 52

% 45

%45

%39

%48

% 89

%88

%84

%83

Batxilergo titulua 2 urtetan lortu dutenak

Ikasturte batean emaitzak erreferente horien oso desberdinak badira, aztertu egingo dira bai
horren zergatiak, bai hurrengo ikasturtean egoera normaltzeko har litezkeen neurriak.
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HEZKUNTZA GAITASUNETAN OINARRITUTAKO ikuspegia
Eskolaren helburu nagusia ez da informazioa eta ezagutzak transmititzea, baizik eta
oinarrizko gaitasunen garapena eragitea. Horretarako, ikasleak modu aktiboan ekin behar die
bilaketa prozesuei, ikasketei, esperimentazioari, hausnarketari, ezagutzaren aplikazio eta
komunikazioari. Ezagutzak eguneroko bizitzan gertatzen diren arazoei loturik egon behar du.
Irakaslearen zeregin nagusia, gaitasunen garapenean, ikasleen ikasketaren tutoretza izango da;
hau da, bere ikasketa prozesua diseinatu, antolatu, sustatu, lagundu, ebaluatu eta birbideratu.
Gaitasunak aipatzerakoan, bi motatakoak bereizten dira:
Alde batetik, oinarrizko zehar konpetentziak aipatu behar dira, jakintzagai guztietatik
landu behar diren konpetentzia orokorrak:
1. Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia
Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian
erabiltzea, ganoraz eta egoki komunikatu ahal izateko egoera pertsonal, sozial eta
akademikoetan.

o Ahoz nahiz idatziz komunikatzen jakitea, eta, horretan, txukun, modu autonomoan,
sormenez eta eraginkortasunez aritzea.
o Kritikoki interpretatzea eta ebaluatzea gizarte-hedabideetako mezuak.
o Zereginak diseinatu eta planifikatzean, informazioa kudeatzean, produkzio digitalak
sortzea, elkarlanean aritzean eta besteei emaitzen berri ematean, IKTak modu
egoki, eraginkor eta arduratsuan erabiltzea.
o Euskadiko nahiz mundu osoko errealitate sozio-ekonomikoa kritikoki
interpretatzea, eta norberaren testuinguruan komunikazio-prozesuetan arduraz
eta etikaren zentzuz parte hartzea.
2. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia
Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza
izatea, eta ikasitakoa mobilizatzea eta beste testuinguru eta egoera batzuetara
eramatea, norberaren ikaskuntza modu autonomoan antolatzeko.
o Informazioa bilatzea, aukeratzea eta erregistratzea, zenbait iturri (idatzizkoak,
ahozkoak, ikus-entzunezkoak, digitalak…) erabiliz.
o Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (ulermenean oinarritutako pentsamendua).
o Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa).
o Ideiak sortzea eta aukeratzea (pentsamendu sortzailea).
o Baliabide kognitiboak modu estrategikoan erabiltzea, ikasitakoak beste egoera
batzuetara mobilizatuz eta transferituz.

3. Elkarbizitzarako konpetentzia
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Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasunez parte
hartzea, eta norberari aitortutako eskubideak eta betebeharrak besteri aitortzea,
norberaren zein guztion ongirako.
o Norberaren eta besteen nahiak uztartzea, norberaren sentimendu,pentsamendu
eta irrikak asertibotasunez adieraztea, besteei entzutea eta haien sentimendu,
pentsamendu eta irrikak aintzat hartzea.
o Taldean ikastea eta lan egitea, norberaren erantzukizunak onartuz eta denen artean
erdietsi beharrekoetan elkarlanean arituz.

o Eskola barruko nahiz kanpoko ekimenetan, aktiboki parte hartzea eta lidergoa
onartzea.
o Giza eskubideetan oinarritutako printzipio etikoen arabera jokatzea, eta elkarbizitza
gidatzen duten gizarte-arauak errespetatzea.
o Elkarrizketaren eta negoziazioaren bitartez, gatazkei konponbideren bat aurkitzea.

4. Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia
Ekimena izatea eta ekite-prozesua erabakitasunez eta eraginkortasunez kudeatzea
testuinguru eta egoera pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza ..
o Ideiak eta konponbideak sortzea, eta errealitatea hobetzeko proposamenak egitea.
o Aurrez planifikatutako ekintzak gauzatzea, eta beharrezkoak diren egokitzapenak
egitea.
o Egindakoak ebaluatu eta hobekuntzak egiteko proposamenak egitea.
5. Izaten ikasteko konpetentzia
Bizitzan zehar agertzen diren sentimendu, pentsamendu eta ekintza pertsonalez gogoeta
egitea eta haiek sendotzea edo egokitzea, haien gaineko balorazioaren arabera, bere burua
etengabe hobetuz pertsona osorik errealizatzeko.

o Norberaren
pentsamendua
eta
ikasteko
estilo
kognitiboa
autorregulatzea.
o Norberaren
gorputz
itxura
eta
funtzioak autorregulatzea.
o Norberaren emozioak autorregulatzea.
o Norberaren
jokabide
morala
autorregulatzea.
o Erabakiak hartu eta betebeharrak
betetzeko, norberaren motibazioa eta
nahimena autoerregulatzea.
o Autoestimu errealista izatea.
o Nork bere erabakiak hartu eta
erantzukizunak onartzea.
Bestetik, garatu beharreko diziplina baitako/diziplinarteko oinarrizko konpetentzia
espezifikoak ditugu:
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1. Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia
Hitzezko eta idatzizko testuak egokiro erabiltzea — euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko
hizkuntza batean gutxienez —, bizitzako hainbat alorretako egoeratan, eraginkortasunez
eta hizkuntza-aniztasuna errespetatuz. Literatura-hezkuntza garatzea ere bai, nork bere
burua eta inguruko mundua hobeto ezagutzeko.
2. Matematikarako konpetentzia
Jakintza matematikoa aplikatzea bizitzako premiekin zerikusia duten arazoak
interpretatzeko, deskribatzeko, azaltzeko eta haiei erantzuteko, arloaren berezko
pentsamendu- eta adierazpen-moduak eta tresnak erabilita.
3. Zientziarako konpetentzia
Jakintza eta metodologia zientifikoa modu koherentean, egokian eta zuzenean erabiltzea
sistema eta fenomeno naturalak interpretatzeko, eta aplikazio zientifiko-teknologikorik
esanguratsuenak erabiltzea hainbat testuingurutan, errealitatea ebidentzia zientifikoaren
ikuspegitik ulertzeko, eta bizitzako alor eta egoera guztietan erabakiak arduraz hartzeko.
4. Teknologiarako konpetentzia
Produktu eta sistema teknologikoak zentzuz garatzea eta erabiltzea, jakintza teknikoak eta
beste adar batzuetakoak metodikoki eta eraginkortasunez aplikatuta, egoera
interesgarriak ulertzeko eta konpontzeko eta produktu eta zerbitzu berriak eskaintzeko,
eta emaitzen berri ematea, hobetzeko edo erabakiak arduraz hartzeko prozesuekin
jarraitzeko.
5. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia
Nork bere burua, bere taldea eta bere mundua ulertzea, gizarte-zientzien ezaupideak
eskuratuz, kritikoki interpretatuz eta erabiliz, eta haien prozedurak eta metodologiak
baliatzea, bizitzako ohiko egoeretan modu autonomoan jarduteko, herritar gisa, eta,
hartara, gizarte guztiz demokratiko, solidario eta inklusibo bat garatzen laguntzeko.
6. Arterako konpetentzia
Hainbat kultura- eta arte-adierazpen ulertzea eta kritikoki baloratzea, garai eta erabilera
anitzetakoak, faktore estetikoek pertsonen eta gizarteen bizitzan duten garrantziaz
ohartzeko. Artearen hizkuntzak ezagutzea eta haien kodeak erabiltzea mezu artistikoak
sortzeko eta haien bidez adierazteko eta komunikatzeko, ekimena, irudimena eta
sormena erabiliz.
7. Konpetentzia motorra
Jokabide motor autonomo, osasungarri eta sortzaile baten bitartez ideiak, balioak,
sentimenduak eta emozioak egoki adieraztea bizitzaren esparru, egoera eta jarduera
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guztietan, baita gorputz- eta kirol-jardueretan ere, eta batzuen zein besteen adierazpenak
interpretatzea eta baloratzea.

1.2.- Ikastetxearen dokumentu esanguratsuak.
Ikastetxearen ibilbidea, filosofia eta lana egiteko moduak biltzen dituen dokumentu
nagusia HEZKUNTZA PROIEKTUA da.
Curriculumaren konkrezioa, aldiz, jakintzagai ezberdinetako programazioen bidez egiten
da.
Hezkuntza proiektua kontuan hartuta, zuzendaritza taldeak ZUZENDARITZA PROIEKTUA
aurkezten du; zeinak izendapenak irauten duen eperako helburuak, jarduerak eta ebaluazioa
zehazten baititu.
Hizkuntza trataerari dagokionean, institutuak badu HIZKUNTZA PROIEKTUA. Bertan,
adierazten da Euskara dela irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren hizkuntza nagusia, Gaztelera eta
Literatura eta Ingelesa jakintzagaietan izan ezik. Honez gain, DBHn eta batxilergo eleanitzean,
hainbat jakintzagai ingelesez ematen dira eta emango dira. Alor honetan, ikastetxeak badu
garatua Euskararen Normalkuntza Plangintza. Plangintza honen bidez, gure hizkuntzaren
erabilera soziala ahalik eta gehien hedatu nahi da, hizkuntza "normala" lortu nahi da,
institutuaren harreman guztietarako komunikazio tresna nagusia izan dadin. Bereziki lantzen
diren atalak ondokoak dira:
 Irakaskuntza-ikaskuntza saioak.
 Saio osagarriak: irteerak, kirola, web orria, Intranet-a,...
 Ikastetxeko dokumentuak: dokumentu nagusiak IHP, ICP, AJA, Urteko Plana, Urteko
Memoria; aktak, inprimakiak,...
 Errotulazioa. Paisaia linguistikoa.
 Material eta baliabide ezberdinak.
 Ikastetxeko estamentu ezberdinen artean euskararen ezagutza-erabilera sustatu.
 Euskararen erabilera sustatzeko plangintza.
Hezkuntza proiektuaren konkrezioa antolakuntza eta jarduera ezberdinei dagokienean AJA
da, Antolakuntza eta Jarduera Araudia. Gela barruan, institutuan edota institutuak antolatutako
jardueretan giro egokia eta norberarenganako eta besteenganako errespetua bermatzeko
ELKARBIZITZA PROIEKTUA dago indarrean. Elkarbizitza aldarrikapenaren arabera, ELKARREKIN
BIZITZEN ikastea hezkuntza komunitate honen oinarrizko helburua denez, komunitateko agente
guztien artean sortu daitezkeen arazoen aurrean sentsibilizazioa eta aurreikuspena landuko dira.
Bakean eta errespetuan oinarritutako elkarbizitza sustatu arren, GATAZKA sor daitekeenez,
BITARTEKARIAren irudia (Elkarbizitza batzordeko kideak) indartu eta KONPONKETA bultzako dira,
ERRESPETUa oinarrizko helburua izanik, ERASOA ekidin eta DIZIPLINA ezarriz.
Banakako eta taldekako TUTORETZA ETA ORIENTAZIO PLANA garatua du institutuak.
INGURUMENAri, iraunkortasunari, Eskola Agenda21i dagokionean, institutuak definitua du
bere POLITIKA.
EKONOMI KUDEAKETAri dagokionez, autonomia duen erakundea da; eta honi esker,
kudeaketa modu egokiagoan eta eraginkorragoan egiteko aukera dugu.
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1.3.- Parte hartze eta koordinazio organoak
Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan irakasle eta organoen arteko koordinazioa eta
elkarlana, nagusiki, mintegi barneko eta mintegien arteko koordinazioaren bidez ematen da
Pedagogia Batzordean.
 Arlo bera ematen duten irakasleek Mintegia edo Departamentua osatzen dute. Astean
behin, bi orduz, elkarrekin bildu ahal izateko gunea dute euren ordutegietan.
 Zuzendaritzako ordezkariek eta Mintegi-buruek Pedagogia Batzordea osatzen dute.
Organo honek mintegien arteko koordinazio pedagogikoa eta ikastetxeari buruzko
informazioa bideratzen du.
 Klaustro nahiz Eskola Kontseiluan eman beharreko azalpenak eta organo horiek
erabakitzeko gaiak Pedagogia Batzordetik bideratzen dira.

Eskola
Kontseilua

Klaustroa

Zuzendaritza
taldea

Mintegia

Batzorde
Pedagog.
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1.4.- Zuzendaritza eta ardura organigrama.
Eskola komunitatea (ikasle, guraso, irakasle, langile ez-irakasle eta ingurua) osatzen dugun
guztion ardura da HEZKUNTZA, elkarlanean, ekipoan egin beharreko lana. Hala ere, badira
norbanako zuzendaritza-karguak eta bestelako ardurak.

14

1.5.- Irudi korporatiboa eta Kudeaketa tresna nagusiak.
Institutuak badu bere irudi korporatiboa biltzen duen dokumentua egina. Honetan,
besteak beste, logotipoa eta ikastetxean erabiltzen diren dokumentu, orri, kartazal, irakaslekoaderno, ... ereduak biltzen dira.
Bestalde, Interneten zintzilikaturik dugu gure WEB orria, http://www.beasainip.net ;
bertan biltzen da institutuari buruzko informazio osoa eta bere eginkizuna ikastetxearen leiho
izatea da, institutua gizarte osoari zabaltzea.

Ikastetxe barneko informazioa kudeatzeko INTRANETa dugu antolatua. Tresna honen bidez
ikastetxearen kudeaketarako informazioa biltzeaz gain, mintegiek eta irakasle bakoitzak euren
lanerako karpetak dituzte.
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2.- IKASTETXEAREN ZEREGINA, HELBURUAK, ILDO
ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAK.
2.1.- IKASTETXEAREN ZEREGINA.
Ikasle guztien eta ikasle bakoitzaren izaera eta egoera kontuan hartuta, heziketa osoa
eskainiz, pertsona bezala gizarteko erronkei era zintzoan eta arduratsuan aurre
egiteko gazte sortzaileak eta sustatzaileak prestatzea, herritar askeak eta zoriontsuak
izan daitezen. Horretarako, ezinbestekotzat ditugu: Hezkuntza komunitate osoaren
parte hartzea, elkarlana eta komunikazioa zaintzea; Beasain eta Beasain aldeko
ikastetxeekin elkarlana koordinazioa eta komunikazioa sendotzea eta eragile
ezberdinekin harremanak bultzatzea; eta arlo pedagogikoan, antolakuntzan eta
kudeaketan etengabeko hobekuntza sistemak ezartzea, autonomia handiagoa
geureganatuz eta garatuz. Hau guztia ahalbidetzeko, irakasleen etengabeko formazioa
sustatu behar da, lan giro egokia bermatuz.
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2.2.- IKASTETXEAREN HELBURUAK, ILDO ESTRATEGIKOAK ETA PROGRAMAK (2014-18)

1. HELBURUA
Ikasle guztien eta ikasle
bakoitzaren
izaera
eta
egoera kontuan hartuta,
heziketa osoa eskainiz,
pertsona bezala gizarteko
erronkei era zintzoan eta
arduratsuan aurre egiteko
gazte
sortzaileak
eta
sustatzaileak
prestatzea,
herritar
askeak
eta
zoriontsuak izan daitezen.

2. HELBURUA
Hezkuntza
komunitate
osoaren parte hartzea,
elkarlana eta komunikazioa
zaintzea.
Beasain
eta
Beasain
aldeko
ikastetxeekin
elkarlana
koordinazioa
eta
komunikazioa sendotzea
eta eragile ezberdinekin
harremanak bultzatzea.

3. HELBURUA
Arlo
pedagogikoan,
antolakuntzan
eta
kudeaketan
etengabeko
hobekuntza
sistemak
ezartzea,
autonomia
handiagoa
geureganatuz
eta garatuz.

4. HELBURUA
Hezkuntza
Proiektuaren
helburuak
eta
ildo
estrategikoak garatu ahal
izateko,
irakasleen
etengabeko
formazioa
sustatzea, lan giro egokia
bermatuz.

1. HELBURUA
Ikasle guztien eta ikasle
bakoitzaren izaera eta egoera
kontuan hartuta,
heziketa
osoa eskainiz, pertsona bezala
gizarteko erronkei era zintzoan
eta arduratsuan aurre egiteko
gazte
sortzaileak
eta
sustatzaileak
prestatzea,
herritar askeak eta zoriontsuak
izan daitezen.
PROIEKTU, PROGRAMA ETA
PLANAK
 Proiektu curricularra
 HAUSPOA
 HBSP
 HIPI
 BIDELAGUN
 KURRATUZ
 Hezkuntza Osagarria
 ZIG gela
 Curriculum aniztasuna
 Elkarbizitza eta Hezkidetza
programa
 IK-KI
 Orientazio programa
 Hizkuntza Proiektua
 Elkartrukea, Erasmus+
 Ingurumen programa, EA21
 Eskola jasangarria
 E-inika. Koaderno digitala
 Moodle
 Intraneta, WEB orria
 Eskola 2.0

1. estrategia: Gizartearen beharrei erantzungo dien eskaintza akademiko sendoa, zabala eta
inklusiboa eskainiko dugu, ikasleen aniztasuna kontuan izanda, bigarren hezkuntzako graduatu
titulua eta batxilergo titulua ahalbidetuz, unibertsitaterako, erdi eta goi-mailako zikloetarako eta lanmundurako prestatuz. Arreta berezia eskainiko zaie ikasle guztiei, behar handiagoak dituztenei
bezala ahalmen handiagoak dituztenei; hau da, ikasle guztien aukera berdintasuna ziurtatuko da.
2. estrategia: Orientazio eta tutoretza zerbitzu eraginkorrak eskaini eta indartu, kontuan hartuz:
1. Ikasleen heziketa prozesua eta ikasketa eskaintza koherentea.
2. Ikasleak dituen gaitasunak eta ibilbideak erabakiak hartzeko prozesuan.
3. Ikasleen banan banako laguntza eta jarraipenaz gain, gurasoekin eta beste eragile batzuekin
ere elkarlana bultzatu behar dela ikasleak hezkuntza eta formazio ibilbidea egokia hartzen
laguntzeko.

3. estrategia: Institutuan ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren komunikazio tresna nagusia euskara
izango da, gizarte harremanetan euskararen berreskurapena bultzatuko dugu. Euskara eta
gaztelaniaren ezagutza eta gaitasuna bermatu behar dira, eragozpen eta ezintasun bereziak
dituztenentzat plan bereziak prestatuz. Era berean, ikasle eleanitza sustatuko dugu, DBHn eta
Batxilergoan, hainbat jakintzagai eta jarduera atzerriko hizkuntzetan eskainiz; DBHn aukerakoa ez
denez, ikasle guztiei erantzungo zaie, bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuz. Hizkuntzen trataera
definitzeko Hizkuntza Proiektua adostuko dugu.

4. estrategia: Gizarteko beharrizanen aurrean ikasleek behar dituzten ezagutzak eta gaitasunak
bereganatu ditzaten lortu nahi da, jarrera eta portaera gizatiarrak izateko. Curriculumetan zehar
lerroak eta berariazko programak txertatuko dira, sentsibilizazioa eta gaitasun kritikoa landuz
ikasleekin. Horretarako, besteak beste, ondokoak hartuko dira kontuan:
•
Berdinen arteko elkarreragina eta talde lana, auto-estimua eta heziketa emozionala landuz
•
Elkarbizitza, Hezkidetza, Genero Indarkeriaren Prebentzioa , Kulturartekotasuna, bake
hezkuntza, aniztasuna bera aberastasuna dela aitortuz.
•
Ingurumen arloa, Jasangarritasun hezkuntza eta EA21 programa
•
Osasun arloa, heziketa afektibo-sexuala, drogomenpekotasunaren prebentzioa
•
Beasain eta inguruko herrietan kultur eta kirol alorretan eragile eta bultzatzaile izanez

5. estrategia: Gure esperientziatik abiatuz, XXI. mendeko eskola eraikitzen jarraitzea. Eskola
berriztatzailea bultzatuko dugu, bai arlo pedagogikoan eta baita ere baliabideei dagokienean, arreta 18
berezia jarriz Informazio eta Komunikazio Teknologia berrien erabilerari, ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuetan eta barneko eta kanpoko komunikazioetan.

2. HELBURUA
Hezkuntza
komunitate
osoaren parte hartzea,
elkarlana eta komunikazioa
zaintzea.
Beasain
eta
Beasain
aldeko
ikastetxeekin
elkarlana
koordinazioa
eta
komunikazioa sendotzea
eta eragile ezberdinekin
harremanak bultzatzea.

PROIEKTU, PROGRAMA ETA
PLANAK
 Ikastetxeko organoen
osaketa eta antolaketa.
 Intraneta.
 Web orria.
 Pedagogia batzorde eta
batzorde informatiboaren
antolaketa
 Mintegien antolaketa eta
koordinazioa.
 Ingurumen deklarazioa
 Moodle
 Google apps
 INIKA
 Inguruko ikastetxeekin
koordinazioa

6. estrategia. Ikasle, guraso, irakasle eta langile ez irakasleen arteko komunikazioa eta harremanak
zaindu, eskola komunitatea osatzen dugun guztion iritziak aintzakotzat hartuz dagokien organo eta
erabakietan; hori ahalbidetuko duten bitarteko egokiak erabiliz eta gutxien parte hartzen duten
estamentuen, ikasleak eta gurasoak, lan-moduak zainduz nahiz formazio eta laguntza emanez.

7. estrategia: Hezkuntza Proiektua eta Curriculum Proiektua gauzatzeko, irakasle eta mintegien
arteko elkarlana eta koordinazioa indartu, “Mintegiak / Pedagogia Batzordea - Batzorde Informatiboa /
Klaustroa/ Eskola Kontseilua “ zirkuluaz baliatuz.

8. estrategia: Beasaingo eta Beasain aldeko ikastetxe publikoekin koordinazio eta elkarlanerako
bideak eta tresnak jorratuko dira. Era berean, inguruko beste ikastetxe, hezkuntza-eragile
(administrazio, Berritzegune, elkarte…) eta gizarte- eta ekonomia-eragileekin (enpresa) ere
harremanak landuko dira; horrela, udalarekin batera hiri hezitzaile kontzeptua zabalduko da eta beste
ikastetxe batzuekin elkarteak sustatuko dira. Izan ere, garrantzitsua da gizarteratzea, ikastetxetik
ateratzea; ingurua hobeto ezagutzea eta inguruko errealitate horri egokitzea gure lana.
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3. HELBURUA
Arlo
pedagogikoan,
antolakuntzan
eta
kudeaketan
etengabeko
hobekuntza
sistemak
ezartzea,
autonomia
handiagoa geureganatuz
eta garatuz.

PROIEKTU, PROGRAMA ETA
PLANAK










Plan estrategikoa eta Urteko
Plana.
Kalitatea Hezkuntzan
proiektua.
Ingurumen kudeaketa plana:
Eskola Jasangarria eta
EMAS.
Hobekuntza taldeak: KH,
IKT, IK-KI, INGURUMENA,
ELKARBIZITZAHEZKIDETZA.
Ebaluazio diagnostikoaren
hobekuntza plana.
Autonomia: hobekuntza
planak
Kudeaketa ekonomikoa
programa
Lan istripuen prebentzio plana.

9. estrategia: Arlo pedagogikoan berrikuntza eta etengabeko hobekuntza bultzatzea; ikasle eta
irakasleen rolak eraldatuz, ikaslearen protagonismoa eta autonomia indartuko duen eredua
bultzatuz, eta elkarreragina eta talde-lana sustatuz.

10. estrategia: Etengabeko hobekuntza sistemak ezarri, bereziki ikaskuntza-irakaskuntza
prozesuaren kalitatea zainduz, auto-ebaluazioa erabiliz, ikastetxean egiten diren jarduera nagusien
hobekuntza eta berrikuntza lortzeko. Eskolak kalitatezko zerbitzua eskaintzeko, pertsonen,
instalakuntzen, IKTen eta baliabide materialen kudeaketa sistematizatua eta eraginkorra lortu behar
da.

11. estrategia: Institutuaren antolakuntzan eta gestio ekonomikoan, malgutasuna eta gardentasunik
handiena lortu, arazoei aurre egiteko behar diren programa eta lan moduak bultzatzeko behar diren
egitura eta molde berriak jarriz; horretarako, hezkuntza arloko agintarien adostasuna lortzera jo
beharko da, baina baita institutuaren ahalbideak ahalik eta gehien garatzera eta berriak aurkitzera
ere.
• Guztion (pertsonak, ekipoak eta estamentuak) zereginak ebaluatu, koordinazio eta
birdefinizioak adostuz...
• Ikastetxearen hobekuntza guztion ardura dela nabarmenduz.
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4. HELBURUA
Hezkuntza Proiektuaren
helburuak
eta
ildo
estrategikoak garatu ahal
izateko,
irakasleen
etengabeko
formazioa
sustatzea, lan giro egokia
bermatuz.

PROIEKTU, PROGRAMA ETA
PLANAK



12. estrategia: Eskola berriztatzailea eta pedagogikoki eraginkorra nahi bada, langileen formazioa
eta konpromisoa ezinbestekoa izanik, Irakasleen eta langile ez-irakasleen formazio eraginkorra
bultzatuko da, beharrak identifikatuz eta horiei erantzuteko baliabideak jarriz; besteak beste,
ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren lagungarri diren metodologiak jorratuz; beti ere, ikasleak
garatu behar dituen gaitasunak kontuan izanez.

13. estrategia: Langileak euren konpromisoa hobetzeko baldintza eroso eta atseginak jorratuko dira;
lan-giro atsegina, ilusioa, ekimena bultzatuz eta elkarlanean arituz. Honi lotuta, langileen
egonkortasuna eta bi egoitzen artean irakasle egonkorren kopurua orekatua izatea guztiz
beharrezkoa da.

Irakasle eta langile ezirakasleentzat formazio
plana.
Irakasleak eta langileak
finkatu.
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2.3.- IKASTETXEA ETORKIZUNARI BEGIRA.
Goierrin sustraitutako institutu publikoa eta euskalduna izanik, gure helburua jatorri, kultura, gaitasun,
izaera eta sentsibilitate ezberdineko ikasleei heziketa osoa eskaintzea da, gizartearen behar eta eskariei
aurre egiteko pertsona askeak, gaituak, zintzoak, arduratsuak, autonomoak eta kritikoak prestatuko
dituena, bertan nahiz mundu zabalean parte hartzeko gai izan daitezen.
Institutuak eredu izan nahi du ondoko arloetan:
• Ikasleen heziketa osoan. Ikaslea bere hezkuntzaren protagonista izatea, berdinen arteko lankidetzan
• Ekitatiboa, aukera berdintasuna bermatzen duena, guztien ahalmen eta gaitasunen garapenean
• Plurala, inklusiboa izaten, giza duintasuna erreferente etiko nagusi gisa bultzatzen
• Eskola komunitatea osatzen dugun partaideen arteko harremanetan eta parte hartzean
• Emaitza akademikoetan
• Berrikuntzan, etengabeko hobekuntzan
• Iraunkortasunerako hezkuntzan
• Teknologia berrien erabileran
• Hizkuntza Proiektu eleanitzean
• Bakerako eta elkarbizitzarako hezkuntzan
Institutuak bertako partaide izan diren eta direnengan eragin atsegina izan nahi du.
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3.- HEZKUNTZA PROIEKTUAREN IRISMENA.
ESKEINITAKO ZERBITZUEN DESKRIBAPENA
Une honetan, institutuak bi eraikin ditu: Loinazpe egoitza eta Txindoki egoitza. Lehenengoan,
DBH1, 2 eta 3ko ikasleak ditugu; eta bigarrenean, DBH4, Batxilergoa eta ZIG.
Institutuaren eskaintzaren muina ematen dituen kurtsoak dira. Ikastetxeak eskaintzen dituen
kurtsoen multzoak osatzen du bere hezkuntza-eskaintza. Hizkuntzen trataera eta ereduari
dagokionez, euskara da ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren hizkuntza nagusia.
 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)
o Curriculum aniztasuna
o Aukerakotasun zabala
o Ikasgai batzuk ingelesez
 Batxilergoa (BATX).
o Batxilergo hiru modalitateak:
 Zientziak eta Teknologia
 Giza eta Gizarte Zientziak
 Artistikoa
o Batxilergo Eleanitza eskaintzen da, zenbait jakintzagai ingelesez eskainiz.
o Aukerakotasun zabala eskaintzen da modalitate guztietan.
 Zereginen Ikaskuntza Gela (ZIG)
o Inprenta eta sukaldea proiektuak
Eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienean, berriz, ondokoak dira aipagarrienak:
 Jangela zerbitzua
 Eskola garraioa
 Instalakuntzen alokairua
 Testu-liburuen kudeaketa solidarioa
 Eskola-kirola
 Eskola 2.0. Ordenagailu eramangarriak

4.- IKASTETXEAREN KUDEAKETA ETA
ANTOLAKUNTZAN PROZESU NAGUSIAK.
Azken urte hauetan lan handia egin da alor honetan; besteak beste aipatzekoak dira gure
kudeaketa sistema, Kalitatea Hezkuntzan ziurtagiriak zertifikatzen duena, eta Ingurumen
Kudeaketa Sistemaren ezarpena, ISO 14001 eta EMAS ziurtagiriak dituena Txindoki egoitzan.
Hauetan indartzea eta sakontzea izango da datozen urteetarako gure norabide nagusia.
Kudeaketa sistema bitartekoa da, tresna da, funtzionatzeko modu koherentea, sistematizatua
eta etengabeko hobekuntzara zuzendua ahalbidetzen duena.
Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren protagonista nagusia ikaslea bera da. Ikastetxeei,
irakasleoi prozesu horren bitartekari, laguntzaile funtzioa egitea dagokigu. Zeregin hau modurik
eraginkorrenean egin ahal izateko ikastetxeko langile-pertsona guztien garrantzia aipatu behar da,
elkarlana, koordinazioa, ikastetxeko giroa sustatzearen beharra. Bereziki, proiektu pedagogiko
sendo eta iraunkor batean biltzearen garrantzia azpimarratu behar da.

Sistema honen bitartez ezarrita daukagun lan-modua ondokoa da: planifikatu, egin, ebaluatu,
eta beharrezkoa jotzen bada, egokitu.
Bide honetan aurrera egiteko konpromiso osoa azaldu nahi dugu, gizartearen beharrei
erantzungo dien kalitatezko zerbitzua eta euskalduna eskaintzen jarraitzeko gure erabaki sendoa.
Gehiago oraindik, zerbitzua etengabe hobetzen joan behar dugu, sarean lana eginaz, praktika
onak elkarri eskainiz, ...

4.1.- Ikastetxearen dokumentu nagusiak. Hezkuntza-eskaintza,
Matrikulazioa eta Publizitatea, Ikastetxearen antolakuntza.
Ikastetxearen zerbitzuak.
Ikastetxearen dokumentu nagusiak zehaztapena eta berrikuspena PR0101 prozeduran
azaltzen denaren arabera egiten da , ondoko dokumentu hauek garatzen dituelarik:
 Ikastetxearen Eginkizuna / Plan estrategikoa.
 Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA). Hiru atal ditu:
 Institutuaren izendapena, irakaskuntzak eta ezaugarriak.
 Antolamendua.
 Elkarbizitza arauak.
 Urteko Plangintza eta honekin batera, EJD (Eskola Jardueren Datutegia) dokumentua:
 Irakaskuntza jardueren planifikazioa.
 Formazio ekintzen planifikazioa, ekintza osagarriak, eskolaz kanpoko ekintzak, eta
Eskola Zerbitzuak.
 Urteko Gestio Programa.
Hezkuntza-eskaintza onesteko, eskainiko diren formazio kurtsoak eta beren zehaztapenak
egiteko eta, halaber, kurtsoei buruzko publizitatea eta informazioa garatzeko PR0102 prozedura
dago.
Ikasleriaren matrikula eskaeren berrikuspena, matrikulazioa eta aurrematrikulazioa egin ahal
izateko prozedurak zehazteko eta, halaber matrikularen aldaketak egin eta komunikatzeko
PR0103 prozedura dago,
Kurtsoen planifikazioa, irakasleriaren eginkizunak eta ordutegiak, ikasleriaren ordutegiak eta
baliabideen planifikazioa egiteko (irakasgai-gelak, gela bereziak eta bitarteko didaktikoak)
ikasturteko planen eta indarrean dauden irizpideen arabera PR0104 prozedura dago
Institutuak eskaintzen dituen beste zerbitzuak PR0105 prozeduran biltzen dira. Ondokoak dira
aipagarrienak:
 Jangela zerbitzua
 Eskola garraioa
 Eskola-kirola
 Testu-liburuen kudeaketa solidarioa
 Instalakuntzen alokairua
 Eskola 2.0. Ordenagailu eramangarriak
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Inguruko ikastetxeekin ditugun harremanak PR0106 prozeduran biltzen dira.

4.2.- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen deskribapena eta
kontrola.
Kurtsoen garapenerako ikaskuntza-irakaskuntza prozesua planifikatu egingo da baldintza
kontrolatuetan garatzen dela ziurtatzeko. Ondoko azpiprozesuaren arabera garatuko da, bertan
oinarrizko prozedurak identifikatzen direlarik:
 Harrera
Azpiprozesu honetan zehazten da ikasleei ikasturtearen hasieran edo ikastetxera sartzean
ematen zaien informazio zehatza: ikastetxearen antolaketa, funtzionamendua eta jarduerak.
 Programazioa
Programazioak puntu hauek argi zehazten ditu: lortu beharreko gaitasunak edo helburuak,
edukiak eta aurreikusitako jarduerak (haietako bakoitzean erabiltzen den sekuentziazioarekin,
iraupenarekin, metodologiarekin eta baliabideekin) eta ebaluazio- eta kalifikazio-irizpideak.
Gainera, ikastetxeko ereduaren arabera eginak egon behar dira.
 Ikasgelako jarduerak
Ikasgelako jarduerak bat etorri behar dira programatutakoarekin. Besteak beste, irakaslekoadernoan, ondoko ebidentziak jasotzen dira: jarduera-plana, nola garatzen den
planifikatutakoari begira, ordutegia, matrikulatutako ikasle-asistentziaren kontrola eta egindako
ebaluazio-jarduerei buruzko ohar eta kalifikazioak.
 Ebaluazioa
Ondorengo puntuak zehazten dira: ebaluazio- eta kalifikazio-irizpideak, ebaluazioaren
emaitzak ikasleei edo familiei entregatzea, erreklamazioak egiteko prozedurak eta emaitzen
arabera aplikatu beharreko errefortzu-neurriak.
 Orientazioa eta tutoretza
Banakako eta taldekako orientazio- eta tutoretza-jarduera guztiak eta biltzen dira.
 Aniztasunaren trataera
Aniztasunari erantzuteko dauden programak eta kudeaketa jasotzen da.
 Elkarbizitza prozesua
Bi helburu nagusi lortu nahi dira:
o Gela barruan ikasi eta irakatsi ahal izateko behar-beharrezkoa den giro egokia
bermatzea.
o Gelatik kanpora ere, institutuan bertan edota institutuak antolatutako edozein
jardueratan pertsonen arteko elkarbizitza bermatzea eta eraikuntza, tresneria,…
behar bezala zaintzea.
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Prozesuak gainbegiratu eta kontrolatzeko, kontrol planak prestatuko dira (KP02XX)
zehaztutakoak zenbateraino bete diren kontrolatzeko irizpideak definituz.

4.3.- Prozesuen eta emaitzen neurketa eta kudeaketa. Familien
asebetetzea. Barne-auditoriak. Kanpo-ebaluazioak: ebaluazioa
diagnostikoa, PISA,…
Ikastetxeak prozesuen eta emaitzen neurketa egiten du (PR0301), onarpen irizpideak finkatuz
eta indikatzaileak zehaztuz. Ondoren, baleude, ezadostasunen arrazoiak aztertzen ditu, eta
jarduerak zehazten eta ezartzen ditu berriro gerta ez daitezen.

Bestalde, familien gogobetetasun-maila zein den jakiteko PR0302 prozedura finkatua dago.
Kalitate-sistemaren auditoretzak egiteko eta horiek planifikatzeko PR0303 prozedura finkatua
dago; bere bai tan biltzen dira, besteak beste, irakas-jardueraren autoebaluazioak.
Azkenik, institutuak parte hartzen du hainbat kanpo-ebaluaziotan PR0304: ebaluazio
diagnostikoa, PISA,…

4.4.- Dokumentazioaren eta erregistroen kudeaketa.
Hezkuntza proiektua garatzearen ondorioz sortutako dokumentazioaren kontrola PR0401
prozeduran finkatutakoaren arabera egiten da.

4.5.- Irakasle eta langile ez-irakasleen formazioa.
Langileen trebakuntza-beharrak zehazteko eta asetzeko PR0501 prozedura definitu da.
Prozedura honetan aipatzen diren atal nagusienak ondokoak dira:
 Irakasleen eta langile ez-irakasleen fitxak.
 Formazio beharrak ezagutu ondoren Urteko Prestakuntza Plana egiten da.
 Jasotako ikastaro bakoitzaren ondoren, prestakuntza-ikastaroko txostena betetzen da.
 Prestakuntza planaren balorazio txostena.
 Langile berriei eta ordezkoei Ikastetxearen funtzionamenduaren inguruko eta Hezkuntza
Proiektuarekin lotutako alderdien inguruko prestakuntza ematen zaie, “Irakasle eta langile
ez-irakasleen harrera” deitutako arauan zehazten den moduan.
Prozedura honetan biltzen dira, era berean, ikastetxera practicuma egitera datozen ikasleen
inguruko xehetasun guztiak.
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4.6.- Osasuna eta Lan-arriskuen Kudeaketa.
Ikastetxeak ezarria du Laneko Arriskuen Kudeaketa Sistema. Ikasleek izan ditzaketen
gaixotasun eta istripuen aurrean, ahalik eta arreta bizkorrena eta eraginkorrena bermatzeko
prozedura ezarria du institutuak. Era berean, beste helburuetako bat lan-istripu edo gaixotasun
profesionalen arriskuak ezabatu edo gutxitzea da, eta horrekin batera, haiek ekarri ohi dituzten
lesio pertsonalak eta kalte materialak murriztea. Azkenik, pertsonen, instalakuntzen, tresneriaren
segurtasuna bermatzeko bitartekoak eta prozedurak zehazten dira; besteak beste, hustuketasimulazioak egiten dira, helburu hezitzailea dutenak.

4.7.- Ingurumen Kudeaketa Sistema.
Institutuak, bailarako beste ikastetxeekin eta udalekin batera, Agenda21 programan dihardu.
Institutuak eskola iraunkorraren aitortza jasoa du. Txindoki egoitzak, gainera, ezarria du
Ingurumen Kudeaketa Sistema, ISO14001 arauaren arabera antolatua eta AENORrek ziurtatua. Era
berean, ziurtatua du EMAS, Ingurumen Deklarazioa.
3.7.- Lan Arriskuen Prebentziorako
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