
INSKRIPZIOAK ETA 
2022/2023 IKASTURTEKO 
ZERBITZUEN ARAUDIAK  

Haur Hezkuntza  2. zikloa, 
Lehen Hezkuntza eta D.B.H.



Dokumentu honetan inskripzioak egiteko behar den 
informazio guztia aurki dezakegu.

Horiek egiteko epea igarota, ikastolaren webgunean 
aurkituko duzue, erreferentziazko dokumentu eta/edo 
kontsulta gisa.

Aldaketaren bat izanez gero, eguneratu egingo da, familia 
guztiei posta elektronikoz jakinarazi ondoren.

Jakinarazten dizuegu lan egiten dugun 
kudeaketa-plataforma Alexia dela. Irailean 
sarbide-gakoak eta eskuliburua bidaliko zaizkie 
erabiltzaile berriei.



                             
AURKIBIDEA

1-Idazkaritza

2-Aldizkako kuotak kooperatibistentzat

3-Zerbitzu kuotak

4-Jantokia

5-Garraio

6-Harrera gela

7-Auzolana - garbiketa

8-Espazioak lagatzea



                                    IDAZKARITZA
Edozein kontsulta egin nahi baduzue, honako ordutegi honetan 
idazkaritza irekita egongo da:
8:00etatik 16:30era

Telefono bidez harremanetan jartzea nahiago baduzue, hauxe da 
gure telefonoa:
94-4937311

Posta elektronikoz:
Zerbitzuetako altak eta bajak:
bihotz.gaztea.ikastola@gazbi.net 

Gai orokorrak:
santurtzi@ikastola.eus 

Kexak eta iradokizunak (Artezkaritza
Kontseiluak jasotzen ditu).
geroetahurbilago@gazbi.net



ALDIZKAKO KUOTAK 
KOOPERATIBISTENTZAT 



                          

Haur eta Lehen Hezkuntza 1.neba-arreba          74,01€    

2. neba-arreba           66,61€    12 errezibo

3. neba arreba           59,21€    

1.neba arreba          84,03€    

                 D.B.H 2. neba arreba          75,62€     12 errezibo

3. neba arreba          67,22€



ZERBITZU 
KUOTAK



Ordaintzeko zerbitzuak Iraila  Urria Azaroa Abendua Urtarrila Otsaila

Ikastolen Elkartea (familia)
(Familia kooperatibistak)     6,00 €     6,00 €     6,00 €      11,00 €    6,00 €    6,00 €

Eskola materiala (ikasleko)    15,00 €    15,00 €

kuota digitala (ikasleko)     3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €

Ikasle asegurua (ikasleko)    15,50 €

Ordaintzeko zerbitzuak Martxoa Apirila Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua

Ikastolen Elkartea (familia)
(Familia kooperatibistak)     6,00 €    11,00 €    6,00 €    6,00 €    6,00 €   6,00 €

kuota digitala (ikasleko)  3,00 €  3,00 €  3,00 €  3,00 €    



 JANTOKIA



Informazio orokorra
Haur Hezkuntzan atzetik lotzen den amantala erabiliko da. Astelehenetan ekarri eta ostiralean etxera 
eramango da. 3 urtera arte nahitaezkoa da, hortik aurrera, aukerakoa.
Lehen Hezkuntzatik aurrera hortzetako eskuila erabili ahal izango da (ikasturtea hasi aurretik honen 
inguruko argibideak bidaliko dizkizuegu. Momentuz ez erosi ezer).

Abisuak
Ohiko ikasleren batek jantokiko ordutegian ikastolatik irten behar badu, tutoreari agendaren bidez eta 
jantokiko arduradunari, Monikari, idazkaritzan utzitako ohar baten bidez jakinaraziko zaio.

Istripu txikiak/Txostenak
Jantokian gertatutako istripu txikiak eta aldizkako txostenak Alexia plataformaren bidez bidaliko dira. 
Bestelako istripuak telefonoz jakinaraziko ditugu.

HH 3 urteko FAMILIENTZAKO OHAR GARRANTZITSUA:
Iraileko lanaldi jarraitua (8tik 23ra) bat dator egokitze-prozesuarekin. Zuen semeak edo alabak 
egokitze-prozesua beteko badu eta ikasturtean zehar jantokia erabiliko badu, irailaren 26tik aurrera eman 
beharko du izena.

Batzarra
Ikasturtean zehar zerbitzuaren erabiltzaileen batzarra egingo da. Gai espezifikoei buruzko gaiak landuko 
dira: informazio ekonomikoa, batzorde-txostena (menua, txostenak, jarduerak, begirale-taldea).



Ordainagiria aldez aurretik kobratuko da, hilaren 1etik 5era, iraila izan ezik, hilaren 15ean kobratuko baita.
Inskripzioak galdetegi bidez ezarritako epean egingo dira.

Ikasturtea hasi ondoren zerbitzua hasten bada, hilaren lehen eguneko datarekin alta emango da. 

Erabilera-premia larriagatik ezin bada horrela izan, honela ordainduko da:

1. aukera [1. hamabostaldia]
Alta-data lehenengo hamabostaldian egiten bada, txartel berdeak, hilaren 14ra arte (eskudirutan idazkaritzan, 
zerbitzua hasi aurretik). Bigarren hamabostaldia (hilaren erdia ordainduko da) hurrengo hileko ordainagirian 
kobratuko da, dagokion karguarekin batera.

2. aukera [1. hamabostaldia]
Lehen hilabete horretako egun guztiak kobratuko dira hurrengo ordainagirian (txartel berdeak + 
hamabostaldia).

1. aukera [2. hamabostaldia]
Bigarren hamabostaldiko egunetan gertatzen bada, txartel berdeak eskudirutan ordainduko dira idazkaritzan 
zerbitzua hasi aurretik. Hurrengo hilabetean kobrantza normala izango da.

2. aukera [2. hamabostaldia]
Txartel berdeen zenbatekoa hurrengo ordainagirian kobratuko da.



                                      JANTOKI Bajak
Zerbitzuan baja eskatu nahi izanez gero, ezinbestekoa denean bakarrik onartuko da. Nolanahi ere, hilabetea 
amaitu baino 10 egun lehenago (hilaren 20a baino lehen) jakinarazi beharko da, hilabetea bete ondoren 
bakarrik emango baitira. Familia batek baja hartu nahi badu maiatzaren 15ean, adibidez, baja hori ez da 
gertatuko hilabetea amaitu arte, eta hilabete osoa kobratuko da.

Baja beti hurrengo hilabeterako izango da

BALE BERDEAK (noizbehinkako erabiltzaileak)
Nola eta non erosi
Idazkaritzan, (aurreko egunean) eta dirutan ordainduko da. Kostua 7,25€-koa izango da.

Alergiak edo menu berezia
Balea 3 egun lehenago erosiko da, ikaslearen menua segurtasunez kudeatu ahal izateko. Alergien txostena 
eguneratuta ekarri beharko da.

Abisuak
Eskolako agendaren bidez jakinaraziko zaio tutoreari.

Itzulketak
Zerbitzu gehigarri bat edo eskolaz kanpoko zerbitzu bat kontratatzen dugunean, zerbitzu horrekiko konpromisoa 
hartzen dugu. Garaiz ez agertzeak edo zerbitzuak ez erabiltzeak ez du ordainketatik salbuesten eta ez da 
inolako deskonturik aplikatuko. 



JANTOKIA         H.H. 2. ziklo -   L.H.

OHIKOAK             H.H / L.H.                2 egun 
        English ticket

Erreziboak

                       IRAILEKO                             LANALDI                       JARRAIAN

Irailaren 8tik-23ra.             55,90 €          ________    Errezibo 1 irailean

                                  LANALDI                 ZATITUAN

Irailaren 26tik-30ra.            23,30 €              10,75 €     Errezibo 1 irailean

Urriaren 1etik maiatzaren 
31ra.             93,20 €              42,85 €    8 errezibo 

urritik-maiatzera

                      EKAINEKO                        LANALDI                       JARRAIAN

Ekainaren 1etik-21era.             65,25 €           ________               Errezibo 1  ekainean

 NOIZBEHINKAKO  ERABILTZAILEA           7,25€    EGUNEKO



      OHIKOAK
       2 EGUN
   English ticket   3 EGUN                            4 EGUN        5 EGUN   ERREZIBO

     Iraileko      Lanaldi    Jarraian           Lanaldi
               
jarraian

Irailaren 
9tik-23ra

       ______        ______       ______
        55,90€      Errezibo 1  irailean

      iraileko         Lanaldi      zatituan        Lanaldi
              
zatituan

Irailaren
26tik-30ra         10,75€      15,40€                 19,60€              23,30€    Errezibo 1  irailean

Urriaren 
1etik-maitzaren 
31era

      42,85€     61,50€        78,25€      93,20 €  8 errezibo
urritik maiatzera

     Ekaineko          Lanaldi          Jarraian       Lanaldi
                 
jarraian

Ekainaren 
1etik-21ra

        ______        ______        ______        65,25€   Errezibo 1 ekainean

Noizbehinkako erabiltzailea          7,25€        eguneko

JANTOKIA     D.B.H.



  

GARRAIOA



Garraioko altak ikasturtea amaitu aurretik familiei bidaltzen zaien inprimakiaren bidez egingo dira, eta 2 
urtetik gorako ikasleentzat izango da. Ikasturte osoan zehar zerbitzua erabiltzeko alta egingo dugu.

Garraioa ikastolako gainerakoen ordutegi berean egingo da, hau da, ikastolara 9:00etan iritsiko da eta 
ikastolatik 16:30ean irtengo da. Garraioa, Haur Hezkuntzako 2. zikloko ikasleen eskola-egutegian zehar 
bakarrik eskainiko da; beraz, guardiako egunetan eta gainerako jaiegunetan ez da zerbitzurik egongo.

Energia-merkatuaren egoera koiunturala dela eta, oraindik ezin dugu zehaztu zerbitzuaren prezioa. 
Geltokien eskariaren arabera diseinatuko da ibilbidea, eta, beraz, ikasturtea hasi ondoren alta eman 
nahi duten familiek dauden geltokietara egokitu beharko dute. Biak kontuan hartuta, zerbitzuaren 
kostua doitu eta ahalik eta lasterren jakinaraziko dizuegu.

J.M. Barandiaran (anbulategia)
Santurtziko parkea(Murrieta Etorb.)
Itsasalde  2 (autobus geltokia)
Itsasalde 18 (aingura parkea)
Itsasalde 48

Iparragirre (71/73)
Iparragirre (87 bukaera)
Mamariga (Kutxabank)
Vapor Habana (Correos)
Carlos VII (8)
Carlos VII (24)



Ezinbesteko baja formalizatu behar bada, hilabetea amaitu baino 10 egun lehenago jakinarazi beharko 
da. Ez da inolako deboluziorik egingo (ez totala ez partziala).
Epea igarotakoan edo zerbitzua hasitakoan, plaza libreen arabera baloratuko dira eskaera berriak.

* Santurtzi edo Portugaleteko Udalerrietatik kanpoko zerbitzua behar duten familiek aparteko eskaera 
egin beharko dute eta haien beharretara ahalik eta ondoen egokitzen saiatuko gara.



Harrera gela



                                                           Ordutegia
Goizeko 8:00etatik aurrera ateak irekiko ditugu ordu erdiko tarteetan.

Zerbitzua hilabete solteetan erabili behar badugu, baina ikasturte osoko erabiltzailea izan gabe, kasu 
horietarako tarifa berezia dugu.

                 OHIKO IKASLEAK                              HILABETE SOLTEAK                           EGUN SOLTEAK
Ordu erdi:          17,60€                                              27,60€                                            2,30€
Ordu 1:              33,00€                                              43,00€                                            3,10€

Ordaintzeko modua
Ikastolako hileroko ordainagirian kobratuko da, gainerako kontzeptuak bezala.
Bajak ezinbesteko arrazoiengatik baino ez dira emango eta hilabetea amaitu baino 10 egun lehenago jakinarazi 
beharko dira (hilaren 20a baino lehen). Hila osorik kobratuko da.
*Behin zerbitzua hasita baja eskatzen bada, hilabete soltearekin dagoen ezberdintasuna kobratuko da.

Ikasturtean zehar altak
Alta eskatuko da, aldez aurretik abisatuta, hilaren lehen egunean hasteko. Lehenago hasi behar izanez gero, 
lehen hamabostaldira arte ordainduko da, txartel berdeekin, eta 15etik aurrera gainerako hilabete erdia 
gehituko da hilaren amaierara iritsi arte; hurrengo hilean kuota erregularizatuko da. Bigarren hamabostaldia 
igarotakoan hasten bada, txartel berdeekin ordainduko da hilabetea amaitu arte.



AUZOLANA



Gure ikastolako auzolanaren garbiketa talde-laneko jarduera da, tradizionala eta gure kultura 
kooperatibistan oso errotuta dagoena.

Gure ekonomia arintzen laguntzeaz gain, beste familia batzuekin ere ezagutzen eta sozializatzen dugu, 
harreman berriak sortzen ditugu eta harremanak indartzen ditugu, sozialak eta komunitarioak.

Inskripzioa gainerako kontzeptuekin batera egingo da datorren ikasturteko zerbitzua behar bezala 
kudeatzeko eta ahalik eta lasterren hasi ahal izateko.

Izena ematen dugunean kontuan hartu beharrekoak:
- 23,67€ eguneko deskontua egingo da 12 erreziboetan.
- Ordutegia 18:00etatik 21:00etara izango da (asteazkenetan 18:30-21:30)
- Gutxienez 9 pertsona beharrezkoak dira aurrera eramateko.
- Bazkideek bakarrik egin dezakete garbiketa auzolana.

Auzolana hasi aurretik, informazio-bilera bat egingo da, eta bilera horrekin lotutako gai guztien berri 
emango da.



ESPAZIOAK
LAGATZEA



ESKOLAZ KANPOKO 
EKINTZAK 

2022-2023



Hezkuntza bide luzeko bidaia da. Horregatik, bidai
zoragarri honetan ematen dugun urrats bakoitzean,
kalitatea eskaintzeak kezkatzen gaitu.

Ikastola ekosistema baten modura ulertuta, giro eta
balio osasuntsuak zabaltzea da gure betebehar
nagusia. Edozein hezkuntza esparrutan, momentutan
edo ekintzetan, gure balioak Bizi-bizian trasnmititu
nahi ditugu. Horrela, aipatutako esparru anitzen
horietako bat eta ekosistema horren funtsezko zatia
Eskolaz Kanpoko Ekintzak direla esan genezake. 

Urtero saiatzen gara alderdi horri kalitatea eta
hurbiltasuna gehitzen. Gozatzea eta ikastea eskutik
doaz. Etxeko txikienak horren lekuko izatea nahi
dugunez, 2022-2023 ikasturterako eskolaz kanpoko
aukera ezberdinak aurkezten dizkiuegu.

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK



Portafolio honetan jarduera bakoitzari buruzko informazioa aurkituko duzue:
lan-metodoa, saioak, ordutegiak eta kuotak. Hona hemen aurkibide txiki bat: 

URTE OSORAKO EKINTZAK 

HAUR HEZKUNTZA 

LEHEN HEZKUNTZA ETA DBH

EPE LABURREKO EKINTZAK

IRTEERA PUNTUALAK

ORDUTEGIA

PREZIOAK



arauak
Zerbitzu guztietako izen-emateak ikasturte osorako egingo dira. Altak maiatzeko izen-
ematearen bidez egingo dira, eta izena eman duten haurren arabera horietako zein aurrera
ateratzen diren jakinaraziko da. Gutxienez 8 pertsona egon behar dira jarduerak egin ahal
izateko.

Ikastaroan zehar altak egin ahal izango dira, tokirik badago, eta hilaren lehenengoan hasiko
dira beti.

Baja-eskaera bat onartu behar izanez gero, hilaren azken egunean baino ez da emango, eta
10 egun lehenago jakinarazi beharko da (hilaren 20a baino lehen). Familiaren batek baja hartu
nahi badu, adibidez, apirilaren 15ean, hilabete osoa kobratuko zaio.

Prezioak aldatu egiten dira eskolaz kanpokoaren arabera, eta urritik maiatzera bitarteko
ordainagirietan ordainduko dira.

Jarduerak eskola-eguna amaitu ondoren egingo dira, 16:30etik 18:00etara, eta ordubete edo
ordu eta erdiko iraupena izango dute.

Ezin izango da janaririk ekarri jarduerara, ezta bazkaririk ere jarduerarako bidean.

Espero dugu zuen gustukoa izatea eta gure ikasle guztiak haietaz gozatzen ikustea!

ZUEN ZAIN GAUDE!!



HAUR HEZKUNTZA
2. Zikloa

urte osorako ekintzak



TXIKI RITMO
Txikienak dantzaren munduan hasi
ahal izango dira, erritmoaren eta
gorputz-adierazpenaren fusioa
eginez. Eskolaz kanpoko ikastaro
honen bidez, alderdi emozionala
landuko dute, beren sormena eta
adierazpen-gaitasuna garatuko dute,
koordinazioa eta motrizitatea
hobetuko dituzte eta ikaskideekin
dituzten harreman pertsonalak
garatuko dituzte.



TXIKI KIROLA

Haurrek lehenengo harremana
izango dute hainbat kirolekin, bai
bakarka bai taldeka. Haien
adineko haurrekin giro
osasuntsu eta kirol-giroan
harremanak izaten ikasteaz gain,
arauak errespetatzen eta
laguntasuna bezalako balioak
lantzen ikasiko dute.



Une batez, abentura, pertsonaia eta
irudimenez betetako bidaia batean
murgilduko dira ikasleak. Txikienek
hitzekin jolasten ikasiko dute eta sormena
eta komunikazioa, joko eta jarduera
dibertigarrien bidez landuko dute. 

IRAKURKETA 
KLUBA



LEHEN HEZKUNTZA
ETA DBH

urte osorako ekintzak



SASKI ESKOLA

Kirol honek estrategia, arintasuna eta koordinazioa
eskatzen ditu. Horregatik, saskibaloiak gaitasun motorrak,
arreta, konpromisoa eta nork bere burua gainditzea
hobetzeko balioko die. Hau guztia taldean lan eginez eta
kirol honetaz gozatuz baita gero eta gehiago ikasiz.

LH  



Ikasleengan teknologiarekiko interesa
modu desberdin eta dibertigarri
batean sustatzeko, ekintza honetan
imajina dezaketen guztia programatu
eta eraikiko dute, robotika eta bideo-
jokoen diseinua lan-tresna gisa erabiliz.

ROBOTIKA
LH eta DBH 



DANTZA
MODERNOA

Koreografia desberdinak dantzatuz gozatzeaz gain, ikasleek haien gorputza
ezagutzen eta adierazpide gisa erabiltzen ikasiko dute, koordinazioa eta orientazio
espaziala bezalako gaitasun psikomotorrak hobetuko dituzte eta entzute aktiboa,
arreta baita memoria koreografikoa hobetuko dituzte.

LH 



Haurrek haien gorputzarekin
komunikatzen, hura erabiltzen eta
emozioak adierazten ikasiko dute
mugimendu artistikoen eta koreografien
bidez, hainbat gailu erabiliz. Kirol honetaz
gozatzen duten bitartean, koordinazioa,
elastikotasuna, irmotasuna eta
adiskidetasuna landuko dituzte.

GIMNASIA
ERRITMIKOA
LH 1. 2. 3. 4.



Eskaladaren mundua ezagutzeko
helburuarekin eginda dago ekintza
hau. Honetan, oreka, indarra,
malgutasuna eta koordinazioa landuko
dute. Bai eta autoestima eta
lankidetasuna hobetzen, nork bere
burua gainditzen eta haien
buruarengan konfiantza izaten ikasiko
dute ere.

ESKALADA
LH 1. 2. 3. 4.



Eskubaloia oso kirol osoa da, lan fisikoa
eta mentala eskatzen baitu, taktika eta
estrategien bidez. Egoera bakoitzerako
estrategia modu azkar eta propio batean
sortzen ikasiko dute ikasleek, taldean
dibertitzen eta ikaskideekin harremanak
izaten.

ESKUBALOIA
LH 1. 2. 3. 4.



Une batez, abentura, pertsonaia eta
irudimenez betetako bidaia batean
murgilduko dira ikasleak. Txikienek
hitzekin jolasten ikasiko dute, sormena eta
komunikazioa joko eta jarduera
dibertigarrien bidez landuko dute. Hain
txikiak ez direnek mota guztietako istorio
eta formatuekin lan egingo dute, eta
irakurketaz eta idazketaz gozatzen
erakutsiko diegu.

IRAKURKETA 
KLUBA
LH osoa 



Ekintza honek haurrak eguneroko
objektuak erabiliz zientziaren mundua
ezagutaraztea eta honetaz disfrutatzea
du helburu. Presiopeko kohete bat,
iluntasunean distira egiten duten
izotzak, teleskopio bat, globo aerostatiko
bat… Ikasteko modurik onena praktikan
jartzea da. Beraz... Zeren zain zaude?

SORTUZ
LH osoa 



Haurra dibertitzen den bitartean, bere
mugimendu-trebetasunak hobetuko ditu,
kirol anitz ikasiko ditu eta ikaskideekin
harremanduko da. Jolas arautu hauekin
lankidetza, errespetua, talde-lana eta
antzeko balioak lortuko dituzte.

MULTIKIROLA
LH 1. 2. 3. 4.



Estrategia-joko honekin lagunekin
gozatzeaz gain, pentsamendu
matematikoa eta problemak ebazteko
gaitasuna garatu eta hobetuko dituzte,
eta arreta, memorizazioa, pazientzia eta
autokontrola landuko dituzte ere.

XAKE
LH eta DBH 



EPE  LABURREKO
ekintzak 

HAUR HEZKUNTZA 
LEHEN HEZKUNTZA 
DBH



Haurrek haien plater goxoak
prestatzen ikasiko dute su barik,
eta, aldi berean, elikagai berriak
eta bizi-ohitura osasungarriak
ezagutuko dituzte. Nork daki
etorkizunean goi-mailako
sukaldariak bihurtuko diren?

TXIKICHEF



Emozioetan oinarritua eta joko
dinamikoetatik abiatuta, musika
tresna terapeutiko gisa erabiliko
dugu, mugimen-, ezagutza-, gizarte-
eta komunikazio-arloa eta, jakina,
arlo emozionala sustatu eta
garatzeko.

MUSIKOTERAPIA



Arnasketaren, jarreraren eta
kontzentrazioaren hobekuntza
bezalako gaitasunak garatzeko
modu oso dibertigarri bat da,
haurrari egunerokotasunean eta
autoestimua handitzen lagunduko
diona.

YOGA



Patinatzen modu progresibo batean
ikasiko dute ariketa eta jolas
dinamikoen bidez. Ekintza honetan
ikaskideekin harremanak sendotuko
dituzte eta haien buruengan
konfiantza gehiago izaten lortuko
dute.

PATINAJEA
 



Bai haurren lehenengo aldia izan, bai teknika hobetu nahi
izan, eskolaz kanpoko ekintza hau surfaren munduan
murgiltzeko aukera paregabea izango da. Surfeatzen ikasten
duzun bitartean lagunekin ondo pasatzeko plana. Zerbait
hobeagorik? 

SURF KLASEAK



ARGAZKIGINTZA ETA BIDEOGINTZA
IKASTAROA

Jarduera honetan, argazkirik onenak
ia modu profesionalean ateratzen
ikasiko dute. Argazkiaren eta
bideoaren oinarrizko kontzeptuak eta
teknikak modu dibertigarrian ulertu
eta erabiliko dituzte.



IRTEERAK PUNTUALAK

Mendi, kayak, ski etab. irteerak



ORDUTEGIA



*Epe laburreko ekintzen hasiera datak eta ekintza puntualen egunak 
baita prezioak 2022- 2023 ikasturtean zehar emango dira



PREZIOAK



anim
a za

itez!

Mila esker


