
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ohar eta arauak 

1 Eskola Egutegia 
2 Zuzendaritza Taldea 
3 Harremana 
4 Tutoreak 
5 Organo Gorena 
6 Familia bilerak 
7 Jaialdi eta ekintza kulturalak  
8 Testu liburuak eta materiala  

  9 Jangela zerbitzua 
10 Irteerak eta igeriketa kanpaina 
11 Guraso Elkartea 
12 Ordutegiak 
13 Prebentziio-Jarduketak Eskola 

esparruan 

 



                                1   Eskola egutegia 2019/2020         
  



 
 

                            2    Zuzendaritza taldea  
 
 
 

•  Zuzendaria: Goizaldi Zamora Arriaga 
 

• Ikasketaburua: Inma Val Gurrutxaga 
 

• Idazkaria: Mikel Goikoetxea Rico 
 

• Administraria: Jose Luis Lizarralde Imaz 
 

 

Harrera Orduak: 

 
Asteartea 9:00-10:00 eta Osteguna 15:30-16:30 

 
            
 
 
 
 

                          3    Harremanetarako 
 
 

 
 
 

• Web orrialdea:  www.astieskola.eus 
 

• E-mail: 013521aa@hezkuntza.net 
 

• Helbidea: Santio Zeharra, 4. Astigarraga. 20115 
  

• Telefonoa:943 55 12 62 
 

• Fax-a: 943 33 72 91 
 
 
            



 
 
 
                     

    4   Tutoreak 2019/2020 
 
 

 
A B C D E 

HH2 
(2 urte) 

 
    Mati               

 
    Irati 

 
Amaia A. 

 
Amaia B. 

 
Axun G. 

HH3 
(3 urte) 

 
    Eneko 

 
Ramón 

 
Loli 

 
Begoña 

 

HH4 
(4 urte) 

 
    Idoya Z. 

 
    Maite O. 

 
Esteban 

  

HH5 
(5 urte) 

 
     Marian 

 
     Ane 

 
Maria 

  

LH1      Mila      LH Idoia A. 
  

LH2      Axun O.     Amaia R. Itsaso M. 
  

LH3     Itxaso A. LH Malu 
  

LH4     Maite A. Arantxa R. 
 

Isabel 
  

LH5     Marije     LH 
   

LH6     Kontxi O. Iker  
  

 
Banaketa hauek behin behinekoak dira, irailean aldaketak gerta daitezke. 

 



                         
 

                       5   Organo Gorena 
 

       Izenak dioen bezalaxe, hau da eskolako erabakirik 
garrantzitsuenak hartzen dituen organoa; bertan, guraso, 
irakasle, langile ez irakasleak eta udaleko ordezkari bat elkartzen 
gara. 

                       
                      Hona hemen  2019-2020 ikasturteko OOGko kideak:  
 
                           Gurasoen ordezkariak: 
                       
                      1.- Aloña Oiartzabal                            9.- Ana Herrero 
 
                      2.- Joana Gonzalo                               10.- Jaione Larrañaga 
 
                      3.- Ainhoa Gomez                               11.- Ixone Martínez de Ilarduia 
                  
                      4.- Oihana Dorronsoro                         12.- Izaskun León 
 
                      5.- Uxuri Irastorza                               13.- Esther Benito 
 
                      6.- Inés Tena                                       14.- Nerea Goikoetxea 
 
                      7.-Nere Rekarte                                   15.- Ainhoa Aranzábal 
 
                      8.- Lur Basurto 
 

Administrazio eta Zerbitzuetako pertsonalaren ordezkaria:  Izendatzeko  
 

Udaleko Ordezkaria: Roxali Fernández  
 

Irakasleak: 
 
1. Ramón Lujanbio 
2. Marian Arbonies 
3. Maite Albero 
4. Iker Jauregi 
5. Maria Alli 
6. Isabel Kortajarena 
7. Mati Genova 
8. Ainhoa Fraile 
9. Itxaso Alkorta 
10.Errege Belda 
 
Zuzendaritza taldea:  
 
Goizaldi Zamora         Inma Val        Mikel Goikoetxea 



 

    6    Familia bilerak 
 
 
 
  

2 urte 
 

HH 3 
 

HH 4 
 

HH 5 
 

LH 1-2 
 

LH 3-4 
 

LH 5-6 

 

Iraila 

Egokitzapen 
prozesua 

eta 2 urteko 
haurren 

ezaugarriak. 

      

 

Urria 

 

Bakarkako 
bilerak 

 
Gure meto- 
dologiaren 
oinarriak 

 
 

Gela bilera 

 
 

Gela bilera 

 
 

Gela bilera 

 
 

Gela bilera 

 
 

Gela bilera 

 
Azaroa 

    Bakarkako 
bilerak  

Bakarkako 
bilerak  

Bakarkako 
bilerak  

 
Abendua 

 
Bakarkako 
bilerak 

Bakarkako 
bilerak 

Bakarkako 
bilerak 

   

2. 
hiruhilekoa 

   
Irakurketa 

eta idazketa 

Irteeraren 
inguruko 
bilera 

 
Bikoteka 
irakurtzen 

 
Bikoteka 
irakurtzen 

 

 

Maiatza 
Ekaina 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 
 

Bakarkako 
bilerak 

 

Oharra: Zehaztutako bilerez gain familiek tutoreekin bilera eskatu ahal izango dute 
ikasturtean zehar beharrezkoa ikusten badute. 

 



 

                  7    Jaialdi, festa eta ekintza kulturalak 
 
  
 
  

 
      Festa 

 
Partaideak 

 
Antolaketak 

 
Zer 

IKASTURTE HASIERAKO 
FESTA 

Irailak 10 

 
Ikasle eta irakasleak 

 
Irakasleak 

 
Ongi-etorriko festa 

EUSKARAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA 

Abenduak 3 

 
Eskola osoa 

Irakasle eta euskara 
batzordea 

 
Zehazteke 

 
SAN TOMAS FERIA 

Abenduak 14 

 
Eskola osoa 

Ikasleak, 
irakasleak,HH5 eta 

1. mailetako 
gurasoak 

 
Erakusketak, kantu 

jaialdia 

OLENTZERO ETA Mª 
DOMINGI BISITA 

Abenduak 20 

Haur Hezkuntza  eta 
Lehen Hezkuntza 
1. eta 2. mailak 

 
Ikasle eta irakasleak 

Olentzero eta Mari 
Domingiren etorrera 

INAUTERIAK 
Otsailak 21 

 
Ikasle eta irakasleak 

 
ikasle eta irakasleak 

 
Mozorro festa 

HAUR LIBURUAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA 

Apirilak 3 

 
Eskola osoa 

Ikasle, irakasle eta 
gurasoak 

Irakurketa publikoa 
kalean 

ASTIGARRAGAKO HERRI 
ESKOLAKO FESTA 

Ekainak 6 

 
Eskola osoa 

LH 3. eta 4. 
mailetako gurasoak 

 
Zehazteke 

IKASTURTE AMAIERAKO 
FESTA 

Ekainak 19 

Haur Hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntza 
1. eta 2. mailak 

 
Ikasle eta irakasleak 

Ikasturte 
amaieraren festa 

 

 
 
 
          
 
 
 
 



    8    Testu liburuak eta   materialak 
 
  

Estutxeetako materiala: behar baino gehiago izateak oztopatzen du gelako lana. 
Mesedez neurriz ekartzea eskatzen dizuegu. 

Eusko Jaurlaritzak abian duen testuak solidarioki erabiltzeko egitasmoari 
esker, Guraso Elkarteak ematen duen diru-laguntzarekin batera, ez duzue 
testu libururik erosi behar, eskolatik bertatik erosiko baitira beharrezkoak 
direnak. 

 
Beste zenbait materiala Lehen Hezkuntzarako 
 
  Haur Hezkuntzarako: 
• Geletarako mantalarik ez dute behar. 
 
  LH1.maila  
 Karpeta gomadun xume bat. 
 

LH2.maila 
• Lanerako estutxe osatua: arkatza, borragoma, txorroskiloa eta  

koloreetako margoak (12, Alpino modukoak). 
• Mantala edo kamiseta zahar bat. 
 
LH3 eta 4.maila  
• Lanerako estutxe osatua: 2 boligrafo, arkatza, borragoma, 

txorroskiloa, margoak, erregela txikia (30 cm), kola eta guraizeak. 
• Musikarako: karpeta gomadun xume bat. 
 
LH5 eta 6.maila  
• Lanerako estutxe osatua: 2 boligrafo, arkatza, borragoma, txorroskiloa, 

margoak eta erregela txikia (30 cm), garraiagailua, eskuaira, 20 cm-ko 
kartaboia, kola eta guraizeak. 

• Musikarako: karpeta gomadun xume bat 
• Konpasa. 
• Marrazketa koadernoa. 

 
Oharra: Gainerako materiala guztia, koadernoak… irailean tutore bakoitzak 
eskatuko du. 

        



 
             

  9    Jangela zerbitzua 
 

 Jangela zerbitzua Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Zuzeneko jangelen araudipean 
dago eta honakoak dira, besteak beste, arau nagusiak: 

 

JANGELAN IZENA EMATEA  
Jangelan noizean behin izena emateko, eskolara deitu edo email bat bidali bezperaz 
eta arratsaldeko 15:00ak baino lehen gehienez (943 55 12 62  / jangela@astieskola.eus). 

 
Jangelan izena eman eta etortzen ez den ikasleari ezin izango zaio kuotarik kendu, 
jarraian lau jangela egunetik gora kale egiten duenak salbu. Kasu hauetan soilik 
deskon- tatu ahal izango da kuota. 

Izena emateaz gain, LH2. maila bitarteko ikasleak tarteka geratzen direnean, 
tutorea abisatu beharko da ohar bidez, bera ere jakinaren gainean egon dadin. 

Abenduan eta ekainean jangelako txostena jasoko duzue. 
 

JANGELA ZERBITZUAREN ORDAINKETA  
Kobroak kontu korrontearen bidez egingo zaizkizue kuota hauen arabera, beti 
ere, hurrengo hilaren hasieran: 

• Ohikoen kuota: 4 edo 5 egun gelditzen den ikaslea: 4,60€ eguneko. 

• Egunero gelditzen den ikaslea eta garraiatua izateko eskubidea duena 
(bizilekua eskolatik 2 km. baino gehiagora): 3,30€ 

• Ohiko bazkaltiarren kuota: 1, 2 edo 3 egun geratzen den ikaslea: 4,60€, 
ikasturtean finkoak  badira. 

• Egun solteak: 5,20 € 

• Ordaindu gabeko kuotarik balego: araudiak dioen bezalaxe, hilabete bateko 
kuota atzeratua duten ikasleek, ezin izango dute jangela erabili, aurrez 
arduradunarekin harremanetan jarri eta arrazoiak ematen ez badituzte. 

 

OHIKO BAZKALTIARRENTZAKO KUOTA FINKOA  
• Ikasturte osoan zehar (irailaren 9tik ekainaren 19ra) eta egunero geratuko 

diren ikasleei 81,88€ko kuota finkoa pasako zaie ikasturteko 10 hilabeteetan. 
• Garraiatuen kuota finkoa 58,74€ 

 
 



 
 

ORDUTEGIAK  
Jangela zerbitzua irailaren 9an hasi eta ekainaren 19an amaituko da. 
• Jardunaldi osoan (goiz eta arratsaldez) honakoa izango da ordutegia: 

- HH/LHko ikasleentzat: 12:00etatik 14:00etara. 
• Jardun trinkodun egunetan (iraila-ekainean) honakoa izango da ordutegia: 

- HHko ikasleentzat: 12:30etik 14:30era arte 
- LHko ikasleentzat: 13:00etatik 15:00ak arte 

• Jardunaldi trinkoan umeak ordu erdi bat lehenago jaso ahal ditzakezue 
(HHkoak 14:00etan eta LHkoak 14:30etan). Garaiz etortzea eskatzen dizuegu. 
Jangela 
zerbitzua amaitzean, ikastetxean lan egiten duten guztiek jardunaldi 
laborala amaituko dute eta baliteke ikasleekin gelditzeko inor ez egotea. 
 

 

MENUAK  
• Ausolan izango da aurten ere janaria zerbitzatuko digun enpresa. 
• Hiruhileko bakoitzaren hasieran, menuak jaso bezain laster, kopia bat 

igorriko dizuegu. 
• Jangelan menu bakarra dago eta ikasleren batek osasun arazoa dela medio, 

beste menuren bat behar badu, sendagilearen agiria ekarri beharko digu 
enpresari menu 
berezia eska diezaiogun. Jangelan, enpresak ekartzen dizkigun menuak besterik 
ez dira onartuko. 
 
 

Oharrak: 
• Ikasturte hasieran jangela bilera bat deituko da HHko familientzat, bertako 

arauak azaldu eta hezitzaileak aurkezteko. Gainontzeko familiek 
informazio hau emailez jasoko dute. 

• Eskolaz kanpoko ekintzetara edota Musika Eskolako klaseetara joatea, ez da 
jangelako hezitzaileen ardurapean egongo, ikasle-familia bakoitzaren 
ardurapean 
baizik. 

• Jangela garaiko eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartu ezin duten ikasleek, 
ohar bidez adierazi beharko dute. 

• Ezin da jangela garaian beranduago sartu, ezta lehenago atera, arrazoi 
justifikaturik gabe. 

• Jangelako hezitzaileek ezin dute botikarik  eman. 
 

JANGELA ARDURADUNA 
 
• Miren Santamaria Berasaluze 



 

            10  Irteerak eta igeriketa kanpaina 
             

5 urte Astiz Apirilak 21-22 

LH1 Arotz-enea        Martxoak 5-6 

LH2 Ollo Apirilak 29-30 

LH3 Lurraska Azaroak 6-7-8 

LH4  Euskal Girotze Barnetegia: 
Lemoiz, Barria, Segura 

Martxoak 23-24-25-26 

LH5 Lapurreketa Urriak 23-24-25 

LH6 Bertiz Maiatzak 20-21-22 

 
 

IGERIKETA KANPAINA  
LH 1eta 2. mailetako ikasleek igeriketa kanpainan hartuko dute parte eta 
ikasturte honetako txanda guztiak Hernaniko kiroldegian  izango dira; 4 asteko 
iraupena izango du ikastaroak, arratsaldeko ordutegian eta honako data 
hauetan: 

 

LH1 Urtarrilaren 8tik- Otsailaren 4ra 

LH2 Azaroaren 25etik- Abenduaren 20ra 

 

Ohar garrantzitsua:  
Jarduera hau ezinbestekoa eta derrigorrezkoa da ikasle guztientzat. Ikasleren 
batek gaixotasunen bat dela eta ekintzan parte hartu ezingo balu, medikuaren 
agiria ekarriko beharko du. Kasu hauetan eskolara etorri beharko du eta 
arratsaldea beste gelaren batean emango du. 



 

               11 Guraso Elkartea 
 

 Guraso Elkartea, elkarlan eta partehartzerako eskolako organoa da eta helburu 
nagusia bertako Hezkuntza proiektuan parte hartze aktiboa izatean datza, alegia, 
eskola bizitzan eragitea. 

Parte hartzeko modu anitz dagoela jakinik, ahal duzuen heinean parte hartzera 
anima- tu nahi zaituztegu hemendik, ziur baikaude modu batera edo bestera 
eskolako proiektu globalean nola eragin aurki dezakezuela. Hona hemen zenbait 
modu: 
• Batzordeak: eskolaz kanpoko batzordea, ekonomia batzordea, haur txokoa, 

ekitaldien batzordea, jangela batzordea, euskara batzordea, iraunkorra, 
OOG, Eskola handitu eta DBH Astigarragan, giza baliabideen batzordea eta 
guraso eskolako batzordea. 

• Zuzendaritza batzordeko bilerak: elkarteak hilean behin egingo ditu bere 
bilerak, ikasturte hasieran web orrian zintzilikatuko den egutegiaren arabera. 

• Urteko ohiko batzar orokorra azaroan deituko da. 
 

GEko koordinatzailea Iñigo Olasagasti da eta edozein argibidetarako 
berarengana jo dezakezu. 

         tlf: 695 442 832 
         Posta helbidea: gurasoelkartea@astieskola.eus 

 

Guraso elkarteko kuotak 
 
Irailetik ekainera Guraso Elkarteak 15 euroko 10 kuota pasako dizue kontu 
korrontetik. Kuota hau ezinbestekoa da geletako materiala, jarduera osagarriak 
(irteerak, ekintza bereziak, tes- tu liburuak..), eta abar luzerako. 

Guraso Elkarteko kuotak ordaintzen ez dituena elkartetik kanpo geratuko da eta 
hona- ko hauen kostu osoa ordaindu beharko du: irteerak, ingeleserako materiala, 
testu liburuak, igeriketa. 

Salbuespenak: kuota beren gain hartu ezin dutenek eskolan idatzi bat bete 
beharko dute kuota ordaintzetik salbuestea eskatzeko eta dagozkien agiriak 
aurkeztu beharko dituzte. 

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 
 
Ekintzok urriaren 1ean hasi eta maiatzaren 31n bukatuko dira. 

Astean bi orduko ekintzek 15€ko kuota izango dute hileko eta ordu betekoek berriz, 
10€koa*. 

 

*(Prezio hauek bazkide diren gurasoentzat) 

*(Ekintza batzuk kuota ezberdina izan dezakete) 



 
     
 

              12 Ordutegiak 
 

        Ohiko jardunean 
 
• Goizez: 9:00etatik 12:00etara 
• Arratsaldez: 14:30etatik 16:30etara 

 
Jardun trinkoan 
 
 
     HH: 9:00etatik 12:30era. 

LH: 9:00etatik 13:00era. 
 

Oharrak 
 

LH5 - LH 6: sarrera 08:57etan . 
Beste guztiak : 09:00 etan. 

HH3-HH4-HH5: Lehenengo sartuko dira bakarrik igotzen direnak irakasleekin, 
atzetik gurasoekin laguntza behar dutenak. 

 

Jolastokiak eguerdi garaian 
 
Eguerdiko tartean, 12:15etik 14:20era bitartean, eskolako jolastokiak itxita 
egongo dira jangelan geratzen diren ikasleen zaintza behar den bezala 
bermatzeko. 

 
 

             13 Prebentzio-jarduketak eskola esparruan 
 
 

Babesgabetasun-aztarnak dauden egoerak jakinarazteko betebeharra 
 
“Ikastetxe honek gurasoei honako hau jakinarazten die: Haurrak eta nerabeak 
zaintzeko eta babesteko Eusko Jaurlaritzaren legearen arabera (otsailaren 18ko 
3/2005), ikaste- txean uste bada ikasleen babesgabetsun-egoeraren aztamak 
daudela, hau da, zaintzai- leek beren funtzioak betetzen ez dituztela, zentroak 
horren berri eman beharko die derrigorrean gizarte-zerbitzuei. Hala egiten 
denean, eragindako ikaslearen familiari ja- kinaraziko zaio”. 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


