
Atzerriko hizkuntzak ikasteko programetatik ateratzeko plana egiteko jarraibideak  1

Atzerriko hizkuntzak 
ikasteko programetatik 

ateratzeko plana 
egiteko

jarraibideak 

www.steilas.eus



2   Atzerriko hizkuntzak ikasteko programetatik ateratzeko plana egiteko jarraibideak

 Programatik ateratzeko baldintzak

Hezkuntza Depatemenduak deialdia argitaratu ondoren, ikastetxeek programatik ateratzea eskatu 
dezakete, beti ere programan sartuta gutxienez 4 ikasturte izan badira, dagoeneko ezarrita duten 
kurtsoetan programaren jarraipena bermatzen bada eta hurrengo baldintzak betetzen badira:

1.  Klaustroa (5. Eranskina) eta Eskola Kontseiluaren (6. Eranskina) berariazko onespena izatea.

2. Atzerriko hizkuntzak ikasteko programatik ateratzeko plana egitea.

Planatik ateratzeko baimenaren eskaera ikastetxearen zuzendaritzak egin behar du eta Hezkuntza 
Departamenduaren Erregistroan aurkeztu behar da eskatzen den dokumentazio guztiarekin bat.

447/2020 EBAZPENA, 2020-2021 kurtsorako sarrera edo irteerarako deialdia

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa

a) Programaren sarrera/irteerarako baimenaren eskaera.

2.Eranskina.– Atezerriko hizkuntzak ikasteko programan sartu edo ateratzeko baimenaren 
eskaera.

b) Irteeraren onespenaren aktak (Klaustro y Eskola Kontseilua).

5.Eranskina.– Programaren irteerarako klaustroaren onespenaren akta.

6.Eranskina.– Programaren irteerarako eskola kontseiluaren onespenaren akta.

c) Irteera plana.

 Irteera planak izan behar dituen atalak

Naiz eta gaur egun ikastexeek irteera plana egiteko behar duten oinarrizko dokumentu bat 
ez dagoen, plana egiteko lagungarri izan daitezken ideia batzuk errezten ditugu. Programatik 
ateratzeko erabakian esanguratsuak diren ideak soilik hautatu daitezke, ikastetxeko testuingurura 
moldatuz; berriz, programaren irteeraren justifikazioa errezten ez dutenak edo ezagutzen ez 
direnak alde batera utzi. Egokia ikustekotan, ikastetxeko ikuskariari datuak edota kontseilua 
eskatzea aholkatzen dugu:
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1. Programaren irteeraren justifikazioa: Atzerriko Hizkuntzak Ikasteko Programarekin 
ez jarraitzeko beharra justifikatzen duen edo duten arrazoiak hautatu eta ikastetxearen 
testuinguruan azaldu.

Elementu 
orokorrak

Inplementazio 1. Programan sartutako urtea.

2. Ezarpen modua (Ikastetxeak eskatuta, Hezkuntza 
Departamenduaren erabakia, familiek eskatuta, Udaletxeak 
eskatuta...).

3. Ezarpenerako hitzarmena (Eskola Kontseilua, Klaustroa, 
hitzarmenik gabekoa/inposatua, ziklo/zuzendaritza taldea, 
Hezkuntza Departamendua…).

4. Ezarpenean adostasuna, etab.

Programaren 
hedapena

1. Berariazko inbertsio ekonomikoa: ingelesa hizkuntzan 
material didaktikoa, errekurtso informatikoak, gelak... 
inplementatu eta garatzeko. Oinarrizko lan materiala eta 
ikasleen arabera egokitzapen zehatzak egiteko behar diren 
diru ekarpenak ikastetxeak berak egitea sahiesteko.

2. Programarentzako erreferentziazko Kurrikulua: edukien 
ezjakintasuna, metodologiaren ezjakintasuna, programak 
aurrera eramateko materia hobeak ez ezagutzea, eremu osoa 
edo partziala izan edota zehatz zein kurtsotan eman ez jakitea, 
argibide eta formakuntza egokiak ez izatea, etab. sortzen 
duen Kurrikulo dekretu baten existentzia eza. 

3. Saio beste lektiboen eta plantillan ordu osagarrien gabezia: 
ezaugarri hauetako programa garatzen duen ikastetxe 
batentzako ezinbestekoak, hala plantillan zehaztutako 
orduen antolakuntzarako (antolakuntza horizontala zein 
bertikala, gaztelera/euskera/ingelera, HLUrekin koordinazioa 
eta Lehen Hezkuntzarako Laguntza Programa, etab.), IIP eta 
ez IIP kurtsoetan hornidura bera den edo ez zehaztuz, nola 
ikastetxe ezberdinen arteko koordinaziorako, Hezkuntza 
Departamentuarekin eta beste eragile hezitzaileekin 
ikastetxean garatutako programa ezberdinen arabera.

Ateratzeko 
erabakia

1. Programatik ateratzeko eskaeraren beharra egitera bultza-
tutako arrazoien azalpena. 

2. Departamentura programatik ateratzeko eskaera bidali bai-
no lehen emandako pausoen azalpena.
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Ikastetxearen testu 
ingurua:
ITSE gatik 
hezkuntza beharren 
presentzia edota 
sozioekonomikoki 
familia babesgabetu 
batekoa izatea, badu 
eragina zientzia 
konpetentziaren 
errendimenduan 
alde batetik, eta 
ingelesa hizkuntzaren 
errendimenduan 
bestetik

Ikaslegoaren alde 
demograficoak 

1. Ikastetxearen ikaslegoaren zifra orokorrak.

2. Unitate kopurua.

3. Gela bakoitzaren batazbesteko ratioa.

4. Ikaslegoaren konposizioa.

5. 1., 2. Edo 3. belaunaldiko populazio atzerritarra.

6. Familien egitura.

7. Ikastetxean ezohiko epean edota epez kanpo sartutako 
ikaslegoa (berandu hastearen tasa), eta hasiera unea... 

Alde
sozioekonomikoa

1. Ikastetxeko batazbesteko familia errenta edo familien 
ekonomia. Eskatu edota emandako beka kopurua edo da-
gokion Udaletxeak argitaratzen dituen datuak hartu dai-
tezke erreferentziatzat.

2. Desparekotasuna, pobrezia eta bazterketa soziala (Gi-
niren koefizientea kontutan hartu daiteke, Nafarroan 27´98 
dena).

3. Pobrezia arrisku tasa eta ataria (AROPE adierazlez, Nafa-
rroan %13koa da).

4. Hezkuntzan batazbesteko gastua, ezaguna izatekotan.

5. Banakako ISEK eta ikastetxearen ISEK (ISEK-Q1 – lehe-
nengo koartila edo maila baxua-, ISEK-Q2 – bigarren koar-
tila edo behe-erdi maila, ISEK-Q3 – hirugarren koartila edo 
erdi-goi maila, ISEK-Q4 – goi koartila edo goi maila).

6. Menpekotasun mailari dagokionez etxe motak ikaste-
txean: menpeko ondorengoak dutenak, menpeko ondo-
rengo diten pertsonabakarrekoak, bipertsona edo gehio 
menpeko ondorengoekin...

Alde
soziokulturalak

1. Ezaugarri orokorrak: etxean ordenagailua, interneterako 
sarbidea, bestelako IKT...

2. Ikaslego atzerritarra, kontuan hartuta bere familia (aita 
eta ama) jatorri atzerriterrekoa dena.

3. Ikaslegoaren herrialdeen jatorria, familiaren jatorriaren 
arabera.

4. Gutxiengo babesgabe soziokulturaleko ikaslegoa 
(babesgabe soziokulturaleko ikaslegoa edota berandu 
hasitakoak).

5. Atzerapen curricularra duen ikaslegoa eta maila baxuagoa 
behar duena, ez IIP kurtso batetik IIP kurtso betera sartzen 
dena.

6. Komunikazio-hizkuntzaren ezjakintasuna duen ikaslegoa.

7. Elkarrekin kontaktuan dauden hizkuntzak.

8. Gaztelerak eta ingelesak ikaslegoaren hizkuntzetan duten 
maila edo hurrenkera (L1, L2, L3...), etab.

9. Hizkuntza-komunikazioaren gaitasunaren puntuazioa 
Gazteleraz (A-G ereduko ikastetxetan) edo Euskeraz (B-D 
eredukoetan) eta ikastetxearen ISEKarekiko atzerapena. 

10. Hizkuntza-komunikazioaren gaitasunaren puntuazioa 
Ingelesez eta ikastetxearen ISEKarekiko atzerapena.
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Ikaslegoaren alde 
hezitzaileak

1. HLU, Lehen Hezkuntzara Laguntza Programa, 
Hezigarri programa, Laguntza Programa edo bestelako 
programa zein ikastetxearen egitura diagnosi ardatzen 
arabera zehaztutakoak, EDUCAn edo aurre txosten 
batekin (Hezkuntza Behar Bereziak, Zehatzak, bereziki 
aipatuz ikaslegoaren datuak ITSE edota CPHE berandu 
sartzeagatik, hizkuntzaren ezjakintasunaren ondoriozko 
zailtasunak, eskolatze irregularra edota absentismoa, 
sozioekonomimoki babesgabetu edota gizarte laguntzen 
menpekoak diren familia batena izatea edo adingabekoen 
babes sozialeko erakunde baten menpekoa izatea eta 
duten atzerapena urteetan zenbatuta).

2. Ikastetxeak ezarritako Aniztasunaren Arretari neurri 
hezitzaileak (moldaketa curricular esanguratsuen kopurua 
eta moldaketaren erreferentzia kurtsoa, sarrera moldaketak, 
Berreskurapen Planak...).

3. Ikastetxeak ezarritako beste neurri antolatzaile eta 
curricularrak.

4. Ikastetxean ingeleseko profilarekin dagoen laguntza 
irakasle kopurua, hizkuntza honetan lantzen diren 
curriculuaren materietan ikaslegoari arreta eman ahal 
izateko, etab.

5. Taldeak izaten ari dituen arazoak Laguntzarako Behar 
Bereziei arreta egokia emateko, Ingelesa hizkuntzaren 
atalen banaketan.

Ikastetxeko 
familien alde 
hezitzaileak

1. Familien hezkuntza maila (0 maila – Aurre-Lehen 
Hezkuntza, 1 maila – Lehen Hezkuntza, 2 maila – Bigarren 
Hezkuntzako Bigarren Zikloa, 3 maila – Bigarren Hezkuntza, 
4 maila – Bigarren Hezkuntza ondorengoa, 5 maila – 
Hirugarren Hezkuntzako Lehen maila, 6 maila – Hirugarren 
Hezkuntzaren 2. maila).

2. Familia testuinguruaren hizkuntzagatik ikasketa zailtasu-
netan laguntzeko aukera.

3. Famili arloan hezkuntzarekiko interesa.

4. Programaren ezarpena eta garapenarekin familiek duten 
partehartzea eta adostasuna, etab.
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Ikastetxearen 
errendimendu 
emaitzak

Proben 
errendimendu 
emaitzak

1. Lehen Hezkuntzako 3. maila (banakako barne ebaluazioa), 
Lehen Hezkuntzako 4. Maila (zentsu diagnosi ebaluazioa), Le-
hen Hezkuntzako 6. Maila (lagin diagnosi ebaluazioa) edo 6. 
Mailako Ingeles-gaitasunaren ebaluazioa IIP ikastetxeetan, au-
rrera eraman badira.

2. Gaztelera-gaitasunean (A-G ereduko ikastetxeetan) edo 
Euskera-gaitasunean lortutako emaitza orokorrak eta 1 Mailan, 
2 Mailan, 3 Mailan eta 3+ Mailan dagoen ikaslegoaren ehune-
koa. Ebaluatutako trebetasunen araberako puntuazioak, maila 
baxuagoan aurkitzeagatik ezohiko neurriak behar dituen ikas-
lego kopurua.

3. Ingelesa-gaitasunean eta 1 Mailan, 2 Mailan, 3 Mailan eta 
3+ Mailan dagoen ikaslegoaren ehunekoa. Ebaluatutako tre-
betasunen araberako puntuazioak, maila baxuagoan aurkit-
zeagatik ezohiko neurriak behar dituen ikaslego kopurua.

4. Programa ezarrita ez zegoen kurtsoekiko eboluzioa.

Egokitasun tasa, 
errepikapen tasa 
eta absentismo 
tasa

1. Datu orokorrak.

2. Eboluzioa programa ezarrita ez zegoen kusrtsoekin konpa-
ratuta.

Hurrengo kurtsora 
aurrera egiten 
duen ikaslegoaren 
eboluzioa

Kurtsoetan aurrera egitea ze egoeran egin den baloratuz (0 
gutxiegi, gutxiegi 1, 2 gutxiegi, > 2 gutxiegi), automatikoki 
arauak errepikatzen uzten ez dielako edo erabakirik gabe 
informazio faltagatik.

Kalifikazio 
positiboen 
portzentaia 
kurtso eta eremu 
bakoitzeko

1. Eta komunikazio hizkuntzarekin duten harremana.

2. Eboluzioa programa ezarrita ez zegoen kusrtsoekin konpa-
ratuta.

Zailtasun maila 
handiagoko 
eremuak

1. Gutxiegi kopuru handia duten eremuak eta hoiek irakasten 
diren hizkuntzarekin suspenso hoiek duten harremana.

2. Eboluzioa programa ezarrita ez zegoen kusrtsoekin konpa-
ratuta.

Zailtasun maila 
gutxiengoko 
eremuak

1. Gutxiegi kopuru txikia duten eremuak eta hoiek irakasten 
diren hizkuntzarekin suspenso hoiek duten harremana.

2. Eboluzioa programa ezarrita ez zegoen kusrtsoekin konpa-
ratuta.

Ikastetxearen 
egoera bere 
ISEK erregresio 
zuzenaren arabera

Ikastetxea bere maila sozioekonomiko eta kulturalari 
dagokiona baino batazbesteko emaitza altuagoa eman 
duelako zuzenaren gainetik dagoen, Ikastetxea bere maila 
sozioekonomiko eta kulturalari dagokiona baino batazbesteko 
emaitza baxuagoa eman duelako zuzenaren azpitik dagoen 
edo Ikastetxea bere maila sozioekonomiko eta kulturalari 
dagokion batazbesteko emaitza eman duelako zuzenean 
dagoen. 
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Ikastetxearen 
irakaslegoa

Plantilla organikoan 
eta ikastetxearen 
funtzionamen_duan 
programaren 
ezarpenak izan dituen 
ondorioak

1. Plantilla organikoa eta funtzionamendu plantilla, eta 
lekualdatze lehiaketan plantillak bete gabe daraman 
ikasturte kopurua, bereziki HH Ingeles profilarekin. 

2. Ikastetxean behin betiko lanpostua duen eta plaza 
galtzeko arriskuan dagoen irakaslegoa.

3. Ingeleseko baldintza ez betetzeagatik ikastetxetik des-
plazatuta atera den irakaslegoa, jubilatzean bere plaza 
amortizatu den irakaslegoa ere kontuan hartuta.

4. Interinitate tasa eta ikastetxean errepikatzen duen 
irakaslegoaren ehunekoa.

5. Funtzionamendu plantilla bete den arte Plantillen 
Atalera egindako eskaera kopurua.

6. Plantilla erabat betetzea lortu zen data.

4. 2021 arte behin behineko Ingeles profila duen 
irakaslegoa, etab.

Ingelesa Hizkuntzan 
dagoen laguntza 
irakaslegoaren 
hornidura

Ahozko eta idatzizko adierazpenaren Komunikazio Gaita-
sunaren atal zehatzak lantzeko Departamenduak eskeini 
duen langilegoa, etab.

Orientazioan, 
Pedagogia 
Terapeutikoan, 
Entzumena eta 
Hizkuntzan eta 
Laguntza Irakaslegoan 
izan den errekurtsoen 
hornidura

1. Kurtso akademikoa aurrera joan den einean sortzen 
edota gehitzen joan diren beharrekin desbiderazioa. 

2. Programaren ezarpen urteetan desfase horrek izan 
duen eragina hala HLUren Laneko Urteko Planaren 
funtzionamendurako nola Aniztasunari Arretaren Urteko 
Planari eta Lehen Hezkuntzako Laguntza Programaren 
Laguntza Planari, etab.

Formakuntza zehatza 3. Ordu lektiboetan, bai hizkuntza mailan, bai maila 
metodologikoan, eta irakaslegoaren balorazioa.

4. Formakuntzaren denbora banaketa, hots, formakuntza 
instituzionalari hasiera ematen zaion unea ikastetxean 
programak duen garapenarekin alderatuta.

5. Formakuntza zehatz bat ez garatzearen arrazoia: 
premiazko beste beharrengatik, aurretik ikastetxea beste 
plan edo programan murgilduta zegoelako edo Hezkuntza 
Departamenduak inposatuta.
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Proiektuak, 
Planak eta 
Ikastetxe 
programak

Ikastetxearen 
Hezkuntza Proiektua, 
Ikastetxearen Curriculu 
Proiektua eta Etaparen 
Curriculu Proiektua
Ikastetxearen Hizkuntza 
Proiektua, Aniztasunari 
Arreta Plana, Ikaslego 
Etorkinaren Harrera 
Plana, Tutoretza Plana, 
Elkarbizitza Plana, 
Irakurketa Plana, eta 
ikastetxearen beste 
planak

1. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan ezarritako helburuak 
eta 147/2016 Agindu Foralak, Atzerriko Hizkuntzan Ikasketa 
programak arautzen dituenak, proposatzen dituenekin 
aldea edo diferentzia.

2. Programa ezarri zenetik ikastetxearen dokumentuetan 
egin behar izan diren aldaketak eta urteko planean ezarritako 
helburuen garapenarekin, edukiekin, prozedurekin, 
estrategiekin eta ariketekin izandako arazoak, garapen eta 
jarraipen ezegokia izatea ondorio izan dutenak.

3. Ikaslegoari erantzuna emateko garatu diren neurriak eta 
estrategiak (bikoizketak, laguntza barruan zein kanpoan, 
banakako atentzioa, etab), eta hauek ezartzeko izan diren 
zailtasunak neurri hauek behar duen ikaslego kopuruagatik, 
motibazio ezberditasunagatik, interesak, jarrerak eta 
kapazitateak eta atzerriko hizkuntzarekiko harreman falta 
edo L3 batera hurbiltzeko zailtasuna. 

4. Ikaslego kopuru handiko geletan laguntza eta 
bikoizketak egiteko berariazko orduen presentzia edo 
falta, eta laguntza orduak hezkuntza laguntzako berariazko 
beste beharretarako, gazteleraren hezagutzarako, etab. 
bezalako lehentasunezko beste beharretarako erabili 
beharko liratekeen.

5. Ikastetxearen jokabide protokoloa martxan jartzeko 
orduan izandako zailtasunak eta, bai berariazko hezkuntza 
beharreko ikaslegoarentzako bai berandu sartutako 
ikaslegoarentzako hartu beharreko neurriak, laguntza 
hornidura faltagatik (ikaslegoaren sartze prozesuan zear 
eta baita kurtsoa aurrera joan ahala diagnostikatutako 
ikaslegoarekin).

6. Urtean zehar, egoera hobetzeko Ikastetxeak Hezkuntza 
Departamenduari bidalitako errekurtso eskariak. 

7. Ikastetxeko familiek ikastetxeko dokumentuak 
eskuratzeko izan dituzten zailtasunak.

8. Programan sartutako irakaslegoak aurrera eramandako 
koordinazio saioak eta, hala koordinazio saio hauek 
(irakaslegoaren faltagatik egindako zaintzak, etab.) nola 
astero koordinatu beharreko elementu kopuruarengatik 
saioen denbora nahikoak ikusten ez diren arrazoiak. 

9. Beste espezialitate, eremu eta hizkuntzekin koordinazio 
saioak egitea posible izan den, programa Hizkuntzen 
Trataera Integratuaren (HTI edo TIL) printzipio 
metodologikoaren ikuspegitik eta hizkuntza eta curriculo 
edukien integraziotik martxan jartzeko, eta koordinazio 
hau posiblea ez izatearen arrazoiak zein ikastetxearen 
Hizkuntza Proiektuaren garapenerako izan dituen kontrako 
ondorioak.

10. Kalitate, berdintasun eta Aniztasunari Arretaren 
ikuspegitik programa garatzeko dagoen pertsona 
koordinatzaileren edo Ikasketa Burutzaren aldetik izandako 
zailtasunak.

11. Klaustroak eta Eskola Kontseiluak programatik 
ateratzearen erabakia hartu baino lehen, izaten hari zituzten 
arazoei aurre egiteko Departamentuarekin ezarritako 
elkarrizketak (Ikuskaritza, Eleaniztasun Atala, etab). 
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Lehen Hezkuntzatik 
Bigarren Hezkuntzara 
transizio plana

12. Programa azkeneko kurtsoetan ezarrita duten 
ikastetxeetan, adskribatutako Bigarren Hezkuntzako 
Ikastetxearekin etapaz aldatzen den ikaslegoarentzako 
ongi adostutako eta garatutako akordioa dagoen.

13. Transizio Planean egin behar izandako moldaketak eta 
izandako zailtasunak.

Herriaren hizkuntza ingurunea 1. 1. Herrian dauden hizkuntza ezberdinak eta ineglesa 
ikastetxetik kanpo erabiltzeko dauden aukerak:

• Antolatutako jarduera jarraietan (ikastaroak, tailerrak, 
kirolak...).

• Eremu eta talde egonkorretan (liburutegia, aisi 
denborako taldeak, ApyMAk antolatutako jerduerak, 
Udaletxeak antolatutakoak...).

• Elakrtzeko leku “naturaletan“ (parkeak, enparantzak, 
patioak, pilotalekuak, jolastokiak...).

• Aldizkako jardueretan: Ekitaldiak, ikuskizunak, jaialdiak...

2. Ikastetxearen hizkuntza helburu berrien planteamendua

Beharrezkotzat hartzen bada, Hezkuntza Departamenduaren web orria bisitatu daiteke, non 
Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko argibideak aurki daitezke:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

1. Ikastetxearen hizkuntza helburuak:

• Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuaren printzipioak zehaztea hizkuntzei dagokionez. 

•  Antolakuntza helburuak eta helburu didaktiko metodologikoak, irakasle koordinazioa, 
hizkuntzen trataera integratua eta eleaniztasunaren sustapena barne.

• Ikaslegoaren hizkuntzaren Aniztasunari Arreta.
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Ikastetxearen hizkuntza helburuak. Zer nahi dugu?

Hezkuntza Proiektuarekin erlazionatutako Hizkuntza proiektuaren helburu orokorrak:

•  Ikaslegoari, gaztelera/euskera modu egokian menperatzeko eta gaztelera/euskera hizkuntza indartu, 
garatu eta trasmititzeko prozesuetan parte hartzeko, formakuntza integratua eskeini.

•  Ingurumena eta pertsonaren hizkuntza eta kultura aniztasunaren eskubidea kontuan hartu. Eskubide 
hau bermatzeko, ikastetxeak aniztasun horrekiko konpromezu eta errespetu jarrera bultzatuko du, 
jarrera diskriminatzaileak gainditzeko esfortzua eginez.

•  Gaitasun eleanitzaren garapena bulzatzeko, gutxieneko materia edo atal bat atzerriko hizkuntzan 
emateko finkatu.

Objetivos específicos relacionados con el diagnóstico del centro:

•  Gaztelera/euskera-ren ahozko erabilera indartu ikastetxearen erlazio hizkuntza gisa.

•  Ahozko hizkuntza atal eta materia guztietan landu.

•  Atal eta materia guztietan gaztelera/euskera ahozko hizkuntza ebaluatzeko irizpide eta tresnak adostu 
eta erabili.

•  Hizkuntza materia ezberdinen arteko koordinazioa hobetu metodologia koherente eta bateratua 
erabiliz.

•  Hizkuntza guztietan modu koherente eta bateratu batean hizkuntzagaitasun guztiak ebaluatu: 
irakurmena, entzumena, idazketa eta elkarrekintza.

3. Programatik atera ondoreneko plantilla aurreikuspena.

Egungo plantilla

Espezialitatea Hizkuntza Profila
Plantilla Okupatutak Bakanteak

Ord. Iti. Ord. Iti. Ord.

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza I

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza I

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa I

Ingelesa

Musika

Musika I

Euskera

Pedagogia Terapeutikoa

Adibidea
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Programatik atera ondorengo plantilla aurreikuspena

2020/2021 Ikasturtea

Espezialitatea Hizkuntza Profila
Plantilla Okupatutak Bakanteak

Ord. Iti. Ord. Iti. Ord.

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza I

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza I

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa I

Ingelesa

Musika

Musika I

Euskera

Pedagogia Terapeutikoa

2021/2022 Ikasturtea

Espezialitatea Hizkuntza Profila
Plantilla Okupatutak Bakanteak

Ord. Iti. Ord. Iti. Ord.

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza I

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza I

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa I

Ingelesa

Musika

Musika I

Euskera

Pedagogia Terapeutikoa
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2022/2023 Ikasturtea

Espezialitatea Hizkuntza Profila
Plantilla Okupatutak Bakanteak

Ord. Iti. Ord. Iti. Ord.

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza I

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza I

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa I

Ingelesa

Musika

Musika I

Euskera

Pedagogia Terapeutikoa

2023/2024 Ikasturtea

Espezialitatea Hizkuntza Profila
Plantilla Okupatutak Bakanteak

Ord. Iti. Ord. Iti. Ord.

Haur Hezkuntza

Haur Hezkuntza I

Lehen Hezkuntza

Lehen Hezkuntza I

Gorputz Heziketa

Gorputz Heziketa I

Ingelesa

Musika

Musika I

Euskera

Pedagogia Terapeutikoa

Plantillaren egonkortasunaren hobekuntza programatik atera ondoren

•  Ingeles Profila esketzen duten plaza kopurua desagertzen direlako, urtez urte lekuakdatze 
lehiaketan funtzionarioegandik betetzen ez direnak eta interinoek okupatu behar dituztenak. 

•  Ikastetxean behin-betiko plaza duten irakasleak ingeles profila ez izateagatik desplazatuta izateari 
uzten diotelako, dagoeneko desplazatutak izan zirenak programa desagertzean ikastetxera 
itzultzeko aukera dutela goraipatuz. 
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•  Egutegiaren tenporalizazioan honurak, funtzionamendu plantilla urtero betetzen delako, eta baita 
ere plantilla organikoa, lekualdatze lehiaketen deialdietan zonaldean Ingeleseko C1 eskaera duten 
Haur eta Lehen Hezkuntzako plazen faltagatik.

•  Ikastetxeko Aniztasunari Arretaren neurri zehatzekin erantzuten zaion ikaslegoaren ratioan eman 
daitezken hobekuntzakm, irakaslego-tutoreari asteko 23 saiora iritsi arte libre gelditzen diren 
saioekin, etab.

4. 1. Programaren desagertzearen prozesuaren denboralizazioa.

Jarraian aurkezten den kronograma bezalako bat erabili daiteke programaren irteera progresiboa 
modu grafiko batean azaltzeko, programa eman eta ematen utziko den ikastruteak zehaztuz:

onograma

Kurtsoak
Progamaren desagertzearen denboralizazioa

20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26

1. Haur Hezkuntza

2. Haur Hezkuntza

3. Haur Hezkuntza

1. Lehen Hezkuntza

2. Lehen Hezkuntza

3. Lehen Hezkuntza

4. Lehen Hezkuntza

5. Lehen Hezkuntza

6. Lehen Hezkuntza

Gomendagarria da, eskaerari indar handiagoa emateko, Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua edo bere 
modifikazioak gehitzea.

Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuak izan behar dituen elementuak ondorengoak dira:

• Sarrera.

• Egoeraren analisisa.

• Ikastetxearen hizkuntza helburuak.

•  Ikastetxearen hizkuntza planteamendua. (Antolakuntza neurriak: irakasleen koordinazioa, 
hizkuntza/atalen asteko ordu banaketa, eskolaz kanpoko ekintzak, hizkuntza helburuak 
lortzeko ikastetxeak jarraituko dituen metodologia eta ebaluazio irizpideak, hizkuntzen trataera 
integratuaren garapen curricularra azalduz, sensibilitzazio jarreren garapena eta hizkuntzekiko 
errespetua eta hizkuntza materian irakaslegoaren formakuntza).

• Zehaztutako elaborazio planarako epea.

• Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren ebaluazioa.




