Ikasturte Berrirako Oharrak

2022-2023

JESUITAK INDAUTXU

ZUZENDARI AGURRA
Familia agurgarria:
Lehenik eta behin, Jesuitak Indautxu ikastetxeko
Hezkuntza-Komunitate osoaren izenean, ongi
etorria ematen dizuet 22-23 ikasturte berri
honetara.
Iaz gure ikastetxearen mendeurrena behar
bezala ospatzeko aukera izan genuen,
pandemiaren ondorioz egokitzapen
batzuk egitera behartuta bageunden
ere. Aurten, ordea, 2. mendeurreneko
lehen urteari hasiera emango diogu
zuek eskaintzen diguzuen konfidantzari erantzun egokia emanez.
Jesuiten eskola garen aldetik, 500
urte inguruko tradizio humanista bizi
baten bene-benetako hartzaile eta
igorleak gara. Tradizio honek, San Inazio
beraren hitzetan, “arimei laguntzea”,
hau da, pertsonei laguntzea du helburu nagusitzat. Beraz, gurea bezalako ikastetxe batentzat ezinbestekoak dira bai ikaslearen
zaintza, bai haren hazkunde-premiei behar bezala
erantzutea. Hori guztia, ikasleak bere onena ematera
eramango duen bideari begira.
Azken bi urteetan COVID-19ak gure bizitza zeharo baldintzatu badu
ere, guzti hori atzean utzi ondoren, egunerokotasunak ziurgabetasu-
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nez betetako mundu bat aurkezten digu (gatazka zaharrak zein armatu berriak , mugetan eta errefuxiatuen
krisiak, etorkizunari begira itxaropen ilunak arlo
askotan…). Datozen urteetan, inoiz baino beharrezkoagoak izango dira etorkizun itxaropentsua sortzeko gai izango diren
emakumeak eta gizonak. Hau honela
delarik, gizatasunean nabarmentzen
diren pertsonak, guztion ongiaren zerbitzura jartzen direnak eta inguruko
errealitateaz arduratzeko prest dauden pertsonak ezinbestekoak izango
dira eta, guri dagokigunean, eskabide horiei erantzun egokia emateko
gogotsu gaude.
Hezkuntza-komunitate honentzat,
poztasunik handiena ikasturte honetan gure hezkuntza-lanak zuen semealabengan adimentsu eta maitekor
mugiarazten dituen galderak sortzea
izango litzateke . Galdera horiek, beti ere,
ikasleak besteen mende jartzea izango dute
helburu nagusitzat, hori baita hezitzaile guztion
helburu negusienetako bat. Bihotz-bihotzez, hala izatea espero dugu.
Agur bero bat,
Salva Ayuso
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ORDUTEGIAK
IKASTETXEKO OROKORRA
Harrera:
8.00-19.00.
Idazkaritza:
Goizez 8.30-13.30. Arratsaldez 15.30-17.30.
Administrazioa:
Goizez 9.00-11.00. Arratsaldez 15.30-17.30.
Liburutegia:
Astelehenetik ostegunera 13.30-19.00. Ostiraletan 13.30-17.00.

MAILAK
LEHEN HEZKUNTZA
LH 1 eta 2. Goizez 9.15-13.20. Arratsaldez 15.15-17.10. (*)
LH 3 eta 4. Goizez 9.00-13.05. Arratsaldez 15.20-17.15. (*)
LH 5 eta 6. Goizez 9.10-13.15. Arratsaldez 15.25-17.20. (*)
(*) Asteazkenetan arratsaldean klaserik ez dago.
DBH
Astelehena, asteartea eta osteguna: Goizez 8.30-13.15.
Arratsaldez 15.30-17.15.
Asteazkena eta ostirala: Goizez 8.30-14.10.
BATXILERGOA
Astelehena, asteartea, osteguna eta ostirala: 8.30-15.10.
(Batx-2: Ostiraletan 8.30-14.15).
Asteazkena: Goizez 8.30-14.15.

www.indautxujesuitak.org
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JANTOKIKO FUNTZIONAMENDUA
Altalan aplikazioaren bidez, zuzenean kudeatu ahal izango dituzue
zerbitzuaren alta, baja eta aldaketa guztiak. Horretarako, alta eman
beharko duzue aplikazioan, eta erabiltzaile-izena eta pasahitza eskuratu beharko dituzue. Hori guztia webgune honetan egin dezakezue:
https://familias-altalan.ausolan.com/Familia/Login
• Modalitateak:
a) Ohiko erabiltzailea: Ikasturte osoan zehar astean gutxienez
bi egunez jantokian bazkaltzen gelditzen den ikasle oro.
Eguneroko zerbitzuaren prezioa, ikasturte osorako, hau da:
• LH eta DBHko 1. eta 2.: 1.260,00 € (monitoretza barne).
• DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoa: 1.073,25 €.
Jantoki-zerbitzua ikasturteko eskola-egun guztietan erabiltzeari dagozkie zenbateko horiek. Ordainketa erraztearren, kopuru osoa 9
kuota berdinetan banatu dugu (irailetik maiatzera). Hilabete guztietan kopuru berbera kobratuko dugu, nahiz eta ikasle batzuek besteek baino eskola-egun gehiago izan.
Jangela-zerbitzura ohiko erabiltzaile gisa apuntatzen direnek gutxixeago ordaindu behar izaten dute noizean behingo erabiltzaileek
baino. Horregatik, ohiko erabiltzaileei alta-konpromisoa eskatzen
diegu, ikasturtea hasten denetik amaitu arte. Ez dugu itzuliko
dirurik hilabetearen erdian edo ikasturtea amaitzear dagoenean
baja emanez gero.
b) Noizean behingo erabiltzailea: Jantokian bazkaltzen noizean
behin gelditzen den ikasle oro. Horretarako, Altalan aplikazioan
alta eman behar da, eta bertan adierazi noizean behin erabiliko dela
jangela-zerbitzua. Egunean 9 euroko kostua du modalitate honek.
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• Oharrak: Ohar guztiak (absentziak, dietak aldatzeko eskaerak,
ikasleak jasotzeko abisuak…) Altalan aplikazioaren bidez egin beharko dituzue, dagokion egunaren goizeko 11.00k baino lehen.
• Bilketak: Altalan aplikazioaren barne-mezularitzaren bidez aldez aurretik jakinarazita. Urkijoko atetik egingo dira honako ordu hauetan:
14.15 (jasotzeko bakarrik irekitzen da).
14.35 (jasotzeko bakarrik irekitzen da).
15.00 (15.15etan arte, atea ixten da).
• Itzulketak: Jangelara joan gabeko egunen zati proportzionala itzuli
egingo dizuegu, ondoz ondoko seigarren egunetik aurrera,
eta betiere kausa justifikatu bat dagoenean (ebakuntza, gaixoaldi luzea…). Horrelakoak ikastetxeko Administrazioari jakinarazi
beharko zaizkio; adibidez, mezu bat bidaliz helbide honetara:
administracion@indautxujesuitak.org.
Jantoki-zerbitzua ikasturtearen lehen egunean hasiko da, eta
ikasturtearen azken egunean amaituko.
Bisita egitera eta jantokiaren funtzionamendua zuzenean ezagutzera
gonbidatzen zaituztegu. Bertan, gure sukaldariak, Josu Uribarrik, egunero gure sukaldaritza-instalazioetan ikasleentzako menu osasungarriak eta orekatuak prestatzen ditu. Jantokian eta jolastokian
hezkuntza-proiektua garatzen duten monitoreak ere ezagutu ahalko
dituzue, bazkalorduko jolasgaraian.
Menuak AUSOLAN enpresak diseinatzen ditu, Eusko Jaurlaritzak
2019an argitaratutako “Aholkuen gida, eskola-adinean elikadura
osasungarria edukitzeko” liburuan oinarrituz.
Bisita hitzartzeko idatzi hurrengo emailera:
jantoki@indautxujesuitak.org
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JANTOKIA HANDITZEKO ETA BERRITZEKO PROIEKTUA
Gure arkitektoa buru duen talde batek urtebete baino gehiago darama
jantokiko espazioak handitzeko eta berritzeko proiektuan lanean. Horretarako, beste ikastetxe batzuk bisitatu ditugu, hainbat arlotako espezialistekin lan egin dugu eta, batez ere, hezkuntza-alderdia zaindu
dugu.
Instalazio berriek klimatizazio- eta intsonorizazio-sistema modernoak izango dituzte, eta sukaldeak ekipamendu guztiz berria
izango du elaborazio berriak egiteko eta prestatu berri den janaria
eskaintzeko. Era berean, espazio guztiak azken segurtasun eta ebakuazio arauetara egokituta egongo dira. Altzariek, barrualdeen diseinuak eta argiztapenak giro atsegina sortuko dute bazkalorduan.

EGIN: maila ertaineko ikasleek autonomia garatuko dute eta ohitura
osasungarriak hartuko dituzte. Erdiko espazioa izango da.

Ikasleentzako jantokia hiru espaziotan banatuko da, hezkuntzaikuspegitik:

BERREGIN: espazio informalagoa, entsalada-uharte batekin, goi-mailako ikaskeek beren lehen platera aukeratu ahal izan dezaten.
IKUSI ETA IKASI: non txikienek mahai-errutinak eta autonomia bereganatuko dituzten, mahai-multzo txikiekin eta jolasetarako espazio
erantsiekin. Erabilera anitzeko espazioa izango da beste erabilera batzuetarako.

www.indautxujesuitak.org
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ZERBITZUAK
Patioak

Liburutegia

Patioak dira topaketarako eta jolaserako lekuak eta beraz heziketaespazio aberatsa. Guztioi animatzen dizuegu denok zain ditzagula eta
bizikidetasun-arauak, segurtasun arauak jarrai diezazkigula denon segurtasunagatik.

Liburutegia ikasketa autonomorako leku bat da. Bere ordutegia:
Astelehenetik Ostegunera: 13.30-19.00. Ostiraletan: 13.30-17.00.

Patio-ordutegia: Astelehenetik Ostiralera 8.00 eta 21.30.
Larunbatak 9.00-13.30 eta 16.00-19.00.
Igandeak 9.00-13.30.

Erizaindegia
Osasun-arreta zerbitzua dago (Areilza eraikinean) hurrengo ordutegiarekin: 9.00-17.00. Asteazkenak izan ezik 9.00-15.00.

Haurtzaindegia
Haurtzaindegi zerbitzua Lehen Hezkuntzako ikasle guztientzat eskaintzen
da goizeko 7.45etik klaseen hasierara arte. Prezioa: hileko 52,20 €.
Egun solteak: 6,15 €/eguneko.
* Klaseen lehen egunatik (irailak 9) zerbitzu jardunean.

Kirol arropa
Ikastetxearen kiroletako arropa ERREA BASQUE TEAM dendan salduko da Trenbideko etorbidea 7 (bis) aurrean, ohizko merkataritza
ordutegian.
TXANDALAREN ERABILERARI BURUZKO ARAUAK. Dakizuenez, Heziketa Fisikoan ikastetxeko txandala erabiltzea derrigorrezkoa da.
Ikasleek txandalaren praka luzea edo laburra erabil dezakete eta arropaz
aldatzeko beste kamiseta bat ekarri behar dute.

Liburuen salmenta
liburuak@indautxujesuitak.org
Liburuak ikastetxeko liburutegian salduko dira irailaren 2an (ostirala), 5ean (astelehena) eta 7an (asteazkena), goizez eta arratsaldez, 9.00etatik 13.30era eta 16.00etatik 18.00etara.
Irailaren 8an (osteguna), 9an (ostirala) eta 12an (astelehena), goizeko 10.00etatik 13.00etara, gorabeherak konpontzeko gaituko da.
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EKARPEN EKONOMIKOA
Jesuitak Indautxu ikastetxeak hezkuntza-bikaintasuna du helburu;
horregatik, kristautasunean eta ignaziotar pedagogian oinarrituta
lagun egiten diegu ikasleei, pertsona kontziente, trebe, errukitsu eta
konprometitu gisa haz daitezen, beren bizi-proiektua garatu ahal izan
dezaten eta XXI. mendeko mundu konplexu honetan gizarte adiskidetu eta zuzenaren alde lan egin dezaten.

Ikastetxeak, antolakuntzari begira, ziurtzat jotzen du bere proiektuagatik eta bere hezkuntza-prestazioengatik seme-alabak bertara bidaltzea erabaki duten familiak ikastetxea diruz eusten laguntzeko prest
daudela, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hezkuntza-zerbitzuen
kostuari dagokionez finantzatzen ez duena konpentsatuz. Ekarpenaren zenbatekoa Eskola Kontseiluak ezartzen du urtero.

Familiei hezkuntza-zerbitzu hori eskaini ahal izateko, ikastetxeak hainbat
giza baliabide eta baliabide material bideratzen ditu honako arlo hauetara:

Jesuitak Indautxu irabazi-asmorik gabeko ikastetxe itundu bat da.
Beraz, izan dezakeen defizit edo superabit oro ikasleei ahalik eta hezkuntza-zerbitzu onena eskaintzeko dauzkan bitartekoetara bideratzen
du ikastetxeak. Informazio ekonomiko guztia, kontu-auditoretza egin
ostean, Titulartasunari, AFAren batzordeari, Eskola Kontseiluari eta
ikastetxeko langileen ordezkariei helarazten die.

• irakasleen etengabeko prestakuntza eta metodologia aurreratuak
garatzeko aukera ematen duten hezkuntza-berrikuntzarako
proiektuak koordinatzea;
• balioetan oinarritutako hezkuntza-proiektua garatzea, jarduera
pastoral esanguratsu eta eredugarria duela;
• tutoretza-ekintza sendoa eskaintzea eta hezkuntza-behar anitzak
dauzkaten ikasleei arreta ematea;

Ekarpen ekonomiko hori hamar ordainagiritan fakturatzen diegu familiei, hilaren hasieran. Zenbatekoa hezkuntza-etaparen araberakoa
izan ohi da:

• ikaskuntzara eta kiroletara bideratutako espazio eta instalazioetan
mantentze- eta berrikuntza-lanak egitea, heziketa- eta gizarte-zerbitzu
hobea emateko;

LH: 91,36 €

• itundutako gutxienekoak baino eskola-ordu gehiago ematea;

Bekak

• ikastetxea eta jolastokiak familiei ordutegi zabalean irekitzea;

Ikastetxean behar duzuen dokumentazioa emango dizuegu, Eusko
Jaurlaritzak eskaintzen dituen laguntzak eskatzeko.

• eskolaz kanpoko kirol-eskaintza eta bestelako eskaintza zabala eta
kalitatezkoa diseinatu eta koordinatzea;
• liburutegia, erizaintza-zerbitzua, etab.
Prestazio horien kostua askoz ere handiagoa da Hezkuntza Itunaren
eta jasotako gainerako dirulaguntzen bidez jaso daitekeena baino. Hori
horrela, beharrezkoa da familiek “Eusteko ekarpena” egitea.

DBH eta BATX: 111,81 €

Familien Elkarteak asistentzia-funts bat kudeatzen du bertako kide
diren familia guzientzat, ezbehar- eta zurztasun-kasuetan erabiltzeko.
Laguntzak eskatzeko oinarriak ikastetxearen web-orrian dauzkazue,
Elkartearen atalean.

www.indautxujesuitak.org
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EGUTEGIA
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2023 Apirila
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Ikasle berrien harrera
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Goizeko jardunaldia
Jai eguna
Patroi egun jaia
Ez lektibo

Ikasturte Berrirako Oharrak

2022-2023
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iraila 8
iraila 9
iraila 9tik 16ra
urria 12
urria 14
azaroa 1
abendua 6
abendua 8
abendua 9tik 23ra
abendua 23
urtarrila 9
urtarrila 30
urtarrila 31
otsaila 3
otsaila 20 eta 21
otsaila 22
martxoa 20tik 24ra
martxoa 31
apirila 17
maiatza 1
ekaina 21

BATXILERGOA
Ikasle berrien harrera
Klaseen hasiera
Goizeko klaseak bakarrik
Jai eguna
Patroiaren jai eguna-Begoñara igoera
Domu Santuen jaia
Konstituzioaren jaia
Inmaculadaren jaia
Gabonetako Kanpaina
Gabonetako oporren hasiera eguerdian
Klaseen hasiera
Tomas Deunaren jaia
Bakea eta Elkartasunerako kanpainaren hasiera
Maratoi Solidarioa
Jai egunak, Ihauteriak
Hausterre Eguna
Aste Ignaziarra eta Ikastetxeko Jaiak
Aste Santuko oporren hasiera eguerdian
Klaseen hasiera
Lanaren Jaia
Azken klase-eguna

LH
iraila 8
iraila 9
abendua 23
urtarrila 25
apirila 8
ekaina 5etik 21era
ekaina 17
ekaina 20

Ikasle berrien harrera
Klaseen hasiera
Ebaluaketako notak
Kurtsoko kontseiluak
Ebaluaketako notak
Goizeko klaseak bakarrik
Azken ebaluaketako notak
Gurasoekin batzarrak

DBH
iraila 8
iraila 9
iraila 19
iraila 20
azaroa 24, 25 eta 28
urtarrila 18
otsaila 23, 24 eta 27
maiatza 6
maiatza 31, ekaina 2 eta 5
ekaina 1, 2 eta 5
ekaina 2, 5 eta 6
ekaina 1etik 21era
ekaina 21
ekaina 22 eta 23

JESUITAK INDAUTXU

Ikasle berrien harrera
Klaseen hasiera
DBH 1-2 Gurasoekin batzarrak
DBH 3-4 Gurasoekin batzarrak
1. ebaluaketako azterketak
Kurtsoko kontseiluak
2. ebaluaketako azterketak
Begoñara igoera (data baieztatu gabe)
DBH 1 3. ebaluaketako azterketak
DBH 2 3. ebaluaketako azterketak
DBH 3-4 3. ebaluaketako azterketak
Goizeko klaseak bakarrik
Azken ebaluaketako notak
Gurasoekin batzarrak

iraila 8
iraila 9
iraila 21
azaroa 10, 11, 14 eta 15
urtarrila 19
otsaila 9, 10, 13 eta 14
maiatza 6
apirila 26, 27, 28, maiatza 2
maiatza 11, 12, 15 eta 16
maiatza 11, 12, 15, 16 eta 17
maiatza 22
maiatza 29, 30, 31, ekaina 1 eta 2
ekaina 13, 14 eta 15
ekaina 6
ekaina 15, 16 eta 17
ekaina 20
ekaina 22

Ikasle berrien harrera
Klaseen hasiera
Gurasoekin batzarrak
1. ebaluaketako azterketak
Kurtsoko kontseiluak
2. ebaluaketako azterketak
Begoñara igoera (data baieztatu gabe)
Batx 2 3. ebaluaketako azterketak
Batx 1 3. ebaluaketako azterketak
Batx 2 azkeneko azterketak
Batx 2 Gurasoekin batzarrak
Batx 1 azkeneko azterketak
Batx 2 Ohiz kanpoko azterketak
Batx 1 Gurasoekin batzarrak
Batx 1 Ohiz kanpoko azterketak
Batx 2 Gurasoekin batzarrak
Batx 1 Gurasoekin batzarrak

LH
iraila 8
iraila 9
iraila 15
azaroa 14
azaroa 17
azaroa 18
azaroa 21etik 25era
abendua 9tik 23ra
urtarrila 10
otsaila 20tik 22ra
otsaila 23
otsaila 24
otsaila 24
otsaila 27
maiatza 3, 10 eta 17
maiatza 26
maiatza 29tik 31ra
ekaina 1
ekaina 2
ekaina 2
ekaina 5etik 16ra
ekaina 15
ekaina 19tik 21era
ekaina 22
ekaina 23
ekaina 23

Ikasle berrien harrera
Klaseen hasiera
Eguna zikloak
San Albertoren jaia
1. ebaluaketako Juntura
1. ebaluaketako notak
Orientazioa Aste laborala
Gabonetako Kanpaina
FCT-a eguna
Final 1 2. maila
2. ebaluaketako Juntura 1. maila / Final 1 2. maila
2. ebaluaketako notak
Berrikustea Final 1 azterketak 2. maila (12.00 eta 18.00)
FCT-a hasiera
Ate irekiko jardunaldiak
Ikasturte amaiera
Final 1 1. maila / Final 2 2. maila
Azkeneko ebaluaketako Juntura 1. maila /
Azkeneko ebaluaketako 2 2. maila
Ebaluaketako notak
Berrikustea azterketak (12.00 eta 18.00)
Sorospen-saioak ikasleak
Diploma banaketa
Final 2 1. maila
Azkeneko ebaluaketako Juntura 2 1. maila
Ebaluaketako notak
Berrikustea azterketak (17.00)

www.indautxujesuitak.org
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XEDEA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK
Xedea
Jesusen Lagundiko ikastetxe bat da gurea, Bilbon kokatua eta Eusko
Jaurlaritzarekin itundua. Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa eskaintzen ditugu.
Kristautasunean eta ignaziotar pedagogian oinarrituz, pertsona kontziente, trebe, errukitsu eta konprometitu gisa hazten laguntzen diegu
gure ikasleei, beren bizi-proiektua garatu ahal izan dezaten eta gizarte
adiskidetu eta zuzenaren alde lan egin dezaten.

• Elkartasuna: pertsonarik zaurgarrienen aldeko sentsibilitatea eta
konpromisoa indartzea.
• Lankidetza: ekimenak besteekin batera garatzea, eta praktikak eta
ikaskuntzak partekatzea.
• Espiritualtasuna: giza sentsibilitatea sakonki lantzea, bizitzan egin
beharreko hautaketak sorburua Aitaren Maitasunean duen askatasunean bideratzeko.

Ildo estrategikoak

Ikuspegia
2023rako, bultzada esanguratsua eman nahi diogu jada hasita daukagun berrikuntzaren bideari, eta hezkuntza-etapa guztiak modu sinergiko
eta aberasgarrian integratu nahi ditugu.
Bereizgarri ditugun funtsezko bi balioren aldeko apustua egiten jarraitu
nahi dugu: arreta pertsonalizatuaren eta espiritualtasunaren alde, hain
zuzen ere.
Eta guztion artean egin nahi dugu hori, ekimenak aurkeztuz, elkarri
lagunduz, bidean ikasiz eta senidetasunezko babes-giroa sortuz.

Balioak
• Pertsona: elkar zaintzea eta elkarri laguntzea, entzunez, enpatiaz
jokatuz, pertsona oro aintzatetsiz eta aurreiritziak gaindituz.
• Konpromisoa: inplikatzea, erantzukizunak gure gain hartzeko eta
gure gaitasun guztiak baliatzeko.
• Ekintzailetza: etorkizunari aurrez aurre begiratzea, aldaketetara
molda gaitezen eta erronkak ikaskuntza-iturri gisa har ditzagun.
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Mundua eraldatzeko ikasten dugu
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IGNAZIAR PEDAGOGIA
Gure hezkuntzaren estiloa ignaziotar eredu pedagogikoan kokatzen
da, lau mendez hain emankorra izan den horretan. Hezkuntza-komunitatea garen aldetik, ikasleak ditugu gure eginkizunaren muin eta ardatz. Horretarako, funtsezkoa da ikasleari eta bere inguruari arreta
eskaintzea, espiritu ireki eta askean oinarrituta, eta irakaskuntzan zorroztasuna eta langintza eskatzen dituen sakontasunarekin jardutea.

Ignaziotar Pedagogiak ikaslea eta irakaslea biltzen eta eskatzen ditu.
Egiten dugun eta abian jartzen dugun guztia hasiera-hasieratik bikaintasuna bilatuz egin dezagula proposatzen digu.

Ildo horretan, Paradigma Pedagogiko Ignaziotarra jorratzea proposatzen dugu, honako arlo hauek bilduz:
Testuingurua: horren bidez, zehaztasunez jakin dezakegu nondik,
zertarako eta norentzat gauzatzen diren irakaskuntza eta ikaskuntza.
Esperientzia: gizakia hezkuntza-esperientzian bere osotasunean murgiltzea eskatzen du (burua, bihotza eta nahia). Esperientzia, irudimena eta
sentimenduak -hala nola elkarrekiko ulermena- erabiltzera bultzatzen gaitu.
Hausnarketa: prozesu horrek esperientziari, ezagutzari edo egoerari
zentzua emateko balio du. Ikasgaiaren benetako esanahia eta zentzua
aurkitzen laguntzen du, egiaren eta askatasunaren etengabeko bilaketan dauzkan ondorioak ulertzeko, eta bereizketak egin ahal izateko
gaitasuna garatzeko.
Ekintza: hausnartutakoa eta ikasitakoa aplikatzean datza. Ekintzak
borondatea lantzen du, eta askatasunak konpromisora eramaten du.
Hezkuntzako pausoak bideratzen ditu, haren bidez erkidegoa eraldatzeko gai izango diren gizakiak sortzeko, “besteentzako gizon-emakumeak” izan daitezen.
Ebaluazioa: lorpenak berrikusteko prozesua da. Prozesu akademikoan
izandako lorpenak ez ezik, giza heldutasunarekin zerikusia dutenak
ere bai.

www.indautxujesuitak.org
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PASTORALTZA
Kristau inspirazioak pertsonen dimentsio espirituala zaintzera eta baloratzera bultzatzen gaitu. Dimentsio espirituala ikastetxeko nortasun ezaugarri izan da betidanik eta hori aukera eta ekintza
ezberdinetan zehazten da:
• Gaitasun espirituala. Curriculumaren barnean, ohizko konpetentzietaz gain, pertsona osoa integratzeko laguntzen duen gaitasuna da
hau. Hau Jesusen Lagundiko ikastetxeek gaitasun honen aldeko
apustu egiten dugu.
• Erlijio Jarduera. Ikasleak bere barnealdean sartzeko denbora espezifikoa. Bertan Nazareteko Jesusen Jainkoaren esperientziara irekitzeko
aukera zabaltzen da askatasun giroan, ospakizun, hausnarketen eta
taldeen bitartez.
• Goizeko otoitzak. Egunero esker onetik eguna begiratzera gonbidatzen da.
• Aldi bereziak kanpaina solidarioekin eta ospakizun uneekin (Aste
Ignaziarra, Abendualdia, Gabonak, Garizuma, Domund eta Bakearen eta Elkartasunaren Garaia…).
• Laguntza pertsonala.

12

www.indautxujesuitak.org

• Ikasgelatik kanpoko hazkuntza-prozesuen eskaintzak. Indautxuko
Eskautak, Arrupe Elkartea, Eukaristiako Kofradia Udako eta Aste Santuko ekintzak (bideak, auzolandegiak, udalekua, pazkoaldia...).
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ARLO SOZIALA / BOLUNTARIOTZA
Gure Plan Estrategikoan irakur dezakegu: ‘Ikastetxeak bere heziketaproiektuan lantzen du justiziako eta gizarteko dimentsioa
gako eraldatzailean, ez soilik ikasleekin baizik eta
heziketa-komunitate guztiarekin eta ingurunearekin. Justiziazko eta gizarteko
dimentsio hau fedetik jaiotzen da
eta Ebanjelioko inspirazioa
du‘.
Gure ikasleei, besteentzako pertsonak izatera
laguntzeak
dakar
haiei begirada kritiko
eta itxaropenez betekoa mundu bat
posible delako.

partehartzea, Batxilergoko Boluntario Proiektua, Alboaneko Gazte
Sarea… ditugun esperientzia batzuk dira eta hauek gonbidapen
bat bezala bizi ditugu justizia eraikuntza bide bezala.
Zeregin honetan ez gaude bakarrik eta
sarean Bilboko Jesusen Konpainiaren
beste erakunde batzuekin lan egiten dugu: ALBOAN, Ellacuría
Fundazioa eta Deustuko
Unibertsitatea.

Zeharkako den
lerro bati buruz
hitz egiten dugu,
eremu akademikoa,pastorala eta
paraeskolarrak
igarotzen duena;
TPS-a, interkulturalitatea/hospitalitatea,

www.indautxujesuitak.org
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HEZKIDETZA
Gizonezkoen eskola batetik oinarria hezkidetza duen ikastetxe batera igarotzeko urratsa ez da erraza, eta ikastetxe mistoa izatetik haratago doa.
Batzuetan, ohiturek zama handia izaten dute, eta benetako berdintasuna
sustatzeko oztopo izan daitezke. Amaitu gabeko prozesu horretan, funtsezkoa iruditzen zaigu hezitzaileekin eta familiekin aldez aurretiko eragileak lantzea, ikasleenganako dugun itxaropenei dagokienez. Ikasleekin
egin behar dugun lana ez da gutxiagokoa; izan ere, desparekotasuna
iraunarazten duten ezberdintasuna eta rolak hautsi behar dira.
Honako gai zalantzak jartzen ditugu:
• Ingurune fisikoa hauek: patioa, jolaserako zonaldeak, komunak...
• Oraindik “mutilen” ikastetxe bat bezala ikusten gaituzte.
• Nola hitz egiten dugu? Nolakoak dira ikastetxean sortutako dokumentuak? Barne hartu ala ezkutatu egiten dugu?
• Kirolaren esparruan aurrera egin dugu, baina…
• Eta zer gertatzen da arlo akademikoan? Ikasle guztiengandik gauza
bera espero dugu ala ikasleen sexuak gure itxaropenak baldintzatzen
ditu? Nola hautatzen ditugu testuak?
• Nolako harremanak dituzte gure ikasleek?
• Nola jorratzen ditugu ikasleek bizi dituzten beste errealitate batzuk?
• Eta zer gertatzen da lankideen artean? Eta gure lan-aukerak?
Gai horren inguruan aztertu, erantzun, animatu, kontzientziatu eta
hezkidetzako plan bat sustatzeko asmoz, astero elkartzen den Hezkidetzako Taldea daukagu.
Hona hemen helburuak:
• Gure ikastetxearen inguruan egindako diagnostikoan oinarritutako
hezkidetza plan propioaren ezarpenean aurrera egitea.
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• Inguruan ditugun ekimenak jasotzea, hobekuntza eta aldaketa
erraztu nahiz susta dezaketenak.
• Lankideak adoretzea eta klaustroari, ikasleei, familiei, auzoari… informazioa eskaintzea.
• Irakasleei eta familiei prestakuntza eskaintzea.
• Hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea sustatzea.
• Hezkidetza ikuspuntua elkartasunezko kanpainetan sartzea, ALBOAN
egitasmoan…
Hona hemen eman beharreko urratsak:
• Ikastetxeko zuzendaritzari proposamenak egitea, espazioak eraldatzeko,
arlo akademikoa planifikatzeko, etab., hezkidetzako ikuspuntutik.
• Talde Feminista sortzea, ikasle eta hezitzaile ohiekin batera: ekintzak,
salaketa, gogoeta...
• ALBOAN gazte solidarioen sarea (hezkidetza gako izanik).
• ALBOAN egitasmoarekin parte hartzea hezkuntza eraldatzeko ekimenetan, ikuspegi feministatik, berdintasunezko eta hezkidetzako planaren
garapenean aurrera egiteko.
• Une esanguratsuez baliatzea norabide horretan indar handiagorekin lan
egiteko: A25, M8, M17…
• Ikasgaiak eta edukiak berrikustea hezkidetzako ikuspuntutik begira.

2022-2023
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ANIZTASUNERAKO ARRETA

BITARTEKARITZA

Are eta heterogeneoagoak diren ikasleei erantzuteko asmoz, hainbat
baliabide ditugu, Orientazio eta Aniztasunarekiko Arreta Sailarekin bat
etorriz. Hona hemen baliabideak:

Ikastetxean bitartekaritza gatazka erresoluzio bezala 2006an hasi zen.
Momentu hartan irakasleok gaian formazioa izaten hasi ginen.

- Gela egonkorra, hezkuntza premia bereziak eta iraunkorrak dituzten
ikasleentzat.
- Hezkuntza premia berezirako (HPB) lau gela.
- Hezkuntza laguntzako bi espezialista (HLE).
- Hizkuntza indartzeko irakaslea (HII), beste hezkuntza-sistema batzuetatik datozen ikasleentzat.

Bitartekotza, bi edo pertsona gehiago arteko gatazkak konpontzeko
bide bat da hirugarren pertsona baten laguntzaz, hau da bitartekaria.
Gure ikasleren kasuan, bitartekaria bere kideak dira, nahiz eta, horrela
kasuaren konplexutasunak esango balu, zentroko hezitzaileak ere izan
daitezke.
Bitartekotza boluntarioa, isilpekoa, da, eta elkarrizketan oinarrituta
dago. Bitartekariak horretarako formazioa jasotzen dute, eta ez dira
epaileak ez arbitroak.

- Orientatzailea (DBH-Batxilergoa) eta aholkularia (Lehen Hezkuntza).
- Hezkuntza indartzeko programa Bigarren Hezkuntzako 2. mailan.
- Curriculum aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua
hobetzeko programak.

Ez dute konponbiderik inposatzen eta ez nork dion egia esaten. Bilatzen dutena parteen beharrak asetzea da, komunikazio prozesuan lagunduz. Pausu erraza batzuk jarraituz konponbide batera iristea oso
posiblea da eta orduan denak irabazten dute eta pozik geratzen dira.
Esperientzia hau, momentuzko arazoetatik baino urrunago doa, berez,
bultzatzen duena bizikidetasun-modelo baketsuago eta elkarrizketarako irekiagoa da. Ikasturte bakoitzean DBH.3ko ikasleak formatzen
dira eta DBH.4tik aurrera, jada halako bezala joka dezakete eskatzen
zaien gatazketan. Horrela DBH.4an eta Batxilergoan beti ditugu bitartekariak. Haiek dira agertzen den edozein gatazka ebazten laguntzen
dutenak.

www.indautxujesuitak.org
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ELEANIZTASUNA
Gaur egun, B eta D hizkuntza-ereduak dauzkagu ikastetxean. Gure
ikasgeletan, euskara da komunikazio-hizkuntza. Horri horrela, euskararen erabilera ikastetxeko arlo guztietara zabaltzeko asmoz, ikastetxeak Hizkuntza Normalizaziorako Plan bat dauka duela urte
batzuetatik hona, Berritzegune zerbitzuaren laguntzarekin garatzen
duena. Hizkuntza-normalizaziorako taldean ikastetxeko ikasle eta irakasleak ari dira parte hartzen, eta hainbat proiektu sustatzen dituzte,
hala nola Euskararen Eguna, Korrika eta abar.

• Suitzarekin trukeak (frantseseko ikasleentzat 1. Batxilergoan) eta barnetegietara joateko aukera (euskara sustatzeko).

Gure ikasleen hizkuntza-gaitasuna areagotzeko, garatu egin dugu gure
hezkuntza-eredua, eta horren arabera euskara da Lehen Hezkuntzako
eta Bigarren Hezkuntzako komunikazio-hizkuntza.

• Ingelesa ikaskuntza-hizkuntza gisa. Lehen Hezkuntzan, Social Science
ikasten dute ikasleek 5. mailan eta Natural Science 6. mailan.

Hona hemen bere ezaugarrietako batzuk:
• D eredua Lehen Hezkuntzako maila guztietan.
• D-B eredua DBHko lau mailetan eta Batxilergoan.
• 1. Batxilergotik aurrera, ingeles-eskolak, ikasleak mailaren arabera
banatuz.
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• Ingeleseko esperientziak Irlandan eta Kanadan DBHko ikasleentzat.
• EGA edo HABEren probak prestatzeko kurtsoa, gurasoen elkarteak
antolatuta.
• Cambridgeko proba ofizialak ikastetxean.

• Bigarren Hezkuntzako 1. eta 3. mailetan, Geografia eta Historia ingelesez egiteko aukera dago, astean hiru saio eginez.
• DBHko 2. eta 4. mailetan, Fisika eta Kimika ingelesez ikasteko aukera
eskaintzen dugu, astean hiru saio eginez.
• Batxilergoko 1. eta 2. mailetan, IKT irakasgaia ingelesez ematen
dugu, astean hiru saio eginez.
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ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK
Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren barruan daude Eskolaz Kanpoko
Ekintzak.
Kirol jarduerak:
Lehen Hezkuntzako lehenengo bi ikasturteetan, kirol anitzeko ekintzen
bidez, ikasleei kirol ugari aurkezteko aukera eskaintzen da: errugbia,
erritmoa, saskibaloia… Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, Loyola
Indautxu eskola-klubak kirolaren inguruko bost sekzio eskaintzen ditu:
futbola, saskibaloia, eskubaloia, hockeya eta pilota. Mutilen nahiz nesken taldeak egiten dira eskola-kirolaren barruan, eta ondoren, federatutako kirolera igarotzen dira. Kirolaren bitartez, zenbait balore
transmititzen dira (ahalegina, elkartasuna, diziplina, laguntasuna…)
eskolako kirol-klub batean.
Era berean, banakako nahiz taldekako ekintzak eskaintzen dira: tenisa,
mahai-tenisa, dantza, gimnastika erritmikoa, dantza modernoa…
Kultura jarduerak: eskulan ikastaroak, antzerkia, xakea, gitarra…
Zentzumen bidezko jarduerak: scout taldeak 35 urtetik gora egin
ditu eskolan; Arrupe taldeak ignaziar planteamendu sendoa du, eta
Eukaristia santuaren Penitentzia Kofradia ere badago.
Bestelako jarduerak:
Musika-akademia, eskolan 30 urte baino gehiago dirauen Ars Viva
koroa… Eskolak gure ikasleen prestakuntza integralerako duen eskaintza
handi eta oparoaren erakusle dira.
Eskolaz kanpoko eskaintza ikastetxearen web-gunean argitaratzen
da, eta ekintza bakoitzaren informazioa ematen da, jardueren argazkigaleriaz gain.
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