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0.SARRERA
2021-22 ikasturteari begira, eta Hezkuntzatik jasotako protokoloa jarraituz, eskolako
kontingentzia plana egokitu dugu. Horretarako, segurtasun neurri egokiak hartu dira
guztion osasun-eskubideak bermatuz. Kontingentzia plan hau moldaketetara zabalik
egongo da ( egoerak lagunduko balu, eta Hezkuntza Sailetik jarraibidea jasoko bagenu).

1. ESKOLAKO FUNTZIONAMENDURAKO ERABAKIAK
1.1.Dokumentuaren baliagarritasun epeak
Dokumentu hau 2021eko irailaren 1etik aurrera baliagarria izango da, eta esan bezala,
uneko egoera kontuan hartuz posible izango da aldaketak egitea.

1.2.Langileen betebeharrak
Irakaskuntza praktika egokiak bermatzeko, eta era berean, lankideen osasuna zaintzeko
asmoz, eskolako langile guztien betebeharrak ondoko hauek dira:
-Etxean tenperatura hartu eskolara etorri aurretik, eta sukarrarekin batera
daitezken sintomak izanez gero, ez etorri.
-Pertsonen arteko 1,5 metroko gutxieneko distantzia mantendu.
-Ateak zabalik mantendu.
-Garbiketa zaindu. Espazio komunak erabili aurretik eta ostean eskuak
garbitu.
-Maskararen erabilera zuzena egin.

ager

1.3.Eskolako guneak
Eskolako guneak erabileraren arabera mugatuko dira.
Garbitzaileek erabili diren espazioen garbiketa sakona egingo dute, hurrengo egunerako
guztiz garbi daudela bermatzeko. Beste garbitzaile batek eremu komunak garbituko ditu
egunean zehar (komunak, barandak, heldulekuak, psikomotrizitate gela).
Oso garrantzitsua da gure mugikortasuna mugatzea, garbitzaileei lana errazteko, eta
beharrezkoak ez diren espazioak garbi mantentzeko.
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1.4.Familientzako harrera
Familiak eskolara hurbildu ahal izateko helaraziko zaizkien jarraibideak errespetatuko
dituzte. Eskolara etortzeko hitzordua eskatu beharko da.
Eskolako sarreran soluzio hidroalkoholikoa izango da barrura sartu aurretik eskuak
garbitzeko eta musukoarekin sartu beharko da.
Familiek eskuratu beharrekoa irakasleek prest izango dute.
Familien inplikazioa eta koordinazioa bultzatu eta sendotuko dugu.
Familien konpetentzia digitala bultzatuko da.
Telefonoz, agenda bidez, emailez eta meet-en bidez emango zaie aukera familiei
komunikatzeko, eta beharrezkoa den kasuetan, aurrez-aurre higiene eta segurtasun
neurriak hartuta egingo da.

2.LEKU ANTOLAKETA
2.1.Eremu komunak
Eremu komunak langile guztiek erabili behar dituztenak dira: sarrerak, pasabideak,
komunak, irakasle gela…Bakoitzak erabilera ezberdinak ditu, eta ondorioz, jarraibide
ezberdinak:
-Sarrera eta pasabideak: sarrerako ateak zabalik egongo dira beti.
-Komunak: guztiok erabili behar ditugun guneak direnez, erabili aurretik eta ondoren,
eskuak garbituko ditugu, eta hainbat aldiz desinfektatuko dira.
-Jolas-lekuak: txandaka eta gelaka erabiliko dira maila bakoitzari bere eremua emanez.
-Psikomotrizitate-gela: Talde batek erabili ostean, garbitzaile batek desinfektatu egingo
du hurrengo taldeak erabili orduko.
-Irakasle gela: gel hidroalkolikoa egongo da bertan gailu komunak erabili aurretik eta
ostean eskuak garbitzeko (mikrouhin labeak, fotokopiagailua, enkoadernadorea,
ordenagailuak…). Irakasleek bazkaltzeko espazio desberdinak erabiliko dituzte
(laborategia, irakasle gela, tutoretza gelak…) eta erabili ondoren bakoitzak
desinfektatuko du.
JANTOKIA
Mahaietan gelaka egongo dira ikasleak bizikidetza taldeak mantenduz, “burbujak”.
-Mahairik-mahai dagoen distantzia 1,5m izango da.

3

INAZIO ZUBIZARRETA HLHIKO KONTINGENTZIA PLANA

-Sukaldariek ipiniko dute mahaietan behar den tresneria guztia, ez ikasleek.
(1.txandarako). Bigarren txandakoa begiraleek ipiniko dute.
-Ikasle bakoitzak bere lekua izango du, BETI BERDINA; ez dira inoiz ikasleak lekuz
aldatuko.
-Jantokiraino maskararekin etorriko dira. Bazkaria zerbitzatuta daukatenean maskara
besoan jarriko dute. Bazkaria amaitutakoan jarraian berriro maskara jarriko dute.
-Zelulosazko mahai zapiak erabiliko dira. Ezin izango da haginik eskolan garbitu.
HH2 urteko ikasleek paperezko erabilera bakarreko adur-zapiak erabiliko dituzte.
-HHko jantokietan eta erdiko jantoki txikian sarrera eta irteera berdina izango da.
Jantoki nagusian sarrera betiko atetik izango da; irteera eskaileretatik egingo da.
-Lehenengo txandako umeak irakasleekin bajatuko dira jantokira eta mahaietan eseriko
dira. Bertan zerbitzatuko zaie jatekoa. Mahaietan platerak pilatuta egongo dira, karroa
bertaraino eraman eta bertan zerbitzatuko zaie (umeek jantokiko ezer ez ukitzea
saihesteko).
-Ikasleak ezin izango dira mahaietatik altxatu bazkaltzen ari diren bitartean (komunera
joateko LARRITASUNA IZAN EZIK). Mahaiko begirale arduradunak esaten duenean
ikasleak ordenean altxatuko dira eta jantokitik aterako dira. Ordurako bigarren
txandako ikasleak abisatuko ditugu apurka gorantz etortzeko.
MAHAIAK
DESINFEKTATZEA ITXARON BEHAR DA.
-Begiraleek bakarrik ukituko dute jantokiko tresneria, kutxetako fruta, kutxetako ogia,
ur pitxerrak…
-Gune batzuk daude zehaztuta. Lehenengo txandako taldeak (HH, 1., 2. eta 3.MAILAK)
bazkaltzen dauden bitartean, bigarren txandakoak (4., 5. eta 6. MAILAK) kanpoko
guneetan egongo dira gelaka (eguraldiaren arabera gune desberdinetan); irakasle
bakoitzak eramango ditu euren guneetara.
-Bigarren txandako bazkaltiarrek bazkaria amaitutakoan eta begiraleak erabakitzen
duenean geletara edo dagokien gunera joango dira klase ordua hasi arte.
-EZ DA NOHIZBEHINKAKO BAZKALTIARRIK ONARTUKO.
-Leihoak beti zabalik egongo dira aireztapen egokirako eta C02 neurgailua martxan
egongo da.
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3.JARDUERA PRESENTZIALA
3.1.Eskolan egin beharreko lanak

Garbitzaileak
● Egunero pasabideak eta gelak desinfektatu.
Sarrera-irteeren kontrola
● 09:10etik aurrera irakasleak gelan egongo dira.
● Ikasleen sarrera egiteko ate desberdinak erabiliko dira. Maila bakoitzak bere
ordua izango du lerrokatzeak ekiditzeko eta guztiak batera sartzea saihesteko.
Ez da ordena berezirik eskatuko, baina bai astiro eta zarata barik sartu eta
irtetea. Irteera norberak nahi duen atetik egin ahal izango du.
● Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek eskolan maskara erabiliko dute. Haur
Hezkuntzakoek ( 2, 3, 4 eta 5 urtekoek) ez dute izango maskara erabiltzearen
derrigortasunik.
● Zuzendaritzakoren bat eta irakasle batzuk eskola barruko sarbideetan ikasleen
sarrera zaintzen egongo dira.
● Eskolako langileek edozein sarbide erabili ahalko dute sarrera-irteeretarako.
●

Sarreren norabidea gezien bidez zehaztuta egongo da, eta eskaileretan goranzko
eta beheranazkoa ere.

●

Familiei gomendatzen zaie ikasleak tenperatura etxean hartuta etortzea.

➩SARRERAK:
HHko eraikuntzakoak, 2,3, eta 4 urtekoak, haurreskola ondoko atetik sartuko
dira ordu desberdinetan.
● HH 2 urtekoak 09:20-09:50 bitartean
● HH 3 urtekoak 09:15ean eta 15:00etan
● HH 4 urtekoak 09:15ean eta 15:00etan
2 urtekoen egokitzapenean familiak maskararekin sartuko dira eskolara. Pasabidean
jarriko diren aulkietan kokatuko dira. Irailaren 9tik 15era egongo dira barruko aldean.
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LHko eraikuntzan, eskolaren aurreko aldean dauden sarrerako ate nagusi biak
erabiliko dira sartzeko: ezkerreko atetik (marroitik), HH 5 urte, 2.maila eta
4.mailako ikasleak sartuko dira, eta alde berriko ateak erabiliko dituzte sartzeko.
(HH 5 urtekoak ezkerreko atetik, eta 2.eta 4.mailakoak eskumakotik).
● HH 5 urtekoak, 1.mailak eta 6. mailak 09:10ean eta 14:55ean
● 2. eta 3.mailak 09:15ean eta 15:00etan
● 4. eta 5.mailak 09:20ean eta 15:05ean
➩IRTEERAK: Mailaka egingo dira guztiok batera irtetea saihesteko, eta
bakoitzak nahi duen atetik irten ahalko du.
HHko eraikuntzakoak,
● HH 2 urtekoak 12:50ean eta 16:20an
● HH 3 urtekoak 13:00etan eta 16:30ean
● HH 4 urtekoak 12:55ean eta 16:25ean
LHko eraikuntzakoak,
● HH 5 urtekoak, 1.mailak eta 6. mailak 12:55ean eta 16:25ean
● 2. eta 3.mailak 13:00etan eta 16:30ean
● 4. eta 5.mailak 13:05ean eta 16:35ean

LEHEN HEZKUNTZAKO 1., 3., 5. ETA 6.MAILAK
SARRERA: ATEA 1etik egingo dute. (Eskolaren aurreko aldeko sarrera nagusitik)
1.mailakoak sarrera nagusiko ezkerraldetik eta 6.mailakoak eskumaldetik ordu berean
sartuko baitira.
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*1.mailakoak eraikuntzaren ezkerreko atetik eta 6.mailakoak eskumakotik.
IRTEERA: 1.mailakoen familiak barruko aldeko albo batean itxarongo dute irteera ez
oztopatzeko.

HAUR HEZKUNTZAKO 5 URTE + LEHEN HEZKUNTZAKO 2. ETA 4.MAILAK
SARRERA: ATEA 2tik (marroitik) egingo dute. (Eskolaren aurreko aldetik)
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*5 urte eta 2.mailakoen familiek eskolatik institutura bitarteko tartean itxarongo dute
ikasleak irten arte.

HAUR HEZKUNTZAKO 2-3-4 URTEKOAK
SARRERA: ATEA 3tik egingo dute. (Haurreskola ondotik)

3.2.Plangintza eta antolakuntza
Kontingentzia-plan hau higiene- eta prebentzio-neurri espezifikoen ikuspuntutik,
Lan- Arriskuen Prebentzio Zerbitzuaren laguntzarekin eta Osasun Sailaren
jarraibideekin osatu da. Plan honek jarduerak garatzeko beharrezkoak diren
jarraibideak jasotzen ditu.
Haur Hezkuntzako etaparen kasuan, honako alderdi hauek nabarmendu ditugu:
●
Sartzeko eta irteteko unean, irakasle batek ume bakoitza bere
erreferentziazko espaziora lagunduko du bakarrik joateko autonomoa ez bada.
●
Eskuen higienea areagotzea gomendatzen da (urarekin eta xaboiarekin) eta,
hala, honako une hauek ziurtatzea: ikastetxera heltzean, doministiku egin edo zintz
8
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egitean, espazioa edo jarduera aldatzean, jan aurretik eta ondoren, komunera joan
ondoren eta, beti ere, zikinkeria ikus daitekeenean.
●
Eskuak ahora sarri sartzen dituzten umeekin gel hidroalkoholikoa erabiltzea
saihestuko da. Kontuz ibili eta ez utzi gainbegiratu gabe eta erraz hartzeko moduko
lekuan.
●
Lo-kuluxketarako, ikasleak etzateko noranzkoa tartekatzea (burua eta oinak
noranzko desberdinetan). Bakoitzak bere izara erabiliko du eta, gutxienez astean behin
aldatuko dira, baita zikin dauden bakoitzean ere.
●
Pixoihala aldatu ondoren, haurren aldalekua desinfektatu beharko du irakasleak,
ikasle batetik bestera, edo aldaleku pertsonala erabiliko da haietako bakoitzarentzat.
●
Beharrezkoak ez diren jostailuak edo objektuak eta garbitzeko zailak direnak
kenduko dira.
HHn eta LHn
●
Bizikidetza-taldeak gelak izango dira; alegia, gela desberdinen arteko
harremanak saihestu beharko dira, eta urruntze fisikoa betetzen saiatu beharko da.
●
Talde bakoitzak zehaztuta daukagun bezala, hurbilen dituen komunak erabiliko
ditu. Aldi berean, komunak gelaka egongo dira izendatuta. Momentu puntualak
(jolas-ordua, jantokia…) era berezian zaindu beharko dira pilaketak ekiditzeko.
Horretarako, ikasle guztiak geletatik bideratuko dira komunetara. Eremu hauetan
garbiketa eta desinfekzioa areagotuko dira.
●

Ikastetxean joan-etorriak daudenean, ordutegiak eta antolamendu egokia egongo

dira talde desberdinak aldi berean mugitu ez daitezen.
●

Eraikuntza bietan isolamendu gelak izango ditugu: Haur Hezkuntzan, liburutegia,

eta Lehen Hezkuntzan zuzendaritza ondoko gela.
JOLAS-ORDUAK
Jolas-orduak egin ahal izateko eremu batzuk zehaztuko dira gelaka taldeen arteko
harremanak saihestuz.
Eremu horiek txandakatu egingo dira.
Jolas-ordu eremurako joan-etorriak ilaretan egingo dira.
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LEHEN HEZKUNTZAKO ERAIKUNTZAN

Eguraldi onarekin 5 URTE, 1.MAILA ETA 2.MAILA eskolaren alboetan eta aurreko
aldean kokatuko dira.

Eguraldi txarrarekin 5 urtekoak barruko pasabidean, 1.mailak aterpean eta 2.mailak
portxean izango dute jolas-ordua.
Patio berria erabilgarri dugunez 2. ETA 3.ZIKLOKOAK eguraldi onarekin mailaka eremu
desberdinetan izango dute jolas-ordua.

Eguraldi txarrarekin, 3.mailak portxea erabiliko du 2.mailakoen ostean. 4.mailak aterpea
erabiliko du 1.mailakoen ostean. 5. eta 6.mailek karpa jarri arte ez dutenez aterperik
izango, eskolaren kanpo aldetik irakaslearekin buelta bat emateko aukera izango dute (
institutuak lehentasuna du kiroldegia erabiltzeko).
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HAUR HEZKUNTZAKO ERAIKUNTZAN

2, 3 eta 4 URTEKOAK eremu desberdinetara irtengo dira bi txandatan.

*Eguraldi onarekin 3 eremu erabiliko dira:
1-Eraikuntzaren alboko eremua (1.gunea)
2-Eraikuntzaren aurreko eremua-berdegunea
(3.gunea)
3-Aterpea (2.gunea)
*Eguraldi
txarrarekin
1.gunea
barruko
hall-agatik ordezkatuko da, eta 3.gunekoak
aterpearen zati bat erabiliko dute.

GORPUTZ-HEZKUNTZAKO SAIOAK
Gorputz Hezkuntzako saioak ahal den heinean aire librean burutuko dira: patio, parke,
plaza... Ekintza hau burutzeko udalak espazio batzuk utzi ditu: Rugby zelaia,...
Saioaren ostean ikasleak ez dira dutxatuko, baina osasun eta higiene-neurri gutxiengoak
betez, motxilan toaila txiki bat eta aldatzeko arropa ekarriko dute.
IGERILEKUA: Eskolatik taldeak igerilekura bueltatzean, Udal kiroldegiak onartuta duen

pandemiari aurre egiteko kontingentzia planean zehaztutako neurriak bete behar ditugu:
-Aforoa beteko dugu.

-Aldagelen erabilerarako: Handiagoak diren aldagelak erabiliko ditugu txandaka (6-7
erabiltzaile). Horretarako, aldagelak erabiliko dituzten gorputz hezkuntzako beste
taldeekin koordinatuko gara.
-Aldageletako dutxak ez ditugu erabiliko. Honen ordez, igerileku barruko eremuko
dutxak erabiliko ditugu urak duen kloroa kendu ahal izateko.

HAMAIKETAKOAK ETA URTEBETETZEAK
Jolas-ordurako hamaiketakoa ekartzen dute ikasleek etxetik. Ikasleei gogoratu behar
diegu ekarritakoa ezingo dutela partekatu. Hamaiketakoa patiora bajatzean jan daiteke
distantzia mantenduz. Eguraldi txarra balitz, eta salbuespen bezala, gela barruan jan
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ahal izango da gela aireztatuta izanez gero eta distantzia mantenduz. Urtebetetzeak,
ordea, ezohiko egoeragatik, mailaka adostuko da nola ospatu gelako jatorduak saihestuz.
HHkoek urtebetetzeak orain arte bezala ospatu ahalko dituzte.

3.3.Ikasleentzako protokoloa
● Eskolan sartzeko distantzia mantenduko dute, eta Lehen Hezkuntza osoan eskolan
maskara erabiltzea derrigorra izango da.
● Banan banan sartuko dira.
● Ikasle bakoitzak bere materiala izango du.
● Komunak gelaka erabiliko dira.

3.4.Irakasleentzako protokoloa

Klase-ikasgela bakoitzeko irakasle-taldeek koordinazio-bilerak egingo dituzte
honako helburu hauekin:
-Ikasleei buruzko informazioa partekatu eta taldeko eta banako lorpen eta
beharren balorazioa egitea.
-Eskolan ezarritako koordinazio-taldeen bidez (batzorde pedagogikoak, ziklo taldea,…),
prozesu hori garatzeko behar diren urratsak ezarriko dira.
-Lehen asteetan, egoera ikuspegi afektibo-emozionaletik baloratzea komenigarria
izateaz gain, ikasleen hasierako ebaluazioa egingo da nondik abiatu behar den ikusteko.
-Alde digitala: ikasleen hezkuntza eskubidea bermatzeko erabiliko diren prozedurak
edota materialak zehaztu.
-Ikasle zein familiekin garatuko dituzten komunikaziorako prozedurak eta
kurrikulumaren oinarrizko aspektuak landuko direla bermatzeko estrategien plangintza
garatu.
-Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta berezia emango zaie. Oro har,
egoera berezi honek baliteke zailtasunen bat eragin izana eremu emozionalean, eta
hura kontuan izan beharko da tutoretza eginkizunean. Zenbait alderdi orokorri
erantzun behar zaie, besteak beste: ikasleei gaixotasunaren inguruan dituzten izu eta
estutasunak murrizten lagundu, eta beren bizitzetan egoerei aurre egiteko duten
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gaitasuna bultzatu. Halaber, kontuz ibili behar da, birusaren eraginpean egon ahal izan
diren ikasle eta langileak ez estigmatizatzeko.
● Ahal den neurrian gela guztietako ateak eta leihoak irekita mantendu behar dira.
Bero edo hotz handiagatik ezin direnean leihoak zabalik mantendu, egunean zehar
ikasleak gela barruan ez dauden momentuak (jolas orduak, gorputz hezkuntza
saioak, informatika gelan daudenean, bazkal-orduak…) edo saioen arteko tarteak
aprobetxatuko dira.
● Higiene- eta prebentzio-ohiturak landu eta sustatuko dira ikasleen artean,
kutsatze arriskuak murrizteko xedearekin.
● Alderdi emozionala eta arreta pertsonalizatua landuko dira.
● Eskolaren oinarrizko prestakuntza eta garapen teknologikoa ziurtatuko da, online
jarduera berme guztiekin garatu ahal izateko behar izanez gero.
● Ikasle guztiei sarbide digitala bermatuko zaie.
● Curriculumaren funtsezko osagaiak identifikatu eta lehenetsiko dira irakaskuntzaikaskuntza prozesuan.

3.5.Zer egin gaixotasunaren sintomak antzemanez gero
● COVID-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten ikasle, irakasle edo
langileak ez dira eskolara bertaratuko. Ez dira bertaratuko, ezta ere, COVID-19a
diagnostikatu zaielako isolatuta daudenak, ez eta COVID-19aren sintomak
agertzen dituen edo diagnostikoa jaso duen lagunen batekin harreman estuan egon
delako etxean berrogeialdian dagoen lagun oro ere.
● Beren etxeko norbaitek COVID-19aren diagnostikoa jaso badu, gurasoek edo
tutoreek horren berri emango dute zuzendaritzan ahalik eta arinen, eta seme edo
alaba etxean utzi beharko dute.
● Zehazki, gaitzaren sintomak antzemanez gero eskolan (sukarra, eztula, arnasa
hartzeko zailtasuna…), eskolak seme-alaba ahalik eta arinen jasotzea eskatuko dio
familiari. Bitartean ikaslea isolamendu gelan mantenduko da. Lehen Hezkuntzan,
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zuzendaritza

ondoko

gelan,

eta

Haur

Hezkuntzan, liburutegian. Familiak

osasun-zentrora deitu beharko du, eta bertan aztertuko da ikaslearen egoera.
Balorazioa izan arte, ikasle hori isolatuta mantenduko da.
● Gaitzaren sintomak eskolako langileren batean agertuko balira, honek eskola utzi,
eta etxera joango da eta gomendio berberak jarraitu beharko ditu.
● Haur edo irakasleren batek Covid-19n positibo emanez gero, ESIk (Erakunde
Sanitario Integratuak) agindutakoa zehatz-mehatz jarraituko dugu.
4.COVID-19 PROTOKOLOAREN LEHENENGO AGERTOKIA
Lehen normaltasun-agertoki bat, non datu epidemiologikoek eta osasun agintarien
gomendioek aukera emango luketen aurrez aurreko irakaskuntza-jarduera modu
normalizatuan

garatzeko.

Aurrez

aurreko

hezkuntza-jardueran

segurtasun- eta

osasun-neurri batzuei eutsiko zaie, betiere Osasun Saileko agintarien jarraibideei
eutsiz. Beste agertoki batzuetara igarotzea ahalbidetuko duten neurriak hartuko dira
eta prestatuta egon beharko da horretarako.
HH-n

HARTUKO

DIREN

PREBENTZIO,

HIGIENE

ETA

SEGURTASUN

NEURRIAK.
PSIKOMOTRIZITATE GELA (2-3-4-5 URTE):
Psikomotrizitate saioak egin ahal izateko saio bakoitzaren amaieran garbiketa sakona
bermatuta egon behar da. Eskolan goizetan beste garbitzaile bat egongo dela
aprobetxatuz, eguneko lehen saioetan umeak psikomotrizitate gelara joango dira, eta
beste taldeak arratsaldeko saioetan. Bitartean garbiketa egingo da, eta gela aireztatua
izango da. Horrela behintzat Haur Hezkuntzako ikasleek astean saio bat behintzat
ziurtatuta izango dute (HH 2 urtekoen kasuan, 2 saio). Asteazken, ostegun eta
ostiraletan goizeko 2 saioen artean desinfekzioa burutuko da.
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2 URTEKOEN SIESTA
2 urteko ahalik eta ume gutxien izateko siesta orduan, jarduera hau etxean egitera
gonbidatuko ditugu familiak. Oheen kokapenean kontuan hartuko da buru eta oinen
tartekatutako noranzkoa eta ikasle bakoitzak bere txupete, manta…gordetzeko lekua
izango du.
KOMUNEN ERABILERA
Ikasleak talde bakoitzari esleitutako komunetara joango dira, bizikidetza-taldeak
errespetatuz. Erabilera ugaritzen den uneetan, pilaketak saihestuz, txandaka joango
dira.
5.ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK
Eskolaz kanpoko jarduerak egingo dira ezarritako prebentzio-neurriak (distantzia,
higienea, aireztapena eta maskararen erabilera) errespetatuz.
Ikasleek gaua igarotzea eskatzen duten eskolaz kanpoko jarduerei dagokionez,
barnetegi bakoitzak eskatzen duen protokoloa beteko da.
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