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1. Delegatu Sarearen bileraren akta.
2020-2021 Ikasturtea.

Eguna: 2020ko urriaren 22an (18:00etatik 19:15ra). Telebilera Zoom bidez.

Nor etorri da: HH2, HH3, HH4, HH5, LH1, LH2, LH3, LH4, LH5, LH6, DBH1, DBH2, DBH3 Ikastaroetako 32 delegatu eta

María Gutierrez Parte-hartze Batzordetik.

------

18:00etatik 18:20ra: Aurkezpena eta Nola egon gara azken hilabeteotan? dinamika 

Aurkezpena egin ondoren, azken hilabeteetan Ikastolari eta Guraso Elkartearekiko harremanari buruz bizi izandako 
egoerari buruzko alderdi positibo eta negatiboak postiten bidez partekatzen dituen dinamika bat egin dugu.

Jarduera honen helburua familiek konfinamenduaren inguruan dituzten bizipenak eta ikastetxearekin lotutako bi eragile 
horiekiko harremana identifikatzea da (eranskinean saioan jasotako ekarpenak).

Ekarpen gehiago egin nahi badituzue, akta jaso eta hurrengo astean izango duzue horretarako epea, helbide 
honetara idatziz: partehartzea@deustukoikastola.eus.

18:20tik 18:40ra: Guraso Elkartearen webgune berriaren aurkezpena

Guraso Elkartearen webgune berria aurkezten dugu (www.deustukoikastola.eus) bere funtzionalitate eta atal berriekin. 
Bertan elkartearen informazio, dokumentazio eta jarduera guztia aurki daiteke.

Zehazki, atal hauek ikusi ditugu:

. Berriak:  http://www.deustukoikastola.eus/es/noticias/

. Dokumentuak:  http://www.deustukoikastola.eus/es/servicios/documentos/

. Agenda:  http://www.deustukoikastola.eus/es/agenda/

Komunikazio kanalak:

Delegatu Sarearen bidez informazioa partekatzen jarraituko da. Delegatuei iritsiko zaie mezu elektroniko bat eta
bidalitako informazioa partekatu ahal izango dute botoi bat sakatuz. Informazio hau WhatsApp, Telegram edo posta 
elektroniko bidez parteka daiteke.
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Agendako berri edo informazio bakoitzean ere, beste sare sozial batzuen bidez (Facebook, Twitter) pertsona bakoitza 
bere profiletatik partekatzeko aukera izango du. Webgunean sartzen den edonork informazio garrantzitsua partekatu 
ahal izango du.

Telegram-en kanal pribatu bat dagoela ere azaltzen da (DIGE - Delegatu Sarea). Kanal horretan, posta elektronikoz 
bidaltzen den informazioaz gain, beste informazio interesgarri bat ere partekatuko da, baina informazio hori ez da 
Deustuko Ikastolaren eta Deustuko Ikastolako Guraso Elkartearen informazio zuzena edo ez hain premiazkoa.

18:40tik 19:00etara: Ikasturte honetarako ekimenak

. Euskaraldia: Ikastolarekin harremanetan gauzela azaldu egiten da eta azaroaren 20tik abenduaren 4ra bitartean egiten 
diren jardueren berri emango zaiela. Familiek horietako batzuetan parte hartuko dute.

. Gabonetako Loteria: Aurten ere martxan jarriko da jarduera hau. Joan den ikasturtean beste finantzaketa-iturri
baten aukera lantzen aritu ginen, familia batzuek loteriaren salmenta zalantzan jartzen baitute, baina finantzaketa-iturri 
garrantzitsua denez, ikasturte honetarako ere loteria mantentzen da. LH4ko familiek bultzatzen dute.

. Aste Kulturala: Aurreko ikasturtean ezin izan zen egin, aurten jardueraren bat egingo da, Kultura Batzordearekin 
zehazteke dago. Apirilean egiten da. LH1eko familiek bultzatzen dute.

. Mendi-Martxa: Azaldu da LH2ko eta LH3ko delegatuei dei egingo zaiela 2020-2021 ikasturte-itxieraren batean 
pentsatzeko.

19:00etatik 19:15era: Hurrengo bilera, beste gai batzuk eta agurra.

2. bilera otsailaren 4an izango da, 18:00etatik 19:15era. Aurrez aurre egin badaiteke, horrela egingo da.

3. bilera maiatzaren 6an izango da, 18:00etatik 19:15era. Aurrez aurre egin badaiteke, horrela egingo da.

Beste gai batzuk:

Eskola-kontseiluetarako hauteskundeen deialdia ireki dela adierazi da:

https://www.ehige.eus/eu/ogg-2020-hauteskundeak/

------
Parte-hartze Batzordea
www.deustukoikastola.eus
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A. Eranskina:

Ikastolari dagokionez, zelan aurreko hilabeteak?

Alderdi edo bizipen positiboak

-“Konfinamendu bitartean nire alabak lan interesgarriak eta motibagarriak egin zituen classroom-en bidez. Oso pozik 
gaude andereñoarekin, lan itzela egin zuelako materialak eta jarduerak prestatzeko.”

-“HH2-ko egokitzapen ona kurtso hasieran - HH2B.”

-“Material anitza jaso genuen.”

-“Lanak bidaltzen zizkiguten”.

-“Hainbat iradokizun jaso genituen etxean egiteko ekintzak proposatuz - HH5.”

-“Nire kasuan nire umeak egin zuen korroa - HH5.”

-“Andereñoa umeen zain egon zen deika, nola zeuden ikusteko - HH5B.”

-“Ikusten zen irakasleen aldetik interes handia umeentzako ekintza baliogarriak prestatzeko (bai classroom bidez bai 
paperezko etxekolanak ematea lortzeko) - LH2A.”

-“Azkenean, gustura egon dira ikaskideekin txateatzen eta gauzak konpartitzen. Isolamendua oso larria izan zitekeen - 
2DBH-B.”

-“Irakasle batzuen inplikazio pertsonala beste batzuen pasotismoarekin kontrastatzen zuen, ikastolak derrigorrezko 
jarraibide batzuk ezarri behar zizkion irakasle eta irakasgai bakoitzari - LH4.”

Alderdi edo bizipen negatiboak

-“Irakasle lana gurasoen eskuetan utzi dutela uste dugu - LH6.”

-“Klaseko sarrerak eta irteerak txarto moldatuta daudela esaten dabe askotan gurasoak.”

-“Klasekideen arteko meet bilera gutxiegi eta ume larregikin.”

-“LH5 eta LH6 kurtsoetan komunikazio falta itzela somatu dugu umeekiko. Bideodei gutxi. Oso inpertsonala”

-“Ez dira kalera/kanpoko patiora irteten- HH4A.”

-“Ez da zuzenean ikastolari zuzendua, baina hezkuntza ezin da aparatu elektronikoen bidez ematen diren eduki 
batzuengatik ordezkatu - HH.”

-“Inprobisazio handia pasa den urtean eta informazio falta- DBH2-B.”

-“Ikasturtea inolako informazio eta harreman barik hasi genuen. Haur hezkuntzako etapan, oso garrantzitsua
iruditzen zaidana - HH4.”

-“Komunikazio estuagoa izatea faltan bota izan dut”

-“Edukiak ez dira eman behar bezala. Denbora libre handia izan dute umeek - DBH2-B.”

-“Klase gutxi. Zer espero daiteke aurten? DBH4ko ikasleek titulu ofiziala lortu dute aurten. Nola geratu zen iaz? DBH2-B.”

-“Ikasleekiko konexiorik eza. Lana bakarrik bidaltzen zuten inolako azalpenik gabe - LH4.”

-“Komunikazio eskasa irakasleekin.”

-“Umeek egin behar zuten lan guztia etxetik egitea lortzea bai umeei eta bai familiei angustia sortu die kasu batzuetan. 
Etxean ezin zen ume txikiekin 5 orduko lana egin - LH2A.”

-“Alabek komentatzen dute denbora oso gutxi daukatela jantokian.”
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A. Eranskina:

Guraso Elkarteari dagokionez, zelan aurreko hilabeteak?

Alderdi edo bizipen positiboak

-“Asko hobetu da web orrialde berriarekin informazioa konpartitzeko- DBH2-B.”

-“Dinamizaioa ederra izan da nahiz eta oso zaila izan den - DBH2-B.”

-“Delegatuen lana errezten dute”

-“Imaginatzen dugu lan asko egon dela, bolondresak zaretela badakigu eta hori asko apreziatzen da guztiok 
daukagun marroiarekin - LH2A.”

Alderdi edo bizipen negatiboak

-“Informazio eza aurreko eguneko jantokiko grebari buruzkoa, zerbitzua kolokan egon zitekeela grebaren aurreko 
egunean jakin genuen eta - HH2B.”

-“Grebei begira egoera zelan gelditzen zen oso berandu jakin dugu eta gauza batzuk ez dira argi gelditu - LH2A.”

-“Ondo legoke antolatzea eskolaz kanpoko jarduerak asteazkenetan jantoki ondoren”

-“Jantoki gaiak kexa asko ditu oro har; nire ustez, ahal dena egiten da.”


