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TAILERRAK

2020-21 ikasturtea  berezia izan da. Aurreko ikasturtean 
bizi izan genuen alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz  
neurri ugari kontuan izanda hasi behar izan dugu ikasturtea. 
Ikastetxeko Kontingentzia plana prestatu behar izan 
dugu eta urduritasunez eta tentuz abiatu. Hiru agertoki 
desberdinetara egokitu behar izan dugu bai antolamendua 
zein hezkuntza prozedura oso argi euki gabe zein izango 
zen ikasturtearen nondik norakoa.

Guzti horrekin batera, Ikastolara itzuli diren ikasleen egoera 
oso kontuan hartu behar izan da, aurrez aurrekoa izan ez 
den arreta jaso duten hilabeteen ondoren: emozionalki 
nola heldu diren, euskera maila eta bestelako kontzeptuen 
diagnostikoa,  baliabide digitalen erabilera…

Berriro ere agerian geratu da komunitate osoaren parte 
hartzeari eta inplikazioari esker posible dela arazoei aurre 
egitea. Ikasleak ederto moldatu dira neurri guztietara, 
ikasle gutxiri gogoratu behar izan zaio musukua jartzeko, 
gela banatzea sarrera-irteera guztietan ohikoa bihurtu da, 
baita gelen aireztapena ere. Gurasoei dagozkien neurriak 
borondate handiz bideratu dituzte batez ere, arratsaldeko 

irteeran pasientziaz ateratzeko orduan. Zer esanik ez 
irakasle eta langileen esfortzua betiko eta eguneroko lanari 
beharrezkoak diren neurrien kargu ere egiteko orduan.

Izan ditugu bai, ikasleak eta momentu batzuetan ikasgela 
osoak ere isolatuta. Moldatu gara.

Espero genituen baino jarduera gehiago egiteko gai izan 
gara: irteeraren bat, jaiak eta ospakizunak… Urtekari 
honetan ikusgai egongo dira horietako asko.

Azken momentuko aldaketa garrantzitsu bat ere 
badaukagu, jantokiko zerbitzu kudeaketa ez zuzenetik 
zuzenera igaro behar izan da, hau da, Eusko Jaurlaritzaren 
menpe kudeatuko da. Hau ere beste erronka handi bat 
izango da.

Ez dago argi hurrengo ikasturtean ze egoeratan hasi beharko 
garen baina argi daukaguna da guztion partehartzearekin, 
lanarekin eta esfortzuarekin datorkigunari aurre egiteko 
gai izango garela ere. 

Eskerrik asko guztioi!!!

ZUZENDARITZA TALDEA
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AngelenAngelen
erretiroaerretiroa

Ikasleen Euskara Ikasleen Euskara 
BatzordeaBatzordea

1995-96 ikasturtean hasi zenuen zure ibilbidea
gure ikastolan Haur hezkuntzako irakasle bezala.

Atzera begiratu eta hainbat pasarte, istorio eta bizipen etortzen 
zaizkigu burura. Gogoan daukagu etorri zinen lehenengo eguna, ez 
zintugun zu espero! Sorpresa izan zinen bai, baina etorri zena zu 
izateaz oso harro gaude. Zenbat barre egin ditugun urte hauetan 
horren inguruan!

Elkarrekin hainbat bilera, antolaketa, momentu,  jaialdi, irteera, 
ikastaro, bazkari… egin ditugu eta beti hor egon zara, irribarretsu, 
arduratsu, zure graziarekin eta batez ere, laguntzeko prest.

Penaz hartu genuen zure Haur hezkuntzako ibilbidea amaitzen 
zenuela jakitea. Hala ere, bagenekien  ikastolako beste edozein 
esparrutan ondo moldatuko zinela eta horrela izan da. Gainera, 
aukera izan duzun guztietan zure erroetara bueltatu zara, beti 
agertu zara haur hezkuntzan laguntzeko prest.

Ez zaio inori galdetu behar ikastolarentzat zu irakasle eta pertsona 
bezala izateak zer suposatu duen. Guk geuk argi daukagu!

Orain zure ikastolako ibilbidea amaitzen duzu eta bizitzako etapa 
berri bati hasiera emango diozu. Zure erretiroaren ordua iritsi da 
eta onena opa dizugu!

ZURE HAUR HEZKUNTZAKO TALDEA

Aurten euskara batzordean, Berbaizu euskara taldeko Markel 
Barojaren laguntzarekin, euskera bultzateko jarduerak egitea 
zailagoa izan da aurreko urteekin konparatuta, izan ere, talde 
ekintzak egiteko egoera ez da onena, dena den, ahal izan dugun 
guztia egin dugu ikastolan euskara gehiago entzun zezan.

Horretarako, normalkuntzakoekin bateratu eta hainbat lehiaketa 
eta joku prestatzen aritu gara, adibidez, euskararen egunerako 
pegatinekin txapak egitea, horretarako, teknologia eta plastikako 
irakasleak, Iratxe eta Iñigo, laguntza handia eman ziguten.

Korrikaren egunerako ere, jarduera polita prestatu genuen, hala 
nola patioko hroma batean murala margoztea, baina azkenean ezin 
izan genuen egin ia laugarren maila osoa konfinatuta baitzegoen.

Egoera hau kudeatzea zaila izan den arren, bai  zuzendaritzakoen 
eta bai gurasoen elkarteko euskara batzordearen laguntza izan 
dugu, helburu berdinaren atzetik goazelako: ikastolan euskararen 
erabilera bultzatzea eta normalizatzea.

Aurten euskara batzordean, Berbaizu euskara taldeko Markel Barojaren laguntzarekin, 
euskera bultzateko jarduerak egitea zailagoa izan da aurreko urteekin konparatuta, izan ere, 
talde ekintzak egiteko egoera ez da onena, dena den, ahal izan dugun guztia egin dugu 
ikastolan euskara gehiago entzun zezan. 
 
Horretarako, normalkuntzakoekin bateratu eta hainbat lehiaketa eta joku prestatzen aritu 
gara, adibidez, euskararen egunerako pegatinekin txapak egitea, horretarako, teknologia eta 
plastikako irakasleak, Iratxe eta Iñigo, laguntza handia eman ziguten. 

 
 
Korrikaren egunerako ere, jarduera polita prestatu genuen, hala nola patioko hroma batean 
murala margoztea, baina azkenean ezin izan genuen egin ia laugarren maila osoa 
konfinatuta baitzegoen. 
 
Egoera hau kudeatzea zaila izan den arren, bai  zuzendaritzakoen eta bai gurasoen 
elkarteko euskara batzordearen laguntza izan dugu, helburu berdinaren atzetik goazelako: 
ikastolan euskararen erabilera bultzatzea eta normalizatzea. 
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CUANDO EL SERVICIO ES 
LO MÁS IMPORTANTE

Informática, Servicios IT, 
Impresión 3D y Equipos de Impresión 

para Empresas pa a p esas

  - 944 790 544 solitium.es

Txoko MoreaTxoko Morea

Urtero egiten dugun bezala, aurten ere Euskera Batzordeko taldekideok 
lehiaketa bat antolatu genuen, 15 egunez euskeraz hitz egin behar 
genuen, puntuak lortzeko eta irabaztekotan txango bat edukiko genuen, 
opari bezala. Lehiaketa hau bi ziklotan banatu zen, eta 1.a-koek eta 4.A-k 
irabazi zuten.

Guk. 4.A-koek, abenduak 23an joan ginen eta 9:30tan geratu ginen 
ikastola aurrean denok batera joateko, gure saria txokolatada izan zen, 
Artxandan. Bi ikaskide falta ziren, baina besteok hor geuden 9:30 beste 3 
irakaslerekin joateko prest.

Ibiltzen joan ginen Artxandako funikularreraino, eta andik bista oso politak 
ikusten ziren.

Heldu ginenean argazki bat atera genuen klase osoa, euskaraldiaren 
pankartarekin, eta gero denbora librea izan genuen txokolatada izan baino 
lehenago.

ArtxandaArtxanda

ARTXANDA 
 

Urtero egiten dugun bezala, aurten ere Euskera Batzordeko taldekideok lehiaketa bat antolatu 
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eta 4.A-k irabazi zuten. 
 
Guk. 4.A-koek, abenduak 23an joan ginen eta 9:30tan geratu ginen ikastola aurrean denok 
batera joateko, gure saria txokolatada izan zen, Artxandan. Bi ikaskide falta ziren, baina 
besteok hor geuden 9:30 beste 3 irakaslerekin joateko prest. 
Ibiltzen joan ginen Artxandako funikularreraino, eta andik bista oso politak ikusten ziren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heldu ginenean argazki bat atera genuen klase osoa, euskaraldiaren pankartarekin, eta gero 
denbora librea izan genuen txokolatada izan baino lehenago. 
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eta 4.A-k irabazi zuten. 
 
Guk. 4.A-koek, abenduak 23an joan ginen eta 9:30tan geratu ginen ikastola aurrean denok 
batera joateko, gure saria txokolatada izan zen, Artxandan. Bi ikaskide falta ziren, baina 
besteok hor geuden 9:30 beste 3 irakaslerekin joateko prest. 
Ibiltzen joan ginen Artxandako funikularreraino, eta andik bista oso politak ikusten ziren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heldu ginenean argazki bat atera genuen klase osoa, euskaraldiaren pankartarekin, eta gero 
denbora librea izan genuen txokolatada izan baino lehenago. 
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HHHH22 Gure Lehenengo JaialdiaGure Lehenengo Jaialdia

Ikasturte berezi hau hastear zegoela, beldurra, zalantza, 
urduritasuna, gogoa, jakin mina… sentitzen genituen 
gure barnean.

Elkar ezagutzeko momentua iritsi zen, eta berarekin 
batera, lehen negarrak, lagunak, irakasleak, jolasak… 
eta ohartu orduko, gure lehenego jaialdia, euskeraren 
eguna, guretzat argitxoren urtebetetzea.

Bizi dugun egoera dela eta, jaialdia gure burbuilarekin 
ospatu genuen. Argitxori urtebetetze koroa jarri, argitxo 
bizitan etorri zitzaigun, jolasten, abesten, dantzatzen… 
eta jaialdia txokolatada gozo batekin amaitu genuen.

Egun polita izan zen gure “Lehenengo Jaialdia”.



Deustuko Ikastola 2020·2021 7

HHHH33
Ikasturte honetan gogo handiz etorri gara ikastolara bai 
gure lagunak, bai andereño ikusteko.

Ikasturte osoan zehar lan asko egin dugu eta urtaroei 
buruz gauza asko ikasi ditugu, Argitxo etorri zen elkar 
agurtzera eta txokolatada goxo bat hartu genuen, 
inauterietarako gure arroparik onenak jantzi genituen 
eta gure gorputzari buruz asko ikasi genuen.

Baina azken hiruhilekoan etxean geratu behar izan 
genuen egun batzuetan, eta, ondorioz, inoiz baino 
gogotsuago itzuli ginen ikastolara.

Eta, gainera, gero eta helduagoak gara.
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HHHH44
Haur Hezkuntzako 4 urteko gelako umeek aurten lanbide 
desberdinak landu ditugula aprobetxatuz, udaberrian 
nekazari eta lorezain bihurtu gara.

Zoragarria izan da, haziak erein ditugu eta hauen hazte 

prozesua behatu dugu, Mister potatoak ere egin ditugu, 
eta hauei bizia eman diegu, landareak eta loreak ikasi 
eta zaindu ditugu, … 
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HHHH55 Dinosauroen MuseoaDinosauroen Museoa

Aurten asko ikasi dugu dinosauroei buruz eta ikasitako 
guztiarekin “GURE MUSEOA” egin dugu.

Haur Hezkuntzako 3 eta 4 urtekoak gure museoa 
ikustera gonbidatu genituen.

Familiak ezin zirenez etorri ikustera bideo bat bidali 
genien.

Azken egunean KARPIN-era joan ginen eta primeran 
pasatu genuen. 

J U L I O
ARISTINdiinteriorismo

decoración

Las mejores IDEAS 
           para tu HOGAR

C/ Blas de Otero, 9B. 48014 Deusto-Bilbao
Tlf. y fax: 94 447 99 24

djaristin@decoracionjulioaristin.com  / www.decoracionjulioaristin.com  /      Decoracion Julio Aristin 
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Musika,Musika,  Ikasgela Guztietara Zabalduz!!!Ikasgela Guztietara Zabalduz!!!HH-LHHH-LH
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LHLH11 LHLH22 Hau Bai Ikasturte Berezia!!!Hau Bai Ikasturte Berezia!!!

Ikastolara sartzeko, hozberoa hartu.

Ikasgeletara sartzeko, eskuak garbitu.

Ikasgelan, banaka jezarrita.

Ura edan eta hamaiketakoa, ikasgela barruan.
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Atsedenaldia, psikomotrizitate gelan.

Zelai berdean, talde txikietan.

Ekintza guzti-guztiak musukoarekin.

Eta… etxean konfinatzeko beldurra!!

LHLH11 LHLH22
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LHLH33 Zirko SoinuakZirko Soinuak

Aurtengo ikasturtea berezia izan arren, txangoan joateko 
aukera izan dugu! Maskarillak jantzita eta ilusio handiz, 
Juan Crisóstomo de Arriaga Kontserbatoriora joan ginen, 
Bilboko Orkestra Sinfonikoaren emanaldi batera. Han, 
ipuin musikal baten bidez, zirkuko mundu zoragarrian 
murgildu ginen Feliperen istorioa ezagutzeko.

Felipe zirku batean bizi da bere gurasoekin; ama, lehoi-
hezle ausarta da, eta horrenbeste espero du bere 
semearengandik. Hala ere, Feliperi beldurra ematen dio 
burua lehoiaren ahoan sartzea.  Sentitzen duen tristura 
gainditzeko Tonetti pailazoaren laguntza izango du.

Ipuina eta musika aldi berean zihoazen eta istorioa 
triste jartzen bazen, musika zuen lagun; ipuina alaitzen 
bazen, aldiz, musika ere bai. Dena zegoen egokituta 
musikarekin: martxak, gogo-aldarteak, lehoien orroak, 
malabaristen trebetasunak, komikoen pailazokeriak…

Bai musika entzunaraztea, bai ipuina sentiaraztea, zituen 
orkestrak helburu, eta ziurtatu dezakegu lortu zuela. 

Ikuskizunak aurrera jarrai dezala!
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LHLH44

Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net

Liburuaren EgunaLiburuaren Eguna

Aurten, apirilaren azken aste barruan “LIBURUAREN 
EGUNA” ospatu dugu. Horretarako aurtengo gaia ZINEMA 
izan dugu.

Gai hau jorratzeko, LH 4 mailako ikasle bakoitzak bere 
pelikularik gustokoenaren zinta bat egin du binetaz 
osaturik. Hau egiteko plastikako eta liburutegiko orduak 
aprobetxatu izan ditugu eta azkenik, denon lanak horma-
irudi batean jarri eta pasabidean itsatsi egin dugu.

Gure lan txukuna nabarmentzeko, horma-irudia irudi 
desberdinekin apaindu dugu eta oso dotore gelditu zaigu!

Aurten, bizi dugun egoera berezia dela eta, ezin izan dugu 
erakusketa ikastolan ospatu beste urteetan bezala. 

Baina, hala ere, lan guztiak pasabideetan jarrita egon 
direnez, aukera izan dugu maila guztiak egindako lanak 
bisitatzeko. 

Zorionak Denoi, Oso Lan Politak Izan Dira!!
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LHLH55

Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net

Blas de Otero, 51 • 48014 Bilbao
Tfno: 944 473 497 • Fax: 944 476 379

www.farmaciaolabarrieta.com
farmaolaba@euskalnet.net

Inauteriak. Inauteriak. Aukera BerriakAukera Berriak

Mozorro festa baino gehiago da inauteria, neguari agur 
esateko eta udaberriari ongietorria emateko festa ere 
bada.  “Inauteriak, inauteriak, mozorrotuta gaude, ezetz 
asmatu nor naizen...” horrela hasten dira Deustuko 
ikastolako haurrak.

Aurten, 3.zikloan, gaia lanbideak izan dira. Ikasturte 
arraroa izan arren festa giroa izan dugu eta aurrera 
eramateko gogoa erakutsi dute partaide guztiek. Argi 
dago garai hontan festa giroa ezinbestekoa dela eta 
egoera berezia izan arren ikasleek eskertu zuten. Ekitaldi 
berezia egin behar izan dugu Covid-19ren eraginagatik  
programaketa  bermoldatuz. Ekintzak bi egunetan banatu 
ditugu segurtasun neurriak eta espazioak bermatu ahal 
izateko. 

Lehenengo egunean gure herri kirol festa ospetsua 
antolatu genuen, gure ikasleak taldeetan banatu, 
motibatu eta ekintzetan primeran ihardun zuten. Beti 
bezala, herri kirolen bitartez puntuak eskuratu zituzten 
6. mailakoen kontra lehiatuz. Euskararen erabilpenari eta 
kiroltasunari garrantzi handia eman genion ezinbesteko 
baldintza moduan. Jarduera honetan 5.mailako talde 
irabazlea TEAM B izan zen, 6.mailako talde batzuei 
gaindituz. Hauek bai txapeldunak!!!!!!

Bigarren egunean, berriz, Veneziako maskarak egin 
genituen denok batera. Bertan, bakoitzak etxetik 
ekarritako apaingarriak erabili zituzten, beraien 
imaginazioa eta sormena bultzatuz. Zelako ARTISTAK! 
Ondoren, jolas bat egin genuen taldeka, mimika eta 
barreak partekatuz. Bukatzeko eguna, Goazen! pelikula 
ikusi genuen.

Argi dago pandemiak oztopo asko jartzen dizkigula 
baina ikasleen laguntza eta gogoekin horrelako egun 
zoragarriak bizitzeko aukera izaten dugu! 

Gora 5. MAILA!!!

Móvil: 688 864 655
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LHLH66
“Euskara galduko da” albistearekin mutututa, goizeko 
hamabiak zirenean zabaldu genuenean Chromebook-a eta 
harrituta, tristeziaz puntuka, hizkuntza mahaigaineko 
zakarrontzira bota genuen beldurtuta, pasahitza galduta. 
Aspaldiko garaietako pelikula zati baten kokatuta, zuri 
beltzean grabatuta. Badakigu jakin, atzo ez genuelako 
hitz egin aurkitu dugula gaur gure hizkuntza itxunduta. 

Bigarren hezkuntzarako bidean, seigarren mailan lanean, 
oso azkar doa aurrera denbora. Entzun nahiko genuke 
euskarako musika, korrika eta igo bolumena gora, 
albiste pozgarriak igaroz ahotik ahora, gure hizkuntza 
beti doa “a la moda”, euskara baita gure lagunik onena, 
beti gurekin edonora.

Egunetan nahiz eta euskararik entzun ez, negarrez, 
orandik nago esperantzaz beteta, itxaropena gordeta. 
Klasean eztabaidatzen egon ondoren irabazi dut 
arrazoiketa, euskarak indarberritzen gaitu eta freskatzen 
kopeta. Inauterietan jantzi kareta, gora euskal jaiak, gure 
musika eta pandereta, mingaina bustitzeko, euskaraz 
dantzatzeko, aurresku, zortziko eta biribilketa.

Tabletean beti daukagu aukera zabala, bideoak ikusiz 
berehala,  euskaldundu dezagun gure eguneroko sare 
soziala, ordenagailuak, jolasak, jokoak, euskarazko 
errealitate birtuala, oilo ipurdiz jarriko al zaigu azala 
ikustean euskara apurka apurka gure aurrean agortuz 
doan itsasoa dala? Ederra, gurea, zabala.

Avda. Madariaga 35. DEUSTO
Tel: 944752519
farmaciazubiri.zuaznabar@gmail.com
Facebook: Farmacia Zubiri-Zuaznabar

Seigarren mailako berriak seigarren mailak jarriak, esaldi 
errimatuak geure buruak sortuak 
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Antzezpena LH6. Antzezpena LH6. Ikasgelak Antzeztokiak BihurtuzIkasgelak Antzeztokiak Bihurtuz
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English CornerEnglish Corner

Four year old students started this year learning English at 
school and they like it so much! Based on the story “From head 
to toe” we learnt different animals and their body parts as 
well. In the picture, we can see how they classify each animal 
between “big” and “small” and their legs. So now pupils know 
so many parts of their bodies too!

“HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES…”

Five year old students enjoy English and they are learning so 
much! They love speaking and taking part in the daily routine. 
This time, they learnt different means of transport. We made 
a landscape poster and put it in the corridor. Each pupil put 
photographs on it and decorated the land, sea, rivers, sky… It 
was very successful. They did a fantastic job!

WE LOVE ENGLISH

Ho Ho Ho! Primary 2nd graders were excited about celebrating 
Christmas and we worked on that a whole week before going on 
Christmas holidays. We learned new vocabulary and we created 
a postcard and our own hanging tree to hang at home! We had 
so much fun spending that week doing some funny worksheets 
and doing some crafts! After all the hard work we made in the 
first term we deserved a rest and the gifts we received!

CHRISTMAS CELEBRATION

First graders love English and taking part on each activity we 
carry out. We usually start the session checking the date and 
having a look through the window to know what the weather 
is like. This school year we have learnt a lot of things related 
to the food, the family, the animals and actions and sports. We 
have also played Simon says…! to show how able we are to 
mime actions like running fast.

SIMON SAYS!

1.maila

1.maila

2.maila

2.maila

2.maila
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When the most frightening night was arriving in 3rd grade we 
were excited to celebrate it at school. We did many activities: 
we watched Groom on the Broom, we created a skeleton face, 
we did a fortune teller and finally we played bingo. We learned 
a lot while we were having fun! The most frightening and funny 
thing was when almost everyone came to class with a scary 
custom! Look at the pictures: we looked funny and scary at the 
same time!

SCARY HALLOWEEN

This school year 5th and 6th graders have been making different 
handicrafts in English.

On the one hand, 5th graders made a cardboard mockup, a foam 
cardboard pencil case and a tic tac toe made with modelling 
clay. On the other hand, 6th graders made a key-ring of plastic 
strings, a streamer bowl and a collage. They enjoyed a lot!

WORKSHOPS IN ENGLISH!

Primary 4th graders like to look stylish in their clothes so it 
couldn´t be a better idea than combining english and fashion 
knowledge. 

So we prepared a glamorous and funny fashion show in the 
classroom and everyone was delighted to take part in it. In 
that performance they showed us how stylishly they could 
wear their clothes and some outrageous accessories. We 
had a great time doing it! Look at the pictures, we look very 
fashionable and cool!

DEUSTU FASHION WEEK

1.maila

2.maila
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LHLH66DBHDBH11
Asmakizun MatematikoakAsmakizun Matematikoak
Gure ikastolan matematikako irakasleak astero 
asmakizun matematiko bat bidaltzen digu 
Classroometik. Ez da beharrezkoa egitea, nahi duenak 
parte hartu dezake eta gehien asmatzen dituen 
pertsonari irakasleak nota igotzen dio. Batzuetan, 
hainbat pertsonaren artean komentatzen dugu eta 
erantzun zuzena elkarrekin bilatzen saiatzen gara, 
horrela errazagoa eta dibertigarriagoa egiten zaigu.

Amaiur Ortí eta Jare Sarrionaindia

Gure txangoakGure txangoak
Aurten Dbh lehenengo mailakook hiru txango egin/
egingo ditugu.

Lehenengoan, Ugaskotik Artxandara joan ginen; mendian 
zehar joan ostean, Etxebarria parkera heldu ginen. 

Bigarrenean autobusez Abusuraino joan ginen,  handik 
Bolintxu errekatik ibili ginen (naturaren aldetik Bilboko 
tokirik ederrena, baita lokatzaren aldetik jauzteko 
tokirik egokiena ere). Baina bigarren txango honi buruz 
ezin da esan barik geratu, klasekide bat baino gehiago 
galdu eta oihukatzen hasi zirela. 

Guri oso ondo iruditu zaigu txangoak egitea, eta oso 
ondo pasatu dugu, baina txangoak sarriago egitea 
nahiko genuke.

Azkenengo txangoa ekainean izango da: Lekeitiora egun 
pasa joango gara.

Helena Esteban eta Maider Rilo
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DBHDBH22
Kayak SupKayak Sup
Duela 6 hilabete kayak- sup praktikatu genuen errekan, konkretuki 
heziketa fisikoko saioetan, 3 ostegunetan egin genuen eta guztira 6 
ordu izan ziran.

Hiru ekintza landu genituen, lehenengo 2 taldetan banandu ginen eta 
talde bakoitzak ekintza desberdin bat egin zuen. Lehenengo egunean 
Kayak praktikatu genuen eta beste taldeak Big Padel egin zuen. Hurrengo 
egunean ekintzaz aldatu genuen.

Azkenengo egunean, Padel surfean ibili ginen guztiok (banaka eta taldean 
), aurreko bi taldetan banatuta.

Egun hauetarako behar izan genuen materiala, neoprenoa, bainujantzia 
eta salbamendu jaka izan zan; bestetik, padel surf egiteko banakako 
taulak, Big-supak eta kayak-ak arraunekin.

Pandemia egoera dela eta maskarilla erabili behar izan genuen eta 
ekintza egin aurretik eta ostean eskuak garbitu genituen.

Lehen esan dugun bezala, bi taldetan banandu ginen eta talde bakoitza 
monitore batekin zijoan, gure kasuan Txominekin joan ginen eta beste 
taldea Markelekin.

Gauza barregarriak gertatu zitzaizkigun, adibidez, uretara zenbait aldiz 
jausi ginen tontoarena egiten.

Oso ondo pasatu genuen eta gogo handiak ditugu holako ekintzak berriz 
errepikatzeko oso dibertigarriak izan zirelako. 

Mikel Orbe, Mikel Gamboa, Zugatz
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LHLH66DBHDBH22

Uraren eguna. Ura gure altxorraUraren eguna. Ura gure altxorra
Martxoaren 22an, DBH-ko 2.mailakoak uraren eguna 
ospatu genuen uraren erabileraren arazoak ikusteko. 
Horretarako karteletan esaldi batzuk idatzi genituen, 
adibidez:

- Lur planetaren %71 urez osatuta dago baina bakarrik 
%1 edan daiteke.

- 4000 Tona plastiko erabiltzen dira urtero, 450000 
botila egiteko.

- Ibaietan zenbat eta ur kopuru txikiago egon, 
kutsaduraren kontzentrazioa orduan eta handiagoa da.

- Tommy Hilfiger, GAP, Armani eta hainbat marka gehiago, 
produktu kimiko kaltegarriekin ibaietako ura kutsatzen 
dute.

Horretaz gain, pelikula bat ikusi genuen: “ Y también la 
lluvia”. Bertan adierazten zen Bolivian uraren inguruan 
dauden arazoak: pribatizazioa, balioa…

Idazleak: Jare Arias, María Egia, Dylan Fernández,
Asier Gimeno, Edurne Mármol eta Uzuri Rodriguez

Rafaela Ybarra, 6 • 48014 DEUSTO - Bilbao • Tel.: 94 475 63 16



Deustuko Ikastola 2020·2021 23

DBHDBH33
Bilbon herri kirolak euskaraz !!Bilbon herri kirolak euskaraz !!
Deustuko ikastolan ere!!Deustuko ikastolan ere!!
Mendez mende eta belaunaldiz-belaunaldi, inguruarekiko 
eta besteekiko harremana era atsegin batean bizitzeko, 
pertsonok bide ezberdinak jorratu ditugu. Subjektu 
sozial gisa, inguru sozialarekin harremana izateko eta 
egunerokotasunari aurre egiteko erabili ditugun tresna 
nagusiak, jolasak eta jokoak izan dira. 

Horretan oinarrituz, egokiak diren euskal jolas eta jokoen 
bidez, taldearen kohesioa eta ludikotasuna bultzatzea 
eta Euskararen erabilerako esparru berriak sustatzea 
helburu duen proiektua dogu.

Bilbon Euskal Jolas eta jokoak lantzen dituen unitate 
didaktikoa bideratzea dute Helburu bezala,  eta Deustuko 
ikastolak proiektu honetan parte hartu nahi izan dau ere. 
Martxoan burutu dogu, Heziketa Fisikoko saioen barruan 
eta DBH3.mailako ikasleekaz hain zuzen. Euskaldun 
giro baten eta talde lanean arituz, ikasleek, baserri eta 
itxaso lanetan oinarritutako kirol-jokuak praktikatzeko 
aukera izan dabe Joseba begiralearen eskutik.

Hona hemen gure DBH3. mailako ikasle batzuren 
argazkiak.
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LHLH66DBHDBH33

BOOKFACE eta BOOKTRAILERBOOKFACE eta BOOKTRAILER
Euskarako klaserako Bookbace-a egin behar izan 
dugu. Hori egiteko, liburutegira joan gara liburu 
baten bila. Ez da oso erreza izan aurpegi edo gorputz 
errealista zuen liburu bat bilatu behar izan dugulako 
bookface-a ondo egiteko. Liburuen artean bilatu eta 
egokiena aukeratu ondoren, aurpegia edo gorputza 
jarri dugu liburuaren atzean argazkia ateratzeko. 
Nire ustez oso barregarriak. izan dira ateratako 
argazkiak eta oso dibertigarria ekintza bera.

Kurtsoan zehar egin dugun taldeko lan bat 
Booktrailerra izan da. Bakarka ere egin ahal izan 
dugu baina gehienok hiruko edo lauko taldeetan 
egin dugu lan. Booktrailer bat egitea izan da 
gure lana, geure burua grabatzen, informazioa 
nonbaiten idazten, ahotsa grabatzen… Irakurritako 
liburuetako bat aukeratu dugu bideoa egiteko. Nire 
ustez interesgarria izan da jarduera hau, bideoak 
editatzen hobetzen lagundu digulako, dibertigarria 
izan delako eta gure klasekideekin denbora pasan 
gustora egon garelako. 

Ane García eta Katalin Alonso (DBH 3 C)

MAILEGUAKMAILEGUAK
Gaur egun, gure artean hitz egiterakoan, mailegu piloa 
erabiltzen dugu konturatu gabe. Izan ere, teknologiaren 
aurrerapenekin zerikusia daukaten hitzek beste 
hizkuntza batean erabiltzen ditugu:  Bookface, 
Booktrailer, Classroom,...  Interneten munduarekin 
zerikusia duen guztia ingelesez daukagu. 

Kontua da, Internet hitza bera ere mailegua dela eta 
egunero erabiltzen dugun “-ing” en amaitutako guztia ere 

aipatu behar dut: planning, shopping, puenting, running… 
horrelako mila adibide eman ahal ditut.

Harrigarria da ikustea hizkuntza askok gero eta mailegu 
gehiago onartzen dituztela eta horretan, euskara ez 
da atzean geratzen. Dena den, beldurtu egiten du 
pentsatzeak mailegu guztiak onartuz gero, azkenean 
beste hizkuntzek euskararekin amaitu ahal dutela.

Lukas Iglesias (DBH 3 B)
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LHLH66DBHDBH44
Our last yearOur last year
This year has been really strange compared to other 
ones due to COVID-19.

During the year we have had a lot of COVID-19 positives 
and many students have been confined for some days. 
As we were at home, we had to continue the classes by 
MEET and it was hard for us to organize ourselves and to 
pay attention. The situation at school has changed too. 
It is also difficult to pay attention when we are at class 
because of the face mask because we can’t understand 
the teachers too well.

Another important point about this year is that we have 
lost a lot of activities like school trips. But the most 

significant is Ikasbi because it is something we have 
all wanted since we started DBH, as we won’t see each 
other again. At first we tried to convince teachers and 
our parents to go on with it because we really thought 
the situation would get better, but now we have realized 
that it is impossible to make the trip and that makes us 
feel disappointed.

As we have always been in Deustuko Ikastola we feel 
a special connection to the school but we know that 
we have to leave  it if we want to continue our studies. 
We hope that things will get better next year so we can 
reunite again and maybe do the Orla all together.

We will keep the Ikastola in our hearts forever.

OUR LAST YEAR 
 
This year has been really strange compared to other ones due to COVID-19. 
During the year we have had a lot of COVID-19 positives and many students have been 
confined for some days. As we were at home, we had to continue the classes by MEET and 
it was hard for us to organize ourselves and to pay attention. The situation at school has 
changed too. It is also difficult to pay attention when we are at class because of the face 
mask because we can’t understand the teachers too well. 
 
Another important point about this year is that we have lost a lot of activities like school trips. 
But the most significant is Ikasbi because it is something we have all wanted since we 
started DBH, as we won’t see each other again. At first we tried to convince teachers and 
our parents to go on with it because we really thought the situation would get better, but now 
we have realized that it is impossible to make the trip and that makes us feel disappointed. 
 
As we have always been in Deustuko Ikastola we feel a special connection to the school but 
we know that we have to leave  it if we want to continue our studies. We hope that things will 
get better next year so we can reunite again and maybe do the Orla all together. 
 
We will keep the Ikastola in our hearts forever. 
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hauspoahauspoa
Altzari DiseinuaAltzari Diseinua
Aurten Altzari tailerra izan dugu hautagai hauspoa 
saioetan. Hasiera baten ez genekigun oso ondo tailer 
honetan egingo genuena, baina asko gustatu zaigu 
orokorrean.

Taldea 7 partaidek osatu dugu: Eneko Irusta, Ur Formariz, 
Oier Ruiz, Unai Txopitea, Jokin Ganboa eta Aritz Bernal. 
Egoitz Goiri izan da tailerra eramateko arduraduna. 

Tailerraren helburua banku bat sortzea izan da palleten 
berrerabilera eginez.

Lehenengo bi saioetan Bankua diseinatu genuen, 
Sketchup (3 dimentsioetan marrazteko programa) 
erabiliz.

Hurrengo 6  saioetan bankuaren eraikuntza hasi genuen.

Partaideen eritziak:

Unai Txopitea: “ Lan gogorra egin dugu bankua sortzeko 

baina oso interesgarria izan da. Hainbat erreminta 
ezberdin erabiltzen ikasi dugu.”

Eneko Irusta: “ Niri oso dibertigarria iruditu zait, gauza 
ezberdin asko ikusi ditugu. Lixatu, zerroteaz moztu, 
tirafondoak sartu, iltzeak atera, …. Tailer hau 100% 
gomendatzen dut eta hurrengo urtean aukera izango 
banu berriro apuntatuko nintzateke.”

Oier Ruiz: “ Zurgintza tailerrean oso ondo pasatu dut. 
Lagun batek gomendatu zidan berarekin joatea egun 
batean, eta hortik astelehenero noa. Paletekin banku 
bat egin dugu momentuz, eta prozesu guztia oso 
entretenigarria izan da. Irakaslearen laguntzarekin gauza 
asko ikasi ditugu. Esklabutza oso ondo dago.”

Jokin Ganboa: “Asko guztatu zait altzari diseinu tailerra, 
oso ondo pasatu dut, eta hurrengo urtean espero dut 
berriro egitea. Oso dibertigarria da.”
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hauspoahauspoa
KartelgintzaKartelgintza
Kaixo!! kartelgintzako kideak gara,2. dbh-ko, Maddi, 
Iria, Hodei, Mikel González, Ortzi eta Jurgi. Urtean 
zehar oraingoz 4 klase izan ditugu eta Canva izeneko 
web-arekin lan egiten  dugu. Uraren eguneko kartel 
batzuk egin genituen, eta martxoaren 8rako ere.

Tailerrak egiteko aukera eman zenean, ideia gustatu 
eta apuntatu egin ginen.

Kartelgintzan oso ondo pasatzen dugu, oso giro ona 
egoten da!!

M8

emakumeen nazioarteko eguna

 

iria

em
aku

mearen nazioarteko eguna

M A R T X O A K  8

iria

martxoak 22

 

uraren

nazioarteko

e�una

iria



Deustuko Ikastola 2020·202128

C/ Blas de Otero, 15 48014 -  BILBAO
Tel.: 902 197 409 . Fax: 944 483 129

E-mail: comercial@basoa.com

Enpresetarako  opar iak

C/ Blas de Otero, 15 48014 -  BILBAO
Tel.: 902 197 409 . Fax: 944 483 129

E-mail: comercial@basoa.com

Enpresetarako  opar iak

hauspoahauspoa
Irratigintza TailerraIrratigintza Tailerra

Kaltzeta TallerraKaltzeta Tallerra

Hauspoa proiektuaren barne, Irratigintza tailerra martxan 
jarri dugu haurten. DBH 4ko Gizarte Zientziekin lotuta, 
historiako irrati-saioa sortu dugu, XX. mendeko gai 
ezberdinak jorratuz. Gai interesgarriei buruz gauza berri 
asko ikasteaz gain, soinu-edizio programak erabiltzen 
ikasi dugu ere. 

Jarraitu Historia kanala ikastolako irratian!  

Iratxe irakaslea klasera etorri zen, hauspoako  kartel 
batzuekin, “kaltzeta” hitza entzutean atenzioa deitu 
zigun, gure artean hitz egin ondoren, Cristinaren gelara 
joan ginen. Ostegunero joaten gara eta oso ondo 
pasatzen dugu elkarrekin, hasieran, kaltzeta bat egin 
genuen, gero, txita batzuk artilearekin. Giro ona dago 
gure artean eta barre asko egiten dugu elkarrekin.
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BIBLIOTEKABIBLIOTEKA
Aurten oso ikasturte berezia izan dugu. Covid 19-a dela 
eta, ikastolan moldaketa asko egon dira eta Biblioteka 
horren adibide izan da. Biblioteka gela itxita egon da, 
beraz, ikasleak ezin izan dira bertara joan, ez gelako 
orduetan, ezta atsedenaldi edo jantokiko orduetan ere. 
Baina hala ere, aurrera jarraitu dugu proiektuarekin eta 
ahal izan den neurrian ekintza desberdinak egin ditugu. 

Gaizka Arostegi idazlea 
ere gurekin izan dugu, 
ikastolara etorri da eta 6. 
mailako ikasleekin egon 
da “Karlisten Altxorra “ 
liburuaren inguruan hitz 
egiten. 

Apirilak 23, liburuaren eguna da eta hori 
ospatzeko asmoz, beste urte bat gehiagoz, 
Liburuaren Astea antolatu  dugu. Zinema  
izan da hautatu dugun gaia. Bai ikasle zein 
irakasleak lanean fin- fin aritu dira eta hori, 
egindako lanetan ikustea baino ez dago. 
Gure ikastola Holliwood bihurtu da bat- 
batean.  Bertako izarren antzera guk ere 
jarraituko dugu disdiraz beteak.

Gure pasabidea apaintzeko asmoz, horma-
irudi dotore bat ere sortu dugu, LH 1. mailako 
ikasleen laguntzaz, zelako artistak gure 
ikasleak, ederra benetan egindako lana. 

Bibliotario gurdia izan da ikastolako liburutegi berria, 
liburuz beteriko gurdia gelaz gela joan da.
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lan gelalan gela
Lan Gela indarrezLan Gela indarrez
Pandemia garaiari aurre egitenPandemia garaiari aurre egiten

Iraian, eskolara itzuli ginenean ez genekien nola igaroko 
genituen hilabeteak, baina hala ere, hasieratik, argi izan 
genuen, proposatutako ekintzak ahal izango zen neurrian, 
egiten jarraituko genituela.

Ikasturte honetan, gure Lan gelan denetarik izan dugu 
eta gure artean ohitura den bezala, gertaera guztiak 
partekatu ditugu, gehiengoak onak, baina txar batzuk 
ere izan dira: Ezkontza bat, bizikletarekin kirola eginez 
istripua, haurdunaldi bat eta bai, geu be konfinatutak 
egon behar izan ginen.

Lan gelaren hirugarren ikasturtea izan da aurtengoa. 
Maitasun eta lan handiz sortu genuen proiektua, gero eta 
indar handiagoz ibili da martxan aurten.

Oso onuragarria izan da, eskolan, Lan Gela bezalako 
lan talde bat egin ahal izatea; Bertan egon diren, eta 
gauden guztiontzat, zein, eskolako ikaskide eta irakasle 
askorentzat ere.

Hilabete batzuk ditugu oraindik lanean jarraitzeko, baina 
egindako bideak baditu apaigarriak diren hainbat eta 
hainbat bizipen eta jarduerak:

1. Bizikletekin Bilbo ezagutzen joan ginen.
 http://www.bilbaobiketours.com/es/index.php

2. Bizkaiko zubi zintzilikariaren bisita egin genuen.
 https://puente-colgante.com/

3. Euskararen etxean egon ginen
 https://www.kulturklik.euskadi.eus/

equipamiento/20150929125471/euskararen- etxea/
kulturklik/es/z12-detalle/es/

4. Gure auzoak ezagutzen: Deustu, Indautxu,
 Zazpi Kaleak…
 https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid

=3000020909&language=eu&pageid=30000209 
09&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_
detallePagina

LLAANN  GGEELLAANN  IINNDDAARRRREEZZ  

PPAANNDDEEMMIIAA  GGAARRAAIIAARRII  AAUURRRREE  EEGGIITTEENN  
 

 

  

Ikasturte arraroa, neurri berri ugariekin, baina hala ere, horrek  ez gaitu gelditu 

betiko moduan gogoz eta animo guztiarekin lanean jarraitzera. 

  

Iraian, eskolara itzuli ginenean ez genekien nola igaroko genituen hilabeteak, 

baina hala ere, hasieratik, argi izan genuen, proposatutako ekintzak ahal izango 

zen neurrian, egiten jarraituko genituela. 
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den bezala, gertaera guztiak partekatu ditugu, gehiengoak onak, baina txar 
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Oso onuragarria izan da,  eskolan, Lan Gela bezalako lan talde bat egin ahal 

izatea; Bertan egon diren, eta gauden guztiontzat, zein, eskolako ikaskide eta 

irakasle askorentzat ere. 

Hilabete batzuk ditugu oraindik lanean jarraitzeko, baina egindako bideak 

baditu apaigarriak diren hainbat eta hainbat bizipen eta jarduerak: 

1. Bizikletekin Bilbo ezagutzen joan ginen. 

http://www.bilbaobiketours.com/es/index.php 

  

2. Bizkaiko zubi zintzilikariaren bisita egin genuen. 

https://puente-colgante.com/ 

Ikasturte arraroa, neurri berri ugariekin, 
baina hala ere, horrek ez gaitu gelditu 
betiko moduan gogoz eta animo 
guztiarekin lanean jarraitzera.
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baina hala ere, hasieratik, argi izan genuen, proposatutako ekintzak ahal izango 

zen neurrian, egiten jarraituko genituela. 

Ikasturte honetan, gure Lan gelan denetarik izan dugu eta gure artean ohitura 

den bezala, gertaera guztiak partekatu ditugu, gehiengoak onak, baina txar 

batzuk ere izan dira: Ezkontza bat, bizikletarekin kirola eginez istripua, 

haurdunaldi bat eta bai, geu be konfinatutak egon behar izan ginen. 

Lan gelaren hirugarren ikasturtea izan da aurtengoa. Maitasun eta lan handiz 

sortu genuen proiektua, gero eta indar handiagoz ibili da martxan aurten. 

Oso onuragarria izan da,  eskolan, Lan Gela bezalako lan talde bat egin ahal 

izatea; Bertan egon diren, eta gauden guztiontzat, zein, eskolako ikaskide eta 

irakasle askorentzat ere. 

Hilabete batzuk ditugu oraindik lanean jarraitzeko, baina egindako bideak 

baditu apaigarriak diren hainbat eta hainbat bizipen eta jarduerak: 

1. Bizikletekin Bilbo ezagutzen joan ginen. 

http://www.bilbaobiketours.com/es/index.php 

  

2. Bizkaiko zubi zintzilikariaren bisita egin genuen. 

https://puente-colgante.com/ 

LLAANN  GGEELLAANN  IINNDDAARRRREEZZ  

PPAANNDDEEMMIIAA  GGAARRAAIIAARRII  AAUURRRREE  EEGGIITTEENN  
 

 

  

Ikasturte arraroa, neurri berri ugariekin, baina hala ere, horrek  ez gaitu gelditu 

betiko moduan gogoz eta animo guztiarekin lanean jarraitzera. 

  

Iraian, eskolara itzuli ginenean ez genekien nola igaroko genituen hilabeteak, 

baina hala ere, hasieratik, argi izan genuen, proposatutako ekintzak ahal izango 

zen neurrian, egiten jarraituko genituela. 

Ikasturte honetan, gure Lan gelan denetarik izan dugu eta gure artean ohitura 

den bezala, gertaera guztiak partekatu ditugu, gehiengoak onak, baina txar 

batzuk ere izan dira: Ezkontza bat, bizikletarekin kirola eginez istripua, 

haurdunaldi bat eta bai, geu be konfinatutak egon behar izan ginen. 

Lan gelaren hirugarren ikasturtea izan da aurtengoa. Maitasun eta lan handiz 

sortu genuen proiektua, gero eta indar handiagoz ibili da martxan aurten. 

Oso onuragarria izan da,  eskolan, Lan Gela bezalako lan talde bat egin ahal 

izatea; Bertan egon diren, eta gauden guztiontzat, zein, eskolako ikaskide eta 

irakasle askorentzat ere. 

Hilabete batzuk ditugu oraindik lanean jarraitzeko, baina egindako bideak 

baditu apaigarriak diren hainbat eta hainbat bizipen eta jarduerak: 

1. Bizikletekin Bilbo ezagutzen joan ginen. 

http://www.bilbaobiketours.com/es/index.php 

  

2. Bizkaiko zubi zintzilikariaren bisita egin genuen. 

https://puente-colgante.com/ 

3. Euskararen etxean egon ginen 

https://www.kulturklik.euskadi.eus/equipamiento/20150929125471/euskararen-

etxea/kulturklik/es/z12-detalle/es/ 

 

4. Gure auzoak ezagutzen: Deustu, Indautxu,  

Zazpi Kaleak… 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000020909&language=eu&pageid=30000209

09&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_detallePagina 

 

 Eta 2021.en urtea borobiltzeko oraindik baditugu: 

A. Bilboko Museoak. 

B. Balmaseda ezagutzeko gonbidapena. Jorge Gomez Balenziagaren eskutik. 
https://www.alboanenkarterri.com/ 
 

C. Txakur terapia Dani Rodriguez-ek eskainita. Agility taldeko eta Lan gelako 

lagun bezala. Artxanda mendian. 

D. Bilboats itsasontzian itsasadarra zeharkatzea. 
https://www.bilboats.com/ 

Egunetik egunero beharrean gabiltz, irteerak egiteaz gain baditugu lan ugariak 

burutzeko: 

I. Euskaran, matematiketan, natur zientzietan, lenguan eta 

egunerokotasunerako ekintzetan jo ta ke lanean gabiltz egunero. 

II. Sukaldaritza tailerretan sukaldari apartak gara. 

III. Esperimentuak egiten dituzte; Zientzilari preziatuenak ditugu gelan. 

IV. Antzerki eta Ipuin kontalari lanetan Ainhoa Basterraren eskutik artista 

bikainak bihurtzen ari dira. 

V. Ordenagailuaren erabileran ere informatikari onenen parean jartzen ari 

dira. 

3. Euskararen etxean egon ginen 

https://www.kulturklik.euskadi.eus/equipamiento/20150929125471/euskararen-

etxea/kulturklik/es/z12-detalle/es/ 

 

4. Gure auzoak ezagutzen: Deustu, Indautxu,  

Zazpi Kaleak… 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000020909&language=eu&pageid=30000209

09&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_detallePagina 

 

 Eta 2021.en urtea borobiltzeko oraindik baditugu: 

A. Bilboko Museoak. 

B. Balmaseda ezagutzeko gonbidapena. Jorge Gomez Balenziagaren eskutik. 
https://www.alboanenkarterri.com/ 
 

C. Txakur terapia Dani Rodriguez-ek eskainita. Agility taldeko eta Lan gelako 

lagun bezala. Artxanda mendian. 

D. Bilboats itsasontzian itsasadarra zeharkatzea. 
https://www.bilboats.com/ 

Egunetik egunero beharrean gabiltz, irteerak egiteaz gain baditugu lan ugariak 

burutzeko: 

I. Euskaran, matematiketan, natur zientzietan, lenguan eta 

egunerokotasunerako ekintzetan jo ta ke lanean gabiltz egunero. 

II. Sukaldaritza tailerretan sukaldari apartak gara. 

III. Esperimentuak egiten dituzte; Zientzilari preziatuenak ditugu gelan. 

IV. Antzerki eta Ipuin kontalari lanetan Ainhoa Basterraren eskutik artista 

bikainak bihurtzen ari dira. 

V. Ordenagailuaren erabileran ere informatikari onenen parean jartzen ari 

dira. 
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lan gelalan gela
Eta 2021.en urtea borobiltzeko oraindik baditugu:

A. Bilboko Museoak.

B. Balmaseda ezagutzeko gonbidapena. Jorge Gomez 
Balenziagaren eskutik.

 https://www.alboanenkarterri.com/

C. Txakur terapia Dani Rodriguez-ek eskainita. Agility 
taldeko eta Lan gelako lagun bezala. Artxanda 
mendian.

D. Bilboats itsasontzian itsasadarra zeharkatzea.
 https://www.bilboats.com/

Egunetik egunero beharrean gabiltz, irteerak egiteaz gain 
baditugu lan ugariak burutzeko:

I. Euskaran, matematiketan, natur 
zientzietan, lenguan eta egunerokotasunerako 
ekintzetan jo ta ke lanean gabiltz egunero.

II. Sukaldaritza tailerretan sukaldari apartak gara.

III. Esperimentuak egiten dituzte; Zientzilari 
preziatuenak ditugu gelan.

IV. Antzerki eta Ipuin kontalari lanetan Ainhoa 
Basterraren eskutik artista bikainak bihurtzen ari 
dira.

V. Ordenagailuaren erabileran ere informatikari onenen 
parean jartzen ari dira.

VI. Teleberriak eta eguraldi saioak egiten ausartu dira 
ere, etorkizunerako kazetari galantak gure ikasleak!.

Orain pixkat gehiago ezagutu gaituzuela jakin, gure ateak 
beti zabalik egongo direla eta bisitak ederto zaintzen 
ditugula beraz…

Laister arte ongi etorriak izan zaitezte guztiok.

Laura Ortiz de Mendibil
Joana Bilbao Ibaseta

Egileak:Egileak:

David Sanchez Bregel
Estibaliz Saez de Maturana Carrillo de Albornoz

VI. Teleberriak eta eguraldi saioak egiten ausartu dira ere, etorkizunerako 

kazetari galantak gure ikasleak!. 

Orain pixkat gehiago ezagutu gaituzuela jakin, gure ateak beti zabalik egongo 

direla eta bisitak ederto zaintzen ditugula beraz…  

Laister arte ongi etorriak izan zaitezte guztiok. 

 

 

 

 

Egileak: 

David Sanchez Bregel  

Estibaliz Saez de Maturana Carrillo de Albornoz 

Laura Ortiz de Mendibil  

Joana Bilbao Ibaseta 
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argazkiakargazkiak
GureGure
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Ongi etorri 2019 . . .  Beti arte 2005Ongi etorri 2019 . . .  Beti arte 2005
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Ongi etorri 2019 . . .  Beti arte 2005Ongi etorri 2019 . . .  Beti arte 2005
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AA

BB

ATZEAN: MAIDER ACHALANDABASO, ALI KHADIRA, GARI AZKUE, IUNE ZOBARAN, ANE LASIERRA, LEIRE IRIARTE. IRAKASLEAK: EDURNE GURTUBAI, ARRATE 
AGIRREZABALA. AURREAN: LIHER VAZQUEZ, MIREN BLAZQUEZ, MADDIE FERNANDEZ, LUKEN ARREGUI, ZEIANE IDARRAGA, YESLY MOYANO, PEIO BIDAGUREN, ADEI 
CORDOBA, LIBE ALTUNA, AINHIZE MARCOS, HAIZEA LANDETA. FALTA DIRA: JULEN ARISQUETA.

GOIAN: IRAKASLEAK.- AMAIA BUEN, MAITANE VIAR. ERDIAN: MARKEL ZELAIA, GARI ACOSTA, LOREA OLIVARES, NIKOLE IRIONDO, ANDREY UNIBASO,  KAI BARRIOCANAL, 
SUGAR LARRAÑAGA, LAILAH AMELIA DIAZ, LIBE EPELDE, SARE BILBAO,  LEIRE ESCOBAR, CAROLA VIJANDE, LARRAITZ SANCHEZ, XABIER IBARRA. FALTA DIRA: AGER 
ETXEBERRIA, UXUE ALDEKOA, MAIA AURTENETXE, MARTINA GEZURAGA.

HHHH22AA

BB
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GOIAN: ALAINE AZKORRA, URTZI FERNÁNDEZ, ALAIA PRIETO, HODEI OMABEITI, AISHA PUENTE, IBAN CORTABERRIA, HAIZENE LAUCIRICA, AIUR UGALDE, ELENE 
ARRANZ. BEHEAN: IRAIA PRESA, JONE AKARREGI, LUR YAÑEZ, NARA ZUGADI, LIER RON, IZADI FERNÁNDEZ, ERIK GONZALEZ, OIHANE GUINEA, MARKEL MIGURA. 
FALTA DIRA: EKAITZ GARMENDIA, UGAITZ HERRAN.

GOIAN: ENDIKA FERNANDEZ, AIARA BARRERAS, OIER UNDABARRENA, NORA PEREZ, PATRICIO IVAN ROSENBERG, IZARO RODRIGUEZ, AITOR AZKAGORTA, IRATI 
NAVARRO. BEHEAN: AMETS ZAPIRAIN, ANDREA FERNANDEZ, URKO RODRIGUEZ, JULE ETXEBARRIA, HODEI GARRIDO, MALEN REMIREZ, INAR GUINEA, LUR MELLADO. 
FALTA DIRA: MIKEL SARRIONAINDIA-IBARRA.

HHHH33AA

BB
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HHHH44
AA

BB

AA

BB

GOIAN: AINHOA LASIERRA, IZAN ACHA,IHART IZAKARA, TELMO DIEZ, NAIA RABINAL , ELEDER IÑURRATEGUI ETA MAIALEN ACILLONA. ERDIAN: HAIZEA ALDAY, JON 
LARA, MIREN SANTIAGO , ERICK ESCUDERO, ALAIA CALZADA, AMETS OMABEITIA, HAIZEA LANDETA, EKAIN LOPEZ DE LA MANZANARA ETA AITZIBER OTAOLEA. 
BEHEAN: OINATZ MADARIAGA, HEGOA MARTINEZ, JULEN ZARAUTZ, NORA SAEZ, EDER MOLLA, LIBE MOCHALES, ANER MARTINEZ, MARKEL ITUARTE.

GOIAN: PEIO ORTIZ, KATALIN ESCUDERO, ERIN LANDARIBAR, NOA ESCUDERO, UHAITZ LANDA, NILE CACHORRO, XABIER OVIAMIONAYI, IRATI BLAZQUEZ. ERDIAN: 
MARTIN AGUIRRE (PRAKTIKAKO IRAKASLEA), LUKEN SAIZ, NORA NIETO, ENDIKA RODRIGUEZ, AINHOA MONTEVERDE, ARATZ KORTABARRIA, NORA LANDETA, XUBAN 
ORTUZAR, ITXASO PADIN (IRAKASLEA). BEHEAN: UNAX ITURRIOZ, LEILA TOUAYLI, AMETS IDARRAGA, LEIZE AZKUE, LEO GIL, MALEN AKARREGI, EDER FERNANDEZ, 
JOANES EZENARRO. FALTA DIRA: ESTIBALIZ  HORMIGO (IRAKASLEA).
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HHHH55AA

BB

AA

BB

GOIAN: ARITZ ALLICA, JUNE BARRIOCANAL, GARAZI MARTÍNEZ, KIMETZ ARTETXE, URDAX BILBAO. BEHEAN: ALAZNE PÉREZ (PRAKTIKETAKO IRAKASLEA), PELLO 
ROBLES, ARWEN GONZÁLEZ, BRUNO BARDON, AGER GOROSTIZA, PAULE CARAZO, URKO BENITO, LIA CUESTA, EKAIN JIMÉNEZ. IRAKASLEA: NAGORE ORTEGA.

GOIAN: GABRIEL SERRUDO, AZAHARA RÍO, EKAIN BENITO, EGUZKIÑE BERASATEGI, JOSU BADIOLA, IZAR EPELDE, MAIRU HUMARAN, JON ABERASTURI. BEHEAN: 
NAYRA MIJANGOS, LUKEN MARTÍN, YULIANA GIMENEZ, IKER ALONSO, UXUE FERNÁNDEZ, EKAITZ PRIETO, UNAX IRURE, LAIA FERNÁNDEZ. FALTA DIRA: IRATI NOVALES.
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LHLH11
AA

BB

AA

BB

GOIAN: IBAI BASTERRA,IZADI RUIZ DE AGUIRRE,IAGO BARBAGALLO,UXUE ITURRIOZ,DYLAN GUZMAN,AINARA LUCIA TORRES,MARTIN ETXEBARRIA ETA LAIA REMIREZ.
ERDIAN: JULEN MAYOR,NAIARA ARGOTE,ASIER ARMENTEROS,GRETA VIJANDE,PAUL ABERASTURI,AITZIBER GOLDARATZENA,JARE IRURETAGOIENA ETA AITOR 
MARKINEZ. BEHEAN: XABIER HERNANDEZ,JONE SERRANO,LUKEN APARICIO,NOA URQUIZA,HAIZEA CHIU,ERAITZ ALVAREZ-SALEGUI,HEGOA SARRIONANDIA-IBARRA, 
ANE IÑIGUEZ DE ONSOÑO.

GOIAN: DANEL DELGADO, IZARO OVIAMIONAYI, IBAI DIEZ, AIMAR RODRIGUEZ, ALANA NAVAS, EIDER CACHORRO, AITOR CORTABERRIA, LAIA ESPINA. ERDIAN: OIER 
GONZALEZ, MARA GIL, AIUR AMEZAGA, LIBE HERNANDEZ, IBON ZABALA, ILLARI URIARTE, JUNE LANDETA, UXUE BIDAGUREN, SUSTRAI BERASATEGI. BEHEAN: UXUE 
JAKA, KIRA SAIZ, ENDIKA COMBARRO, ISANE VAZQUEZ, UNAX PLAGARO, ANNE MARBAN, ANDER IRIARTE, HAIZEA IRUSTA.
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BB
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BB

GOIAN: IBAI PLASENCIA, ALEXANDRA DURAN, UNAI ORUETA, IZADI WRANA, EKAIN VAZQUEZ, MADDI ARTETXE, LANDER ANDUEZA, ANI DE RETOLAZA. ERDIAN: JON 
GAMBOA, NILE YARZA, MARKEL IBARRA, ELAIA YUI CHIU, ASIER URIAGUERECA, IZARO GABIKAETXEBARRIA, PEIO GARCIA-ALFAGEME, NORA BENITO. BEHEAN: IRATI 
VOCES, ALLEN ALONSO, ANE FRECHILLA, JUAN ROSENBERG, ENERITZ AGIRRE, IRAITZ BERASATEGI, KATALIN LENIZ, MAIALEN BADIOLA, JUNE JIMENEZ, GERARDO 
SIENRA.

GOIAN: EÑAUT LANDA, IZADI DEL RIO,MARTIN FERNANDEZ DE CASTRO,IZARO TAYLOR, DIEGO MOLINA, ILARGI RUIZ DE GAUNA, AITOR GABIKAETXEBARRIA, ELAIA 
BILBAO. ERDIAN: AITANA JIMENEZ, NAHIANE BARQUIN, UNAX IÑURRATEGI, LEA OLAZIREGI, NAROA RODRIGUEZ, EKAIN URKOLA, AROHA GOROSTIZA, PAULE 
MIRANDA,TUTOREA IDOIA TORRE. BEHEAN: ENARA EGAÑA, SEAN QUINN, JUNE SARRIONANDIA, AIMAR ANDUEZA, UXUE TEJERO, MARKEL BERNAL, NAIA JIMENEZ, 
UNAI ARISQUETA. FALTA DIRA: XABIER ZURITA.
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GOIAN: KEMEN ATELA, ANE MARTINEZ, DAREK RODRIGUEZ, LAIA ATXA, PEIO EZENARRO, NEGU ARGOITIA, OIER PEREZ, SARE CALZADA. ERDIAN: IRATI MURUAGA 
(PRAKTIKETAKOA), GORKA EGURROLA, NORA BOYA, KEVIN IBAI LAHORE, SAIOA BAYONA, UNAX TREJO, NAIA ESCOBÉS, IBAI ERDAIDE. BEHEAN: ENARA HUMARAN, 
MELANIE OBANDO, AMETS ARGÜESO, KATTALIN RODRIGUEZ, HAITZ PEREA, AMAIA LIERSCH, JAKES LARRAÑAGA, LAIA WRANA, LOURDES OBIETA.

GOIAN: IBAI LÓPEZ, MAIDER TEJERO, PEIO ABERASTURI, LIERNI GARAITA, IBAI PÉREZ, NORA IRUSTA, IKER HERRERO. ERDIAN: ANE PESO, IRAIA RON, AZIBAR 
MARTÍNEZ, JUNE FERNÁNDEZ, EKAIN ZELAIETA, NAROA GARCÍA, IRATI BARRENA. BEHEAN: ENEKO LIERSCH, JUNE MARTÍNEZ, URKO CARAZO, NAIA URQUIZA, 
NEKANE GOLDARATZENA, MIKEL LARRAÑAGA, LAIA ABERASTURI.
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BB

AA

BB

GOIAN: ANE GAMBOA, ANTXON SANTIAGO, GARAZI PEREZ, LUKEN GALLASTEGI, AMAIA FRECHILLA, EÑAUT ZUGADI, IZARO REVILLA, MIKEL ALONSO, OLAIA ESPIGA. 
BEHEAN: FERNANDO -NICOLAE GASPOR, IKER GIL, ALIZE URIBARREN, KOLDO DEL CANO, ANE OVIEDO, AGER MARTINO, ANE BARROSO, GAIZKA CHIMENO. IRAKASLEA: 
MAITANE TAIBO

GOIAN: ANE PEREZ, ARITZ LETE, IZARO REVILLA, ENEKO GUTIERREZ, MARA GONZALEZ, KATTALIN DE RETOLAZA, UXUE BARQUIN, MARC ALEMANY. BEHEAN: MATIAS 
CHAMBI, IBON VAZQUEZ, YERA ESTEBAN, AGER URIGUEN, MELANIA HERNANDEZ, ENEKO RASO, MADDI BOLLAR, ANDONI ARMENTEROS, DARE BASTERRA.
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CC
GOIAN: FIONA HIGAZY, RAYAN MEHANI, MIKELE GARITANO, ALEJANDRO GUAMAN, ALLENDE QUIÑONES, ARITZ ESPIGA, NATALE BOYA, MADDI ESCUDERO. BEHEAN: 
MIKEL MARTIN, YAIZA BAYONA, UGAITZ MORENO, HEGOA FERNANDEZ-RIVERA, JULEN HERRERA, NAIA APARICIO, ERITZ BENITO, EIDER UNAMUNZAGA, IKER BILBAO.
ANDEREÑOA: SOLE CRIADO.

CC
LHLH44
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AA

BB

GOIAN: ELISE GÓMEZ VIDORRETA, XABIER YURRE ZÁRATE, ANDONI COMBARRO RUIZ, NAROA BAYÓN AGUIRRE, IRATI ETXABARRIA LEZEA, UNAX VISO LARRONDO. 
ERDIAN: KATTALIN URRIZ LÓPEZ, IKER URKIZA CAMPO, NILE IÑIGUEZ DE ONSOÑO MARDARAS, JULEN MORENO PÉREZ, ERIKA BRAVO LOIZATE, EKAITZ GARRO IDIRIN, 
AINHOA ALTUBE NÚÑEZ (TUTOREA). BEHEAN: AITOR BERNAL, NAROA LEGARRETA, HAIZEA MONASTERIO URANGA, LUCÍA ZABALA NOGALES, PAOLA MOTOCHE, JULEN 
URIAGUERECA.

GOIAN: JULEN GARAY HAMAMI, AIARA VISO LARRONDO, LEIRE GÓMEZ MARTINEZ, UNAI RICO LANDA, SAMUEL FRETEZ FRETEZ, MALEN MOCHALES GARCÍA. ERDIAN: 
IZADI ARTABE OLABARRIA, ENEKO EGURROLA STAHLSCHMIDT, XABI LÉNIZ OVIEDO, LIHER GALARRETA OLALDE, IRATI LEGARRETA HERVÁS, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 
FERNÁNDEZ. BEHEAN: ANE FERNANDEZ DE CASTRO ARANA, ASIER DOMINGUEZ VELASCO, SENDOA MENDIZABAL KORTAZAR, LANTZ PESO SASTRE, ALAIN BENITO 
AZKARATE, GAXI OLABARRIA GARCÍA, MARI TERE ARTETXE BARRENA (TUTOREA). FALTA DIRA: URKO ELKORO HERNANI.

AA

BB

LHLH55
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CC
GOIAN: GARI PEREA ARRIETA, EIDER PARRA FONTANEDA, ANER REQUERO FERNÁNDEZ, ENARA FERNANDEZ RIVERA, EÑAUT ATELA DÍEZ, IKER MIRANDA 
ARRIBALZAGA. ERDIAN: ASIER IRUSTA SALGADO, GARAZI BARRENA RAMOS, JORITZ GONZALEZ GARCÍA, HIART BEITIA IRASTORZA, EKHI ARGOITIA CAÑADA, NOA 
RODRIGUEZ MARTÍNEZ, IBAI GOIKOETXEA LÓPEZ (TUTOREA). BEHEAN: AIMAR GOLDARATZENA BILBAO, SARAH MOTOCHE ESPINOSA, MARKEL IGARZA QUINTANO, 
SOFIA LARRAZABAL OBRA, ALEX GARCIA CARVALHO, IRATI SODUPE IBAÑEZ, NAIM TOUAYLI GÓMEZ.

CC
LHLH55
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BB
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GOIAN: ENAITZ SILLERO, NAIARA TORRES, HARRIET CALZADA, EIDER TELLETXEA, ANARTZ BARRENA, OIHANA GIL, ANDREW ALVAREZ, CARLA LOLO. ERDIAN: AGER 
PEREA, NILE GARITANO, JON GARCÍA, JUNE MANSO, OIER ZUGADI, HAIZEA ALCALDE, GORKA AZKUE, MAIDER ESCOBES. BEHEAN: ELENE URIGÜEN, ANER RODRIGUEZ, 
ALAITZ JIMENEZ, AINHIZE ETXEBARRIA, IBON ARANA, SORAYA CALLEJA, VICTOR MOLINA, EUNATE LATATU, XABIER BILBAO, ANA ADUNA (IRAKASLEA).

GOIAN: DANIEL JIMENEZ, JONE URIBE-ETXEBARRIA, JON HAITZ ERDAIDE, ALAZNE PESO, HAITZ OLEAGA, JOANA URIBARREN, ANER ANTIA. ERDIAN: KATALIN ALBIZU, 
MARTIN GARCIA-ALFAGEME, IBAI ANDRE ESCOBAR, AILA RODRIGUEZ, OIER IRUARRIZAGA, ELENE NIETO, ARITZ SANJURJO, ARANTZAZU LAMIKIZ, LIBE ALVAREZ. 
BEHEAN: LUKA CRESPO, JULEN RODRIGUEZ, ARITZ ANDOIN, SAIOA RUA, GAIZKA GOLDARATZENA, MAIALEN HERRERA, KEPA ALMAGRO, AIARA MAIDAGAN, IÑAKI IRULEGI.
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1A1A

1B1B

DBHDBH11

AA

BB

GOIAN: IAN GARAY, NAIA TAYLOR, ORIOL LARRAZABAL, MALEN UDAETA, EKAITZ ARGOITIA, SUA OLABARRIA. ERDIAN: ENEKO BARRENA, MAIALEN RUIZ, AIMAR 
BILBAO, EIDER LONGARTE, ENEKO RODRIGUEZ, AMAIUR ORTI. BEHEAN: EGOITZ RICO, ENEKO IRUSTA, JARE SARRIONANDIA-IBARRA, HAITZ FORMARIZ, MIKEL 
URRIUTIBEASKOA, ANA RODRIGUEZ, NATALIA GARDEAZABAL.

GOIAN: MAIDER RILO, JON LÓPEZ, OIER RUIZ, ANE LÁZARO, OIHAN MONTES, AINARA UNAMUNZAGA. ERDIAN: UNAX MARKAIDA, HAIZEA CAMPOS, ANDER MARTÍN, 
MAIDER CALVO, HELENA ESTEBAN, MARKEL ALBIZU. BEHEAN: MIKEL DEL RIO, GARAZI BEREZIARTUA, URKO GARRO, SARA PEREIRA, ERLANTZ ARTABE, ASIER 
HERRERO, AURELIO ERDOZAIN. FALTA DIRA: BEÑAT TABOADA.
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1C1C
DBHDBH11

CC
GOIAN: NAIA PARADAS,GALDER DE DIEGO,AIALA VELILLA,ARATZ ELORRIETA,ISANE DELGADO. ERDIAN: GARAZI ARETXAGA,EKI MEABE,AMAIA ARIAS,GORKA 
NUÑEZ,AINIZE MEDIAVILLA,JORITZ IBAÑEZ DE MAEZTU,AINARA MINGALLON. BEHEAN: MANEX KINTANA,NOOR MEHANI,XABIER AGUIRRE,NAHIA IGLESIAS,ALEX DIAZ 
DE OLARTE,IBON ALLENDE,AIMAR ALDAY. FALTA DIRA: OLATZ ORIA ETA THALIA JIMENEZ.
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2A2A

2B2B

AA

BB

GOIAN: OLATZ CARPINTERO, URKO ORTEGA, NAHIA ZAPIRAIN,ANER GOLDARATZENA, JOKIN ALDEKOETXEA,LEIZE FARALDO,ALAI ARANA. ERDIAN: UXUE CAMARA, 
ARITZ BERNAL, MADDI EZKURRA, JURGI GONZALEZ, ORTZI ALVAREZ-SALEGUI, URKO LLAMOSAS, ADRIAN GARCIA, UNAI TXOPITEA. BEHEAN: IRIA VILLAPUN, MARA 
CABANILLAS, HODEI ARGÜESO, AINES BASTERRA, GARAZI ASPOROSA, NAHIKARI ESTEBAN, JOKIN GAMBOA, ALAIN SERRANO. TUTOREA: LIBE ALONSO.

GOIAN: ALBERTO FLORÍN PETCU, GARAZI SAN MARTÍN CASADO, MIKEL ANDRÉS GALLEGO, JUNE RODRIGUEZ RUBIO, JARE ARIAS CEBALLOS, URKO ESCOBÉS 
QUINTANA, AINARA RAMOS SANTANA. ERDIAN: MIKEL  LARRINAGA SANCHEZ, JUNE BILBAO URTIAGA, ONINTZA DOMINGUEZ VELASCO, ARITZ BRIÑAS VELASCO, MARÍA 
EGIA ZORROTZA, MIKEL GONZALEZ TOLEDO, IRATI SASIAIN VIDAURRE, AITOR GARCIA ESPINA. BEHEAN: IRATXE TABOAS GALDOS, AITZIBER LATATU TIRADO, ASIER 
GIMENO BALDOR, IRAIDE BARRERAS CUELLAR, FRANCISCO RUEDA SALAZAR, MARTINA CRESPO URBIZU. FALTA DIRA: FABRICE LITSHUMBA BISANGA, URKO IRIONDO 
ASKAITURRIETA, ALIA VICTORIA HIGAZY FERNANDEZ.

DBHDBH22
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2C2C

CC
GOIAN: EKAITZ MORGADO, ITSASO GINES, MIKEL GAMBOA,AIALA GAZTELURRUTIA, ANDRES ARAMBULO, MAIDER SANCHEZ, DANEL HERNANDEZ, IBON ZAMORA. 
ERDIAN: UNAI CIRIZA, DYLAN FERNANDEZ, EDURNE MARMOL, BRIAN DE ANDRADE, UZURI RODRIGUEZ, UNAI URIA, OIER GALARRETA, KERMAN GOIKOETXEA. 
BEHEAN: EDURNE ORTEGA, SARA URIA, MIKEL ORBE, IZARO REQUERO, ANDONI VIVAR, IZARO ZAPIRAIN, BIKENDI AGIRRE, MIKEL URIBE-ETXEBARRIA, ALICIA VILLATE. 
FALTA DIRA: IRATI OLEAGA,  ZUGATZ GALLASTEGI.

DBHDBH22
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3A3A

3B3B

AA

BB

GOIAN: EMMANUEL TANKOY, AINARA YESTE, UNAI UNANUE, ZALOA ARETXAGA, IKER     MARCELLET, AINHIZE GIL. ERDIAN: AITOR ALONSO, LIBE  VELILLA, OIHANE ORIO, 
MIKEL ETXEBARRIA, MIKELE DIEZ, ANE PAZOS. BEHEAN: LEIRE REVILLA, IRATI BERGAZ, NAIA RUIZ, IGOR LLAMOSAS, NAIA BERRUECO, ARETX HOLGADO, OIHANE 
ARETXAGA. TUTOREA: JOSUNE SAIZ.

GOIAN: NAIARA LARRAURI, AISHA BOLIVAR, CATHERINE CARVALHO, URKO RASO, ARGI LASA. ERDIAN: ALEJANDRO GONZÁLEZ, IRUNE LETE, ASIER GÓMEZ, NEREA 
DEL VALLE, LUKAS IGLESIAS, NIKOLE URRUTIBEASKOA. BEHEAN: GAIZKA CUBILLO, ARITZ ZUGAZAGA, ZIHARA MARKINEZ, AMETZ GARCÍA, LOREA RECALDE, JUNE 
CUBILLO, ITXASO MONEDERO (IRAKASLEA). FALTA DIRA: TANIA BONACHEA.

DBHDBH33
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3C3C

CC
GOIAN: KATALIN ALONSO, IMANOL URRUTXUA, ITXASO RODRIGUEZ, LIHER BARROSO, LEIRE MADRAZO. ERDIAN: BEGOÑA ZARANDONA, ANE GARCIA, PEIO ALONSO, 
ARAITZ RUIZ, JULEN FERNANDEZ, MAIDER NIETO. BEHEAN: XABIER AZKUE, HAIZEA RIVIERE, INDAR ERKOREKA, MARA RODRIGUEZ, DANEL VARONA, NAHIA AZPIRI, 
IGNACIO ALVAREZ, AIORA GOITIZ. FALTA DIRA: XABIER VEGA.

DBHDBH33
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4A4A

4B4B

AA

BB

GOIAN: YASSIN MEHANI, HAIZEA RODRÍGUEZ, AINGERU GARCÍA, MIKEL OTXANDIANO, JUNE ANDOIN, JON GANGOITI. ERDIAN: IBAI LÓPEZ, IZARO ABRISQUETA, 
AITOR ORTEGA, MALEN  XI SOLAUN, LANDER SÁNCHEZ, EIDER VIVAR, ALEX ORMAETXEA. BEHEAN: AITOR GUTIÉRREZ, NEREA IZAGUIRRE, EKAIN ARIAS, EDURNE 
AURREKOETXEA, AITOR PFLUEGL, ITXASO FERNANDEZ DE MENDIOLA, JON GONZÁLEZ. TUTOREA: SARA RUIZ.

GOIAN: AITOR FERNANDEZ DE MENDIOLA, IRAIA GARCIA, GORKA LOPEZ, DAYNE BONACHEA, KOLDO COMBARRO, KATALIN USKOLA. ERDIAN: ZAIRA CAMPO, EKAIN 
ARREGI, RAKEL SANZ, XABIER URIBE- ETXEBARRIA, NAIA RODRIGUEZ, PEIO GARTZIA, ASIER HUEDA, DANIEL SACONA. BEHEAN: NIKOLA ALMAGRO, JOANE GOMEZ, 
AIMAR LOPEZ, NAHIKARI IGLESIAS, HODEI BLANCO, NASHELLI DE ANDRADE PEREIRA, PEIO IRASTORZA. TUTOREA: OLATZ IGARTUA.

DBHDBH44
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4C4C

CC
GOIAN: IZARO BURGUERA, ANDER JORGE, ANE LARREA, NICOLÁS GARCÍA-ROMO. ERDIAN: ANDER GINÉS, LUNA MORENO, UNAI GIL, ANDREA IÑIGUEZ, AITOR PÉREZ, 
UNAX GARTZIA, JON IGLESIAS. BEHEAN: LEIRE CORRALES, ASIER RUIZ, XABIER ARBERAS, JULEN BURGOS, JON IBARRA, MARTÍN ESTEBAN, IRADI PAZO. FALTA DIRA:
MAIA SEVILLA, AGER MÁRMOL.

DBHDBH44
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HH-LH HH-LH 
IrakasleakIrakasleak

DBHDBH
IrakasleakIrakasleak
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JantokiaJantokia

AtezainakAtezainak
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2020/2021 ikasturtea zaila aurreikusten zen. Aurreko 
ikasturteeta4k sukaldeko azpiegitura-arazo bati, 
Covid-19 arazoa gehitzen zitzaion. Horrela jangela 
“potentzialki arriskutsua” bihurtuz.

Abuztua eta iraila oso zailak izan ziren antolaketari 
dagokionez (ordutegiak, taldeak, doikuntzak, beharrak, 
espazioak), eta horrek ikasturte hasiera gogor batean 
kokatu gintuen. Erronka bat guretzat, gaur harrotasunez 
gogoratzen duguna.

Behar eta betebehar horiek guztiek Guraso 
Elkartearentzat jasangarria ez den defizita suposatu 
dute azkenean. Espazio-arazoak direla eta, araudia 
bete ahal izateko mahaikideen kopurua jaistera 
behartzen gintuen, eta horrek diru-sarrerak murrizten 
jarraitzen zituen eta jarraitu du, besteak beste.

Azken finean, oso ikasturte zaila izan da eta, esan 
bezala, aldez aurreko arazo bat gehitu behar zaio, 
orain arte ezagutzen genituen baldintza eta ezaugarriekin 
zerbitzua mantentzea bideraezina egiten duena.

Hala ere, gure seme-alabez arduratzen diren pertsonek 
ikasturte osoan zehar egindako lan onari eta hartutako 
konpromisoari esker, esan dezakegu arriskutsua ematen 
zuen espazioa segurua izan dela. Hemendik gure esker 
ona.

Trantsizio egoeran gaude orain. Ikasturtea beste 
zerbitzu mota batekin amaituko dugu, eta egoera kontuan 
hartuta, ez da aukerarik txarrena. Ikasturte osoan 
ahalegin handiak egin dira, eta azken bi hilabeteetako 
lankidetza estuari esker, gure seme-alabek jantoki-
zerbitzuarekin amaitu ahal izango dute ikasturtea.

Egia da azken 28 urteetan arrakastaz gauzatu dugun 
kudeaketa-eredu bat amaitzen dugula, urte hauetan 
guztietan jantokiko batzordean parte hartu duten guraso 
boluntario askoren inplikazioari esker. Fase eta eredu 
horrek amaitu egiten du, trantsizio-garai batean utzita, 
eta kogestio-eredu baterantz garamatza, non guztiok 
izango baitugu lekua berriz ere.

Gu ilusionatuta gaude. Gure seme-alabentzat 
proiektu polit bat garatzeko aukera dugu, eta Eusko 
Jaurlaritzarekin eta ikastetxearekin batera egitea izango 
da gure helburua.

El curso 2020/2021 se presentaba complicado. 
Sumergidos en una problemática de infraestructura en 
la cocina desde cursos anteriores, se le sumaba la 
Covid-19. El comedor se convertía así en un espacio 
“potencialmente peligroso”.

Un agosto y septiembre complicados en cuanto a 
organización (horarios, grupos, ajustes, necesidades, 
espacios…) derivan en un arranque de curso duro. Un 
reto para nosotras que hoy recordamos con orgullo.

Todas esas necesidades y obligaciones acaban 
consolidando un déficit que no es asumible para 
Guraso Elkartea. Por problemas de espacio y para 
poder cumplir con la normativa, nos vemos obligadas a 
reducir el número de comensales, lo que conlleva, entre 
otros problemas, una notable reducción de ingresos.

En fin, un año muy complicado al que, como 
decimos, se le suma un problema previo que acaba 
por hacer inviable el mantenimiento del servicio con 
las condiciones y características que hasta ahora 
conocíamos.

Aún así, gracias al buen hacer y compromiso de 
las personas encargadas de nuestras hijas e hijos 
durante todo este año, podemos decir que ese espacio 
potencialmente peligroso ha sido un espacio seguro. 
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.

Ahora nos encontramos en una situación de transición. 
Terminaremos el curso con un servicio diferente, que 
teniendo en cuenta la situación, no es la peor opción. 
Grandes esfuerzos durante todo el curso y una 
colaboración estrecha en estos últimos dos meses, han 
hecho posible que nuestras hijas e hijos puedan terminar 
el curso con servicio de comedor.

Es cierto que finalizamos un modelo de gestión que 
hemos llevado a cabo con éxito durante los últimos 
28 años gracias a la implicación de muchas madres 
y padres voluntarias que han participado en la 
comisión del comedor durante todos estos años. Es 
una fase y modelo que acaba, dejándonos en un tiempo 
de transición y que nos dirige hacia un modelo de 
cogestión, donde todas y todos volveremos a tener 
cabida.

Nosotras estamos ilusionadas. Nos encontramos ante 
la posibilidad de desarrollar un proyecto bonito para 
nuestras hijas e hijos, y junto con el Gobierno Vasco y 
el centro este será nuestro objetivo.

JantokiaJantokia
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Familientzako euskara tailerraFamilientzako euskara tailerra
Ikasturte honetan familientzako lehen euskara-
tailerra egin ahal izan dugu.

Aurreko ikasturtean familientzako euskara-tailerrak 
egiteko aukerari buruzko iritzia jasotzeko inkesta 
bat egin ondoren, eta horien parte-hartze handia 
eta oso positiboa jaso ondoren, Guraso Elkartetik 
lehenengo tailer hau antolatu genuen, proposatutako 
aukeretatik bozkatuena izan zena.

Gure asmoa da gure hezkuntza-komunitatean eta 
gure ingurunean euskara indartzeko beste tailer 
batzuk planteatzea.

Tailer hori Guraso Elkarteko Euskara Batzordeak 
Euskaraldiaren barruan planteatutako jardueren 
artean programatu zen, eta Berbaizu elkarteak eman 
zuen. Hona hemen tailerraren edukiak:

Nola lagundu gure seme-alabei lagunartean euskara Nola lagundu gure seme-alabei lagunartean euskara 
erabil dezaten?erabil dezaten?

Gure seme-alabak eleaniztunak izatera iritsiko 
dira: gutxienez, euskara, gaztelania eta ingelesa 
ikasiko dituzte. Baina guraso askok lagunekin 
eta akademikoaz gain beste esparru batzuetan 
ere harremanak euskaraz izatea nahi genuke, eta 
horretan ere lagundu nahi genieke.

Hitzaldi honetan hizkuntzak nola ikasten diren 
azalduko dugu, batez ere euskararen erabilera eta 
hizkuntza ohiturak. Nola eskaini oinarri ona hizkuntza-
ohituretarako? Nola lagundu lagunartean euskara 
erabiltzen? Zer izan dezakegu kontuan?

Gaiak modu arin eta atseginean landu ziren, eta 
ideia eta proposamen erabilgarri batzuk aurkeztu 
zitzaizkien parte-hartzaileei.

Tailerra euskara hutsean eman zen, horrela aukeratu 
baitzen eta horrela eskatzen baitzuen eduki horrek.

Tailerraren asebetetzea oso positiboa izan zen eta 
gehiago egiteko gogoa geratu zen.

Datorren ikasturtean hurrengo tailerra aurkeztuko 
dizuegu.

En este curso hemos podido llevar a cabo el primer 
taller de euskera para familias.

Después de haber realizado en el curso pasado una 
encuesta para recoger la opinión sobre la posibilidad 
de realizar talleres de euskera para familias y tras 
recoger una alta y muy positiva participación por las 
mismas, desde Guraso Elkartea organizamos este 
primer taller que fue el más votado de las opciones 
propuestas.

Nuestra intención es, plantear otros talleres con 
los que reforzar el euskara en nuestra comunidad 
educativa y nuestro entorno.

Este taller estaba programado entre las actividades 
planteadas por la Comisión de Euskera de Guraso 
Elkartea en el marco del Euskaraldia, e impartido por 
la asociación Berbaizu, estos fueron sus contenidos:

¿Cómo ayudar a nuestras hijas e hijos a que utilicen ¿Cómo ayudar a nuestras hijas e hijos a que utilicen 
el euskera entre sus amistades?el euskera entre sus amistades?

Nuestras hijas e hijos llegarán a ser plurilingües: 
al menos aprenderán euskera, castellano e inglés. 
Pero muchas madres y padres quisiéramos que se 
relacionaran en euskera con sus amistades y en 
otros ámbitos además del académico, y también nos 
gustaría poder ayudarles en eso.

En esta charla hablamos sobre cómo se aprenden los 
idiomas, y sobre todo sobre el uso del euskera y los 
hábitos lingüísticos. ¿Cómo ofrecer una buena base 
para los hábitos lingüísticos? ¿Cómo ayudar a utilizar 
el euskera entre las amistades? ¿Qué podemos tener 
en cuenta?

Se trataron los temas de una manera ágil y amena, 
y se presentaron a las y los participantes algunas 
ideas y propuestas útiles.

El taller se impartió únicamente en euskera, ya que 
así es como se eligió y así lo requería dicho contenido.

La satisfacción del taller fue muy positiva y quedaron 
ganas de realizar más.

El próximo curso os presentaremos el siguiente taller.



Deustuko Ikastola 2020·202160

2021 honetan, Guraso Elkarteak urrats garrantzitsu bat 
eman du: Bilboko Guraso Eskolaren sarearekin bat egin Bilboko Guraso Eskolaren sarearekin bat egin 
dugu,dugu, eta udalerriko beste hainbeste gurasoelkartek ere 
parte hartzen dute.
Gurasoentzako eskola hau BIGEk antolatzen du,Gurasoentzako eskola hau BIGEk antolatzen du, eta 
familiak kezkatzen gaituzten hainbat gai jorratzeko 
aukera eskaintzen du. Hainbat arlotako adituek lagunduta, 
elkarrekin partekatu eta ikas dezakegu gure seme-alaben 
hezkuntzari buruz.
Aurten hasi eta ondorengo ikasturteetan ekimenarekin 
jarraitzea da asmoa.
Familien arteko harrera ona ikusita, eta gaiak zikloka 
doitzeko aukera ikusita, bi talde sortu ahal izan ditugu 
interesa zuten pertsonekin, eta aurten jorratu beharreko 
gaiak aukeratu ditugu.
Martxoan hasi ziren lehenengo tailerrekin eta 10 saio 
programatu dira, kontuan hartuta ekimen hau uda ostean 
amaitu ahal izango dela, saioak denboran zehar oso jarraian 
egon ez daitezen.
Guztira 27 familiak eman dute izena, eta bi talde osatu 
dira seme-alaben adinaren arabera. Hala ere, talde horiek 
malguak izan dira, eta bietan parte hartzeko aukera eman 
diete hala eskatu duten pertsonei.
Saioak, oraingoz, on-line izan dira, eta sarean gaudenez, 

tailer berberak gaztelaniaz egiteko aukera eman zaie hala 
eskatu duten pertsonei; izan ere, jasotako asistentziagatik, 
taldeak euskaldunak izan dira, eta hizkuntza horretan egin 
dira.
HASIERAKO GAIAK:HASIERAKO GAIAK:
A Taldea (HH2-LH2):A Taldea (HH2-LH2):

1. Komunikazioa oihukatu barik. Arazoak konpondu 
modu onerenean. Tresnak hobeto komunikatzeko. 
Komunikazioa, nola emon azalpenak helaraztea.

2. Zelan lagundu gure seme alabei arazoetan. Sartu ahal 
garen ala ez. 

3. Teknologiaren erabilera: Zenbat denbora egon ahal 
diren teknologiaren aurrean. 

4. Errutinak. Egunerokotasuna.
B Taldea (LH3-DBH4):B Taldea (LH3-DBH4):

1. Hezkuntza sexuala: nola hitz egin gure seme-alabekin.
2. Berdinen arteko jazarpena: prebentzioa.
3. Teknologia berriak: heziketa irizpideak.
4. Hezkuntza emozionala: gakoak.
5. Komunikazioa familia eta gatazken ebazpena: nola 

hitz egin seme-alabekin entzun dezaten.
6. Ikasteko ohiturak: motibazioa ikasketetan.

En este 2021, desde Guraso Elkartea hemos dado un paso 
importante: nos hemos unido a la red de Guraso Eskola nos hemos unido a la red de Guraso Eskola 
de Bilbao,de Bilbao, en la que participan también otras tantas 
asociaciones de madres y padres del municipio.
Esta escuela para madres y padres está organizada por está organizada por 
BIGE,BIGE, y ofrece la posibilidad de tratar diferentes temas 
que nos ocupan y preocupan a las familias. Acompañados 
por expertos en diferentes ámbitos, podemos compartir y 
aprender juntas sobre lo relacionado con la educación de 
nuestras hijas e hijos.
La idea es comenzar este año y continuar con la iniciativa 
cursos posteriores. 
Vista la buena acogida entre las familias y la posibilidad de 
ajustar por ciclos las temáticas, hemos podido crear dos 
grupos con las personas interesadas y elegidos los temas 
a tratar durante este año. 
Se comenzó en marzo con los primeros talleres y se han 
programado 10 sesiones, contando que esta iniciativa se 
podrá terminar después de verano para que las sesiones no 
estén muy seguidas en el tiempo.
Han sido un total de 27 familias inscritas, se han formado 
dos grupos en función de la edad de los hijos. No obstante, 
estos grupos han sido flexibles dando la posibilidad de 
participar en ambos a aquellas personas que así lo han 
pedido.
Las sesiones, de momento, han sido on-line y también 
como estamos en red se ha dado la posibilidad de hacer 

los mismos talleres en castellano a aquellas personas que 
así lo han solicitado, ya que por la asistencia obtenida los 
grupos han sido euskaldunes y este ha sido el idioma en el 
que se han realizado.
TEMAS DE INICIO:TEMAS DE INICIO:
Grupo A (EI2-EP2):Grupo A (EI2-EP2):

1. Comunicación sin gritos. Resolver los problemas de la 
mejor manera posible. Herramientas para mejorar la 
comunicación. Comunicación: cómo dar explicaciones. 
10 y 22 de marzo, a las 18:30 horas.

2. Cómo ayudar a nuestros hijos con sus problemas. Si 
podemos intervenir o no.

3. Uso de la tecnología: cuánto tiempo pueden estar 
frente a las pantallas.

4. Rutinas. Cotidianidad.
Grupo B (EP3-ESO4):Grupo B (EP3-ESO4):

1. Educación sexual: cómo hablar con nuestras hijas e 
hijos.

2. Acoso entre iguales: prevención.
3. Nuevas tecnologías: criterios educativos.
4. La educación emocional: claves.
5. Comunicación familia y resolución de conflictos: 

cómo hablar con nuestras hijas e hijos para que nos 
escuchen.

6. Hábitos de aprendizaje: motivación en los estudios.
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EEsskkoollaazz  kkaannppookkoo  eekkiinnttzzaakk
AntzezpenaAntzezpena
Aurten modu ezberdinean planteatu dugu ikastaroa 
pandemia dela-eta. Ariketa bakoitza berrikusi dugu 
araudia betetzeko, distantzia, gela, maskara eta abar. 

Bestalde, ia ez dugu objekturik erabili atrezzorako, 
ez dugu aurpegia pintatu, egin ohi dugun bezala, ezta 
altxorraren jolasa egin ere. Puff...

Desastre hutsa dirudi, baina ez, primeran pasatu 
dugu, jolas pilora jolastu gara, antzerkia zelan 
egiten den ikasteko. Ahots-jokoak, estatua-jokoak, 
inprobisazioak, gorputz-espresioa, era guztietako 
pertsonaiak, gidoiak eta abar sortu ditugu, eta 
azkenean obra bat sortu dugu. Aurten publikoaren gaia 
arraro samarra denez, obra grabatu egin dugu; bai, 
antzezlanarekin bideo bat egin dugu. 

Gozatu egingo duzue bideoarekin!Gozatu egingo duzue bideoarekin!

MEste año  hemos planteado el curso de diferente 
manera debido a la pandemia, hemos revisado cada 
ejercicio para cumplir con la normativa, distancia, gel, 
mascarilla etc... 

Por otro lado, casi no hemos utilizado objetos para 
atrezzo, tampoco nos hemos pintado la cara como 
solíamos hacer, ni tampoco altxorraren jolasa. Puff...

Parece un desastre pero no, nos lo hemos pasado en 
grande, hemos jugado a un montón de juegos, para 
aprender a hacer teatro. Juegos de voz, de estatuas, 
improvisaciones, expresión corporal, hemos creado 
personajes de todo tipo, guiones etc...y al final hemos  
creado una obra, y como este año el tema del público 
está un poco raro, pues hemos grabado la obra, si, 
hemos hecho un video con la obra de teatro.

¡Seguro que disfrutáis viendo el video!¡Seguro que disfrutáis viendo el video!
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Cocinas, baños y 
armarios empotrados
Obras y servicios

Dantza GaraikideDantza Garaikide
Duela 8 ikasturte eman genion hasiera dantza 
garaikide eskolaz kanpoko jarduerari. Ikasleek 
ezin hobeto pasatzen dute.

Aurten, COVID egoera dela-eta, nahiko berandu 
hasi ditugu eskolaz kanpokoak, eta denok 
irrikitan egon gara.

Zailtasunak egon diren arren, azkenik 2 
talde osatu ahal izan dira urtarriletik aurrera: 
astearte arratsaldeetan LH1, LH2 eta LH3 
mailako ikasleekin, eta ostiraletan LH4 eta 
LH5eko ikasleekin.

Bertan, gaur egungo musikaz baliaturik, dantza 
ezberdinak sortu dituzte. Esan beharra dago 
adin desberdinak nahasturik egoteak ekintza 
oso aberasgarri eta dibertigarri bilakatzen 
duela. Ikasleek primeran pasatu dute, eta, bide 
batez, erritmoa, gopurtza eta sormena landu 
dituzte.

Iaz ez bezala, ikasturte honetan monitore 
bakarra izan dugu, Amets, baina Garaziren 
laguntza paregabea ere izan dugu.

 Urtero, maiatzaren amaieran, landutako 
dantzen erakusketa bat antolatzen dute 
ikusleen aurrean aurkezteko, baina aurtengo 
egoera dela-eta beste urte baterako utzi behar 
izango dugunez, dantzen grabaketak egin 
diztuzte eta ikusteko irrikitan gaude.

Datorren ikasturterako, eta egoerak uzten 
digun heinean, apuntatzera animatzen 
zaituztegu. Aurten bezain ondo pasatu ahal 
izatea espero dugu. 

Bitartean, ondo segi!Bitartean, ondo segi!
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Mahai TenisaMahai Tenisa
2020-2021 ikasturtea COVID-19aren pandemiak 
erabat baldintzatu du. Klase, talde eta umeen 
kopuruari dagokienez murrizketak izan ditugu.

Hala eta guztiz ere, klaseekin astean behin jarraitu 
ahal izan dugu, zehazki asteazkenetan 15:00etatik 
17:00etara. 2 talde izan ditugu: bata hastapenekoa 
eta bestea hobekuntzakoa.

Jarduera LH4ko haurrekin hasi eta DBH4n bukatzen 
da. Saioetan ikasleek aktiboki parte hartzen dute eta 
kirol honetako oinarrizko teknikak ikasten dituzte. 

Aldi berean, hainbat balio garatzen dira: esfortzua, 
errespetua, aurkariarekiko kiroltasuna, talde-lana…

Eusko Jaurlaritzaren protokoloari jarraituz eta 
maskara jantzita aritzen ari gara.

Era berean, taldetxoak kurtsoka eta etapaka antolatu 
ditugu.

Urte hau mahai-tenisaren teknikak sakontzeko 
aprobetxatu dugu, eta eskolen arteko lehiaketarik ez 
dagoenez, alderdi lehiakorra alde batera utzi dugu. 

Espero dugu datorren ikasturterako egoera 
normalizatzea eta pandemiaren aurreko errealitatera 
itzultzea, hau da, klaseak astelehenetik ostiralera 
izatea. Betiko moduan, ea eskolarteko lehiaketetan 
parte hartu ahal dugun, hala nola Bizkaiko eta 
Euskadiko txapelketetan, emaitza bikainak lortu izan 
ditugu eta. 

Este año lectivo 2020-2021 ha estado totalmente 
condicionado por la pandemia del Covid- 19 en la que 
nos hemos visto sometidos a restricciones en cuanto 
a las clases.

Aun así, hemos podido seguir con las clases una vez 
a la semana, en concreto los miércoles de 15 a 17 h 
en el que ha habido 2 grupos diferentes:  iniciación y 
otro de perfeccionamiento.

La actividad se desarrolla con niños desde LH4. 
hasta DBH3. Los alumnos participan activamente en 
las clases donde aprenden las técnicas básicas de 
este deporte junto con valores como el esfuerzo, el 
respeto y la deportividad hacia el contrario y hacia 
sus propios compañeros

Siguiendo el protocoloerno vasco y,  todos con nuestra 
mascarilla correspondiente,  hemos aprovechado el 
año para profundizar en la técnica del tenis de mesa,  
dejando de lado el aspecto competitivo debido a la 
ausencia de competiciones escolares.

Esperamos que para el próximo curso la situación 
se normalice y podamos volver a la realidad previa 
a la pandemia, seguiríamos desarrollando las 
clases de lunes a viernes y preparando las distintas 
competiciones escolares como son el Campeonato 
de Bizkaia y de Euskadi en los que tradicionalmente 
hemos venido consiguiendo grandes resultados.

Lehendakari Agirre, 18
48014 BILBAO

Tel. 944 754 278
Móv. 644 754 278
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MargogintzaMargogintza
Aurten, zaila izan da eta izaten ari da pintura-
jarduera ematea. Denok dakigu zergatik. Ez 
daukagu gure ohiko gelarik, eta ez daukagu 
teknika piktorikoak garatzeko baliabiderik. 
Pandemiak dena mugatu du, eta gure 
artisten energiarekin amaitzen saiatu da.

Azken 20 urteetan, jardueraren laburpen 
bat egiten genuenean, oso erraza izaten 
genuen. Aurten, errespetuz, arreta zentroa 
lekualdatu eta haurrengan, ikasleengan, 
jarri dut arreta.

Hiru ikastarorekin bakarrik egin dut lan: 
LH 1, LH 2 eta LH 3. Eta eskerrak ematea 
besterik ez zait bururatzen. Baina, askotan, 
amesgaizto hau daramaten energia, gogo, 
portaera eredugarri eta normaltasunagatik... 
Horiei esker, dena ondo dabil, eta pintatzeko 
espazio hotz eta desegokia leku onena 
bihurtu dugu. Eskerrik asko benetan, beti 
maskara eramateagatik, gela dagoelako 
kezkatzeagatik, garbitzen delako... une 
hauetako benetako motorra izaten ari dira.

Jarduerak, baliabideen prekarietatean, ahal 
duen guztia egin du normaltasunari eusteko 
eta gure bizitzak izan direnera apur bat 
hurbiltzeko. Mila esker ikasle maiteak

Mendo

+ 200 establezimendu zure zerbitzura Deustun. 

“Denon artean, zaindu dezagun gure auzoa. 
Hemen bizi eta gure saltokietan erosi. Denok irabazi!”

Eskatu zure DEUSTO TXARTELA eta lortu 

%5raino deskontuak zure erosketak egiterakoan
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Euskal DantzakEuskal Dantzak
Aurten ere, euskal dantza jardueran parte hartzeko 
aukera izan dugu, gure kulturaren eta gure euskal 
ohituren funtsezko atala den horretan. COVID-19aren 
pandemiak ere ezin izan ditu gure erroak hautsi.

Beraz, oraindik jarduera honetan parte hartzen ez 
duzuenok animatzen zaituztegu datorren urtean parte 
hartzen.

Euskal dantzen helburua ez da dantza bera bakarrik, 
euskal kultura-ondareari eustea baizik.

Jarduera hau Gure Herria dantza-taldeari lotuta dago. 
Taldea  Bizkaiko Dantzarien Biltzarraren barruan dago, 
eta horrekin batera, hainbat ekitalditan parte hartzen 
dugu: Deustuko jaiak, Dantzari Eguna, ihauteriak...

Anima zaitezte parte hartzen!!!Anima zaitezte parte hartzen!!!

LH 1 OSTIRAL DBH 2LH 2

EskupilotaEskupilota
Ikasturte honetan ere, Eskupilota taldetxu bi sortu 
dira. LH2 eta LH3.

Unai monitore, primeran pasatu dute giro alaian eta 
kirola egiten. Masak mugitzen dituen kirola ez dugu, 
baina lagun artean ondo pasatzeko aukera ederra da. 
Horregatik pozik gaude umeei aukera hau eskeini ahal 
izateaz. San Pedron, Olabeagan eta Euskal Herriko 
edozein txokotan eskupi edota pala eskuan, ondo 
pasatzeko aukera eukiko dute neska mutil hauek!!!

Ikastolako frontoia txikia da eta horregatik LH4tik 
aurrera San Inazioko Polikiroldegiko frontoian 
entrenatzen dute gure neska mutilek. Metroa hartuta 

5 minututan bertan egon daiteke, beraz animatu 
zaitezte hurrengo ikasturtean Eskupi probatzen!Eskupi probatzen!

DBH 1 MUTILAK LH 1 ASTEARTEDBH 1 NESKAK

LH 3LH 4LH 6
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SaskibaloiaSaskibaloia

Comunicación impresa
Formularios en papel continuo

Mailer (sobre confidencial)

Mailing de comunicación

Personalización láser

Tarjetas PVC

Adhesivos especiales

Impresión digital

Post

Tel.: 94 426 90 96 ·  Móv.: 656 77 84 00 ·  andoni@grakonor.com ·  grakonor@grakonor.com

LH 6 LH 4 - LH 5

LH 1- LH 2 JUNIOR

DBH 1 DBH 3
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Futbol EskolaFutbol Eskola
Kaixo familiak!

Aurten ere ikastolako futbol eskolan gure neska-
mutilen kirol zaletasuna sustatzen jarraitu dugu. 
Itzalez beteriko garai honetan, futbolaren bitartez 
poztasun txoko bat eskaintzen saiatu gara, aldi 
berean euren gorputzak mugitutzeko aukera emanez.

Protokoloak, paperak eta geldiuneak ohikoak izan 
diren urte honetan, bereziki nabaitu dugu ikastolako 
futbola gure semealaben garapen fisiko eta eta 
emozionalerako tresna paregabea izan daitekeela. 
Horregatik, aurrerantzean ere euskal giro batean 
kirolaz eta laguntasunaz gozatu nahi duten ume eta 
gurasoentzat kirol proiektu hau indartzen segituko 
dugu.

Aupa Deustuko Ikastola eta gure Futbol Eskola!!Aupa Deustuko Ikastola eta gure Futbol Eskola!!
Ondo izan eta hurrengo ikasturterarte!Ondo izan eta hurrengo ikasturterarte!

¡Hola familias!

Un año más en la escuela de fútbol de la ikastola 
hemos seguido fomentando la afición deportiva de 
nuestro alumnado. En este curso tan difícil que nos 
ha tocado vivir, hemos intentado ofrecer un txokito 
de alegría a través del fútbol, permitiéndoles además 
mover esos cuerpos que tanto necesitaban el deporte 
y la actividad física.

En un año en el que los protocolos, los papeles y 
los parones han sido habituales, hemos notado 
especialmente que los equipos de fútbol de la ikastola 
pueden ser una herramienta única para el desarrollo 
físico y emocional de nuestras hijas e hijos. Por eso, 
para todos aquellos y aquellas que quieran disfrutar 
del euskera, el fútbol y la amistad, el año que viene 
seguiremos reforzando nuestro proyecto deportivo.

Aupa Deustuko Ikastola eta gure Futbol Eskola!!Aupa Deustuko Ikastola eta gure Futbol Eskola!!
¡Hasta el próximo curso!¡Hasta el próximo curso!




