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Bihotzeko ikastola

otsaila-martxoa
eguzkitik gertuen
dago merkurio.

santa ageda
bezpera dugu...

pluton ez da
planeta.

urruti daude
lurra eta orio!
Lehen Mari
Maestra eta
orain andereno!

ZER ESAN DUK?

Gure ikasleak Konpetentzietan Oinarritutako
Hezkuntzan trebatu nahi ditugu, eta
proiektu berritzaile hori jada martxan jarri
berritzailea aipatutako proiektua?

ZER JARTZEN
DU HOR?

Ikasleak falta eta irakasleak dantzan!

zu naiz ni!
PIRRITX
ORIORA OMEN
DATOR!

ikastolako familia sakratua!
mollarrin
harrapatu
omen dute!
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ez,
anarrin!

apirila-maiatza

Ni
kukuarrin!

Ni
ernion!

hik hitz egin
ezak, bale?

txikiak baina handiak!

ijitoak beti
to
au pista azpian!

behingoz
hasi gara autopista
aprobetxatzen!

Egunero-egunero, hainbat ezagutza
bereganatzeaz gain, ikasleari bizitzan sortu
dakizkiokeen egoerei aurre egiteko,
konpetentziak bere kabuz lortzen lagunduko
die Ikastolak.
Alegia, bizitzan zehar agertu edota sortuko
zaizkion problema-egoerak konpontzeko,
aproposak diren gaitasunak eskuratuko ditu
ikasleak. Hala, Ikastolan planteatu eta landu
beharko dituen egoerak baliagarriak eta
esanguratsuak izango zaizkio ikasleari bizitzan.

inigo manterola artista, gelan.

orain badakit
zergatik ekartzen
ditugun mantalak!

baietz
zeruraino
iritsi!

3

EKAINA-UZTAILA
denak
batera, e!

Irakaslearen eta ikaslearen rolak erabat
aldatzen dira konpententzietan oinarritutako
hezkuntzan. Ikaslea prozesuaren erdigunean
bezala garatzeko, bere kabuz hainbat
konpetentzia lortzen joango da,
gidari-laguntzaile den irakaslearen arrimuan.

arraunean
bezala!

non dago irakaslea?
galdera
zailik ez,
mesedez!

atzo kriston gola
eskuadratik!

orbela airez aire

hi haiz hi
kartaboia!

hutsune asko
zegok hemen!

ikastolako piratak!
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abuztua-iraila

egokitzapena...

makina bat
denbora
behar dugu!

denboraren makina pintatzen...

Integrazioaren pedagogian
oinarritzen da. Metodologia

saltoko ote
dute barrura?

hi haiz hi
perrexila!

ikasturte berrirako
sukalde lana...

Facebook eta chromebook,
denak ditugu guk!

gurasoek dioten
bezala, irakurri
letra txikia.

Hala bazan, ez bazan...

Nik lan asko
egin dut gaur!

zer ari zarete
ikasten zuek?

gu,
geologia!
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eta hankak
kentzen
badizkiot?

URRIA-AZAROA

Horrelakoa
izan nahi dut
handitan!

Ba, nik egunero
egiten dut etxean!

FEEEELIIIIIPEEEEE...

Hau antzerkia
al da?

Estropada ona egin
dugula uste dut!

Ikasleen sormena areagotzea da
beste helburu nagusienetakoa. Izan
ere, ebatzi behar dituzten hainbat
egoerari irtenbide egokiak ematen
saiatu behar dira ikasleak, eta,
horretarako, nahitaezkoa da
sormena lantzea.

Azoka ez al zuten
plazara eraman?

Bikoteka irakurtzen...
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abendua-urtarrila
Aulki bat
falta edo
ipurdi bat
sobera!
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3x3?

DBH-4koak, beraiek
antolatutako kontzertuan.
Nik wave-a!

Iritsiko al da
denontzat?

Nik Jupiter
txiba!

Iniziatiba
da musika
tresnarik
politena!

bagera!

Alaken,
alaken...

Artzain txiki,
artzain
handi...
Gu ere bai!

Oriyo bakar bat munduan...

osatu nahi dira.

Ni, Porrotx!

ingurukoekin elkarlanean eta gizartea
hobetzeko, ekarpen aberatsak egingo
dituztenak.
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Ongi etorri ikastolara!
Ikasturte honetan 66 haur hasi zarete gurean, eta poz-pozik gaude gu
aukeratu gaituzuelako. Asko baldin bazarete ere, talde txikitan zainduko zaituztegu, goxo-goxo, zuetako bakoitza baita garrantzitsua guretzat. Guraso eta etxekoekin elkarlanean, gu ere zuen heziketaren
partaide izango gara. Zuen ongizatea gurea balitz bezala zainduko
dugu. Zuhaitz erraldoia da gurea, sustraiak ondo errotuta dituen
zuhaitz zabala: guraso, guraso-ohi, ikasle, ikasle-ohi, irakasle eta langara bertako adar, eta zuek, aurten sortutako kimu berriak.
gile
Pixkanaka-pixkanaka adar sendo bihurtuko zarete, beste adartxo
batzuei lekua utziz. Ongi etorri, Aitor, Beñat, Aiala, Itxaso, Malen,
Markel, Oinatz, Ekai, Aimar, Amets, Nahia, Asier, Izar, Ander, Ninbe,
Laia, Eliot, Garbiñe, Elene, Selene, Unax, Lur, Maren, Uxue, Alejandro,
Axier, Jon, Luken, Anuxka, Julen, Dei, Oskitz, Aiora, Unai, Malen, Aiur,
Mikel, Andde, Oier, Lur, Nahia,
June, Aimar, Carla, Libe,
Iban, Oier, Unai, Aritz, Iraia, June, Anje, Eñaut, Oihan, Jare, Danel, Aiora,
Ganix, Leire eta Iraide!!! Biba zuek!

