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1. Harrera
Egun on

 Pasaia, Lezo, Oiartzun, Errenteria, Hondarribi eta  Irundik bertaratutako guztiei.

Aurkezpen-jarduera:

- Lauko taldetan elkar aurkeztu (izenak).
- Bukatzean beste laukote bat osatu eta elkar aurkeztu.
- Zapata kolore berdinen arabera elkartu eta elkar aurkeztu.
- Guztiok ilara bakar batean jarri hurrenkera alfabetikoz ( Atik Ztara)
- Bukatzeko, ilaran lehena dagoenak, denei begiratuz, izena eta zein 

ikastetxetakoa den esan eta aulkian eseri.



2.Egutegia
URRIAK 4                                                              

AZAROAK 8

ABENDUAK 13

URTARRILAK 10                                                               9:15-11:15

OTSAILAK 7

MARTXOAK 7

APIRILAK 11

MAIATZAK  9 ( 11:15-13:15???)



3. Berriak
- Epeak:

1. HLE: Irailak 15. 
2. CNE: Irailak 28. 
3. HBSP: Urriak 31rako behin betiko ikasleen zerrendak aplikatiboan igota, eta bidali      

ikusk. eta berritzeguneko erreferenteari. Banakako planak urriaren 15erako eskuragarri
4. AC/DC:Urriak 31rako behin betiko ikasleen zerrendak aplikatiboan igota, eta bidali 

ikusk. eta berritzeguneko erreferenteari.Banakako planak ere eskuragarri.
5. BIDELAGUNA: Urriak 31rako behin betiko ikasleen zerrendak aplikatiboan igota, eta 

bidali ikusk. eta berritzeguneko erreferenteari. 
6. Data esanguratsuak. AZAROAK 25, OTSAILAK 11, MARTXOAK 8, MAIATZAK 17
7. Batxilergo egutegia
8. Ixilpekoa.
9. Udaletxeko eskeintza.



Batxilergoa
Jarduera praktikoen Txostena (2018 ekainaren 27an ikastetxeetara bidalita)

 Asistentzia %65-%77.Ikasleen asistentzia nola bermatu?

DBHko orientatzaileentzat jardunaldia. Egunak (9:30-13:30)

Gipuzkoako campusean: azaroaren 12an

Arabako campusean: azaroaren 14an

Bizkaiako campusean: azaroarean 15ean

Ezgaitasun sensorialak dituzten ikasleentzat topaketak: datuak behar dira (DBH3-4, batx 
1,2)



Berriak

Orientasare Berritzegune nagusiko Rosa Ortegak koordinatu/gidaturiko orientaziorako sarea.

Orientatzaileen egutegia, berriak (edonork argitaratu,zuzendu…), baliabideak,...

Orientatzaile berrientzako formazioa egon da irailean. 

 Safer Internet Day lehiaketaren IV.edizioa. Aitzakia da geletan teknologia digitalen erabilera 
arduratsua eta segurua hezkuntzan lantzeko.

https://sites.google.com/site/orientasare/
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/haurtzarorako-nerabezarorako-laguntza-telefonoa/hasiera/


Baliabide berriak

- Jarraibideak: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1_orientaciones_instruccion/eu_def
/adjuntos/2018_19_jarraibideak_EAE.pdf.

- OSASUN MENTALA: Ikasleak EPIra bideratzeko dokumentu 
berria.http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1_orientaciones_instruccion/
eu_def/adjuntos/2018_19_jarraibideak_EAE.pdf

 Irakurgunea  Hezkuntza sailaren web berria. Irakurketa plana egiteko baliabidea. 
https://irakurgune.hezkuntza.net/es/

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1_orientaciones_instruccion/eu_def/adjuntos/2018_19_jarraibideak_EAE.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1_orientaciones_instruccion/eu_def/adjuntos/2018_19_jarraibideak_EAE.pdf
https://irakurgune.hezkuntza.net/eu


4. Orientatzaileen egin beharrak
Ebazpena: 
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/eu_2041/adjuntos/organizacion_curso_
2018_2019/Bigarren_Hezkuntza_ebazpena_2018_2019.pdf

- 52-53 orrialdeak.
- Aniztasunari erantzutea.
- Orientazioa eta tutoretza.
- Bizikidetza.
- Etengabeko hobekutza: Batzorde pedagogikoan parte hartu.
- Koordinazioa beste eragile batzuekin.

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/eu_2041/adjuntos/organizacion_curso_2018_2019/Bigarren_Hezkuntza_ebazpena_2018_2019.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic1/eu_2041/adjuntos/organizacion_curso_2018_2019/Bigarren_Hezkuntza_ebazpena_2018_2019.pdf


5. Aurtengo proposamena
- BIZIKASI. “Tutoretzarako material proposamena”
- “Nola orientatu ikasleak: saio praktikoa”
- Oinarrizko zehar konpetentziak tutoretza planerako
- Ikasketak  gure eremutik kanpo ( batxilergoa eta lanbide 

heziketa)
- Lanbide Heziketa- IKASLAN-
- Bidasoa bizirik ( konbalidazioak)
- ...


