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Branka betetzeko jarraibideak 

ZER DA BRANKA?

Ikastetxeetako  Hizkuntza  Normalkuntza  xedea  duela,  Ulibarri  Programak  hizkuntzaren
egoera neurtu eta ebaluatzeko dituen tresnetako bat da.

Brankak,  euskararen  egoeraren  diagnosia  egiteaz  gain,  planifikatzeko  lagungarria  da,
talde  dinamika  zein  ikastetxeen  kudeaketa  landu  eta  hobetzeko  balio  du,  eta  behin  baino
gehiagotan egindakoan, ikastetxearen ibilbidea ebaluatzeko edo behatzeko ere bai.

NON DAGO BRANKA?

Ulibarri Programaren web gunean, http://www.ulibarri.euskadi.eus/eu-n sartu eta ondoren
azaltzen den ibilbidea egin:

 HASIERAn sartu ondoren pantaila hau ikusiko da:

 DIAGNOSI TRESNAK atalean  Branka aukeraren  gainean  sakatu  eta  Brankaren
atalen zerrenda agertuko da: 
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BRANKA ATALEZ ATAL

Brankak 5 atal  ditu:  ikastetxeko hizkuntzaren egoeraz gogoeta egiteko aintzat  hartzen
diren  3  eremuak  (EREMU  INSTITUZIONALA,  ESKOLAKO  KIDEAK  ETA  GELAZ  KANPOKO
JARDUERAK),  ikastetxearen hizkuntza eredua identifikatzeko atala,  eta diagnosiaren emaitzak
ikusteko aukera.

EREMU  INSTITUZIONALEAN  ikastetxearen  aginte  organoek  duten  hizkuntzarekiko
ezagutza  eta  ohiturak  hausnartzen  dira,  alde  batetik;  eskola  kudeatzeko  erabiltzen  diren
dokumentuak zein hizkuntzatan sortu diren eta zeinetan erabiltzen diren deskribatzen da, bestetik;
ikastetxea erakunde bezala nola komunikatzen den beste erakundeekin eta bere inguruarekin ere
behatzen da.

ESKOLAKO KIDEEI dagokien eremuan, ikasle, irakasle, langile ez-irakasle, eta gurasoen
hizkuntzarekiko ezagutza zein hizkuntza ohiturak behatzen dira, beti ere, ikastetxeari  dagokion
alorrean.

GELAZ KANPOKO JARDUERAK eremuan,  ikastetxeak ikasgelaz kanpo eta  gainerako
elkarte/erakundeek eragiten dituen ekintza guztiak hausnartzen dira, hizkuntzaren presentzia eta
erabilera erkatuz.

Hiru eremuen azterketak ikastetxearen hizkuntzen egoeraren berri  zehatza emango digu,
baita  ikastetxea  kokatuta  dagoen  testuinguru  soziolinguistikoarekin  parekatzeko  aukera  ere.
Horrela, ikastetxea eta bere testuingurua osotasunean hartuta,  zer hobetu eta zein esparrutan
hobetu  behar  den  ulertzen  lagunduko  digu;  HN  proiektua  diseinatzerakoan  zertan  eragin
dezakegun, alegia.

1.  Identifikazio datuak

1.1. Hizkuntza ereduak

Atal honetan ikastetxean dauden hizkuntza ereduak eta plan honen ereduak  jaso
behar dira.  G aukera Nafarroako eta Iparraldeko ikastetxeentzat da. Ondoren,  Gorde botoiari
sakatu. 

Hizkuntza ereduak: lerro honetan ikastetxeak dituen hizkuntza ereduak jaso behar dira. 

Plan honek zein hizkuntza eredutan eragingo duen: Ikastetxearen hizkuntza ereduak
bat baino gehiago izatekotan, baten edo biren diagnosia egin daiteke.  Hala ere, ikastetxearen
osotasuna kontuan hartuta, guztien diagnosia egitea hobesten da. Beraz, ikastetxearen hizkuntza
eredu guztiak jartzea komeni da.
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2. Eremu instituzionala

Eremu honen baitan 6 atal daude. Hurrengo eremura pasa aurretik, gorde botoiari sakatu
behar zaio. 6. atalaren azpian agertzen da. 

2.1 Antolakuntza.Organo Gorena 

Hainbat  ikastetxek  ez  dute  atal  hau  bete  beharko,  hurrengoa  baizik  (2.2.
Antolakuntza. Eskola Kontseilua).  Organo gorena, ikastetxeko erabakigune nagusia da. Kasu
askotan, Organo Gorena Eskola Kontseilua denez, hurrengo atala bete behar da, honen ordez.

Zenbait  ikastetxetan, Organo  Gorena  Artezkaritza  Batzordea,  Aginte  Organoa  edo
Zuzendaritza Batzordea da. Hauen kasuan baino ez da atal hau bete behar.

Betetzeko, egin klik + ikurrean: 

Jarraian, ondorengo taula agertuko zaizu, osau eta eman gorde botoiari:

Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Ahozko erabilera. Ohiko komunikazio hizkuntza: 0-9ko eskala da. 0 minimoa, ez du
erabiltzen; 9 maximoa, beti erabiltzen du. Gogoan izan pertsona bakoitzeko bi hizkuntzak bete
behar direla, eta  hizkuntza bien baturak 9 izan behar duela. 

Datuak beheko taulan sartu behar dira, eta Gorde botoian sakatuz, goiko taulan finkatuta
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geratuko dira.  Hainbat  kideren datuak gorde ondoren,  gehiago sartzeko aukera dago.  Datuak
goiko  taulan  kokatu direnean,  ezin  da aldaketarik  egin,  baina  sarrera hori  ezaba daiteke,  eta
behekoan behar bezala idatzi, berriro.

Kideen datuak: Datuen babeserako legea dela eta, ezin dira izen abizenak jarri hemen.
Horretarako  estekatutako  taula  erabili  behar  da,  eta  proiektua  inprimatzen  denean,  eranskin
moduan jarri. Taularen adibidea:

2.2 Antolakuntza. Eskola Kontseilua

Ikastetxe  guztiek  bete  behar  dute  atal  hau.  Zenbait  ikastetxetan  Eskola  Kontseiluari
Artezkaritza Batzordea deitzen zaio.

Atal hau betetzeko jarraibideak aurreko ataleko berberak direnez,  2.1 Antolakuntza. Organo

Gorena atalak dakarrenari jarraitzea gomendatzen da. 

2.3 Antolakuntza. Zuzendaritza

Atal honetan zuzendaritzako kidearen kargua jarri behar da.

Atal hau betetzeko jarraibideak lehengo ataleko berberak direnez,  2.1 Antolakuntza. Organo

Gorena atalak dakarrenari jarraitzea gomendatzen da. 
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2.4 Hizkuntza idatziaren erabilera

Konboko Aukerak: euskaraz, erdaraz sortua, ele-bietan baina euskaraz sortua, ele-bietan
baina erdaraz sortua

2.5  Kanpo harremanak 

Jarraian agertzen diren erakundeekin, zein hizkuntzatan komunikatzen den ikastetxea Bi
zutabeak bete behar dira.
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2.6 Espazioaren hizkuntza antolaketa. Paisaia

Atal  honetan  gela  barruko  baliabide  didaktikoak  ez  dira  kontuan  hartu  behar,  ezta
hizkuntza bakoitzari erreserbatutako berariazko espazioak ere. 

Bestelakoak  atalean,  aintzat  har  daitezkeen  beste  alorren  artean,  ordenagailuen
interfazeak zein hizkuntzatan dauden behatzea proposatzen da.

Amaieran gorde botoiari sakatu behar zaio egindakoa jasotzeko. 

3. Eskolako Kideak

OHARRA: Ikasleen eta irakasleen atalak bete ahal izateko, aurretik IKASTETXEKO DATU

OROKORRAK atalean  IKASGELAK eta  IRAKASLE TALDEAK azpiatalak bete  behar  dira.  Bestela,
taula hutsik agertuko da.

3.1 Ikasleen jatorrizko hizkuntza

Zein da ikasleen jatorrizko hizkuntza?: Lehen hizkuntzari buruz ari garenean, umeak
hiru urte bete arte gurasoengandik edo umearekin bizi diren senitartekoengandik jasotako
hizkuntzari  edo  hizkuntzei  buruz  dihardugu  (IV.  Mapa  Soziolinguistikoa  2006,  Eusko
Jaurlaritza, Gasteiz, 2009) Idazteko, eskumako arkatzaren gainean klikatu behar da. 
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Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Kopuru  absolutuak  (zenbaki  gordina:  10,  11...)  idatzi  behar  dira,  dagokion  eremuan.
Gogoan izan guztiaren baturak adierazitako ikasle kopurua bera izan behar duela; bestela, errorea
emango du.

Gogoratu erdara, euskara ez den edozein hizkuntza dela (gaztelania, frantsesa, txinera,
arabiera..).

3.2 Ikasleak. Euskara Ikasgaia

Idatzi  ikasgela horretako ikasleen  "Euskara eta literatura" edo  “Komunikazio arloa”
ikasgaiaren bataz besteko nota. Horretarako, iazko urte amaierako notez balia zaitezke. Idazteko
eskumako arkatzaren gainean klikatu behar da.

3.3  Ikasleen mintzagrama

Mintzagrama,  ahozko  erabilera  neurtzeko  tresna  garrantzitsua  dugu.  Mintzagramak,
taldeko  harreman-sarea  nolakoa  den  hizkuntza  bakoitzean  adierazten  du,  taldearen  hizkuntza
joera  eta  intentsitatea.  Baliabide  honen  inguruko  argibide  gehiago,  berari  buruz  egindako
txostenean aurki  daitezke,  http://www.ulibarri.euskadi.eus/eu edo  MINTZAMANUALA deritzan
dokumentuan, besteak beste, bai bere funtzionamenduaren zergatiaz, bai bertan agertzen diren
kontzeptuen inguruko azalpenaz, bai erabilitako oinarri matematikoaz…

MINTZAGRAMAn datuak sartu ahala, automatikoki, taula honetan agertuko dira.

Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Edozein  kasutan,  ikasgela  guztien  mintzagramak  bete  behar  dira,  Brankak  erabilera
indizeak kontuan hartzeko.

Haur  Hezkuntzaren  kasuan,  bi  modutara  bete  daiteke  galdekizuna:  zuzenean  ikasleei
galdetuz, edo irakaslearen behaketa zuzenaren ondorioak aintzat hartuz.
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Kideen datuak: Datuen babeserako legea dela eta, ezin dira izen abizenak jarri hemen.
Horretarako  hemen  estekatutako  taula  erabili  behar  da,  eta  proiektua  inprimatzen  denean,
eranskin moduan jarri. (ikus. 2.1 ataleko taula)

Ez da komeni taldeko kide bat ere kentzea. Une jakin batean, kide bat ez dagoelako
edo dena delako arrazoia dela medio, datuak biltzerakoan kide batek erantzuten ez badu, ez da
komeni  taldekide  hori  kentzea,  berak  besteen  inguruko  informaziorik  emango  ez  duen  arren,
gainerako kideek informatuko dute hari buruz. Kenduz gero, besteek ezin dute hura hautatu eta
honek taldearen emaitza erabat desitxuratzen du.

3.4 .- Irakasleen ezagutza eta prestakuntza

Datuak sartzeko egin klik + ikurrean.

Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Kideen datuak: Datuen babeserako legea dela eta, ezin dira izen abizenak jarri hemen.
Horretarako  hemen  estekatutako  taula  erabili  behar  da,  eta  proiektua  inprimatzen  denean,
eranskin moduan jarri. (ikus. 2.1 ataleko taula)

Prestakuntza:  Azken  Branka  pasa  zenez  geroztik  euskaraz  jasotako  edozein
prestakuntza mota, edozein ikastaro euskaraz egin bada, alegia. Ez du axola handirik nork eskaini
duen edo ofiziala/ez ofiziala den, euskaraz zerbait egin dela baizik. Hemen ez da zenbat ordukoa
izan den neurtzen, ezta kredituak ere.

Datuak beheko taulan sartu behar dira, eta Gorde botoian sakatuz, goiko taulan finkatuta
geratuko dira.  Hainbat  kideren datuak gorde ondoren,  gehiago sartzeko aukera dago.  Datuak
goiko  taulan  kokatu direnean,  ezin  da aldaketarik  egin,  baina  sarrera hori  ezaba daiteke,  eta
behekoan behar bezala idatzi, berriro.
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3.5. Irakasleen mintzagrama

Mintzagrama,  ahozko  erabilera  neurtzeko  tresna  garrantzitsua  dugu.  Mintzagramak,
taldeko  harreman-sarea  nolakoa  den  hizkuntza  bakoitzean  adierazten  du,  taldearen  hizkuntza
joera  eta  intentsitatea.  Baliabide  honen  inguruko  argibide  gehiago  berari  buruz  egindako
txostenean  aurki  daitezke  edo http://www.ulibarri.euskadi.eus/eu MINTZAMANUALA deritzan
dokumentuan irakur daitezke, besteak beste: bere funtzionamenduaren zergatia, bertan agertzen
diren kontzeptuen inguruko azalpena, erabilitako oinarri matematikoa, etab…

MINTZAGRAMAn datuak sartu ahala, automatikoki, taula honetan agertuko dira.

Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Edozein kasutan, irakasle-talde guztien mintzagramak bete behar dira, Brankak erabilera
indizeak kontuan hartzeko. Komenigarria da irakasleak ikastetxean sortzen diren harreman sare
naturalen bidez multzokatzea, hots: etapaka, zikloka, arloka...

Kideen datuak: Datuen babeserako legea dela eta, ezin dira izen abizenak jarri hemen.
Horretarako  hemen  estekatutako  taula  erabili  behar  da,  eta  proiektua  inprimatzen  denean,
eranskin moduan jarri. (ikus. 2.1 ataleko taula)

Ez da komeni taldeko kide bat ere kentzea. Une jakin batean, kide bat ez dagoelako
edo dena delako arrazoia dela medio, datuak biltzerakoan kide batek erantzuten ez badu, ez da
komeni  taldekide  hori  kentzea,  berak  besteen  inguruko  informaziorik  emango  ez  duen  arren,
gainerako kideek informatuko dute hari buruz. Kenduz gero, besteek ezin dute hura hautatu eta
honek taldearen emaitza erabat desitxuratzen du.
3.6. Administrazio eta zerbitzuetako langileak: Langileen ezagutza, prestakuntza eta ahozko
erabilera

Hemen jaso behar diren datuak langile hauei dagozkie: kirol zein bestelako jardueretakoei,
jantoki  edota garraiokoei,  sukaldeko zein  jantokiko langileei,  garbitzaileei,  autobus-gidariei,  eta
abarrei.

Datuak  aldatzeko  eskumako  arkatzean  egin  klik.  Datuak  borrazeko  eskumako
zaborrontziaren ikonoan. Datuak sartzeko goiko + botoian egin behar da klik,  ondorengo taula
agertuko da. Datuak sartzean gorde botoiari eman. 
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Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Ohiko komunikazio hizkuntza: 0-9ko eskala da. 0 minimoa, ez du erabiltzen; 9 maximoa,
beti erabiltzen du. Gogoan izan pertsona bakoitzeko bi hizkuntzak bete behar direla, eta  hizkuntza
bien baturak 9 izan behar duela. 

Kideen datuak: Datuen babeserako legea dela eta, ezin dira izen abizenak jarri hemen.
Horretarako  hemen  estekatutako  taula  erabili  behar  da,  eta  proiektua  inprimatzen  denean,
eranskin moduan jarri. (ikus. 2.1 ataleko taula)

Prestakuntza:  Azken  Branka  pasa  zenez  geroztik  euskaraz  jasotako  edozein
prestakuntza mota, edozein ikastaro euskaraz egin bada, alegia. Ez du axola handirik nork eskaini
duen edo ofiziala/ez ofiziala den, euskaraz zerbait egin dela baizik. Hemen ez da zenbat ordukoa
izan den neurtzen, ezta kredituak ere.

Datuak  taulan  sartu  behar  dira,  eta Gorde botoian  sakatuz,  goiko  taulan  finkatuta
geratuko dira.  Hainbat  kideren datuak gorde ondoren,  gehiago sartzeko aukera dago.  Datuak
goiko  taulan  kokatu direnean,  ezin  da aldaketarik  egin,  baina  sarrera hori  ezaba daiteke,  eta
behekoan behar bezala idatzi, berriro.

3.7.- Gurasoen ezagutza eta ikastetxearekin ohiko komunikazio hizkuntza

OHARRA: atal hau bete ahal izateko, aurretik IKASTETXEKO DATU OROKORRAK atalean
IKASGELAK azpiatala bete behar da. Bestela, taula hutsik agertuko da.

Datuak  sartzeko  eskumako  arkatzaren  ikonoan  klikatu  behar  da.  Ondorengo  taula
agertuko da. Taularen lehen 3 atalak ezin dira editatu, aurretik sartuak baitira. 
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Atal hau betetzeko aintzat hartzekoak:

Zein  da  ikasleen  gurasoen  hizkuntza-ezagutza? Gurasoei  galdetu  ondoren,  gelako
emaitza orokorrak eman behar dira. Idatzi kopuru absolutuak (zenbaki gordina: 10, 11...) dagokion
eremuan. Gogoan izan guztiaren baturak ikasle kopuru bera izan behar duela; bestela, errorea
emango du.

Ohiko ahozko komunikazio hizkuntza 0-9ko eskala da: 0 minimoa, ez du erabiltzen; 9
maximoa, beti erabiltzen du. Gogoan izan pertsona bakoitzeko  bi hizkuntzak bete behar direla,
eta  hizkuntza bien baturak 9 izan behar duela.

4.- Gelaz kanpoko jarduerak 

Eremu honetan  presentzia  eta  erabilera  neurtzen  dira  eskolaz  kanpo antolatzen  diren
ekintzetan;  4.1. Eskola eragile  atalean eskolak berak antolatzen dituen jarduerak behatzen dira,  4.2.

Elkarteak/Erakundeak eragile atalean, berriz, kanpoko erakundeek antolatzen dituzten jarduerak.

Alde  batetik,  jarduera  zein  hizkuntzatan  (euskaraz,  erdaraz  edo  ele-bietan)
prestatzen/eskaintzen den aztertu behar dugu, hau da Presentzia deritzoguna. Gogoratu erdara
euskara ez den edozein hizkuntza  dela (gaztelania, frantsesa, txinera, arabiera..).

Bestetik, Erabilera neurtzen da jarduera horretan ikasleek zenbatean erabiltzen duten
euskara, ehunekotan adierazita. 

Kontuan hartu: Hizkuntza bateko erabilera %100 edo %0 ez bada, presentzia beti neurtu
behar da ele bietan.
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4.1. Eskola eragile                                                              4.2. Elkarteak/Erakundeak eragile

4.3. Udalerria 

Kontzeptuen azalpena:

Euskaldunen proportzioa: 2 urtetik gorako biztanleen artean zenbat diren euskaldunak
(ehunekoa).

Euskaldun alfabetatuak: euskaldun horietatik zenbat diren alfabetatuak (ehunekoa).

Datu hauek topatzeko bi ibilbide:

A)   AUKERA  

13/15

www.eustat.es
-Gaiak

Gizarte
Euskara, kultura eta gaztedia

Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak 
2 urteko eta gehiagoko biztanleria, lurralde-eremuaren 
eta euskara-maila orokorraren arabera. 2006 

http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_2_urteko_eta_gehiagoko_biztanleria_lurralde-eremuaren_eta_euskara-maila_orokorraren_arabera_2006/tbl0000488_e.html
http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_2_urteko_eta_gehiagoko_biztanleria_lurralde-eremuaren_eta_euskara-maila_orokorraren_arabera_2006/tbl0000488_e.html
http://www.eustat.es/
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Bertan aurki daitezke bai Lurraldeka, bai Eskualdeka eta baita Udalerrika. Behar duzuen
udalerria  aurkitu,  eta  guztira  dituen  Euskaldunak agertuko  zaizkizu,  biztanleekin  alderatuta
ehunekoa kalkulatu beharko duzu. 

Gauza  bera  egin  beharko  duzu  euskaldun alfabetatuekin,  guztira  dauden euskaldun
kopurua eta guztira dauden alfabetatuak parekatuz,  azken hauen ehunekoa kalkulatu beharko
duzu.

Jatorrizko euskaldunen proportzioa:  biztanle  guztien  artean  zenbatek  duen euskara
ama-hizkuntza  (ehunekoa).  Udalerri  horrek  guztira  dituen  biztanle  kopurua  eta  guztira  ama-
hizkuntza euskara dutenen arteko ehunekoa kalkulatu beharko duzu. 

B) AUKERA

Bertan udalerriaren izena idatzi behar da.  Bilatu udalerri bat jartzen duen laukian.
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http://eu.eustat.eus/indice.html
-Gaiak

Gizarte
Euskara, kultura eta gaztedia

Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsuak 
Biztanleria, lurralde-eremuaren, ama-hizkuntzaren 
eta etxean hitz egiten den hizkuntzaren arabera. 
2006 

http://eu.eustat.eus/indice.html  Udal informazioa: 
http://eu.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_e.asp

http://eu.eustat.eus/municipal/datos_estadisticos/info_territorial_e.asp
http://eu.eustat.eus/indice.html
http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_Biztanleria_lurralde-eremuaren_ama-hizkuntzaren_eta_etxean_hitz_egiten_den_hizkuntzaren_arabera_2006/tbl0000490_e.html
http://www.eustat.es/elementos/ele0000400/ti_Biztanleria_lurralde-eremuaren_ama-hizkuntzaren_eta_etxean_hitz_egiten_den_hizkuntzaren_arabera_2006/tbl0000490_e.html
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Branka betetzeko jarraibideak 

5.- Emaitzak 

5.1 Emaitzak ikusi

Emaitza guztiak ikus ditzakegu, bai bere osotasunean bai atalez atal. 

Guztietan ikus daiteke Presentzia/Ezagutza indizea, Erabilera indizea (bai ahozkoa eta bai
idatzia) eta bien arteko erlazioaren balioa.

Emaitza  hauetan  oinarritutako  hausnarketatik  abiatuta,  4  urteko  Hizkuntza
Normalkuntza Proiektua diseinatzen da, eremuz eremu.
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