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Familia agurgarriak:

Estimadas familias:

Aurten, Ikastolako aldizkariaren bidez, Guraso
Batzordetik gure Ikastolako kide guztiak agurtzeko
aukera eman digute.

Este año, a través de la revista de la Ikastola, nos han dado
la posibilidad de saludar desde la Comisión de Padres y
Madres a todos los miembros que formamos parte de Herri
Ametsa, nuestra Ikastola.

Xabier Alvarez dut izena eta batzordeko ordezkari berria
naiz. Benetan uste dut talde handi bat osatzen dugula,
aniztasunetik, ilusiotik eta konpromisotik abiatuta,
gure ideien eta proiektuen bidez hezkuntza prozesuan
lagungarri izan litezkeen ekarpenak egin ditzakegulako.

Me llamo Xabier Álvarez y soy el nuevo representante de la
Comisión. Creo sinceramente que formamos un gran grupo
que, desde la diversidad, ilusión y compromiso, podemos
aportar a través de nuestras ideas y proyectos, para lograr
un mejor desarrollo educativo.

Urte gogorra da, alor guztietan (osasunaren, lanaren
eta emozioen alorretan, esaterako), eta guztiok dugu
zeregin garrantzitsua. Zaila da, baina indartsuak eta
baikorrak izaten saiatu behar dugu; konfiantzan eta
itxaropenean oinarrituta, laguntzen saiatu behar
dugu, gure Ikastolaren eta gizarte osoaren etorkizuna
eraikitzen laguntzeko.

En este año tan duro que nos está tocando vivir en todos
los aspectos (en el de la salud, el laboral, el emocional…),
todos tenemos un papel importante que desempeñar. Es
complicado, pero hemos de intentar ser fuertes, positivos e
intentar ayudarnos y colaborar siempre desde la confianza
y la esperanza, con el ánimo de construir un futuro para
todos y cada uno de los integrantes de nuestra Ikastola y
de nuestra sociedad.

Batzordearen lanari dagokionez, hilean behin biltzen
gara. Bilera horietan, hainbat gairi buruzko eztabaidak
sortzen dira Ikastolak hobeto funtzionatzeko helburua
duten ideiak proposatzeko.

Respecto al trabajo de la Comisión, nos reunimos una
vez al mes. Son reuniones en las que se generan debates
de diferentes temas que se proponen con el objetivo
de construir y aportar ideas para un todavía mejor
funcionamiento de nuestra Ikastola.

Ikastolako langile guztien lanaren berri bertatik bertara
izan ondoren (irakasleena; jangelako, garbiketako,
autobusetako eta administrazioko langileena; eta
Kontseiluko, Zuzendaritzako eta batzordeetako kideena),
eskerrak eman nahi dizkiet. ESKERRIK ASKO guztioi
zuen lanagatik, dedikazioagatik eta gure seme-alaben
hezkuntzari ekiteko konpromisoagatik.
Batzordea zuei guztiei irekita dago. gurasobatzordea@
herriametsa.com helbide elektronikoa dugu, eta bertara
jo dezakezue hobetzeko edo lankidetzarako edozein
proposamen egiteko. Zuen parte-hartzea garrantzitsua
da: hobetzen laguntzen digu eta aberasten gaitu.

Una vez conocida de primera mano la labor del personal
docente, del personal del comedor, del de limpieza,
del autobús, del de administración, del Consejo, de la
Dirección y de todas las personas que forman parte de
las diferentes comisiones, lo que quiero es DARLES LAS
GRACIAS. ESKERRIK ASKO a todos y todas por vuestro
trabajo, dedicación y compromiso a la hora de abordar la
educación de nuestros hijos e hijas.
La Comisión está abierta a todos vosotros. Tenemos un
e-mail de contacto, gurasobatzordea@herriametsa.com, al
que os podéis dirigir para plantear cualquier propuesta de
mejora, colaboración, necesidad… Vuestra participación es
importante: nos ayuda a mejorar y nos enriquece.

Eskerrik asko guztioi!
Xabier Alvarez – Guraso Batzordea
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Ongi etorriak
Zuriñe Mariskal //
Kaixo, irakurle:
Zuriñe Mariskal nauzu, 46 urteko pasai donibanetarra,
nahiz eta Oreretan bizi.
Jaioterrian bertan ikasitakoa naiz, Pasaia-Lezo Lizeoan,
hain zuzen. Lehen ikasketak amaitu ondoren, moda-diseinu eta jantzigintza munduan murgildu nintzen 3 urtez.
Gustukoa nuen oso, baina ikasketekin jarraitzeko beste
herrialde batera joateko aukera eman zidatenean, ezetz
esan behar izan nuen, orduko nire egoerak hala eskatuta.
Beraz, hura guztia alboan utzi eta hainbat tokitan jardun
nuen lanean (dendetan saltzaile edota umeak zaintzen),
harik eta Aibak enpresan sartu nintzen arte. Ikastolako
jangelan lan egiteko aukera eman zidaten eta, hala, hamaika urtez aritu naiz lanean Herri Ametsa Ikastolan. Iritsi
nintzen unetik beretik oso gustura sentitu naiz bertan eta
aurrerantzean ere halaxe izatea espero dut.
Ikastolako jangelara hurbiltzen bazarete, bertan aurkituko nauzue, janari goxoa gure haurrei eskaintzen. On egin
dagizuela denoi!

Agurrak

Estimado/a lector/a:
Soy Zuriñe Mariskal, tengo 46 años y, aunque viva en
Orereta, soy de Pasai Donibane.
Estudié en el liceo de mi pueblo y, al terminar los
estudios, me sumergí durante 3 años en el mundo del
diseño de moda. Me gustaba mucho, pero cuando
me dieron la oportunidad de seguir con los estudios
en el extranjero, tuve que decir que no, ya que mi
situación en la época me lo impedía.
Así que dejé todo aquello a un lado y trabajé en
varios quehaceres (de dependienta y cuidando niños)
hasta que entré en la empresa Aibak. Me propusieron
trabajar en la jangela de la Ikastola… ¡y ya llevo once
años! Me he sentido muy a gusto desde el principio
y espero seguir así.
Si os acercáis al comedor, allí me encontraréis, ofreciendo rica comida a nuestros niños y niñas. ¡Espero
que os aproveche a todos!
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KEI ziurtagiria: BIKAIN, berriz ere!

Iaz argitaratutako
aldizkarian adierazi
genizuen Ikastolak Kalitate
Egitasmo Integratuaren
ziurtagiria berresteko
auditoria bikaintasunez
gainditu zuela. Oraingoan,
zuekin partekatu nahiko
genituzke auditoreen
gogoeta eta ondorioak.
Como bien sabéis, en
2019 renovamos nuestra
acreditación de calidad KEI
con un resultado excelente.
Queremos compartir con
todos/as vosotros/as las
reflexiones y conclusiones de
las auditoras. Subrayan, por
un lado, la obtención de la
puntuación máxima, reflejo
del gran trabajo realizado por
la Ikastola. Por otro, ponen de
relieve la gran implicación y
motivación de todos. Gracias,
una vez más, por todo el
trabajo realizado.

GOGOETA
Eremuetan esandakoaz gainera, Auditore talde honek ondorengo hauek agertzen ditu:
• Txalotzekoa da 2014. Urtean pasatako emaitza oso oneko auditoriaren ondotik,
ikastolak egin duen lan eskerga, bikainak zituzten adierazle guztiak mantenduz eta
hobetuz eta hartan agertzen ziren hutsuneak beteaz. Lortutako emaitza bereziki bikaina da, lor daitekeen puntuazio osoa lortu dutelarik, plenoa erdietsiz. Herri Ametsa ikastolak lortu dituen antolaketa eta funtzionamendu mailak eta pertsonalaren
arteko kohesioa eta koordinazioa erabatekoa izan da eta azken emaitza ezohikoa.
Auditoriak adierazten dituen datu guztiak kontuan edukita, bikaina da Herri Ametsa
ikastola, ikastetxe baten kalitatea definitzen duten ezaugarri guztietan.
• Nabarmentzekoa da ikusi ahal izan dugun guztien inplikazioa eta motibazioa KEIko
kalitate plan hau indartzerakoan. Baita, zuzendariaren eta hezitzaileen arteko lotura
eta koordinazioa eta ikasleen eta gurasoen atxikimendua egiaztatu ahal izan dugu
eta elkarlan honek egin du posible kide guztiek ikastola hain maila altuan garatzea.
Zorionak, ba, Auditoreen aldetik.

ONDORIOA
Talde ebaluatzaileak, Herri Ametsa ikastolak azaldutakoa, baita bisitan zehar erakutsitakoarekin, eta Horreum Fundazioak dituen eskagaiekin bere KEI kalitate sisteman:
HERRI AMETSA IKASTOLAK KEI SISTEMAKO KALITATEAREN ZIURTAPENAREN
ZERTIFIKAZIOA JASOTZEKO AHOLKUA EMATEN DU.
Ohartarazten da, zertifikazioaren iraupena 5 urtekoa dela, beraz 2024ean berritu beharko
dela.
Donostia, 2019-02-28an
AUDITOREAK
SORKUNDE LEKUONA		

KALITATE EGITASMO INTEGRATUA

ESTHER GARAIALDE

6

HERRI AMETSA IKASTOLA

Artikulu
pedagogikoak
EBALUAZIO INTEGRALA
Ebaluazio integrala ebaluazioa prozesu gisa ulertzen
duen hezkuntzaren ikuspegia da. Ikuspuntu orokor horrek
ebaluazioa unitatearen fase guztietara hedatzen du eta,
horren baitan, hainbat funtzio betetzen ditu.
Ikastolon ikuspegitik, EKI proiektuaren markoan, hezkuntzaren xedea ikaslea etorkizuneko herritar gisa heztea da,
oinarrizko konpetentziak garatzen laguntzea, ikaslearen
berariazko ahalmenak ahalik eta gehien sustatuz.
Integrazioaren Pedagogia, Ikastolon eredu pedagogikoa, alegia, ikaslearen konpetentziak garatzean datza;
bizitzan sortzen diren egoera anitzei era osatuan aurre
egiteko gai izatean, hain zuzen. Konpetentzia hori ekintzetan erakusten da, akzioan, egoera konplexuei aurre
eginez. Horretarako ikasleak ezagutzak eskuratzen ditu,
horiek integratu eta transferitu.
Prozesu horren ebaluazio integrala gauzatu nahi bada,
eredu pedagogikoak eta ebaluazioaren ardatzek bat etorri behar dute; hots, koherenteak izan behar dira. Ikaskuntza-irakaskuntza prozesua eta ebaluazioa eskutik helduta
joan beharko dira; are gehiago esango genuke, uztartu
egingo dira. Hori gertatu ahal izateko, Ikastolon baitan,
orain arteko ikuspegia aldatzearen beharra ikusi da.

LA EVALUACIÓN INTEGRAL

La evaluación integral entiende la evaluación como un
proceso que se extiende a todas las fases de la unidad
y que tiene tres funciones: diagnóstica, educativa y verificadora.
Mediante la fase diagnóstica, podemos evaluar los conocimientos previos del alumno/a, sus capacidades, motivación e intereses. Se trata, por lo cual, de una fase orientativa. En segundo lugar, la evaluación educativa vale para
aprender, identificar dificultades y poder hacerles frente
cuanto antes. Por último, encontramos la evaluación verificadora. Esta tercera fase de la evaluación integral vale
para valorar los resultados del proceso de aprendizaje. Al
final del proceso, podremos calificar o cuantificar el nivel de conocimiento o competencia que ha adquirido el
alumno/a.
Pero la evaluación no cobrará sentido si el alumno/a no
recibe feedback. La evaluación educativa y el feedback
son dos caras de la misma moneda. Ambas son imprescindibles para personalizar el aprendizaje y desarrollar el
talento. Por un lado, el feedback hace que el alumno sea
consciente de su proceso de aprendizaje y vea qué está
haciendo y para qué. Por otro, motiva al alumno/a y hace
que coja las riendas de su aprendizaje.
En resumidas cuentas, la evaluación integral establece
las características del alumno/a y, además de concretar
sus objetivos, le ayuda a conseguir el mayor éxito posible.

Ikuspegi berriak, beraz, ebaluazioa prozesu gisa ikusten
du. Horrek, lehenengo, finkatutako irizpideen araberako
informazioa jasotzea eskatzen du. Ondoren, jasotako informazioaren balorazioa ematea. Eta, azkenik, egindako
balorazioaren araberako erabakiak hartzea.
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Hortaz, esan bezala, ebaluazio integralak hiru pauso
hartzen ditu bere baitan: batetik, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren abiapuntua finkatzen duen ebaluazio
diagnostikoa. Lehen ebaluazio horrek ikasleen aurre-ezagutzak, gaitasunak, trebeziak, motibazioa eta interesak
zehazteko balio du. Horregatik, funtzio orientatzailea
duen ebaluazioa da.
Bestetik, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan zehar azaldutako zailtasunak erregulatzera bideratutako ebaluazio
hezigarria daukagu. Ebaluazio horrek ikasteko balio du,
hau da, zailtasunak identifikatzeko eta haiek ahalik eta
azkarren gainditzeko bideak aurkitzeko.
Azkenik, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuaren emaitzak
baloratzeko balio duen ebaluazio egiaztatzailea aurkitzen dugu. Horrenbestez, prozesuaren amaieran, ikasleek
ezagutza zein konpetentzia jakinekiko erakusten duten
maila kuantifikatu edota kualifikatuko da.
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Hori guztia horrela izanik ere, ebaluazioak ez du zentzurik izango ikasleari iruzkin edo feedback-ik ematen
ez bazaio; izan ere, ebaluazio hezigarria eta feedback-a
txanpon beraren bi aurpegi dira. Bi elementu horiek ezinbestekoak dira ikasketa pertsonalizatu eta, ondorioz, talentua garatzeko.
Feedback-a joan-etorrikoa da; oharrak, kezkak eta iradokizunak ikasleekin partekatzeko baliatzen da eta ikaslearen funtzionamendua eta etekina hobetzea du xede.
Feedback-aren indarra aldi berean bi esparrutan eragiteko ahalmenean datza. Batetik, alderdi kognitiboan eragin
nahi du, ikasleak ikasketa-prozesuari buruzko kontzientzia hartu eta zer eta zertarako egiten ari den uler dezan.
Bestetik, motibazioan eragingo du; izan ere, zer eta zertarako egin behar duen ulertu ondoren, ikasleak ikasketaren kontrola duela sentitu behar du.
Funtsean, ebaluazio integralak ikasleen beharrak eta
ezaugarriak finkatzen lagunduko du eta, lortu nahi diren
helburuak zehazteaz gain, ikaslea ahalik eta arrakastarik
handiena lortzera bideratuko du.
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Ikasle ohiak
Beñat Arnaiz eta
Beñat Barreto //
Kaixo, Beñat eta Beñat. Hau poza zuen
berri jakin dugunean! Bota: zertan aritu
zarete ikastola utzi zenutenetik?
BARRETO: Ikastola bukatu eta gero, batxilergoa Zubiri Manteon egin nuen. Leku paregabea itsasertzean. Zazpi orduko egunak
bukatu ostean, Zurriola hondartza ikustea
luxu bat izaten zen. Bertan bi urte pasata,
nire ametsetariko bat betetzera joan nintzen. Kazetaritzak
txikitatik zirraratu ninduen eta gurasoen laguntzarekin –
eskerrik asko aita eta ama–, Deustoko Unibertsitatean Komunikazio gradua hasi nuen. Lagun ugari eta lan munduko lehenengo esperientziak iritsi ziren. Graduko azkeneko
urtean, Cadena SER-en Radio San Sebastianen egin nituen
praktikak. Albisteak, erreportaiak, goizeko 06:50eko boletinak gidatu, kirolak... denetarik egin nuen urte osoan zehar.
Azkeneko urratsa falta zitzaidan oraindik, zailena. Lanik
gabe hiru hilabete pasa eta gero, nire bizitzako aukera iritsi zen. Mundo Deportivo-ko zuzendariarekin elkartu nintzen eta egunkarirako lanean hasi nintzen. Martxoan bi urte
egingo ditut bertan.
ARNAIZ: Antzeko pausoak eman ditugu. Egia esan, ikastola
uztea kostatu zitzaigun eta horregatik lau urtez ibili ginen
eskolaz kanpoko jardueretan entrenatzaile lanetan... Ondoren, klasekideak izaten jarraitu genuen Zubiri Manteo eta
Deuston. Bi tokietan Poloniara joateko aukera izan nuen
Gdansk-eko institutu batekin zegoen harremanei eta Erasmus programari esker. Praktikaldiak Radio Marca eta El Diario Vasco-n egin nituen eta Vienan hilabete batzuk lanean
jardun ondoren, gutxien espero nuen momentuan, egunkarian sartzea eskaini zidaten irailean. Hortaz, lagunak, klasekideak bizitza osoan zehar eta, orain, lehiakideak gara.
Komunikazioa ikasi duzue biek, kazetariak zarete. Zuen
ustez, zer behar da kazetari edo komunikatzaile ona izateko?
ARNAIZ: Beste lan askotan bezala, bokazioa garrantzitsua
da; kazetaritzaren kasuan, adibidez, ordutegiak zailak direlako. Baina orokorrean, komunikazioa oso zabala da eta aukera asko eskain ditzake: enpresen marketina, publizitatea,
kazetaritza, marka pertsonalen kudeaketa... Pandemiarekin
ikusi da komertzioentzat, adibidez, presentzia digitala izatea ezinbestekoa dela bezeroekin komunikazioa mantentzeko edo saltzen segitzeko denda fisikoa itxita egon arren.
Sormena, trebetasuna eta egoera ezberdinetara moldatzeko gaitasuna izatea garrantzitsua da. Egunkari batean lan

egiten dutenen kasuan, ondo idaztea ezinbestekoa da, noski.
BARRETO: “Kazetaritzan aritzeko, batez ere,
gizaki ona izan behar duzu”, esaten zuen
Ryszard Kapuściński. Kazetariak beti egia
bilatu eta aurkitu behar du, ondoren, iritzi
publikoari behar den bezala azaltzeko. Kazetari on bat izateko, komunikatzeko gogo
eta nahia izan behar duzu; gizartean gertatzen ari denaz ohartu, aztertu eta, barneratu eta gero, pertsona bakoitzari azaldu eta komunikatzeak
plazera sortzen du.
Gaur egungo gizartean, kazetaritzak aurkari handia du.
“Fake news” deritzen horiei buruz ari naiz. Zer egin daiteke gezurrezko albisteen aurrean?
Kazetaritzarena baino, gizarte osoaren aurkaria da. Ikusi
dugu Estatu Batuetako hauteskundeetan Trumpek esandako astakeria guztiek zenbait jarraitzaile izan dituzten musukorik gabeko mitin jendetsuetan, komunikabide gehienak aurka egon arren. Horren aurrean, kazetaritzak, gizarte
zerbitzu gisa jokatuz, gauzak nolakoak diren garbi azaldu
behar du ikerketak eginez eta adituei ahotsa emanez, kasu
batzuetan Covid-19arekingertatu den bezala. Komunikabideak ematen digun bozgorailua ondo erabiltzeko ardura
dugu eta gizarte bezala, adibidez, sare sozialetan ikusten
dugunarekin kontuz ibili behar dugu, beste batzuekin partekatu aurretik, egia dela ziurtatuz.
2020a urte berezia izaten ari da, zalantzarik gabe. Pandemiak baldintzatu al du zuen lana?
Pandemiak hankaz gora jarri du kazetaritza. Berria dagoen
tokira joan behar dugu informazioa jasotzeko. Covid-arekin
ezinezkoa izan da hori. Gure kasuan, kirol egunkari batean
lan eginda, askotan, berri horiek ez ziren existitzen. Kirola erabat eten zen pandemia hasi zenetik konfinamendua
bukatu arte, baina egunkaria hurrengo egunean kioskoetan
egon behar zen nahitaez. Berriak egon ez arren, egunero
kirol-saileko bost orrialde egin behar genituen, bai etxetik
telelanean edo erredakziora joanez.
Gai goxoagoetara itzuliz, esan, Herri Ametsako zer oroitzapen duzue? Kontatzeko moduko pasadizoren bat?
ARNAIZ: Ikastolatik irten ondoren, eta beste toki batzuk
ezagutuz, konturatzen zara Herri Ametsak nolako familiagiroa duen. Mendi puntan galduta ekosistema propio bat
sortzen da gelakide, mailakide, irakasle eta beste langile
guztiekin. Pasadizoren bat? Mutil lasaia nintzen eta bihurrikeriren bat egiteko aukerak nahiko gutxi ziren... Oroitza-
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pen oso onak ditut: Edu Romeroren bidaia-istorioak, Mikel
Legorbururen historia-kontaketak, asteburuetako futbol eta
saskibaloi partidak... Eta nola ez, Josu Elosegiren gorputz
hezkuntzako klaseak, asteko momenturik onenak ziren niretzat. Baina, agian, Barretok badu bihurrikeriren bat gogoan...
BARRETO: Bizitako istorioak, ugari; konta daitezkeenak, ez
hainbeste... Ikastolara joatea plazera zen niretzat, momentu
oso politak pasa ditut Herri Ametsan. Uliara paseotxo bat
ematera joaten naizen bakoitzean, nostalgia puntu batek
hartzen du nire gorputza. Futbol zelaia, ganbara, jangela...
zazpi urte pasa dira eta apenas aldatu dira. Ganberroak ginen, hori seguru. Oraindik gogoan dut nola gelako leiho bat
behera jauzi zen; batzuk hotza zutela esanez, beste batzuk
beroarengatik kexaka... Azkenean, denak zigortuta. Herri
Ametsako urteak nire bizitzako onenak izan ziren. Uliako
txoko horretan oraindik nire lagunak direnak ezagutu nituen. Ikasle eta pertsona bezala hazi egin nintzen. Azkeneko
eguneko malkoak gogoratzen ditut oraindik.
Zer asmo duzue etorkizunerako?
BARRETO: Ez dut etorkizunean gehiegi pentsatzen. Nork
daki non egongo garen hurrengo urtean. Planak egin eta
gero beste pandemia bat etor liteke, guztia hankaz gora
jarriz berriro. Txantxak albo batera utziz, kazetaritzaren
mundua oso minduta dago. Egunkariak gero eta gutxiago saltzen dira eta iritzi publikoak ere komunikabideekiko
konfiantza galdu du. Baldintzak ere asko aldatu dira. Lehen,
kazetari batek nolabaiteko errespetua eman zezakeen, baina Internetek, ‘Fake News’ eta bestelakoek min handia egin
diote lanbideari. Gure belaunaldia, behintzat, hurrengo paradigmarako prestatuta dagoela uste dut.
ARNAIZ: Egia da, gauden egoeran, zaila dela hain urruti
begiratzea edo gauzak planifikatzea. Amestutako lana goizegi lortu dudala pentsatzen dut batzuetan, baina horrek
ere egonkortasuna ematen dit, gauzak nola dauden ikusita.
Krisiarekin lan-bidaiak asko murriztu dira, baina oso polita
izango litzateke horietako bat egitea, Frantziako Tourraren
berri bertatik ematea, adibidez. Garbi daukat ahal den denbora gutxien egon nahi dudala geldirik: autokarabana bat
erosi, bizikleta hartu eta munduko txokoak ezagutu nahi
ditut.
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Beñat Arnaiz y Beñat Barreto son dos amigos con parecidas
trayectorias (Herri Ametsa, Zubiri Manteo, Deusto) que han
acabado trabajando para medios de comunicación diferentes: Barreto, para Mundo Deportivo, y Arnaiz, para El Diario Vasco. Aunque sean competencia, siguen conservando
amistad y pasión: el periodismo. Para ejercer la profesión,
dice Arnaiz, son muy importantes la creatividad, la aptitud,
la capacidad de adaptación a situaciones diferentes y, por
supuesto, saber escribir. Barreto trae a colación una cita de
Kapuściński que dice que, para ejercer el periodismo, hay
que ser, sobre todo, buena persona. También cree que un
buen periodista debe darse cuenta de lo que pasa, investigarlo, interiorizarlo y explicarlo.
Ambos subrayan que los tiempos que corren no son fáciles para el periodismo. La pandemia, por un lado, ha puesto
patas arriba su profesión. Para dar cuenta de una noticia,
hay que viajar al lugar del suceso, y durante el confinamiento, ha sido imposible. Por otro lado, ambos creen que las
“fake news” o noticias falsas son enemigas no sólo del periodismo, sino de toda la sociedad. Creen que la sociedad,
en general, también tiene parte de responsabilidad en el
problema, ya que piensan que todos tenemos que tener
cuidado con lo que compartimos en las redes.
De su época en Herri Ametsa, ambos guardan gratos recuerdos. Arnaiz subraya el ambiente familiar de la Ikastola.
Recuerda las historias viajeras de Edu, los relatos históricos
de Mikel y las clases de Educación Física de Josu. Dice, pícaro, que él era de los buenos, pero que, quizás, Barreto
pueda contar alguna trastada. Este dice que sí, que eran
bastante gamberros, y que recuerda con nostalgia aquellos tiempos: el campo de fútbol, la “ganbara”, el comedor…
¡Incluso se acuerda de una vez que se cayó una ventana de
clase!
En cuanto al futuro, a Beñat Barreto le preocupa que cada
vez se vendan menos periódicos y que la opinión pública
haya perdido la confianza en los medios. Aún así, Barreto
piensa que su generación está preparada para el nuevo paradigma. Beñat Arnaiz cree que es difícil mirar a largo plazo.
A veces piensa que ha encontrado el trabajo de sus sueños
demasiado pronto, pero ello le permite ver las cosas con
más estabilidad. Cuando todo se arregle, le gustaría comprarse una autocaravana, coger la bici e ir a recorrer mundo.
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HIZPRO eta DET

2019-2020 ikasturtea

Euskara ulertzen duten hiztunen arteko hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa soziala izan da Euskaraldia,
gizartearen gune guztietara zabaldua eta denborari dagokionez mugatua.
Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza
ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea da.
2020an, azaroaren 20tik abenduaren 4ra egin dugu
ariketa eta aurten, norbanako bezala (ahobizi edo belarriprest izanez), parte hartzeko aukeraz gain, taldean
parte hartzeko aukera ere izan dugu ikastolako Guraso
Batzordeak antolatutako arigunearen bidez.
Beraz, hamabost egunetan, izena eman duten kideek,
ahobizi eta belarriprest gisa, elkarrekin hizkuntza-ohiturak aldatzeko praktika kontzientea egin dute.
– Ahobiziek euskaraz egin dute euskara ulertzen duten
kide guztiekin.
– Belarriprestek euskaraz egiteko aukera izan dute nahi
eta ahal duten guztietan eta beraiekin euskaraz egiteko
eskatu diete euskara dakitenei.
– Ikastolan izendatutako arigunean, kideen artean hartu duten erabakia praktikara eraman dute hamabost
egunetan. Euskara izan da lehentasunezko hizkuntza.
Elkarrizketa elebidunak gertatu dira askotan eta euskaraz egin nahi dutenek babesa eta erosotasuna sentitu
dituzte orohar.

Euskaraldia ha sido un ejercicio social masivo para cambiar los hábitos lingüísticos orales de quienes entienden
euskara, se trata de un ejercicio que pretende llegar a
toda la sociedad y ha tenido una duración limitada.
Dicho de otra manera, el objetivo de Euskaraldia es aumentar el uso del euskara mediante el cambio de nuestros hábitos lingüísticos y la condición mínima es entender euskara.
Es, sobre todo, una actividad, ejercicio o práctica colectiva. Se ha podido tomar parte en la actividad a nivel individual o colectivo.
Euskaraldia se ha creado con los siguientes objetivos:
• Influir en los hábitos lingüísticos de los hablantes para
extender la práctica del euskara
• Impulsar la reflexión de cada uno/a sobre el comportamiento y hábitos lingüísticos y que sea de ayuda para el
cambio
• Romper con las inercias
• La toma de medidas, por parte todo tipo de entidades
que tengan influencia en la sociedad, para proteger el
cambio de los hábitos lingüísticos.
• La activación de la sociedad por medio de esta actividad
colectiva
• Promover la articulación de los grupos euskaltzales de
cada pueblo
• Organización de los agentes a favor del euskara en torno
a una iniciativa unificada
Los miembros de la entidad que no hayan participado en
los “arigunes” o grupos dentro de la Ikastola, han podido
participar como belarriprest y ahobizi, tal y como se hizo el
año pasado.
Belarriprest
• Las personas que participan como belarriprest entienden euskera, aunque no lo hablarán en todos
los casos. El requisito mínimo es entender euskera.
En ese sentido, estas personas participantes pueden
elegir cuándo desean o pueden hablar euskera, pero
pedirán de forma explícita que les hablen siempre en
euskera. La clave no está en la capacidad, sino en la
actitud.
Ahobizi
• Se comunica siempre en euskera con aquellas personas que lo entienden. Cuando no tiene la certeza de
si la otra persona sabe euskera, pronuncia las primeras palabras en euskera y, si la otra persona lo entiende, continúa hablando en la misma lengua. La clave
está en hablar en euskera siempre que sea posible.

11

12

HERRI AMETSA IKASTOLA

Izena aldatu dugu…
eta logo berria
daukagu!

Garapen iraunkorrerako
helburuak
2015ean Nazio Batuen Erakundeak Garapen Iraunkorrerako helburuak onartu zituen.

Planak unibertsala, integrala eta eraldatzailea izatea du
xede.
Aurtengo helburua 15.a da:

Lehorreko ekosistemetako bizitza

Gure ongizatea eta bizirautea ekosistema naturaletan
dago, basoak modu iraunkorrean kudeatuz, desertifikazioaren aurka borrokatuz, lurren higadura geratuz edo
mantsotuz eta biodibertsitate galera geraraziz.

Como podéis observar, la Agenda21 ha cambiado
de nombre, ¡y tenemos logo nuevo!
En 2015, la ONU adoptó los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. El programa del que forman parte
tiene carácter universal, integral y transformador.
El objetivo concreto de este curso es el número 15:
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES. Nuestro futuro
y bienestar depende de la supervivencia de ecosistemas naturales. Para ello, debemos gestionar NUESTROS BOSQUES de manera sostenible. Hoy en día,
sufrimos las consecuencias de la silvicultura intensiva, empezando por el empobrecimiento del suelo o
la degeneración de los ecosistemas, y llegando a la
temible emergencia climática. Por el contrario, si cuidamos bien de nuestros bosques, podremos obtener
innumerables beneficios, tales como el control de los
flujos del agua, la protección y cuidado del suelo y la
biodiversidad y, por supuesto, podríamos poner freno
al cambio climático.

2020-2021 ikasturtea

Zergatik basoak?

Gurean, basogintza intentsiboaren ondorioak pairatzen
ari gara. Etekin ekonomiko handiagoaren bila aritzeak ingurumenari kalte egiten dio; hala nola, lurzoruen pobretzea, higadura areagotzea, ur-baliabideak kaltetzea, ekosistemen endekapena, habitat galera, kutsadura kimikoa,
suteak eta abar. Horrek guztiak klima larrialdi egoerara
garamatza.
Basoak ongi zaintzen baditugu, ordea, haietatik jaso ditzakegun onurak ia zenbaezinak dira. Besteak beste, ur-fluxuen kontrola lortuko genuke, ur-baliabideen eta lurzoruaren babesa, bioaniztasuna zainduko genuke eta,
horren ondorioz, klima larrialdia arindu.
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Gure ikasleak
AMAIA ARRIETA ARBONA
(arraunlaria) //
“Poztekoa da: arraunean gero eta emakume gehiago
daude eta gehiagotan ematen da haien jardunaren berri”
“Ikastolako ibilbidea amaitu
duen Amaia Arrieta Arbona
ikaslearekin aritu gara. Ekainean ikastolan bukatuta, igerilari izandakoak arraunari
heldu dio” beharrean, “Amaia
Arrieta Arbonak ekainean
ikastolako ibilbidea bukatu
zuen: igerilari izandako ikasle
ohi honek arraunari heldu dio”
jartzea gustatuko litzaiguke.
Amaia, arraunari heldu berri diozu. Gogorra izan al da
kirol batetik besterako trantsizioa?
Bai, nahiko gogorra izan da
trantsizioa, bi kirolek ez dutelako zerikusirik. Adibidez, igeriketa, oro har, kirol indibiduala da; aldiz, arrauna taldean
egiten da. Nire lehenengo urtea izateko, nahikoa denboraldi
ona egin dugu. Batetik, bateletan, Gipuzkoako, Euskadiko
eta Espainiako txapeldunak izan gara. Bestetik, banku mugikorrean, Gipuzkoa eta Euskadiko lehenengo eta bigarren
postuetan sailkatu gara eta domina bana irabazi dugu.
Ez dira garai samurrak taldeko kirolean aritzeko. Nola
eragin du zure jardunean COVID-19ak?
Hemos hablado con Amaia Arrieta Arbona, una deportista
que ha dejado de nadar para agarrar el remo con fuerza.
Nos ha contado que la transición de un deporte a otro
no ha sido fácil, ya que, por ejemplo, la natación es, principalmente, un deporte individual, mientras que el remo es
un deporte de grupo. En su primer año, ha llegado con su
equipo a ser campeona de Gipuzkoa, Euskadi y España en
bateles. En banco móvil, se han clasificado en primer y segundo puesto.
La COVID-19 ha trastocado su forma de entrenar y, en
tiempos de confinamiento, entrenaban mediante videollamada, para poder entrenar en grupo. Y es que, hay que dedicarle mucho tiempo a este deporte, que, físicamente, dice
Amaia, es muy duro. La espalda sufre mucho y se carga; las
manos también sufren, y salen llagas y callos.
Amaia se alegra de que cada vez haya más remeras y que
su deporte sea más visible. También ve de forma positiva
que la gente entienda que el remo no es un deporte masculino exclusivamente. Para terminar, nos confiesa que le
encantaría ganar una Bandera de la Concha.

COVID-19ak ez du eragin onik izan, ez, ezin izan dugulako ez
klubean entrenatu ezta taldean ere. Konfinamendu-garaian
entrenamenduak bideo-dei bitartez egiten genituen, kirola
“taldean” egiten jarraitzeko.
Zenbat denbora eskaintzen diozu entrenatzeari? Erraza
al da kirola eta ikasketak uztartzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol honi. Nik astean bost egunetan entrenatzen dut: astean zehar, hiru egunetan eta asteburuetan, bietan. Egia esan, ikasketak eta kirola uztartzea ez
zait zaila egiten, nahikoa ondo antolatzen dut neure burua
bi gauzak egiteko.
Itxuraz, arraunean gorputzak asko sufritzen du. Bat al
zatoz baieztapen horrekin?
Baieztapenarekin bat nator. Bai, egia esan, gorputzak dezente sufritzen du, batez ere eskuek eta bizkarrak. Normalean,
eskuetan babak eta maskurrak ateratzen dira eta zaila izaten
da edozer gauza egitea, minduta izaten ditugulako. Gainera,
bizkarra ere asko kargatzen da.
Emakumeen arraunak gero eta presentzia handiagoa du
gure inguruan. Poztekoa da, ezta?
Bai, poztekoa da: arraunean gero eta emakume gehiago
daude eta gehiagotan ematen da haien jardunaren berri.
Gainera, uste dut jendeak gero eta argiago daukala arrauna
ez dela gizonen kirola soilik.
Zein dira zure etorkizunerako asmoak kirolari dagokionez?
Aurraunari dagokionez, Kontxako bandera bat irabaztea
gustatuko litzaidake.

JON UNZUETA GAZTELUMENDI
eta HODEI ELOLA BLANCO
Arraunlariak //
“Arraunlari izateko diziplina handia behar da”
DBHko 2. mailako Jon Unzuetak eta 4. mailako Hodei Elolak aulki mugikorreko arrauna egiten dute, eta bai ongi egin
ere! Bata Euskadiko txapelduna da eta besteak Espainiako
txapelketan parte hartu du aurten. Beraiekin aritu gara solasean.
Badakigu arraunlari finak zaretela. Noiz hasi zineten kirol hori praktikatzen?
HODEI ELOLA: Duela hiru urte hasi nintzela uste dut. Denbora azkar pasatzen da, gustura gabiltzanean.
JON UNZUETA: 2018ko uztailean hasi nintzen; badira, beraz,
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Hodei Elola

bi urte pasa. Aitak gomendatu zidan. Gainera, nire bi arrebek
ere, Mariak eta Anek, praktikatzen duten kirola da.
Zenbat denbora eskaintzen diozue entrenatzeari? Erraza
al da kirola eta ikasketak uztartzea?
H. ELOLA: Denboraldiaren hasieran, astean lau egunetan
entrenatzen dugu, baina hilabete bat edo bi hilabete pasa
ondoren, egun bat gehitzen diogu. Egin behar duguna kontuan hartuz, lehenago edo beranduago bukatzen ditugu entrenamenduak, baina, normalean, 2 ordukoak izan ohi dira.
Ikasketei dagokienez, niri, behinik behin, kirolak nota onak
ateratzen laguntzen dit.
J. UNZUETA: Bai, nik astelehen, asteazken, ostiral, larunbat
eta igandeetan entrenatzen dut. Asko da, baina ondo pasatzen dudanez, ez zait astuna egiten. Bi orduko entrenamenduak izaten dira gehienez. Hasieran, kosta egin zitzaidan entrenamenduak eta ikasketak uztartzea, baina gero eta
errazagoa zait.
Zer ezaugarri behar da arraunlari ona izateko? Zer ematen dizue arraunak?
J. UNZUETA: Arraunlari ona izateko, diziplinatua izan behar
duzu. Zorionez, nik emaitza onak lortu ditut eta dominak jasotzeak asko betetzen nau. Bestetik, lagunak egin ditut eta,
gainera, osasuntsu egoten laguntzen dit arraunak.
H. ELOLA: Bai, arraunlari izateko, diziplina handia behar da,
baina ikasketak kirola baino lehenago daude eta, beraz, azterketa asko ditudanean, ez naiz entrenatzera joaten. Arraunak lasaitasuna eta poza ematen dizkigula esango nuke, kirol gogorra izan arren, polita delako.
Zeuen burua ongi prestatzeaz gain, talde batekin egiten duzue arraun, arrauna talde-kirola baita. Nolakoa da
Ur-Kirolaken duzuen giroa?
J. UNZUETA: Taldean daukagun giroa ezin hobea da. Nire
adineko neska-mutilekin harreman ona dut, eta baita zaharragoak eta gazteagoak direnekin ere.
H. ELOLA: Bai, giroa oso ona da. Lagunen artean familia antzeko bat sortzen da eta elkarrekin egoteak asko pozten nau.
Jon, aurten, Euskadiko Txapelketan parte hartu duzu.
Zer moduzko esperientzia izan da?
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Jon Unzueta

Bai, Euskadiko Txapelketan parte hartu nuen irailean; oso
ondo sentitu eta aritu ginen. Zoragarria izan zen! Horren aurretik, Gipuzkoako txapeldun ere izan ginen. Beraz, primeran
joan zen denboraldia. Bestalde, nire arreba Ane, Nahikari Artano eta Hodeirekin Sevillara joan nintzen, ikusle moduan.
Haiek Espainiako Txapelketan parte hartu zuten eta primeran aritu ziren, gainera.
Hodei, bada, konta iezaguzu: zer moduz pasa zenuen Sevillan?
Espainiako Txapelketako finalerako zuzenean sailkatu ginen.
Sevillan estropada bakarra burutu genuen eta oso urduri
geunden, bai ni eta baita lagunak ere. Orain, primeran pasa
genuela konturatzen naiz.
Zein dira zuen etorkizunerako asmoak?
H. ELOLA: Arrauna egiten jarraitu nahi nuke, baina, betiere,
ikasketak kontuan hartuta.
J. UNZUETA: Bai, nik ingeniaritza ikasi nahi dut eta arraun-munduan lan egin, ontziak diseinatzen. Eta, zergatik ez,
arraunlari famatua izatea ere ondo legoke! Ikusiko dugu!
ZORTERIK ONENA OPA DIZUEGU, hirukote!

Jon Unzueta, alumno de 2º de ESO, y Hodei Elola, de 4º,
reman en el club Ur-Kirolak, en la especialidad de banco
móvil. Jon ha sido campeón provincial y autonómico, por lo
que nos dice que ha sido una temporada excelente. Hodei,
por su parte, ha participado en el Campeonato de España, y
aunque nervioso, dice que se lo pasó genial.
Al principio, a Jon le resultó complicado compaginar el
remo con los estudios, pero parece que cada vez le es más
fácil. Ambos dedican al deporte muchas horas a la semana,
pero les reconforta sentirse bien físicamente, ganar medallas
e incluso el hecho de que les hace mejorar en los estudios.
Hodei recalca que para él los estudios son lo más importante, y que en época de exámenes, puede dejar de ir a algún
entrenamiento. Ambos dicen tener muy buena relación con
sus compañeros de club, que es como una segunda familia.
Hodei quiere seguir remando en el futuro y a Jon le gustaría seguir involucrado con el remo, bien diseñando botes
o siendo remero.
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Ikastolako langileak
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Zuzendaritza taldea

Autobusetakoak

Jangelakoak

Mantenu eta garbitasunekoak

Idazkaritzakoak

Gestio batzordea
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Zer berri?
19-20 TXAPELKETAREN
IRABAZLEAK
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COVID-19
Sarritan entzun dugu haur eta gazteak erraz egokitzen direla edozein egoera berritara, baina errealitateak askotarikoak dira. Moldatu, moldatzen dira, noski, baina bizi dugun
honek hainbat sentimendu eta bizipen sortu dizkie gure
ikasle eta familiei. Hilabete batzuk igaro ostean, zenbait
ikasle eta gurasorekin hitz egin dugu horretaz guztiaz.

Nerea García eta Mattin Arana, ikastolako ikasle ohiak
Ikastolan hainbeste urtez ibili ondoren, Nereak eta Mattinek pantaila atzetik bukatu zuten DBHko 4. maila eta
ikaskide eta irakasleak urrutitik agurtu behar izan zituzten.
Inork espero ez zuen agurra, ikasbidaiarik gabe, ikastolako
festarik gabe… Azken momentuak nola bizi izan zituzten
galdetu diegunean, honakoa adierazi dute: “Oso arraroa
eta hotza iruditu zitzaigun, bat-batean gure bizitzako etapa
hain garrantzitsu bat horrela bukatu izana, pantaila baten
atzetik eta gure etxean bakarrik. Azken klaseak gogorrak
egin zitzaizkigun, etxetik ateratzeko premia genuelako eta
baita agur egoki baten beharra ere, hainbeste urteren ondoren. Gure azken ikasturtea oso idealizatuta genuen, baina Covid-19aren kontuak zaplasteko gogorra eman zigun
eta gure ilusio guztiak desagertu egin ziren”.
Bestalde, etxetik lan egitea kostatu zitzaiela jakinarazi digute. “Hasieran, guztioi egin zitzaigun zaila, ikasleei eta
baita irakasleei ere. Pantaila baten aurrean lan egitea zaila iruditzen zaigu eta klaseak presentzialak ez izatea, are

gehiago. Etxean ez ginen gu bakarrik lanean ari, etxekoak
ere ordenagailuarekin ari ziren eta batzuetan hainbeste
jendek etxeko Internet erabiltzeagatik, Wi-Fi-a nahiko kaskarra izaten zen, baina modu batean ala bestean, moldatu
ginen”. Horrez gain, eguneroko jardunean klaseak bideo
deien bidez egitea egin zitzaigun zailena, goiz osoa pantaila baten aurrean egon behar izatea. Bukaeran, oso nekatuta
amaitzen genuen eta, askotan, buruko minez. Gainera, goiz
osoa geure gelan bakarrik egotea, ikaskiderik gabe, oso
gogorra izan zen.

Naiara eta Olaia Iribarren, DBH 4. mailako ikasleak
Martxoko ostegun batean, etxetik lan egin behar genuela
esan ziguten. Naiara eta Olaia Iribarrenek ikastolatik etxerako bidea gogoratzen dute: denbora laburrerako izango
zela uste zuten, ikastolara laster itzuliko zirela. Jende askok koadernoak utzi zituen ikastolan, egun gutxiren buruan itzuliko zirelakoan. Baina ez zen horrela izan, ikasturte
amaiera arte etxetik lan egin behar izan zuten. Hasieran,
zaila izan zela, ez zirelako asko antolatzen, baina azkenean
ohitu zirela diote. Berrogeialdian emozionalki ongi egon
direla adierazi digute, “egian esan, eragin handirik ez zuen
izan guregan, lagunekin eta familiarekin egunero hitz egiten genuen eta ”.

Varias personas vinculadas a la Ikastola nos cuentan
cómo les fueron las semanas del confinamiento: los
exalumnos Nerea García y Mattin Arana, por un lado;
por otro, las hermanas Naiara y Olaia Iribarren e Ibai
Garmendia, de 4.º y 1.º de Secundaria, respectivamente; asimismo, Aritz Azpiroz, alumno de 6.º de Primaria,
Amaia Osa y Andoni Mora, madre y padres de alumnos
de Educación Infantil; finalmente, Garazi Garcia, Helene
Segues, Nora Redondo y Jara Lekuona, alumnas de 3.º
de Primaria.
Todas estas personas coinciden en señalar lo complicada que les resultó la insólito la situación, la falta
de contacto con sus condiscípulos y docentes, el tener
que quedarse en casa (en el caso de los exalumnos, el
no haber podido realizar el viaje de fin de curso), pero
agradecen, y mucho, la labor del personal de la ikastola.
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Covid-19ari aurre egiteko, ikasturte honen hasieran hartu diren neurrien inguruan galdetu diegunean, hasieran
arraroa egin zitzaiela aitortu dute, baina azkar ohitu direla.
Ikastola ongi antolatu dela diote, nahiz eta gauza batzuk
aldatuko lituzketen. Aurtengo berrikuntza nagusietako bat
DBHko ordutegi trinkoa da eta pozik hartu dute, “gure ustez, hobea da oraingo ordutegia, lehenago ateratzen garelako eta denbora gehiago dugulako etxeko lanak egiteko
eta ikasteko”. Bestalde, musukoaren erabilerari dagokionez,
ikasle-irakasleek batzuetan elkar entzuten ez duten arren,
oro har, komunikazioa ongi egiten dela adierazi digute.
Azkenik, etxeko egoerari dagokionez, denak oso ondo
daudela aitortu dute, “zorionez, etxean ez da inor kutsatu
eta neurriak errespetatu ditugu: amona goiko pisuan bizi
da eta kontuz ibili behar dugu. Gainera, zortea izan dugu,
aitak etxetik lan egin dezakeelako eta ama sendagile izanda, ongi dagoelako”.

Ibai Garmendia, DBH 1. mailako ikaslea
Ikasturte hasiera ezberdina egin zaio Ibai Garmendiari: hiru
astez konfinatuta egon zen eta, horregatik, etxetik lan egin
behar izan zuen. Horrexen inguruan galdetu diogunean,
oro har, ongi egon zela adierazi digu, batzuetan aspertu
egiten zela eta etxe aurreko frontoia ikusita, irteteko gogoa
zuela, are gehiago besteak kalean ikusita, baina pixkanaka
eta pazientziaz, aurrera egin zuen.

Aritz Azpiroz, LH 6. mailako ikaslea
Nire lagunak eta ni, Marijoren gelara sartu ginen gauza
batzuk galdetzera. Marijo egunkari bat irakurtzen ari zen
eta bertan zioenez, martxoaren 12an etxean egon beharko genuen. Batzuk pozik jarri ziren; beste batzuk, berriz,
ez. Neuri dagokidanez, kolpe handia izan zen. Arratsalde
horretan bertan, badaezpada, liburu guztiak etxera eraman
genituen. Konfinamenduak alde onak ere izan zituen, nire
ustez. Baserrian bizi naizenez, gure lur-eremuan ditugun
belardietan eta baso txikian aritu nintzen jolasean ahal
izan nuen guztietan. Baina Wi-Fiarekin ez nintzen oso ongi
moldatzen, ez baitut zuntz optikorik. Horregatik, askotan
bideo-deitik irten egin behar izaten nuen, Wi-Fia txarra
bainuen. Lehen bideo-deian, gauzak oso arraroak iruditu
zitzaizkidan,nahiko arrotza egin zitzaidan lehenengo aldi
hura. Baina orokorrean, lanak nahiko errazak egin zitzaizkidan, nahiko argi zeuden eta. Lan erritmoa ere ez zen motela, ezta azkarregia ere.
Asteburuetan, klaseak alde batera utzi eta baserrian lanean
hasten nintzen, beti baitago zerbait egiteko: baratzean,
ardiak zaindu... Eta horrela joan zitzaidan konfinamendua,
baserrian, etxekoekin.

Ibairen logela haren lantoki bilakatu zen eta ordenagailua, lan egiteko ezinbesteko erraminta. Ikastolan ez bazen
ere, gelakoek gertu sumatu dute Ibai, izan ere, pantailaren
atzean egon zen egunero-egunero, ikasgai bakoitzaren jarraipena zuzenean egiten. Haren hitzetan, “batzuetan zaila izan zen, ez nuen proiektorea ongi ikusten eta azalpena
zehaztasunez jarraitzea kostatzen zitzaidan. Gainera, lanerako materiala ikastolan neukan... Dena arraroa izan zen”.
Zailtasun guztien gainetik, orokorrean ikasgaiak segitzeko
orduan, ongi moldatu zela aitortu digu.

Amaia Osa, HHko ama
Konfinamendua orokorrean nahiko ondo joan zen. Hasiera batean, ezjakintasunez beteta geunden eta ez genekien
zehazki nola joango ziren gauzak.

Ikastolan ala etxean lan egitea nahiago duen galdetu diogunean, zalantzarik gabe ikastolan nahiago duela erantzun
digu. Esperientzia berezi horrek hausnarketarako aukera
ere eman dio eta “gertutasuna ordezkatu ezin dela” esan
digu, “ikastolara itzultzeko irrikatan nengoen, lagunekin
egoteko”.

Gure etxeko txikiari kontatu genion zer gertatzen ari zen:
berak ulertzeko modu batean, baina ez genion errealitatea
ezkutatu. Izan ere, nahiz eta 5 urte izan, konturatu zen zerbait garrantzitsua gertatzen ari zela. Alde batetik, etxetik
atera ezina; bestetik, ikastolarik ez, gurasook lanik ez, eta
familiako beste kideekin ezin egon.
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Egoera zela eta, gure egunerokoa ahalik eta normalen egiten saiatu ginen. Horretan, ikastolak asko lagundu zuen.
Hasieratik argi utzi ziguten zein pausu jarraituko ziren eta
nola egingo zuten lan, gure seme-alaben heziketa ahal zen
neurrian mantentzeko.
Gure kasuan, irakaslea bertan genuen behar genuenerako
eta egunero normaltasun hori mantentzeko ezinbestekoa
izan zen: egunero genuen bideoren bat, lantxoren bat eta
bideo-deiak. Azken horien kasuan, oso arrotza egiten zitzaion txikiari bere lagunak eta irakaslea pantailaren beste
aldean egotea eta are gehiago ikastolako ekintzak modu
horretan egitea. Egunen poderioz, nekea ere iritsi zen eta
konektatzea eta ariketak egitea gero eta gehiago kostatzen
zitzaion. Hala ere, behin konektatuta, martxa hartzen zuen
eta askotan bertan gelditu behar izaten genuen.

Andoni Mora, HHko aita
Hasieran, 15 eguneko geldialdia zelakoan geunden. Etxean
Ainhoa eta umeak baino ez ziren geratu, nire lana beharrezkotzat jo baitzuten. Egia esan, haiek baino hobeto eraman nuen nik, behintzat lanean horretaz guztiaz deskonektatu egiten bainuen.
Konfinamendua luzatzen zen heinean, lanera joatea gogorra egiten zitzaidan eta pandemiari genion errespetuagatik, etxera birusa sartzeko beldur nintzen. Psikologikoki oso
nekagarria zen eta etxekoei, noski, nekagarriagoa egin zitzaien. Hasieran egiten zituzten jolasez aspertzen hasi ziren
eta kontua pixkanaka luzatuko zela ohartzen hasi ginen.
Errutinak jarraitzeari garrantzia eman genion hasieratik
eta ikastolak horretan izugarri lagundu zuen. Izarok, alaba
zaharrenak, egunero izaten zuen gelakideekin konexioa eta
goiza andereño Maialenek bidalitako lanekin osatzen zuen.
Ikasturtea aurrera eramateko ezinbesteko laguntza eta pazientzia agertu zuen emakume hark! Aimarrekin ere, HH 4.
mailan, lan polita egin zenuten. Egunero gosaltzen zuen,
andereño Kororen bideoaren zain. Hasieran, Aimarrek ez
zuen bideo-deietan parte hartu nahi, baina poliki-poliki
gustura agertzen zen. Batzuetan txikiari gehiago kostatu zitzaion egunerokoak egiten hastea eta askotan haren
atzetik ibili ginen, gelako proposamenak egin zitzan.
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Behin goizak gelako martxarekin beteak genituela, arratsaldeak luze eta astunagoak egiten ziren. Eguraldi ona
egiten zuenean, terrazan egoteko aukera genuen; baina
azkenerako, hemen ere aspertuta.
Oso harro nago gure txikiek agertu duten jarrerarengatik.
Une askotan bizia eta poztasuna eman digute beti egiten
duten bezala, konfinatuak egon edo ez. Zorte handia izan
dut halaber, etxean emaztea edukitzeaz: bere tele-lanaz
gain, umeen ama, andereño eta etxea gobernatzen egin
dituen mirariak txalotu nahi nituzke. Ikastolak ere denbora
osoan eman dizkigun baliabide guztiak (bideoak, materiala, kantak...) ezin hobeak izan dira. Etengabe berritzen
eta burua astintzen pasa duzuelako sentsazioa dut eta hori
benetan zoriontzekoa da. Eskerrik asko gure seme-alabei
ematen diezuen arretagatik!

LH 3ko ikasleak: Garazi Garcia, Helene Segues, Nora
Redondo, Jara Lekuona
Konfinamendu garaian, etxean ginela, ikastolako bideodeiekin aspertuta egoten ginen. Baina irakaslea bideo-deitik joan orduko, geure gauzez hitz egiteko aukera genuen:
orduak gure kontuekin gustura asko ibiltzen ginen.
Etxean egon arren, jolastea gustatzen zitzaigun: ezkutaketetan, mahai-jolasetan, yogan, eskulanak egiten, zumban...
Hori bai, IKASTOLAN ETXEAN BAINO HOBETO GAUDE!!!
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tsako gela egonkorrean egotea eskaini didate eta pozik onartu dut
erronka.
Eta zurea, Jone?
16 urterekin, udan, boluntario gisa
hasi nintzen, udalekuetan. Irakasle
mundua gustuko nuela ikusi nuen
eta, ondorioz, Magisteritza ikasi
nuen, zehazki Hezkuntza Bereziko
espezialitatea. Praktikak Gautenako gela egonkor batean egin nituen. Orain, Herri Ametsan, besoak
zabalik jaso gaituzte.

GAUTENAREN GELA
EGONKORRA IKASTOLAN //
“Haurrek begirada garbia dute,
aurreiritzirik gabea”
Aurtengoa ikasturte berezia izaten ari da Herri Ametsa
Ikastolan, COVID-19arekin elkarbizitzen ikasten aritzeaz
gain, Gautenak gela egongorra ireki baitu gurean. Gautena
autismoaren espektroko nahastea duten pertsonen senideen elkartea da. Haien helburua familia horiei laguntza
eta aukera egokiak eskaintzea da. Horretan dihardute Jone
Arregi Ainhoa Duque, Yaiza Lopez de Guereñu eta Irenka
Mendivek, LHko etapako 5 haurrek bizitza-kalitate ona
izan dezaten lanean. Gu Jone eta Ainhoarekin izan gara
solasean.
Ainhoa, zein izan da zure ibilbidea Herri Ametsara iritsi
artean?
Gizarte Integrazioko ikasketak egin ondoren, praktikak
Gautenan osatu nituen. Elkarteko hainbat zerbitzutan aritu
ostean, hezkuntzara egin nuen salto. Aurten, Herri Ame-

Zer da Gautena?
Gautena autismoa gertu bizi duten familiek sortutako elkartea da.
1978. urtean sortu zuten eta, beraz, 40 urtetik gora daramate lanean. Hainbat zerbitzu eskaintzen
ditu: diagostikoa eta tratamendua,
eguneko arreta, etxebizitza, aldi
baterako egonaldiak, aisialdia eta familientzako laguntza.
Zerbitzuok Gipuzkoako 900 familiari eskaintzen zaizkie eta
berrehundik gora profesional ari gara lanean.
Nola iritsi dira zuen ikasleak Herri Ametsara?
Gure ikasleek, euren hezkuntza prosezua gurasoek aukeratutako ikastetxean hasten dute. Momentu jakin batean,
gaur egun hezkuntzak eskaintzen duen ikasketa-eredua
beraiei egokitzen ez zaienez, haien beharretara moldatzen
den aukeretan pentsatzen du Berritzeguneak. Hau horrela,
Berritzeguneak iaz, Donostialdean, Gautenako Gela Egonkor bat zabaltzeko beharra ikusi zuen. Donostian zeuden
aukeren barruan, Herri Ametsa ikastola leku aproposa
iruditzeaz gain, Ikastolak prestutasun osoa erakutsi zuen
proiektu hau onartuz.
Zer behar izaten du zuekin dagoen haurrak?
Ikasleari norbanako plana ezartzen zaio ikasturte hasieran.
Plan horrek norbere ezagutza du helburu. Gelan etapa bereko adin desberdinetako ikasleak elkartzen dira; gurean,
esaterako, 6-12 urte bitartekoak biltzen ditugu.
Bakoitzak bere proiektu eta helburuak ditu. Helburu horiek
xumeak izan daitezkeen arren, haurrarentzako sekulako
lorpenak izaten dira. Adibidez, autismoa duten umeek komunikaziorako zailtasunak izaten dituzte eta hori lantzea
izaten da xede nagusietako bat. Gure ikasleek edukiak ere
ikasten dituzte, noski, baina haien plana haratago doa.
Zer eskaintzen die haurrei Gautenaren gela egonkor
batek?
Beraien beharretara egokitzen den egitura eskaintzen die,
txoko edo eremu ezberdinak ongi bereiziz, garrantzitsua
baita ordena beraien inguruan. Gure gelan bost ikasle eta
bi profesional egoten gara. Modu horretan, ikasleei erantzun pertsonalizatuagoa emateaz gain, gelan sortzen den
giroa lasaiagoa da. Profesionalei dagokionean ere, egonkortasuna eskaintzen saiatzen gara, irakasle eta hezitzaile
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berberak mantenduz. Gainera, euren ezaugarriei egokitutako helburuak eta horiek gauzatzeko baliabideak eskaintzen dizkiegu.
Horrez gain, ezin ahatz dezakegu gure ikasleek gela arrunteko erreferentzia ez dutela galtzen, hau da, gure gelatik
ikasle bakoitzaren inklusioa koordinatzen dela. Horrela, ikasgai batzuk beraien adineko ikasleekin partekatzen
dituzte. Gainera, ikastolakoak diren espazio komunak ere
elkarbanatzen dituzte, jangela eta jolasgaraia, adibidez.
Jangela-garaia aldi berezia da eta sentsibilitate handiz
kudeatu beharrekoa. Horren ardura, Yaiza eta Irenkarena
izaten da. Jangelako tarteaz arduratzeaz gain, jarduera ludikoak ere egiten dituzte, gure haurrentzako oso garrantzitsuak direnak.

“Apirilaren 2an autismoaren
eguna ospatuko dugu”
Aurtengo egoerak, COVID-19ak, alegia, eragina izan
du zuen lanean, ezta?
Bai, zalantzarik gabe, aurten gure gela ere burbuila baita
eta, ondorioz, ezin dugu gainerako haurrekin ohiko harremanik izan. Zoritxarrez, aurten, integrazio-momentuak
ezin ditugu beti bezala kudeatu. Erakusleiho ziren uneak
ezin ditugu aprobetxatu. Hala ere, guretzako, ikastolako
parte izatea handia da. Gure helburuetako bat gure ikasleak komunitateari ezagutaraztea da.
Zoragarria da ikastolako haurrek gure ikasleekiko duten
begirada. Haurrek begirada garbia dute, aurreiritzirik gabea. Guk uste dugu gure presentziak ikastolako umeak
aberasten dituela. Gure beste xedeetako bat da gizartean
berezitzat daukagun hori normalizatzea. Ikastolako haurrek ikusi behar dute mota askotako pertsonak daudela.
Hori ikasketa handia delakoan gaude.
Zuen lana benetan aberasgarria dela uste dugu.
Lana soldatapekoa da, bai, baina bokazionala ere bai, oso.
Gure ikasleekin garatzen dugun prozesuak badu gehigarri
emozionala, gainera. Inplikazioa erabatekoa da, pertsonalki, oso aberasgarria. Gure haurrek ematen dituzten pauso
txikiek haien bizitzarako aurrerapauso erraldoia esan nahi
dute, eta horrek asko betetzen gaitu. Gure ikasle izandakoak ikusten ditugunean, haien garapenaz jabetzen gara
eta asko pozten gara.
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Geurean luzerako egotea espero dugu.
Gautenako gela bat irekitzen denean, normalean, mantentzeko izaten da, beharrak atzeman eta horien arabera
irekitzen baitira ikasgelak. Ikasleak sartzen eta ateratzen
joango dira, baina luzerako proiektua dela esango genuke.
Herri Ametsan autismoa zer den ezagutaraztea izango da
datozen urteetarako gure jomuga. Guk uste dugu Herri
Ametsak sentsibilitate hori erakutsi duela proiektua onartzearekin soilik eta horrela aritzea askoz errazagoa da.
Orain, guztion arteko elkarbizitzan jardun behar dugu lanean.
Autismoaren eguna ospatzeko asmotan zaretela jakin
dugu.
Bai, autismoaren eguna apirilaren 2an da eta ikastolan ospatuko dugulakoan gaude, pandemiak uzten digun heinean, behintzat. Guretzat egun hori garrantzitsua da eta
balio hori komunitateak jasotzea nahiko genuke.

El curso pasado, Berritzegune de Donostia vio necesario
abrir un aula estable de Gautena, y pensaron que nuestra Ikastola era la mejor opción para ello. Por lo tanto,
este curso contamos con un aula que intenta que 5 niños de Educación Primaria de distintas edades tengan
una mejor calidad de vida. Reciben la ayuda de cuatro
profesionales que tratan de hacer su trabajo lo mejor
posible. Son Jone Arregi, Ainhoa Duque, Yaiza López de
Guereñu e Irenka Mendive; hemos hablado con las dos
primeras sobre estos últimos meses. Las dos tienen una
larga trayectoria en diferentes secciones de Gautena y
se muestran muy ilusionadas con el nuevo proyecto.
Nos explican que, al comienzo de curso, a cada niño/a se le realiza un plan personalizado que tiene como
propósito su autoconocimiento. Cada alumno/a tiene
su propio proyecto y objetivos. Los niños y niñas con
autismo muestran dificultades para la comunicación, y
trabajar ese aspecto es uno de los principales quehaceres en el día a día.
Debemos recordar que los niños/as no pierden contacto con su aula de referencia, ya que tanto Ainhoa
como Jone se encargan de coordinar su inclusión. Normalmente, los alumnos/as del aula estable suelen compartir diversas asignaturas con los niños/as de su edad.
Este año, desgraciadamente, debido a la pandemia y a
que deben mantenerse en burbuja, no han podido gestionar esos momentos de integración como les gustaría,
pero sí nos subrayan que en ese sentido, los recreos y
el comedor son espacios y momentos muy importantes.
Yaiza e Irenka se ocupan de la hora del comedor y de
realizar actividades más lúdicas, que son imprescindibles
para sus niños/as.
Sin duda, Gautena ha venido a la Ikastola para quedarse. Quieren normalizar la diversidad, y creen su
presencia en la Ikastola es enriquecedora para toda la
comunidad. La Ikastola les ha recibido con los brazos
abiertos y piensan que así la convivencia será, sin duda,
mucho más fácil. Por ello, el 2 de abril, celebraremos el
día del Mundial de la Concienciación sobre el Autismo.
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● Ikastola ez da, ez, Amazonia, baina bertan eta aldameneko
baso, larre eta bideetan, donostiar hauek ikus ditzakegu (batzuk, urtaroaren arabera). Zein den zein asmatuko al duzu?
● txantxangorri, papagorri
● triku, kirikino, kirikolatz, sagarroi
● buztanikara
● gailupa
● kardantxilo, karnaba, kardelin
● katagorri, urtxintxa
● argi-oilar
● amilotx urdin

Hontz handia ikastolan

Ba al zenekien?
● Animalien eta landareen berri ematean, izen zientifikoa ere
ematea gomendatzen da: izan ere, hizkuntza berean modu
desberdinak egotea arrunta da (adibidez, txantxangorri /
papagorri; triku / kirikino / kirikolatz / sagarroi). Nomenklatura hari esker, eta Erithacus rubecula edo Erinaceus europaeus irakurrita, irakurleak zer landarez edo animaliaz ari
garen zehatz jakinen du.
● Gipuzkoar peto-petooz gain, aldameneko baserrian hegazti
australiar bat ikus dezakegu halaber: emua (Dromaius novaehollandiae). Lehenago, ostrukak (Struthio camelus) izan
zituzten: jatorri afrikarreko horiek ere, ziur aski, haragitarako
hezten zituzten.

A mediados de febrero, nos visitó un búho real (Bubo bubo): si
bien esa rapaz nocturna es residente en Euskal Herria, avistar
una en un ambiente urbano –sobre todo, en un centro escolar–
es algo insólito. Convencidos de que se encontraba malherida,
dimos parte a Arrano Etxea (943 210 584), organismo que se
ocupa de los animales enfermos, pero nada más acercársele el
guarda, el ave echó a volar majestuosamente hasta un tejado:
permaneció entre nosotros otros dos días, posada en las ramas de unos árboles. En todo momento, el comportamiento
de nuestro alumnado fue ejemplar: mostraron respeto e interés en todo momento, preguntándonos por el nombre de la
especie, hábitat, situación… ¿Volverá a visitarnos?

Motacilla alba

Upupa epops

Euskaraz:

Euskaraz:

Pyrrhula pyrrhula

Carduelis carduelis

Euskaraz:

Euskaraz:

Cyanistes caeruleus

Erithacus rubecula

Euskaraz:

Euskaraz:

Sciurus vulgaris

Erinaceus europaeus

Euskaraz:

Euskaraz:
Argazkiak Wikipediatik hartu dira.

Erantzunak (goitik behera, ezkerretatik eskuinera): buztanikara, argi-oilarra eta
gailupa; kardantxiloa, amilotx urdina eta txantxangorria; katagorria eta trikua.

Otsailaren 17ko eguerdian, oso bisita bitxia izan genuen ikastolan:
hontz handia (Bubo bubo). Euskal Herrian bizi bada ere, hiri-giroan
begiztatzea (eta, areago, eskola batean) oso deigarria da. Harmailen ondoko zulogunean babestuta tarte bat eman zuen: zaurituta
zegoelakoan, Arrano Etxera deitu genuen (943 210 584), erakunde
hori basapizti gaixoez arduratzen baita, baina basozaina harrapatzen ahalegindu zenean, hegaztiak teilatu bateraino alde egin
zuen, airean gora dotore-dotore. Hurrengo egunetan ere, ikastolan izan zen, zuhaitzetako adarretan lasai-lasai.
Bai egun hartan, baita biharamunean eta biharamunagoan ere,
ikasleen jarrera txalogarria izan zen: une orotan, begirunea agertu
zuten, halaber galdera ugari egin zizkiguten, jakin-minez, animaliaren izenaz, bizimoduaz, egoeraz… Berriz bisitan etorriko al zaigu?
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Artea eta giza eskubideak
lehiaketa

DBHko 3. mailako Mikel Garmendia Fernández, Ibon Mora
Zorzano eta Manex Urain Gallego ikasleek Artea eta Giza
Eskubideak marrazki-lehiaketako sari ofiziala lortu dute
ASKATASUNAREN HESIA muralarekin. Zorionak, hirukote!zituzten: jatorri afrikarreko horiek ere, ziur aski, haragitarako

hezten zituzten.

Mikel Garmendia Fernández, Ibon Mora Zorzano y Manex Urain Gallego han conseguido el premio oficial del
concurso de Arte y Derechos Humanos con su mural
ASKATASUNAREN HESIA. ¡Felicidades a los tres!

Koldo Mitxelena
DBHko gure ikasle Onintza De Bourthoumieu González,
Nahia Fernández Acuña eta Noa Guedes Ontoria aipatuak
izan dira Koldo Mitxelena literatura lehiaketan. Lehenak
KLIMA ALDAKETA komiki zoragarria egin du; beste biek,
aldiz, mikroipuin dibertigarriak idatzi: ZURI-BELTZEAN
eta BORRAGOMA, hurrenez hurren. Gure zorionik beroenak hirurei!
Onintza De Bourthoumieu González, Nahia Fernández
Acuña y Noa Guedes Ontoria han recibido mención oficial en el concurso literario Koldo Mitxelena. Nuestras
más cordiales felicitaciones a las tres.

Badatoz Jolasak!
Jolas hezitzaileen gida 2020-2021
eskuragarri elkar liburu-dendetan
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