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INFORMAZIO OROKORRA 

 
Alazne Ikastetxea, zentro pribatu kontzertatu laikoa da, tradizioak eta giza pentsamenduen baloreak errespetatzen 
dituena.Hezkuntza proiektuaren barne, helburua espiritu sortzaile eta kritikoa dituzten pertsonak eratzea da, jarrera 
demokratikoekin eta sentsu solidarioarekin begirunetsu. 
 
Euskal Herriko autonomi erkidegoko ikasleen eskubide eta betebeharren dekretua, elkarbizitza plana, zentroaren 

antolakuntza eta funtzionamenduaren erregulazioa, kontzertuen araudia eta hezkuntza sailaren gainerako 

xedapenekin bat antolatzen du funtzionamendua zentroak. 

 

ORDUTEGIAK 
 
 Sarrera Irteera 

H. H  ( 1 eta  2 urte)  7:00tatik Ikaslearen eskola egunaren  arabera 

H.H.  ( 3, 4 eta  5 urte) 9:00 Goizean 
12:30 Astelehen , Asteazken, Ostiral 17:00 edo17:30 

Arratsaldean 13:30 Astearte, Ostegun 

L.H. ( 1. eta  2. mailak)  9:00 Goizean 
13:30 Astelehen , Asteazken 17:00 edo17:30 

Arratsaldean 12:30 Astearte, Ostegun eta Ostiral 

L.H. ( 3. eta  4. mailak) 9:00 Goizean 

13:30 Astelehen , Asteazken  eta  
Ostiral 17:00 edo17:30 

Arratsaldean 
12:30 Astearte, Ostegun 

L.H. ( 5. eta  6. mailak) 9:00 Goizean 
13:3 Astelehen ,Astearte, Asteazken 
eta Ostiral  

17:00 edo17:30 
Arratsaldean 

12:30 Ostegun 

DBH 9:00 Goizean: 13:40 

17:00 edo17:30 
Arratsaldean (Asteazken 
arratsaldeetan klaserik 
gabe) 

 
 

IRAKASKUNTZA 
 

Ikastetxeak ikasketak A Indartu eta B ereduan ematen ditu- %55ekoa gutxienez euskaraz eta gainerakoa Ingeles 
eta gazteleraz. – Antolakuntza hirueledunarekin L.H.ko 3. mailatik aurrera euskara, gaztelera eta ingelesa 
hizkuntza behikularrak direlarik ikasgai desberdinetan.  
 
Hiru urtetik aurrera, Hizkuntz Laguntzailea – astero ordu  bat talde bakoitzean -. 
 
Alemanierak, aukerako gai moduan eta txinerak, eskolaz kanpoko jarduera moduan osatzen dute hizkuntza 
eskaintza. 
 
Ikastetxeak, digitalizazio prozesu bat hasi du, besteak beste, testu liburuen pixkanako ordezkapena eginez 
digitalizazio gailuekin; Chromebook, lehen eta bigarren hezkuntzan adibidez. Metodologi aldaketa sakon bat 
suposatzen du, helburua, ikasleek beraien ikasketen protagonista bihurtuz, lan kooperatibo eta ezagutzaren 
sormena nabarmenduz. 
 
Ipad “txokoa” eta mahi digitalak Haur Hezkuntzan – 3,4 eta 5 urteko geletan. 
 
Maila guztietako arlo guztietan, buruketetan oinarritutako lan unitateak erabiltzen dira, honetarako gela 
digitalizatu, laborategi, teknologi gelak, robotika, ikus-entzunezko baliabideak eta ordenagailuak ikasgai guztietan 
izango dira. 
 
Ikastetxeak, hezkuntzaren berrikuntzarako ekintza anitzetan parte hartzen du: A21, Bikaintasunerantz, 
Eleaniztasunerantz, Sare Hezkuntza Gelan, SET VEINTIUNO (talentua hezitu), proiektuekin lanean haur 
hezkuntzan 1-2 urteetan, TEI programa (Euskadin martxan jarri duen lehen ikastetxea eskola jazarpenak 
ekiditzeko eta elkarbizitza hobetzeko), ekintza solidario eta akademiko desberdinak egiten dituzte ikastetxetik kanpo, 
hala nola: museoetara bisitak,  kontzertuetara joan, antzerki lanak, zinea, espazio kulturalak, ,kirol erakundeak, lan 
zentroak, batxilergoko eta fakultateetako hezkuntza zentroak ….  
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ZERBITZUAK 
 
Eskola garraioa Ezker aldea: Barakaldo, Gurutzeta, Lutxana, Zorroza, Burtzeña … 

 
Eskolako jantokia 

Finkoa eta etena.Banakako dietak izateko aukera: alergiak, intolerantziak … 

“Goiztiarren” zerbitzua haur eta lehen hezkuntzan  

Orientazio saila 

Aholkularitza Psicopedagogikoa familiei, irakasleei eta ikasleei  
Orientazio Akademiko eta Profesionala 
Detekzio goiztiarreko programak. 
Laguntza gela bien koordinazioa, errefortzu jarduerak eta PREE programak eta 
dibertsifikazio kurrikularrak.  
 

Osasun Zerbitzua 
Ikastetxean arreta eta klinika kontzertatuak 
Istripuen asegurua 
 

Plataforma digitalak 

Alexia: Familiekin komunikazioa, Kudeaketa akademiko eta administratiboa – 
notak, helbideratzeak, elkarrizketak, gelan egindako aktibitate desberdinei 
buruzko argazkien galeria … 
 
ClassRoom: Aktibitate akademiko eta komunikazioa ikasle eta irakasleen artean.  
Lan kooperatiboaren garapena Google hezkuntza arloan. 
 
Lazarus: erabilera arduratsua garatzeko asmotan, Chromebook 
ordenagailuetan 
 

 

EKINTZAK 
 
Eskolaz kanpoko ekintza zabala:  

- Capital Languagekin ingelesa, azpimarratuz Cambridge Englishen tituluen azterketak egiteko 
onarpena duela zentroak. Gainera, ingelesez antzerkia ere eskaintzen da. 
 

- English Summer Campa, ekain bukaera eta uztaileko lehen hamabostaldian, jantoki zerbitzuarekin.  
 

- Irlandarako egonaldi posiblea Capital Languagen bitartez. 
 

- Linguistika finkatzeko egonaldiak eta bizikidetasuna Euskaraz. 
 

- Euskarazko ekintzak udan: Leberren laguntzarekin ekainaren bukaera eta uztaileko lehen 
hamabostaldian. 

 
- Robotika, Txinera, Dantza, Artisautza  Euskaraz, Aloha MentalAritmethic eta Xakea dira eskaintzen 

diren beste ekintzak.  
 
Kirolak 

Ikastetxeak estatu mailan jokatzen duen taekwondoko klub bat dauka. Horretaz gain, Alazne Kirol Taldeak futbol, 

saskibaloi eta hastapen kirolaren jarduerak antolatzen ditut 

 

 

 


