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ANTIO
AntiorajoanzirenHHko5urteko
neska-mutilak.Bertangoizapasa
zuten.Interpretaziozentroabisitatuetahamaiketakoajanondoren,
momenturikdibertigarrienalagunekin
jolaseanibiltzeaizanzen!

bideoa

20

ALTXORRARENBILA4URTE
Guretxikiekgozatuzutenegunaz.
Lauurtekohaurreklauandereñorekinlagunduta,bidegorritik
bueltabatemanzutenostiralean.
Tuneletikpasatzerakoanlinternarekin
denabehatuzuten,bainaaltxorraaurkituez!Hurrengoanziur!

Bideoa

4 · Gureeskola.com

21

DBHkoIKASTURTEHASIERAKO
IRTEERAIZAZPIRA
DBHosokoikasleetairakasleak
Izazpiraigoziren.Ekintzahau
urterotokiezberdinbateradena,
tutoretzaarloanegitendaelkarezagutzakbultzatzekoklaseaezden
bestegirobatean.

21

PARKEAN
Gurehiruurtetakotxikiakparkera
joanzireneguraldionaprobestuz.Lagunguztiekosoondopasa
zutenetaosoondoportatuziren.
Joan-etorriankordabatekinlagunduta
joanzirenpoliki-poliki.Errepikatzeko
modukoa.

Bideoa

27

TxangoaTrekutzeraLHko5.eta
6.Ikasleekin
Lehenhezkuntzakoikasle
nagusienak,5.eta6.mailakoak
alegia,Trekutzerajoanziren.Ikasturte
hasierakoirteerakikasleenmomentu
gustuenetarikoakdira,bertan,udaoso
batenosteanelkarrekinhaien
gauzetazhitzegitekotarteadutelako,
baitajolastekodenboraere.

Bideoa

29

ERREKARENEGUNA
Errekarenegunaosoarrakastatsuaizanzen.Areizaga-Kalebarrenplazanpertsonaaskobildu
zirenibaikoparteezberdinakgarbitzeko,bertantaldeakantolatuostean,
lanariekinzioten.Lagunenarteanlan
egiteaezdahainneketsuaetabarre
batzukbotazituzten.Amaitzerakoan
merezitakoogitartekoajanzuteneta
laguntzeagatikdiplomaederrajasoere
bai.

30

LASALLEMENDITALDEA
EguraldiaklagunduzuenLaSalle
MendiTaldearenikasturtehasierakolehenengoirteeraneta
Zumarraga-Goikotxabola-Iraola-Zumarragamendibueltazdisfrutatzeko51
pertsonabilduziren.

Gureeskola.com
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3
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ZINEMASKOLADBH1-2/3-4
TutoretzasaioetanZumarragako
udalarekinbategitendugun
ekintzadaZinemaskola.DBH
lehenengoziklokoikasleak
ikasturteanzeharlautanjoango
dira,bigarrenziklokoak,ordea,
hirutan.Gaiezberdinakjorratzen
dituztetutoretzaorduetanikusentzunezkomaterialenbidez,ikasleek
gogoetakegindituzteetageroZelai
Ariztiradoazfilmaikustera.Oraingo
honetan“LittleMissSunshine”izanda
DBHosorako.

5
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ESKOLAEZAGUTZEN
Gurehaurrekbereinguruko
munduaezagutzenaridira,
horretarako,betiandereñoekin
lagunduta,eskolagoitikbehera
ezagutzerajoandira.

Haureskolanesperimentuekin
ikastendute,oraingohonetan
harezerdizbeterikoplastikozko
botilekinjolaseanibilidira.

Bideoa

Bideoa

24
26
24

UDAZKENAEZAGUTZEN
Gure1.eta2.mailakoikasleak
haienartekoetanaturarekiko
harremanaksustatzeko
helburuarekin,Rasiizeneko
maskotarenbizilekuabisitatzerajoan
dira.Bertan,ingurukozuhaitzaketa
udazkenekofruituakezagutudituzte:
pagoa,haritza,gaztainak,ezkurrak...
Etajolasean,hostobilketaere,egin
dutehaienkoadernoakapaintzeko.

EP

SANTABARBARARAIGOERA
SantaBarbaramendirajoan
zirenegunpasatzeraLHko3.eta
4.mailakoak.Goizeko9etan
eskolandenakbilduosteandenak
elkarrekinjoanarratsaldeko16:30etara
arte.Bertan,AikurErlemuseoa
dagoenez,4.mailakoekaprobetxatu
zutenbisitaegiteko.Josunek,erletokiarenjabeakosoondoazalduzien
erleenbizitza,nonbizidiren,erle
motak,nolalortzenduteneztia,
polena...etateoriaostean,praktika:
beraientrajebereziajantzibenetazko
erlauntzakerleekinikusteko.Txandaka
zenez,bestebatzukargizarizkandela
bateginetaeztiahartuzuten.

Irakurtzeabidaiatzekoera
magikoadaetalehen
hezkuntzakoguretxikienartean
irakurtzekoohiturahau
sustatzeko,urriaren24an
hasieraemangodiogu
LiburutegiarenAsteari.
Liburuenbizitokihauondoapaindu
ostean,asteartetikostiraleraekintza
ezberdinakburutukodituztebertan.
3.mailakoekgureikastetxeko
liburutegiabisitatukodute,4.
mailakoek,ordea,herrikoliburutegira
joangodiraberefuntzionamendua
ikustekoetaliburuaknolaordenatu
etanolaeskatzendirenikasteko.
Txikienetanagusienartean
“apadrinamendulagundua”abiatuko
dute,1.eta2.mailakoikasleeketxetik
ekarrikodutehaiekaukeratutako
liburubat,5.eta6.mailakoekhaiei
irakurrarazteko.Ezutzibiharkogaur
irakurdezakezuna!

30

ZIENTZIAREKIKOPASIOA
SUSTATZEN
DonostiaInternationalPhysics
Center-ek'Top@DIPCZientziarekinSolasean'jardunaldiaren
X.edizioaantolatudupasaden
urriaren30ean.Bertan,gure
ikastetxeko4.DBHkolauikasle,Leire
Montero,LeoMiranda,Fernando
PérezetaJosebaAperribaiegonziren,
besteEuskalAutonomiaErkidegoko
ikasleekinbaterazientziamunduko
ikerlariospetsuenetaNobelSaridunen
presentziazgozatzen,haienartean
PedroMiguelEtxenikeDIPCko
presidentea.TopaketaDonostiako
Eureka!ZientziaMuseoanizanzeneta
honenxedeaikasleenarteanikasketa
zientifikoekikobokazioasustatzeada.
Aldiberean,ikaslegazteen
ezagutzarekikogrinapizteaere.

26

GURPILGAINEAN
Parkeangusturajolasteko
asmozetamotor,trizikloeta
patinetegaineanibiltzekoproiektua
garatuduguasteanzehar.Ikasidugu
nolahartubehardirengarraioak,ilaran
jarribehardugula,bueltabatemaneta
etabesteaparkalekuanutzikodugula
bestelagunbatentzat.Trafiko
seinaleakikasidituguetahoiek
betetzekogureparkezainaktxistueta
guztiz.Betezenezdituenariixunak
jartzenjoetafuego.Udaltzainaere,
bisitanetorrizen,gurierakusteko
haurraknolaibilibehardirenkaletik
etakotxeandoazenean.
Zenbatikasidugunetaorainparkean
istripugutxiagoizangoditugu.

31

Halloweenfestalehen
hezkuntzanereospatudute,
eskeletozmozorroaegin
materialbirziklatuzetabidebatez,
ingelesapraktikatuzdantzatueta
abestudutekaperan.
Osomomentudibertigarriizanda!

Bideoa

31

Urriak31ditueneanHalloween
datorkigu.Aurtenhaur
hezkuntzakohaurrekospatu
dute.Asteanzehargaialandu
ondoren,“trickortreat”martxan
jartzekoorduairitsizen!Aurpegi
margoketaeginondoren,itxura
beldurgarriahartuetabestegeletara
joanziren.Egundibertigarriabenetan,
baina…Azebeldurra!
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7

BIRZIKLAPENASUSTATUZ
Agenda21barruanhondakinen
bilketaprozesualantzenda.
Birziklapenasustatueta
irakastendaetaikasitakoa
ohiturabilakatzekoerarikhoberena
praktikatzeada,hortaz,ikasleek
kurtsokaetazonaldekaantolaturik
eskolakozakarrontzienpoltsakhusten
dituzteasteazkenero.Materia
organikoa,berriz,egunerobildueta
aldatzenda.Geroetahondakin
gutxiagosortuz,ahaliketabirziklapentasahandienalortukodugu!

8

FRUTADASTAKETA
Gurehaurrekmunduosobat
deskubritzekedaukate,oraingo
honetanzaporeenmundua.
Frutatailerraegindute,fruta
desberdinaskodastatuz:sagarrak,
platanoak,kakiak,kiwiak....
Mundukozaporeakezagutzekoez
dagohamaiketakoosansutsuagorik!

Bideoa

Bideoa

8 · Gureeskola.com

Udazkeneannaturakaldaketa
askojasatenditu.Mendiaketa
zuhaitzaindarberritzendiraeta
koloreakikaragarriakdira,
naturakeskaintzendigunedertasunaz
gozatzekomomenturikaproposena.Bi
urtekogelanhostofestaegitendute
etaizugarridisfrutatudute.

8

Aspace,garunparalisiaduten
pertsonenintegrazioan
laguntzenduenerakundea
bezalaezagutzendugu
gehienok.GureeskolakAspacerekin
batmurgildurikegongaraorainarte.
Iazkoikasturtetik,etasaskigintza
aitzaki,6.mailakoekbihotzera
zuzentzendenekintzazgozatzeko
aukeradute.Aurtenere,gurelagunen
bisitaizangoduguazaroanzehar.Aste
honetan,Mikelen,Angelen,Edureneta
Miriamendoainakadierazgarriizan
ditugu,etateknologiaberrien,zein
IbonetaNerearenlaguntzaz,beren
betebeharrakburutzekogaidirela
demostratudigute,etaguguztion
ikaskuntzanaurrerapausoakematen
lagundudigute.Gureragerturatudiren
lagunengizatasunazgozatzekoaukera
izandugu,etaalaitasuna,gertutasuna,
naturaltasuna,umiltasuna,eskertza
etapazientziabezalakobalioakizan
diraguretzakoeramangoditugun
ikaskuntzarikoparoenak.
Gizarteadenokosatzendugu,eta
gaitasunekezgaituztehobeakedo
boteretsuagoakegiten,elkarlanaeta
lagunurkoarekikoerrespetuaizango
diraetorkizunoparoaeskainiko
dizkigutenak.Horregatik,LaSalle
Zumarragakoateakirekitaizango
dituztebeti,etajadajasoduguberaien
gonbiteabereneraikinaezagutzera
joateko.Zalantzarikezizanbertan
izangogaituztela!!!
Milaeskerbenetan!

Bideoa

12
16

Sallechefikasketentestuinguru
berrienbarneandagoen
proiektuada.Bertan,bost
egunetanzeharLH5.mailakoek
pintxoosasungarriakprestatzen
ikastendute.Egunhorietan,
dietaosasungarrietaorekatueiburuz
lanean,errezetaliburuxkakprestatzen
eta,onena,astebukaeranegiten
dituztenpintxoakjatendituzte!!

15

Dastamenazaporeak
ezberdintzekoguztiondugun
ahalmenada.Txikiakgarenean
gurezentzuguztiakgaratzen
diraetahorieilaguntzeko,2urteko
gelanzaporeaklantzenibilidiraaskari
txikibatean.Gauzakdastatzenzelako
ondopasatudutenguretxikiek!

Bideoa

Bideoa

12
15
8

LaSalleZumarragako
txikienetarikoenbarreak
entzutea,pixkabatibilieta
disfrutatzeaikusteaguztion
egunerokoapoztendu.Gure
andereñoeneskugoxoenbidez
munduadeskubritzendoaz,gauza
edomaterialezberdinerabiliz,egun
honetankomunekopaperekingora
etabeheraegonziren.

Bideoa

Olatuhandia,LH4.mailakoek
egindakoITB(ikasketatestuinguruberrian)esperientziada,
asteosoantutoreaberegelan
egonda,baigoizezbaiarratsaldez,denboraosoanproiektuaren
ekintzadesberdinakegiten:ipuinaren
irakurketaetaberelaburpena,Koinoboriarrainareneskulana,GoogleMapsarenerabilera,Japoniakotxokoagelan
sortu,etaproiektudibertigarrihonen
amaierakoekintzaburutzendute
Koinoborifesta:japoniarumeeneguna
ospatu,alegia.HARAetaSORMENsaio
banaereegitekotarteizandute.
Lanhonenhelburua,zibilizaziobatbere
kulturaetaohiturekineradibertigarri
bateanezagutzeandatza,kasuhonetan,Japonia.Asiakoherrialdehaudeskubritu,pentsamenduaharabidaiatuz,
hangojendea,ohiturak,janariaketa
marrazkiabizidunakezagutuz.

12
16

6.mailakoikasleekaisialdiaren
ohituretanberpentsatzenegon
dira.Jolastokiaberritzeaardatz,
taldekaegondirahausnartzen.
Konturatudira,lehiatiketa
haserrealdietatikurruntzeko
aukerabadagoelaikasidute.
LaSallenlantzenduguntestuinguru
berrietanoinarritutakoproiektuadugu
hau,ikasleakautonomiarantz
bultzatzenduena.

15

HEISPILUEKINJOLASTEN
Zeinendibertigarriadentxikiek
haienerreflexuaispiluetan
ikustendutenean!Goraeta
beherajolastenibilidiraklaseko
inguruandaudengauzaguztiak
berbegiztatzen.

Bideoa
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23

Lehenhezkuntzakotxikienak,
hauda,1.mailakoikasleak
Zumarragakoliburutegirajoan
dira,ipuinkontalariabertan
zegoelako.3ipuinkontatudizkioteeta
osogusturaegondiraumeak.Ipuinak
entzuteakumeenimaginaeta
sormenalantzealortzendu,
pentsamenduenbidaiaamaitezinak!

23

PausozpausoLaSalle
Zumarragakohaurtzaindegian
guretxikiakikastenetaikertzen
dute,haientzategunbakoitza
abenturaberribatda.Hemenhaien
hankaetaoinatxoekin
esperimentatzenibiliziren..

Bideoa

20
26

Lehenengomailakoikasleek
naturaetaanimaliekinlotutako
proiektuaaurreraeramandute
"Balearenbila"izenpean.Lan
kooperatibohauburutzekogure
neska-mutilekbostsaioerabili
dituzteetahonenhelburuaikasleek
animaliamotaklantzeazen,
ugaztunak,hegaztiak,narrastiak,
arrainaketaanfibioak.
Bideobatzukikusi,orma-irudiaksortu,
balearenbertsoarenletraikasi,
txapelakeginetabertsoakabestu
dituzte.

10 · Gureeskola.com

23

Egunhotzaketaeuritsuak
ditugulagun,etahorriaurre
egitekobaaldagomunduan
gaztainerreakjateabaino
hobeagorik?Guretxikitxu,andereño,
gurasoetalaguntzaileakbatdatoz!!

Bideoa

23

Kolorekolorezeinendotore!
Gorriarenfestanguretxikitxoak
deabrutxobilakatudira.

Gureeskola.com
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Gureadenetamaitedugun
hizkuntzabatzaintzearen
adibiderikonenaerabiltzeada,
ahoakeuskarazbizietabelarriek
prestentzutendutenean,gure
euskarakpozikdisdiratzendu.
Euskararenegunarenharira,LaSalle
Zumarragaosoamobilizatuda
hizkuntzarekikogurekonpromisoa
aditzeraematekofestapoliteta
hunkigarrihonekin.

12 · Gureeskola.com

Haureskolatikbigarrenhezkuntzara,
lehenhezkuntzatikpasatzen,gure
artistekdantzapraktikatu,bertsoa
sortuetamusikatu,ponpoiakegineta
gurehizkuntzariburuzkogogoetak
egindituzte,energiaetagogoguztiak
euskarareneguneanjarriz.Denadela,
euskararenegunaurtekoegun
guztietandelaetaizanbehardelaoso
argiizanda,laneandihardugu.
LaSalleeuskaraz!

5

Haureskolanudazkenariohore
festabategindiote.Hostoekin
zuhaitzadekoratugoxogoxo.

Bideoa

Gureeskola.com
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Berriak

Berriak
Energia era
eraginkorrean
kudeatzeko
proiektu
berria
Gure ikastetxean

IZARTXO-LHko
taldeen topaketa
Andoainen

Musika eskolarekin
akordioa
Ikasturtehonetatikaurrera,SecundinoEsnaola
musikaeskolakodantzaetakoroklaseakgure
eskolakoinstalazioetangauzatukodira.Orainarte
ekintzahauekGainzurieskolapublikoanegiten
zen.
LaSalletikgarrantziaematendiogueskolaz
kanpokoekintzakguztiokdisfrutatuahalizateari
etahoriizanda,hainzuzenere,ikastetxeak
bultzatunahiizanduenjarreragureinstalazioak
musikaeskolaridoakoeranuzten.
2019kourtarriletikaurrera,dantzaetakoroko
eskolakikastetxeakatontzenaridabalio-anitzeko
gelanegingodira.
Aberasgarriadenakordiohonekinbatera,La
SalleLegazpikaditzeraemannahidubere
konpromesuaZumarragaetaUrretxukobeste
erakundeekin,etahaiekinsuertadaitezkeen
sinergienpartaideaktibo.

14 · Gureeskola.com

Ikasturteberriarihasieraemandiogubaina
aisialdikotaldeeiere,haienarteanIzartxoaisialdi
taldeena.Urriaren6an,larunbatarekin,LaSalle
Gipuzkoakoikastetxeak,hauda,Donostia,
Andoain,Eibar,Beasain,Zarautz,Irunetagugeu,
Zumarraga,Andoainenbilduginen,500pertsona
ingurukotopaketan.
Ekintzahaubiurtetanbehinegitendaetabeti
lortzenduenarrakastanabarmenada.
Garrantzitsuada,urteanzehar,aisialdikoekintza
guztiakburutzendituztenpertsonekhurbildu,
motibatuetaelkarezagutzeko.Aurreikuspen
guztiekdiote2020.urtekoagureanizangodela,
Zumarragan.
Neska-mutiletalaguntzailedenak,hasierako
agurraeginostean,zuzeneangazteentzako
ekintzekinhasiziren,gynkanak,apar-festa,
eskulantailerrak,puzgarriaketajolasezberdinak
eginzituzten.Bazkaltzekotarteaereizanzuten.
Arratsaldeandantzaetakantentarteairitsizen,
dantzaoke-berbenariesker.Bertanhaurrekbikain
dantzatuetaabestuzuten.
Seiakiristerakoangauzakbilduetatalde
bakoitzabereherrirajoatekotarteiritsizen,denak
sentsaziopolitekinetaIzartxokoekintzaberriak
azkaregitekogogoekinere.

energia aurrezteko
kudeaketa prozesuan
lagunduko duen egitasmoa.

Ikasturte berria,
jantoki berria
LaSalleZumarragakoikastetxeabetizerbitzu
hobeagoakeskaintzekolaneanarida,etahain
zuzenere,horiizandagureazkenekoerronka,
jangelarenberrikuntza.Tokizaldatudugueta
2018-2019.ikasturteberrihonenlehenengo
egunetikDBHbigarrenziklokoeraikinarenazken
solairuanizangodiraguremenuenpartekatzea.
Zonaldehonekargitasunetatokigehiago
dauka,gauregun80pertsonabazkaltzekoaukera
baitu.Familienerosotasuneanpentsatzen,
uztaileanhasizirenbertakoberritzelanaketa
ikasturteberriarenhasierarekinbat,amaitu,
klaseetakolehenengoegunetikateirekiaketa
zerbitzunormalizatuaeskainiahalizateko.
Oraingelazabalagobateanbazkaltzendute
zuenseme-alabeketamugikortasunarazoak
dituztenikasleetalangileakere,arazorikgabe
igotzenbaitirajangelara,bertanigogailua
dagoelako.
Oneginguztiei!

UGGASAkbideratutako(UHINerakundeak
aholkularitzapean)proiektuhonenhelburuak,
gureeskolakoinstalakuntzenerabileraegokia
egiteaetaenergiarenerabilerazentzuduna
bideratzeadira.
Ingurukoesperientzietanoinarrituz,
prozesuarenamaierankontsumoa%8aaurreztera
iritsgaitezke,etaproiektuakproposatzen
duenarenarabera,"aurreztutakoaren%50arekin,
ingurumenarenaldekoekintzarenbatbultzatzea".
Adibidez,guregastua30.000€koabada,
prozesuanzehar%8aaurreztukobagenu(2.000€
inguru),diruhorren%50a(1.000€),eskola
komunitateakproposatutakoekintzabaterako
bideratzea.
Prozesuanzeharjarraitukoditugunurratsen
berriemangodizuegu.
Gureeskolakjadaemandulehenurratsa:
ENERGIA-TALDEAosatzea.Taldehonetan,
ikasleak,irakasleaketaez-irakasleakelkarlanean
aritukodira.Halaere,helburuaezdaEnergiataldearenlanesklusiboaizatea,baiziketa,eskola
komunitatearenpartehartzeaetasentsibilizazioa
bultzatzea.
OhiturakaldatuetajarriON!!!!
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Elkarrizketa

Bizitza
oso baten
bokazioa
Iosu Sarasola eta
Amparo Diego
Hainbeste urte neska-mutilak hezten jardun
ondoren, La Salle Zumarragarentzat 2019
gogoan izateko data bat da. Izan ere, 300.
urtemugako ospakizunak Zumarraga eta
Urretxuko umeentzat bezain garrantzitsua den
beste data batekin batera baidator. Iosu
Sarasola eta Amparo Diego irakasleen jubilazio
garaia heldu da eta elkarrizketa atsegin honen
bitartez bi irakasle hauen lanari omenaldi bat
egin nahi diegu, hain atsegina den lanbide
honen alderdi maitagarriena agerian utziz.
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Elkarrizketa

E

gun on eta zorionak bioi. Esaidazue,
betidanik jakin izan zenuten zuen bizitza
hezitzaile bezala pasa nahi zenutela?
Iosu: Bai,betidanik,bokazionalada.Bainahori
sentitueginbeharduzu,irakaskuntzaaisialdia
bezalasentitzenezbaldinbaduzu…
Amparo: Bai,nikerebai,Iosurenantza,erabat
bokazionalada.

Pasioz egiten dena antzematen da eta horrela,
hiru hamarkada hezkuntzan pasatu zaizkizue.
Orain, zuen ibilbidearen azken urtea izanda, zein
motatako sentsazioekin egiten diozue aurre?
Amparo: Iosurenantzaerabakidutjarraian
bukatzea.Egongogara,behintzatni,AsteSantura
arte.Etazeinsentsazioarekin?Niindartsunago.
Indartsubainasorpresabatekin,ikastetxe
honetanbetiegonnaizhirugarrenetalaugarren
mailanetaerabatmenperatzenditut,baina
aurtenproposatuzidatenlehenengomailara
pasatzea,erronkaberria.
Iosu: Nikzorionezhezkuntzaaskomaite
dut,orduanezdaukatinolakoarazorik
geratzenzaidandenaelkartzeko.Horregatik
eskatuduttutoreizatea,gaiguztiakematea.
Adibidez,HIPIereematendut,etorkinekin
euskaralantzeada.Azkenean,harremanak
landuegitendituzu.Etaorain,nolamentalki
osoondonagoenezdaukatinolakoarazorik,
etahorrelaerabakidut.Etorkizuna,ba…
beno,haubukatukoda,etazorionezere,ez
guretzakobakarrik,pertsonaberriakeresartu
behardirelako.Gureatzetikjendeberria
sartueginbeharda,besteindarbatzuekin,
haiekerelaneginbeharduteetagujoaten
ezbaldinbagara…
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Faltan botako duzue?
Iosu: Nikmartxoanbukatuetaagianhurrengo
ikasturteanboluntariotzaegingodutberriro
eskolahonetan,ezdakitzertan…laguntzagelako
etorkineilagundu,edozeingauzaegiten!Nahiago
duthorrelainbertituniredenbora,denborapasa
etahorrelakogauzakbaino.
Amparo: Egiaesangodizut:faltanbotakoditut
umeak.Ezdutesatenezdudalajubilatunahi.Oso
gusturajubilatukonaizzereneta20urterekinhasi
nintzenklaseakemateanetaorain61urterekin
indartsunago,baina...Osoerosoadabizitzea
erlojurikgabe.Osogoiztiarranaizeta
mendizalea,bainahorrekineznaizbetetzen,ni
osourdurianaizetaenergiahoribotabehardut.
Zerbaitaurkitubehardut…Felixanaiarekinedo
nireanaiarekin,bera“ProyectoHombre”-ndago.
Zerbaitegingodutziur.

Eta oroituko al zinatekete hainbeste urteren
buruan nola izan zen hasierako ikasturte hori?
Amparo: Hasiginenean?Ilusiozbeterik.Niere,
Iosukesanduenmoduan,bokazioagatiknago
hezkuntzan.Orainemozionatuegingonaiz…
Iosu: Nikikusidudandiferentziaizanda
adibidez:orainbesteheldutasunbatdaukagula
gauzakprestatzeko,besteesperientzibat.
Gogoratzendut,hasierakourtehorietan
prestatutaneramalabakarrikhurrengoegunean
eskolanemanbeharnuensaioa.Banekizkien
zeintzukzirenliburuarenerantzunguztiak,saioa
menperatutaneukan.Orain,ikustendutasko
lagundudutelateknologiaberrieketaeskolak
nolakoakdiren.Lehen,Anaibatekzeukan
zuzendaritzarenarduraosoa,gauregunordea,
kudeaketapartekatubateangaude,izugarrizko
aldaketaizanzen.Arduradunezberdinakdaude

etaprozesukadagoantolatuta,lanegitekoera
ezberdina.
Beti egin duzue lan La Salle Zumarragan?
Iosu: Ez,EibarkoLaSallenibilianaiz.Hanegon
nintzenseibaturte.Nireikasketakbukatubezain
prontohortikdeituzidatenetabertanosoondo
egonnintzen.Gerohannengoela,sortuzen
ikastetxehonetanlanegitekoaukeraetahona
etorrinintzen.Momentuhorretan,ikastetxehau
LanbideHeziketaetaOHO-koazen.Osotara32
baturteeginditut.
Amparo: NiUrretxutiknator,bertanzegoen
“LabeagakoMojaEskola”,karitatearenAhizpak.
ZoragarriakzirenetaLaSallekesatenzuenaren
ildoberetikzihoazten,behartsueilagundu.Gure
eskolaraAsturiasekomineroenalabaketortzen
zirengaraibatean,logelakzeudenetadena.
Orduan,bertanhemeretziurteegonnintzen.
Pentsaezazugaraihorietan,justukarrera
bukatuetalanazegoenlekuoro.Gero
zonaldekohiruikastetxekbateginzuteneta
honaetorrinintzen.
Zelako oparia! Ikasketak bukatu
eta… lana!
Amparo: Bai,magisteritzaikasieta
zuzenean.Ikaslebatzukbanituen...ahizpak
ginelaematenzuen!20urterekin,berriberria,
kontratatuzidatenuztaileantituluabukatu
nueneanetazuzeneanhasinintzen.
Ikastetxeazoragarriazen…jendegutxirekin,
hasieranbakarrikneskak,gerojada,nola
matrikulajaistenhasizenmutilakonartu
genituenetaLaSallennagohiruikastetxe
horiekelkartuzirenetik..
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Elkarrizketa
Adin ezberdinetako ikasleekin egon ostean,
klaseak ematerako garaian, zein adin tarterekin
geldituko zinatekete eta zergatik?
Iosu: Berdinzait,ondomoldatzennaiz
edozeinadinarekin.Harremanetarakoezdaukat
inolakoarazorik.Egonnaitekelehenhezkuntzan
edoDBHbateanetaadibidez,orainematendut
DBHlehenengoetabigarrenmailan,txikitxoak
dira,laugarrenmailanereetamoldatuegitennaiz
berehalaezdaukatinolakoarazorik.
Amparo: Niretzakoaskozerrazagoazennire
azkenurteahirugarrenmailanbukatzea,
menperatzendudalako,egonnaiz22urtehor!
Bainazoragarrinagolehenengoziklokoko
lankideekin:Marivi,PilietaMiriam,nirekinegon
zelapraktikakegitenetanireikasleaizanzen.
Bikainadira,batekkopiarenbategitenbadu,
denontzakoegitendu.
Eta zu Iosu, klaseak emateaz aparte
zuzendaritza lanean ere aritu zara, ezta?
Iosu: Bai,seiurteikasketa-burubezalaeta
gerozazpiurtezuzendari.Biplanestrategiko.13
urtezkudeaketan.Zuzendaribainolehen,
bigarrenhezkuntzakoikasketa-buruaizannintzen
etagainera,eskolenunizegoenmomentuan.
HemengeratuzirenLaSallekoAnaia,zuzendari
bezalaetagerosartuginenberezuzendaritza
taldean.Pixkabatorganigramaaldatuzen,begira,
lehenzuzendaribatekdenaegitenzuen,bainaLa
Sallehasizenesanezzuzendaritzalanakbideratu
beharzirelataldeka,beraz,zuzendaritzataldea
sortuzen,zuzendariaAnaibatetani,ikasketaburu.Etanirezuzendaritzagaraianizanzirenbi
planestrategiko.Batlauurtetakoaetabigarrena
lauurtetakoa.Zazpiurtezuzendari.Etaorain
irakasle.Geronikerabakinuen,jadabukatuko
nuelanirezuzendaritzagaraiaetanahinuela
irakasleizaterapasa,tutoretzarekinetaguzti.
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Zer duzu nahiago, irakasle edo zuzendari
izatea?
Iosu: Ezbaina…Galderaizandaiteke:Iosu
bainanolaanimatzenzarazuzendariizatera?Esa
eslapreguntadelmillón.Horipertsonaaskorekin
hitzegindut,ustebaitutezuzendariaeskolako
agintarigorenadela,bainagauzaezdoabide
horretatik...Zukzureburuaikustenduzu
horrelakoardurakaurreraeramanahalizateko,
prestbazaudelaguntzekoetaLaSallekikusten
baldinbadupertsonahoriegondaitekeela
ikasketa-burubezala…baaurrera.
Ikastetxe honen parte aktibo izan zaretela argi
dago, baina ez bakarrik ikastetxearena,
Zumarraga eta Urretxu herriena ere. Nola bizi
duzue gure bizitokiaren hezkuntzaren parte
ezinbestekoa izatea?
Amparo: Horidaniretzatonena,osopozik
nago.Niriaskogustatzenzaitherrianegoteaeta
herrianirakasleaizatea.Adibidez,pasadenkurtso
bukaerankafetegibateannengoennirelaguna
batenzainetaUGLEnbatxilerraegindakonire
ikaslea,AinhoaGordo,nireganaetorrizen,
batxilerraamaituberriosonotaonekin,eta
“andereñoAmparo!”,nirekineserizenetaesan
zidan:”Amparobadakizu,jabukatuduteta
DietetikaetaNutrizioaeginbehardutBilbon”.
Agurtzenzaituzte.Normalenagehienakagurtzea
da,batikbatgurasoakdiraagurtzenzaituztena
“Zermoduzzaude?,zermoduzdoakizue?Jada
jubilatua?”edoholakoakgaldetzendidate.Hori
ereosogarrantzitsuada.Ikasleohibaterizaina
dela,bestebatkiroldendabatean...“Begira
Amparo,nireandereñoaizanzinenetaorainnire
alabarenaizangozara”esatendidateneanereoso
pozikjartzennaiz.
Iosu: Nirekasuadiferenteada.Beasainenbizi
naizetaorduanerosketakegiterajoaten
naizenean,Amparorigertatzenzaionaezdut
bizitzen,ezdirahanegoten.Gukdaukagun

suertea,gurelanbideapertsonarekinlotuta
dagoelada,etaorduan,biondoriojaso
ditzakezu:kasurikezegitea,edoguztiz
kontrakoa.Etanikorainartezorteaizandut,
hurbiltzendira.Ziuraski,horijasotzenari
banaiz,baesannahiduzerbaittransmititu
dudala.Horrelada.Orduan,zorionezbaibizi
izandituthorrelakoak,gustatuegitenzait
hezitzaileizateaetaerakustea.
Amparo: Horiosopolitada,askogustatzen
zait.
Iosu: Etanoski,horregatikizugarrizkozortea
daukagu.Adinezberdinetakopertsonak
gureganatzeaetagutazoroitzea…ostra!
“Gogoratzennaizirakastenzenidanaz”entzutea
osopolitada!Gurasoekesandidatenoizbait
“aditzetazgogoratzennaiz,emanzenizkidan
eskemakgordetaditut”.
Amparo: Gauregungurasobatzukditugu,
adibidebatipinikodizuet,nireikasleaizanzena,
kaleantopoegingenuenaurrekoeguneaneta
esanzidan“Amparo,badakitjubilatukozarela
bainabadakizunonnagoenetabeharbaduzue
edozeingauzaekartzea,deituetalisto,behar
duzuena”.Horrelakodetaileak...Edobestebat,
arotzadena,“nahibaduzuenikegitendizuet”
esanditbehinbainogehiagotan.Holako
erlazioakditugu.
Iosu: Horrelakokulturadaukatebarneratura,
konpromisoa…Osoondodago.
Ziurrenik zuen lan ibilbide aberasgarri eta luze
honetan zehar, hamaika pasadizo bizi izan
dituzuela, baten bat bururatzen al zaizu
elkarrizketari amaiera emateko?
Iosu: Babegira…oroitzennaiz,lanbide
heziketakoazterketabateannengoela,eta
gainerabigelazirelaatebatekinseparatuta.
Orduan,ateerdianjarritanengoenbaina,nola
kontrolatzenduzudena?Baosozaila…bainabat
batean,nikezerkonkretuikusibarikbotanuen

“eh!Fulanito!emaidazutxuleta”etatrikitriki
protestatugabe,emanzidangizajoa.Bitxikeriak.
Amparo: Basorpresapolitak…Adibidez,lehen
hezkuntzanosopolitadajaunartzeaegiten
duteneanbatbateanetortzendelakonorbaitzure
etxeratartabatekinedotaxanpainbotilabatekin.
Holakoak,igualgeroetagutxiagoegitendira,
bainanikizanditut.Amabezalaegitennuen,nire
semeekesanzidateneraarte“ama,jadaezdugu
egingo,bestelaesangodigutepelotabatzuk
garela”etaegiteariutzinion.Bainabestela,tira,
betizerbaitekartzendute.Holakoakegiten
dutenean,iruditzenzaitfamiliahorretanpozik
daudela.
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Gure txokoa

Gutxiagorekin
bizi
Anai Mikel Arbizu

Protestakdantzuzkit:“Lanikgabenago
eta!”,“Eznaizhilarenbukaerarairisten”,
“Nirepentsioaka…hutsada”,“Kalean
eskeanibiltzeabesterikezzaitfalta”.
Barka.Ezzennireasmoabehar
handienadutenakofenditzea.
Alderantziz.Bizitza“normala”edo“ona”
daramateneiburuzarinintzen,hauek
erritmoajaitsidezaketeetabesteei
laguntzaeskaini.Nineunauzuezerrenda
horretan.
Gauregungoegoerasozialeta
ekonomikoarenaurrean(zeresanikez
egoerapolitikoariburuz),ezdakiguzer

egin,ezzerpentsa;zoramenakerasoegindigu.
Etakontuaezdaalzhéimer delakoadaukagula,
baizikgaiaosokonplexuadela,osozaila.
Behintzat,oraindikindarrakdituztenek
gogoetatuetaekindezakete.Lasai,zuhurtziazeta
eskuzabaltasunez.“Pentsamendugaiztoak”
polizia-eleberrikojokalaribatekdiosku“Printzipio
gutxi,bainamalguak”(J.M.Llorca);eskutadaideiaon,garaiarekinbatdatozenak.
Goazenoinarrizkora.Baaldadenentzat
jatekorikmunduhonetan?Ezgaraarigobernuez,
ezONGz;besteeiardurabotatzeaizangozen.
Potentziahandiekpentsalezaketeezen,“azken
zuhaitzamoztuetagero,edo,azkenibaiapozoitu
ondoren,diruaezdelajatenaurkitukozuten”
(P.Rabhi).Utzdezaguhauadituentzat.Begira
diezaiogungertukojendeari,auzokoari.
Esatebaterako,albisteetaerreportaietan
entzutendaherriaberatsetankonpainiaanimaliakzaintzekoerabiltzendendirua,
dezentehandiagoadelaherri
azpigaratuenaurrekontunazionala
baino;edoartistenetakirolarien
soldatakeskandalagarriakdirela.
Ezurrutirajoan;ikasturtearen
hasieran,ikasgeletanhauxeesaten
da:Zermoduzoporrak?Erantzunak
askotarikoakizatendira:“Ibizan
hilabeteaemandut”,“Disneylandian
bikainpasatugenuen”,“NireaitonamonekinSorianizannaiz”…
Halakobatean,partehartzenez
zuenikaslebatigaldetunion:Eta
zunonizanzara?Erantzunaoso
motzaizanzen:“Hementxe,
herrian”.Ezdutgehiagotan
ukitukogaia,hitzematendut.
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Ezindutaspaldikopasadizoaahaztu:
Barkisimetokofamiliabatbisitatzerajoannintzen,
osolarribizizenbereetxaldetxikian.Andereari,
ezdakitzenbatseme-alabekzeuzkaninguruan,
poltsabatemannionbananaetaogitxikizbetea.
Eskasairudituzitzaidaneta,poltsikotikbilletebat
ateranuen,bostbolivarziren(eurobatgutxi
gorabehera);orainxentimoakizangoziren.
Erantzunahonakohauizanzen:“Anaia,honekin
asteosoanjatekodaukagu.Eskerrak”.Hitzgabe
gelditunintzen.
DavidThoreauk,Waldengo mendietanurte
batzukemanetagero,zerakomentatzenzuen
“zeinprobetxugarriadenhalakoesperientzia
primitiboabizitzea”,basatiaetaxumea,
“pertsonarenbenetakobeharrakzeindiren
ikasteko”.Etahaudenentzatda,gazteeta
helduentzat.
Badugubesteesaldibatosoentzunaeta
ospetsua:“Nolakoplanetautzikodiegugure
seme-alabei?”Bainabestelaereesandaiteke
esaldia:“Nolakoseme-alabakutzikodizkiegu?”.
Zineanezagutugenuenjokalarihark,erretako
kortxozbibotepintatuaetazigarropurua
erabiltzenzuenak(GrouchoMarx),umorejeniala
zeukan.Halakobateanesanzuen:“Gauzaasko
daudediruabainogarrantzitsuagoak.Baina
hainbestekostatzendira…!”.Etapartekatzen
baduzu,zeresanikez.
Duelamendeasko,MichelMontaignekhau
idatzizuenbereSaiakera haietakobatean:
“Hitzarenerdiamintzatzendenarenada;beste
erdiaentzutenduenarena”.Hauxeduzuenire
gogoeta.Orainzuretxandada,niretestua
irakurtzekopazientziaizanbaduzu.
EguberriZoriontsuak!
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Erreportaia

300 urte,
hamaika
bihotz
Gaur atzo bezala, salletar eskolek San
Juan Bautista De La Sallek 1680. urtean
hasitako hezkuntza proiektu horrekin
jarraitzen dute. La Sallek bere bizitza
eman zuen, esfortzu eta lan handia egin
zuen eta ildo beretik jarraitzea da gure
helburua.
Bideo
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Erreportaia
Aurtengo lema “Bihotz bat, konpromezu bat,
bizitza bat”:
• Bihotzak gogorarazten digu hezitzaile bezala
neska-mutilen bihotzak mugitzeko ardura
dugula.
• Gugan konfidatu duten behartsu, gazte eta
helduei giza hezkuntza erlijiosoa erakusteko
konpromezuarekin jarraitu behar dugu,
burutzen ditugun gauza guztietan hezitzaile
eta eredu onak izanik.
• La Sallek egindako ibilbidearen
etorkizunarekin jarraitzeko esperantza
mantentzea, nork bere bizitza Jainkoari eta
behartsuei entregatu zien.

300 urte hezitzen

L

aSalleproiektuarenhanditasunazuhaitz
sendobatemanduenhaziarekin
parekatuliteke,hostoiraunkorrekozuhaitza,
adartzatsalletarelkartearenzatidesberdinak
dituena.
SalletarInstitutumailan,enborraARLEP
Barrutiarensinboloalitzateke,guztiaeusten
duenaetabertatikbizitzagehiagosortzen
dena;sektoreakadarrakdira,bertatikgeurea
bezalakoikastetxeakkimatzendira.Hosto
hauekezdirainoizerortzeneta,batzuetan,lore
etafruituekinbaterabizidira.Loreetafruitu
hauekfamiliahandihonetakokideengan
pentsaraztendigute:ikasleak,anaiak,
hezitzaileak,familiak,ikasleohiak,langileaketa
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animatzaileak.Pertsonahauek,loreeketa
haziekbezala,bizitzaetakoloreaematendiote
eskolaridedikazioetamaitasunosozegunero
egitendutenlanarenbitartez.
Osogutxitanaurkidezakeguisolatuta
dagoenzuhaitzbat,bestezuhaitzekinbatera
basoetanbizibaitira.Gurezuhaitzakluzaroan
iraundu,hirumendejadanik.LaSallek
ereindakohazihorizerbaithandia,osohandia,
bihurtzealortudu,etaguharrosenti
gaitezkeenhorrenzatiaktiboagara.
Zumarragakoikastetxetikelkartehauosatzen
dugunokhirugarrenmendeurrenhauere
ospatunahidugubizitzaetaitxaropenez
betetakomomentubatbezala.

SanJuanBautistadeLaSallekheziketa
mailariburuzzuenkezkaetabehartsuei
laguntzekogogobizia1680inguruanhasizen
etaordutikezdagelditu1719anhilbazenere.
Geroetabiziagodiharduteanaiek,irakasleek
etapedagogoekegitendutenlannekaezinari
esker.LaSallekbidehoniekinzionoraindela
300urte.Hasieranetxebatalokatuzuen
behartsuentzatdoakoeskolabatsortzeko
asmozeta,urtebatzukgeroago,bereobra
zabalduzuenPariseskolazjosiz.Berelanak
bizirikdihardu,gauregunerartehanditzenjoan
da.Berebizitzaetahezkuntzafilosofiamugetaz
harantzagojoanzireneta,ondorioz,salletar
kulturaanizdunfamiliabatsortuzen,
izendatzailekomunbatduena:hezitzeko
konpromisoa.Bidaiaberritzaileetainspiratzaile
honetanLaSalleikastetxeguztiekezinbesteko
lanagauzatzendute:umeen,nerabeeneta
helduenlagundirabidean,etorkizuna
sumatzenlaguntzendiete,zeruetalurraren
artekomuga.

Aurtengo kartelaren esanahia “Denok La Salle
gara” da. Eskuinaldean sortzailearen aurpegia
marraztuta dago, bere pertsona, testigantza eta
lehenaldia irudikatuz. San Juan Bautista De La
Sallek esker oneko begirada dauka bere
proiektua nola hazi den ikusiz. Ezkerraldean,
bere aurpegitik aterako balira bezala, gaur egun
bere ibilbidea jarraitzen dugunon irudia:
irakasten duen irakaslea, mundu deskubritzen
duen ikaslea, hezkuntza proiektuan
ezinbestekoak diren familiak, aisialdiko
ekintzetan parte hartzen duten gazteak, musika,
artea, natura, proiektu berritzaileak...
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Erreportaia
300urtetanzeharhistorianolaegindenoso
azkaresatenda;hezitzailekristauenzaindaria
izateaosoazkaresatenda.Halaere,LaSallek
utzitakoondareaezindaorribakarbatean
idatzi,eztalaburtuerezeinurrutiiritsiden
lanari,dedikazioarietafamiliahandihau
osatzendugunguztionlanari,dedikazioarieta
egunerohobetzekodaukagungogoariesker.
Milakapertsonenbizitzanezinbestekoaizanda
etaizatenjarraitzendu.Milioikapertsonen
bizitzan.
Salletarpentsamenduaintzindariaetaobra
osoazkarzabalduziren.100batanaiekbeharra
ikusizutenetaeskolaksortzeariekinzioten.
Gauregun4.000anaiadaude.Laguntzeko

La Sallek gaurkotasunean ezagutzen
dugun bigarren hezkuntzaren haziak
landatu zituen.
Hauek izan ziren bere ekarpenak:
1. Ikasleak mailakatzea
2. Klaseetarako ordutegi zehatza ezatzea
3. Herri-hizkuntzan irakastea (ez latinez)
4. Lehenengo zentzategiak sortzea
5. Irakasleei bideratutako ezagutzen diren
lehenengo eskolak sortzea
6. Teologiaren hezkuntza zabaltzea

DATUAK
• La Salleko 1021 eskola 5 kontinenteetan
banaturiko 82 herrialdetan presente
daude
• 22 Afrikan, 22 Amerikan, 16 Asian, 18
Europan eta 3 Ozeanian
• 4000 Anaia inguru daude, 75000
irakasle eta milioi bat ikasle
• “Haur onak egiteko bide onena hauek
zoriontsu egitea da”, Oscar Wilde
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beharhorihaztenaridagauregunere,gure
ikasleakhaztenikustenditugunbezala,1000
eskolaetamilioibatikasledauzkagularik.
Salletarhezitzaileekhezkuntzaetapaguztietan
Fundatzailearenkarismabizirikmantentzea
lortzendute.
AnaiakZumarragaraoraindela104heldu
ziren.Hasierabatetiksaiatuzirengarai
bakoitzeansuertatzenzirenbehar
desberdinetaraegokitzenzirenhezkuntza
formadesberdinakgaratzen.Bestalde,salletar
eskolaklortuzuenberekalitatezko
formakuntzarenmarkapertsonalaezartzea,non
pertsonarendimentsiopertsonalajakintzaeta
ezagutzajabetzarigailentzenzaion.Garai
honetanhelburunagusiainklusibitatean,
errespetuanetatraszendentzianhezteada.
300urtetazhitzegiteafideltasunazhitzegitea
da,bideanoztopoaktopatuarren,bere
espirituarileialmantendudena.Gureelkarteak,
bizitzaestilohonekinkonprometitua,bizirik
mantentzealortudumunduosoanzehar.
Konpromisohausalletarespirituarenislada,
behardenlekuraheltzekoprestdagoena.
Besteekikodedikazioka,bizitzaestilobezala,
nagusidenindibidualtasunagailentzen
laguntzendigu,horrelatraszendentzialortuz.

“Bihotzera heldu”
Pertsonenbihotzetaraheltzenlortzeadoaia
etaarteadaaldibereran,LaSallerenondareada
etaezinduguahaztu.Ezdamaitasunabstraktu
bat,hitzen,keinuen,jarrerenetaekintzenbidez
adieraztendenkonpromisozehatzbatbaizik.
Gureaurretikzeudenekerakustendiguteez
dagoelaaurreraeramandaitekeenproiekturik
pertsonakonprometituezosatutakoelkarterik
gabe.

Ikasleakjaso,arretazentzun,beraien
esfortzuabalioetsi,beraienhazkuntza
prozesuasustatuetabihotzeman,baita
beraienbideaegitekobaliabideakeman,hori
dabihotzeraheltzea.Etaprestalgaudehori
egiteko?Erantzunaargidago:bai.
LaSalleosatzendugunguztiokoinarrizko
ezaugarribatdaukaguamankomunean:
jakintzabeharduteneneskuetanjartzea.
Salletarkarismapartekatzeabizitzaulertzeko
erabatda,izatekoetaaritzekoerabat.Anai
ÁlvaroRodríguezek,exSuperiorGeneraldel
InstitutodelosHermanosdelasEscuelas
Cristianas,horrelaazaltzenduurtemuga
honenospakizunarenaurrean:“ezgara
zentratubeharnorgarenjakiten,norentzako
garenjakitenbaizik”.Guztioktaldebatenkide
izateanahidugu,horreklaguntzengaitu
babestuak,maitatuaketabaloratuaksentitzen.
Ospaditzagun300urtehauek,baita
hurrengoakere.

IKASLEENTZAKO HELBURUAK
1. La Salle familia handi baten parte aktibo
sentitu, eskola bat baino haratago doana.
2. San Juan Bautista De La Sallek eraman
zuen bizitza xumearen berri izan eta 300
urte hauetan egindako lorpenak ezagutu.
3. La Salle ikasi, hazi, besteak lagundu eta
ekintzetan konprometitu naitekeen
eremutzat hartu.

HEZITZAILEENTZAKO HELBURUAK
1. La Salleren parte sentitu, parte hartzen
dudan komunitatearen partehartzaile bai
Sektore, Distrito eta mundu osoko
familia handi honen kide
2. La Salleren bizitzaren zenbait momentu
indarberritu gure ibilbidea argitzeko eta
300 urte hauetan zehar ekintza
esanguratsuak ezagutu eta aditzera
eman
3. Egunerokotasunean lan egiten dugu
lasalletarren misioaren kide aktibo eta
sortzaile izan
4. Gure alde hezitzaile lasalletar
bokazionala sakondu
5. Konziente eta naturalki bizi La
Salleko hezkuntza proiektua, bere
ezaugarri eta bereizgarritasunekin

FAMILIENTZAKO HELBURUAK
1. La Salle familia handi baten parte
aktibo sentitu, eskola bat baino
haratago doana.
2. San Juan Bautista De La Sallek
sortutako hezkuntza proiektuari berri
izan eta 300 urte hauetan egindako
lorpenak ezagutu
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Irakasleen txokoa

Irakasleen
txokoa
Hona hemen gure irakasleek gure
ikasle eta gurasoei ikasgaiz ikasgai
gomendatzen dieten materiala.
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Haur Hezkuntza
Abesti bat dantzatzeko eta abesteko

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

Ohikatu gabe hezi

EUSKARA
Euskal Herriko historia ezagutzeko
bideo interesgarria

GAZTELANIA
Perpausen analisi sintaktikoa lantzeko

Ikasleak nola motibatu
Liburuak online doan

Lehen Hezkuntza
BIDEO-IPUINA

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

Lehen hezkuntzako azken zikloko
irteeratxoaren bideoa

PLASTIKA
Komikiak sortzeko webgunea

FRANTSESA
Si on veut améliorer notre maîtrise de la
langue il faut pratiquer aussi la prononciation!

HUMAN 3.0 APPLICATION GORPUTZEKO
ATALAK LANTZEKO
Gizagorputzaikusdaiteke3Dn,beregeruza
desberdinetan(azala,giharrak,hezurrak,organoak).
Sartzekoerregistratubeharzara,bainadohainikda.
Azalpenakingelesezdaude.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
BIO-GEO

Izenburuen gainean klikatu edukietara joateko

INGELESA
Ever wondered if your writing is correct? Do
you need help checking your written
presentations or essays? Try this free writing
assistant!
grammarly.com

MATEMATIKA ETA IKT
Matematika asmakizuna

ORIENTAZIOA ETA LAGUNTZA MINTEGIA
Gogoeta bat egiteko gure seme-alabei buruz

DONOSTIAKO ZIENTZIA ASTEA
Bertandagoikaslebatzuekpartehartuduten
DonostikoZientziaAsteaekitaldiareninguruko
informazioa.Interesagarridazeinzientifikobisitatu
dutenEuskalHerria,horietakobatzukNobelSariak
dira.Haienibilbidezientifikoazaltzendaetazein
aurrerapenlortudituzten.
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Ikasleen txokoa

Ikasleen
txokoa
Gure ikasleen lana ez da
azterketetara eta etxeko lanetara
mugatzen. Ekintza pila bat burutzen
dute eta oso interesgarriak diren
banakako zein taldeko lan nahiz
proiektuak egiten dituzte. Hona
hemen adibide batzuk: gure ikasleak
lanean!
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JAPONIAETA4URTEKOUMEAK
AsiakoherrialdebatdaJaponia.Tokioda
berehiriburuaetaberebanderazirkulu
gorriakeguzkiairudikatzendu.Gailurrik
garaienaFujimendiada.Kimonoa
erabiltzenduteospakizunetanetaasko
gustatzenzaizkiesushia,tenpuraeta
misozkozopa.
Esperoduguegunbateanharajoatea,
hangolorategitanegoteaetatrenbalan
bidaiatzea...SIRABUNhitzmagikoarekin
denaposibleada!

ERROMA
HH5urtekoneskamutilekzibilizazio
desberdinetanzeharbidaiatzenhasidiraeta
lehenengogeldiuneaAntzinakoErromanegindute.
Bertakoohituraketamonumentufamatuenak
ezagutudituzteetabaitabertakobizitzairudikatu
(garaiekojolasak,merkatuerromatarraetab.).
Buztinarekinanforakegin,mosaikoaksortu,zenbaki
erromatarrakezagutu,xaboiaketakoloniaksortu…
Zenbatgauzaikasidituzten!

HH 4 urte / Japonia

HH4URTEIPUINAK
TxagorritxuetaHiruTxerrikumeen“eva
gomaz”egindakoipuinekingozatzenibilidira
gurehaurrak.Ipuinenkontaketanmurgilduta
txikienburuekbidaiatzendute,jakin-minaeta
sormenasustatuz.Gaineraipuinakgure
kulturarenpartegarrantzitsuadira,belaunaldiz
belaunaldipasatzendena.

HH 5 urte / Erroma

Ikasleak ditugu bertsolaritzan
euskara sustatu txiki-txikitan
postontzietatik pozak izan
goza ezazue kantagintzan
LaSalleZumarragaketaBertsolariElkarteakbategitendute
eskolanbertsolaritzaetabidebatez,euskarasustatzeko.
Hilabeteanbitan,hauda,lauostiraletatikbi,bertsolaribat
datorLH4.eta5.mailakoikasleekinegotera,bertsoenzirrikitu
etasekretuguztiakargitzera,errimaksortzeraeta,funtsezkoa,
bertsoakbotatzera.AurtengoikastureanBixenteGorostidi
datorgurera.
HH 4 urte / Ipuinak
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LaSalleZumarragangureikasleengaitasun
guztiaklantzenditugu,denakbaitira
garrantzitsuakhelduautonomoeta
konpetenteizateraailegatzeko.Klaseetan
barrenaekintzaezberdinakegitenditugueta
hemen,Halloween-enarirabainabatikbat
eskuekinsorkuntzalandunahianLH5.
mailakoikasleekarmiarmabatzukegin
zituztenpaperekin.Papiroflexiaeta
origamiarenonurakezagunakdira,ikasleak
suspertzenbaiditubaimentalki,baifisikoki.

LH 6.maila “goizeko gogoeta”
Goizeroegitendirengogoetakasko
laguntzenduegunabestelasaitasunbatekin
hastekobaitaikasleaketaguremundua
hobetoezagutzekoere.Egunhonetako
gogoetarenesaldia“eskeronekoaizan”zen
etatartebateanikasleekingaiariburuzhitz
eginosteancollagehauhonenbidez,LH
6.mailakoikasleekegindakolanadugu,esker
onekoaizateakdakartzanonurakislatzen
duena.

LH 5 / Armiarmak

LH 5.mailan Eguzki Sistemaren
atalak ikasteaz aparte maketa
ikaragarriak sortzen dituzte. Planeta
bakoitzaren ezaugarriak ikasteko,
bere tamaina eta kolorea, Eguzkitik
zein distantziara dauden... hobeto
barneratzeko material ezberdinez
unibertso txikiak sortzen dituzte.
Edukiak lantzen dituzte era
dibertigarri batean.

KARTA JOKOA
Bigarenhezkuntzakolehenengo
mailakoekKartaJolasbatsortudute
taldeka.Horretarako,sormenlanetan
beharrezkoakdirenmaterialetaprozesu
ezberdinaksortudituzte.
Helburua,Zumarraga-Urretxuko
pertsonaiezberdinaketahauenbiografiak
uztartuz,kartajokobatsortzea.Hauxeda
aurkeztutakoPPTrikosatuenetarikoa.

Argazkiak

DBH 1 - Lengua

FRANTSESA 2 AURKEZPENAK
Eleaniztasunabultzatuz,LaSallekaukerabezala
laugarrenhizkuntzaeskaintzendu.Hemenaurkezten
dizkizueguikasleenbigarrenikasturtekoproiektu
idatzia.Lehenengoebaluaketabaliagarriaizatenda

LH 5 / Eguzki sistema
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pasadenurtekoedukieihautsakentzeko,baitagauza
berriakikastekoere.Dakitengauzaguztiekinhaien
aurkezpenpertsonalakegitendituzte,oraingo
honetanbakarka.

DBH 1 - Lengua
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DBH 2 - IKT

Bideoa

Bideoa
POESIAEMANALDIA
Urterobezala,DBH3.mailakoikasleakgaztelania
ikasgaiarenprogramazioanpoesienezaugarriak
ikastendituztegerotaldekooperatibokahaien
soneto,kuartetoedotaserbentesioaksortzeko.
Amaitutakoan,kaperanegitendaemanaldiapoemak
ozenkihaienbigarrenhezkuntzakoazkenzikloko
ikasleguztienaurreanozenkiirakurtzeko.
Jone Alustiza, Nagore Pereiro, Nahia Salgado,
Endika Ratón
Izaro García, Iker Hurtado, Ioritz Martín,
Naroa Silvestre
Ainara Cantero, Naroa Lamadrid, Iñaki Castillo
Leire Viedma, Maialen Bikuña,
Asier Estalayo, Iker Elgarresta
Iker Estomba, Irene Aramburu,
June Rodríguez, Irene Ferrero
Mailen Gutierrez, Iria Rodríguez, Igor Gómez

Bigarrenmailakoekkondairabateningurukokomikibat
eginduteetabihauekdiragelakolaniktxukunenak.
Bakoitzakezagutzenzuenkondairabateanoinarritutako
komikiasortzeazenlanarenhelburua.

Ainara Braña, Irune Sardiña, Gorka Delgado
y Aroa Fraile
BIDEO POEMA

DBH 2 - Lengua

EUSKALLITERATURA
EuskaradaLaSalleZumarragarenhizkuntza,eta
ikasgaianpropiogurekulturarenpartegarrantzitsu
batikastekoaprobetxatzenduteikasleek,euskal
literatura.ErdiAroarenamaieranetaAroModernoan
zeharegondakoliteratura,XVIetaXVII.mendeetakoa
hainzuzenere.HemenDBH3.mailanegindako
lanak.
Bideoa
Bideoa
DBH 3 - Euskara
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BONJOUR!FRANTSESEKOAURKEZPENAK
Frantsesekohirugarrenurteanbesteikastetxe
batekinegitendentrukaketarenhariraelkarribideo,
postaletaemailakbidaltzendizkiegu.Hasiera
honetan,aurpegiajartzekoetafrantsesekgutaz
zerbaitezagutzeko,gureneskekhaienaurkezpena
egindute.

SEINDBH1
GureLaSalleikastetxeakurteakdaramatza
hezkuntzaegitasmoberritzaileaksortzeneta
martxanjartzen,haienarteanurtebatzukera
arrakastatsuanfuntzionatzenduenSEINproiektua
daukagu.
Ikasleektaldeetanerakooperatiboeta
transbertsaleanlanegitendute.Proiektuhonen
helburuanerabeakhelduberritzaile,sortzaile,
kritiko,autonomoetakomunikatzailebilakatzeada.
DBH1.mailakoeklaneandihartuteikastetxearentzat
hobelkuntzenproposamenetan.

IRUNE, MARIA…
SEIN - DBH 1

NAHIA, IRENE...
FRANTSESA - DBH 3

SEIN3solidaritateaardatz,taldekaherri
solidariobatenproiektuasortudute.
Solidaritatea,gizakiakelkarrilaguntza
ematerabultzatzenduensentimenduada,
baliomoralaetabizitzarenarloezberdinak
izatenditukontutan.Hemenbilan
aurkeztunahidizuegu,batakastruismoari
buruzkolanketaegitenduena,besteak
naturarenzaintzabultzatzenduena.
SEIN - DBH 3

VOYAGE,VOYAGE…
Présentation en Genialy de trois de nos élèves de la
dernière année de français.
FrantsesikasgaikoazkenurtekoEleneAlbisua,EiderDelgado
etaAinaraFernández,hiruikasleekosaturikoaurkezpenadugu
hau.Klaseanikasitakolehenaldikoaditzak,juntagailuaketa
erlatibozkoperpausakmartxanjartzeazenhelburua,egindako
bidaiabatkontatzen.Neskafantastikahauekedukiakondo
jartzeazgainpolitaegindute,etagurepentsamenduak
bidaiatzeabidaiatzealortudute.
FRANTSESA - DBH 4
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ERROMANTIZISMOA
DBH4.mailako,gaztelaniaetaliteratura
ikasgaianlehenengoebaluaketanzehar
XIX.mendekoekoizpenliterarioanzentratzen
da,Erromantizismoan,alegia.Gaiaikasleekin
gaurkoratzekolerrohauetanzeharhaien
sentimenduakplazaratudituzte.
Honahemenadibidebatzuk
Janire Garcia
Ainara Fernandez
Maider Aranzadi
LENGUA - DBH 4

IRENE FERRERO ETA IKER ESTOMBA
Altruismoabesteaklaguntzekoprintzipioaetapraktikada,bestearen
maitasunsoilagatiketatrukeanezerjasobeharrikgabe.
Berekoikeriarenaurkakoadaetaenpatiaetaeskuzabaltasunarekin
parekatzendenbertutetzatjotzenda.
PAULA LÓPEZ ETA IZARO GARCIA
NATURARIBURUZKOEKINTZASOLIDARIOAK→ Ekintzaaskodaude
gaihonenbarruanetagureinguruanegitendirenak,halanolaibaia
garbitzea,AsteBerdea,garraiozerbitzueneguna,zuhaitzeguna,
MugikortasunarenAstea…Gureinguruneazaintzeafuntsezkoada
bizitzeko.

Star News
Trabajando unidos con Proyde Proega

En la escuela no hay programación
como asignatura

Izaro García

Andoni Sancho

Deporte escolar

Poi, la nueva enseñanza

Igor Gómez

Jone Alustiza

Izartxo, una extraescolar en el colegio
de La Salle

Reflexión en las Escuelas de La Salle
Maialen Bikuña

Marta Pastrián

¡Izartxo, la felicidad de los niños!

SEIN como nuevo aprendizaje
cooperativo

Nahia Montero

Irene Aramburu

LENGUA - DBH 3
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Anai-arrebak
eskolan
LaSalleLegazpiesunagranfamilia
formadapormuchasfamilias.Enesta
secciónqueremosconoceraesas
familiasqueconformannuestrodíaa
díaydansentidoanuestralabor.He
aquíloquenoshancontadosobre
nuestrocolegio:

1. Hitz batekin definitu
ezazu eskola.
2. Zein aldaketa nabaritu
dituzu aurten?
3. Zein aholku emango
zenioke zure anaiari /
nebari / ahizpari /
arrebari?

Paula Ibarzabal LH2

David González LH6

Udane Aguirrezabal LH 1

1.- Gela

1.- Lagunaketaikastea

1.- Lagunak

2.- Diktaketekinhasigarabainaosoondo
pasatzendugu

2.- Berdinsentitzennaiz

2.- Liburuarekinhasigara

3.- Lasaiegonetadisfrutatu

3.- Osodesberdinakgaraetazailadaaholkuak
ematea.Bakoitzakberedenborabehardu
gauzakikasteko

Irene Ibarzabal LH6

Verónica González DBH 2

Urko Aguirrezabal LH 3

1.- Lagunak

1.- Ikasteaetalagunekinondopasatzea

1.- Jolasak

2.- Ikaslenagusiakhurbilagodaude.
Ezdazailaizatenari

2.- Momentuzaldaketarikez

2.- Gehienigarridudanaizandaorainorriasko
ditugulaikasteko

3.- Aprobetxatuoraintxikiazarelagerozailagoa
delako.Ondoeramanzaitezlagunekin,urte
askopasakodituzulakohaiekin

3.- Ikasiazterketabainolehen

3.- Zainduetaezgaldulagunak

3.- Askoikasi

Nekane Ibarzabal DBH 4

Varinia González DBH3

Oier Aguirrezabal LH 6

1.- Ikasketak,etorkizunaetalagunak

1.- Etorkizunaetaikasketak

1.- Ikasketak

2.- Matematikakzailagoakdiruditeeta
hizkuntzetantituluakateranahiditudanez
osozentratuanago

2.- Ikasgaiakorokorreanzailagoakdira

2.- Ezdutsomatualdaketari

3.- Askoikasietaantolatuaizanikasi
beharrekoarekin

3.- Isiltasunarekinikasi

3.- Lasaiegoteko
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Familien Txokoa

Familien
Txokoa
Familiak eskola elkartearen beste zati
garrantzitsu bat dira. Hona hemen
beraiei eskainitako tartea.
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Gogoeta - Orientazioa
EGUNEROKO AHALEGINA
“Helmugakdiraametsakburutzekomodua,
bainadiziplinazetaekinezbakarriklordaitezke”
zioenDenzelWashingtoneketaosoereduonada
lortunahidirengauzaguztiekahaleginak
eskatzenbaitituzte.Ikasturteberribakoitza
abenturahandigisahardezazunnahidugu.
Aurten,helburuaskolortunahiizangodituzu,
helmugaaskotarairitsi…etabideansuertatzen
direneragozpen,trabaetaarazoakgaindituz,ate
askoirekitzekogiltzalortukoduzu,arrakasta
lortzekobeharduzunagaratukoduzu,alegia.Ez
ahaztuahalegintzeafuntsezkoadelaabentura
handihonetan.
Noizbehinka,ezgaraohartzengureinguruan
daudenama,aita,anai-arreba,irakasle,lagunedo
ezezagunenegunerokolanaetaesfortzuazeinen
mesedegarriakdiren.Bakoitzakbere
egunerokotasuneanepetxiki,ertainedohandiko
helburuaklortzeko,erajakitunzeinezjakitunean,
ahaleginakegitendituetahorienguztienonurak
ikustenditugunean,bideakmereziizanduela
ohartzengara.Noskimereziizanduela.
FAMILIA
Familia,gizartearenmuina,
balio-eskolada,nonkide
guztiak–elkarrikutsatuz–
heztendiren.Familiansortzen
diraloturaafektiboak
amaigabeakdira,familian
denekinolakobaldintzabarik
maitedira,gaitasunetahutseta
guzti.Gurefamiliaintimitatearen
espazioada.Familianerabat
ezagutzengaituzte,ezdugu
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inolakocurriculumikbeharestimagaitzaten.
Horrexegatikda,elkarbizitzariesker,betiko
iraungodutenbalioakikastekoeremu
aproposena.
Ikasibeharkodutenlehenengobaliohandia
maitatzenikasteada,maitatzenikasidugunean,
denaikasibaitugu.Maitatzeakbalioaskodakartza
beronekin:geureburuazahaztea,
eskuzabaltasuna,sendotasuna,malgutasuna,
elkarulertzea,etaabar.TeresaKalkutakoak
gogoraraztendigu“maitatzeaezgelditzeadela!”.
Kasuegindiezaiokegu…
DENBORA URREA DA
Garrantzitsuadaikastekodenboraondo
aprobetxatzea,bainahoribezaingarrantzitsua
edogehiagozuredenboralibreaondo
aprobetxatzeada,hauondoerabilizgero,zure
egunerokoahaleginarietekinhandiagoaaterako
baitiozu.Guredenboraondokudeatzenbadugu
astialdiaosoonuragarriadaaunitzarlotan,gure
buruaezagutzenlagundukodigu,baitagure
lagun-taldeenaere.Dibertsiokomertzializatuen
gehiegizkoerabilerakeraginhandiaduguganeta

gizartean:gastuhandiegiak,funtsikgabeko
jarduerak...Honek,gainera,mimetismoaeragiten
du,hauda,denokelkarrenantzekoizatea,gauza
berapentsatzea,etaerrazaetaatseginaegiten
zaigunabakarrikonartzea.Badirabestejarduera
batzuk,bestelekubatzuk,gehiagopoztueta
zoriontsuagoeginzaitzaketenak,zurelagunek
aukeratuezarren.Hortaz,aukeratuhobeizaten
lagundukodizutenjarduerak;egitenduzunaegin
ondo;erabilizureirudimenaetaekimena;eta,
batezere,autonomiaz,horrekinteresikgabeko
jarduerakegiteaetaerrutinanerortzeaeragotziko
baitizkizu.Onaetakomenigarriadazentzu
kritikoaetairizpidepertsonalaedukitzea,gara
ditzakezunjardueraguztietatikzeineklaguntzen
dizunhazten,zeinekeragoztendizunhazteaeta
eragitendizundenboragaltzeabereizteko.
Gogoratu:denboraurreabezainbaliotsuada.
MOTIBAZIOA
Batzuetanatentzioaematenduhainbeste
gauzaedukita,zoriontsuezizateak,gure
bizimoduarekinpozikezegoteak.

Gureingururabegiradatxobatbotatzen
badiogu,guremotibazioaberrabiaraziditzaketen
ehundakamotordaudelakonturatukogara..
Kontaktuabesterikezdugupiztubeharaurrera
egitekoetamaiteditugungauzakberrizikusiahal
izateko.
Denadela,masakokomunikabideetasare
sozialkolapsatueknoizbehinkaiparra
galduaraztendigute.“Hemenetaorain”,“inoizez
daaski”,“betizerbaitenfalta”,diragureikusmirak
lausotzendituztengauregungolemaketa
benetanmotibatzengaituenaahazterabultzatzen
digutenak.Hauberrizlortzeko,bakoitzakbere
abileziakizanarren,badagoerrazaetaosoondo
funtzionatzenduentrikimailubat:idaztea.
Garaipenenkoadernoasortzea.Gauzaonen
koadernoa,nonidatzigureburuarentzakohitz
politak,barre-algarakaegingenueneguna
deskribatzekotokia,maitezaitutesanzigutenen
momentuairudikatzeko,pilakkargatuziguten
besarkadagogorarazteko…Laburbilduz:gertatu
zaizkigunlorpenetagauzaonguztienlibreta.Era
honetan,beharrasomatzendugunean,
begiradatxobatbotazgerokonturatukogara
lortuetabeteditugunhelburuguztietaz,egin
dugunbarreguztiaz,momentuzailetangure
senideetalagundenekgugatikeginduten
guztiaz,egunerosortzendugunmaitasunaz,
alegia.Eta,dudarikgabe,horrekmotibazioa
berrikustenlaguntzendu,gureburmuina
pentsamenduonuragarrietanberriro
sintonizatzeko.Azkenfinean,motibazioa,
gurehautaketabakoitzakgurebizitza
iraultzadezakeelajakiteada.
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Amélie,

beltzez jantzitako emakumea
Anai Mikel Arbizu

Jaiotza: Koben (Japonian),
1966.eko uztailaren 6an.
Naziotasuna gaur: Belgiarra.
Izen zuzena: Fabienne Claire Nothomb.
Goitizena: Amélie Nothomb.
Lanbidea: Idazlea.
Bizilekua: Brusela eta Paris.
Literatura-lana: Hiru eleberri urtero;
baina bat bakarra aurkezten du.
Argiratutako obra kopurua: 25.

esperientziaerakutsiz,berezkoherriandutenizaera
aditzeraemanez.Idazkerabitxiaetaederra,
benetan;behinirakurtzenhasizgero,utziezin
dena.
Badazerbaitkuriosoa:bereburuaXIX.mendeko
emakumetzatdauka.“Ezdutezmobilik,ez
ordenagailuriketaezditute-mails-akidazten”,
aitortzendunaturaltasunosoz.
2010.ean“Una forma de vida” argitaratzendu:
egilearenetaIrakekosasi-soldadubatenarteko
gutunakdira.Jarraianirakurtzenda;ohibezala,

Dituenjarraitzaileenustez,argitaratzen
duenobraberribakoitzabest-sellerbaten
sinonimoada.Azkena,“Riquete el del

garrantzia,besteenbeharra…
“Barba azul” (2012):fantasia,elkarrizketa
zoragarriak,esperoezdenakaberarekin.Tramak

GURASOEN TXOKOA

dagoizenburubertsuarekin;printzeitsusibaina

dilindanmantentzengaituetaidazlearenidazkerak

Ikastetxeko aldizkariaren ale bakoitza

inteligentebatenhistoriaetadisdirarikgabeko

harrapatzengaitu.

sortzen dugu ikasle eta irakaslegoaren

Copete”,Perraultenipuinbateanoinarrituta

printzesaederbatena.Maisutasunezeta

2014.ean“Petronile” aurkeztendu,literaturaren

parte hartze aktiboan, eskolan egindako

etaxanpain-mozkorraldiarenartean.Umorebeltz

lanaren emaitzak erakutsiz, eta

pixkabat,bainajostagarria.Protagonistabera

ikaskuntza prozesua indartzeko era

ikustenduguAméliekapelbeltz,handieta

Améliedeitzenda.Berebizitzakopasadizoak

alternatiboak eskAiniz.

altuarekin;ileilunkarra,ezpainmargotuaketa

aurkituoteditu?

Hala ere, gure komunitateko euskarri

jenialtasunezguregarairaegokitutakoalegiada.
Liburuenazaletanetaazalhegaletan,beti

soinekoinformala,goitkbehera.Ohiko“look”-a
da.

Hurrengourtean“El crimen del conde Neville”-

nagusietako bat falta da: familia.

rekindatorkigu.Nobleziabelgiarrabarregarriuzten

Guraso bezala, anima zaitezte gure

du.Entretenimenduaehunekoehuneandago

aldizkarian parte hartzera, bai

freskotasuna,ironia,orijinaltasuna,zorroztasuna

bermatua.“Maitagarrienipuinabalirabezala,

erabilgarriak izan daitezkeen

etaumoreaerakustendute.“Barreegiteko

tragediaapurbatekinnahastuta”.

baliabideak proposatuz, bai zuen

Harenobrekbizitasuna,zalutasuna,

aukeradugulakobizirikgaude”esanzuen

Bereobraguztiekziurtatutadutesalmenta.

hausnarketak, inpresioak idatziz

elkarrizketabatean.Gainera,eleberribakoitza

EskuratukoalduNobelsaria?Suediarakademiaren

guztiokin partekatzeko.

laburrada,osolaburra;datuinteresgarria

egoeraikusita,utzdezagungaiabestebaterako.

Gurekin harremanetan jar zaitezkete

irakurleadenpublikoarentzat.
Bereibilera“Estupor y temblores”-ekinhasi
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irribarreak,harridurak,komunikatzeakduen

OraingutxiazaldudaFrantzianharenazkenlana:

aldizkaria@lasallezumarraga.eus

“Frappe-toi le coeur”. Hilabetegutxibarru,jada

helbidea elektronikoan..

zuen(1999).Bertan,Tokionizanzuen

itzulita,zureliburudendanedoherri-biblioteketan

Merezi du

lehenengolanagogoratzendu;berelan-

izangoduzu.Eazelakoustekabeaematendigun.
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Etxera bueltan!
AINHOA ESTOMBA

Ikasle
ohiak
praktiketan
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La Salle Zumarragako familia
handi honen kide aktiboak dira
ikasle ohiak eta aurten, hemen
ikasitako hiru neska haien
praktikaldia egiten ari dira,
bakoitzak etapa batean gainera,
beraz, hitza eman diegu haien
esperientzia ikasle ohi eta orain
irakasle formazioan bezala
kontatzeko.

Pentsatzenhasizgero,eskolaraetorri
nintzenlehenengoaldiaoraindela30bat
urteizanzelakonturatunaiz.Egunhartazez
dutezertxoeregogoratzen,bainaziur
sentipenanitzakizannituela.Baigogoratzen
dudanaguikasleetairakasleenartean
zegoenelkartasunazen,oraineresenti
dezakedana.Denboraaurreradoa,hainbat
gauzaaldatudira(IKTnerabileraikasgelan,
irakasleberriak,instalakuntzaberriak,…)
bainabestezenbaitgauzaezdirainoiz
aldatzeneta,zorionez,ezdirasekula
aldatuko.
Orainbestealdeannagoetagauzakbeste
perspektibadesberdinbatetikikustenditut.
11urtedaramatzatingelesekoirakasle
lanetanakademiabateanetaaurtennire
ezagutzazabaltzeaerabakinuen
irakaskuntzamasterbatenbitartez.Jakina
denez,irakasleekezdiotesekulaikasteari
uzten…Horidelaetaetxerabueltannago
praktiketakoingelesekoirakaslegisa.
Hilabetehonetanelkarlaneanaritunaiz
ElenaM.etaKarmelerekin,eskolakonire
ingelesekoirakasleaizandakoaeta
ingelesarekikodaukanmaitasunatransmititu
zidana.Betidanikmiretsiditudanirakasleen

ondoanirakaslegelanesertzeakpixkabat
beldurtuninduen.Halaere,segituanetxean
bezalasentitunintzen.Irakasleguztiek
ongietorriaeginzidaten,osoatseginakizan
diranirekinetanilaguntzekobetiprestegon
dira.Horrekirakasleakpertsonaerrealak
bezalaikustenlagundudit,nireirakasle
ohiakizandako“irudi”hartatikaldenduz.
Beraiekin“lanegitea”atseginhandiaizanda:
Marisa,Josu,Anaje,XabiA.,AmaiaI.,Goyo
etaKarmele.Irakasle“berriek”ereosoongi
tratatunaute,berezikiElenaM.-k,norbere
klaseeietametodologiariburuzguztia
azaltzekobetiprestegonden.XabiO.,nire
tutoreaetaeskolakogidari,niremaster
amaierakoproiektuaegitekobehardudan
edozertanlagundudit.
ArbelzaharrekOnGonzalo,Txusma,
Txominetaoraineskolanezdaudenbeste
hainbatgogoraekartzendizkidate,jadanik
eskolanezdaudenakbainafamiliahandi
honenkidebetirakoizangodirenak.Familia
honetakopartaideizateainorksenti
dezakeensentsaziorikhoberenetakobatda
etanikneukharroesandezaket“LaSalleLegazpi”izenekofamiliahandihonetako
kideanaizela.
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La Sallen
praktiketan

Bizitza bat La Sallen
EIDER CEREZO

LEIRE LEGARISTI
LeireLegaristinaiz,LaSalleLegazpiko
ikasleohia.2urtetik16urteraarteLaSallen
burutunituenikasketaketagauregun,EHUn
HaurHezkuntzakoGraduaegitenarinaiz.
Unibertsitatekoirakasleakhilabetebateko
praktikakeginbehargenituelaesanzigunean,
LaSallerajoangonintzelaargiizannuen.
Akademikoki,ikastetxehonenmetodologia
etaikaskuntzaprozedurakaskogustatzen
zaizkit.Lantaldeak,teknologiaberriak,
proiektuetaprogramaberriakbultzatzeaz
gain,ikasleenpartehartzeaktiboasustatzen
dute.
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Eraberean,hemengoikasleanintzenean,
irakasleakbetilaguntzekoprestzeudeneta
banekienorainerelaguntzekoprestegongo
zirela.Etahorrelaizanda.Josune
irakaslearekin5urtekogelanegokitu
zidatenetik,nirelanaerraztuetaesperientzia
honetazgozatzenlaguntzenarididate
guztiek.
Beraz,zalantzarikgabe,behinetaberriro
aukeratukonukeLaSallenireikasketaketa
praktikakburutzeko.

Duela17urteniregurasoekeskola
honetaraniekartzeaerabakizuten.Bertan
burutunituenhaur-,lehen-etaderrigorrezko
bigarrenhezkuntzakoikasketak,beraz,2urte
nituenetik16urtebetearteLaSalle
Zumarragaikastetxeanikasinuen.Aipatutako
3etapabakoitzetikoroimenonasko
gordetzenditut.
Gauregun,DonostianLehenHezkuntzako
graduaikastenarinaiz,etahilabetezeskolara
bueltatunaiznirelehenpraktikaldiaegitera.
Hasierakomomentutikosoarginuenizan
zennireikastetxeraetorrinahinuelapraktikak
egitera,nireirakasleizanzirenetatikgauza
gehiagoikastekoasmoz.
HaurHezkuntzannireirakasleaBegoña
izanzen,gauzaaskoerakutsizizkigun,eta
nahizetaeskolazkanpokoekintzabatizan,
balletekoerakuspenetarakonoizbait
mototsakegitenzizkigunere.Betiilusiozeta
irribarretsuerakustenzizkigungauzak,eta
horrelakoakezdiraahazten.
LehenHezkuntzanizannituenirakasle
guztietatikere,askoikasinuen.Edukieta
azalpenezgain,paperosogarrantzitsua
jokatzendutelaustedutbaloreonak
transmititzearekin,adintartehonetan

etorkizunekoherritarrakizanbehardirenen
garapenapil-pileanbaitago.
3.mailannengoeneanorainjubilatuta
dagoenKorokirakasleakesanzuenaz
oroitzennaiz,“ezemanondokoarizukzeuk
jasonahiezduzunik”,egunerokoanpertsona
hobeakizatekokontuanhartubeharreko
gauzaderitzot.
DBHnere,gusturaibilinintzen,bestebi
etapekinalderatuzgero,aldaketa
nabarmenenaedukienaldetikizanzela
esangonuke.Azpimarratzekoairuditzenzait,
orainzuzendaridenDanik,nireganizanzuen
eragina.Laugarrenmailanetikakoirakaslea
izanzenetaaskopentsaraztenzigun,
egunerokoegoereninguruanhitzegiten
genuenetahaueninguruanesatenzigutenaz
zalantzaizateaeragitenzigun.
Lehenengobiasteak,pertsonalki,
zoragarriakizandira,osogusturaegonnaiz
umeekinetairakasleekin.Faltadirenbiaste
hauetanberdinjarraitzeadaniredesioa,eta
ziurnagoegonaldihauniretzataberasgarria
izangodela.
Besterikgabe,harrosentitzennaizizan
dudanibilbideaikusita,ikastetxehonetannire
lehenpraktikaegonaldiabetetzeaz.
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Ikastetxea lehen eta orain
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Zorionak

58 · Gureeskola.com

Gureeskola.com

· 59

Zorionak
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Zorionak
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Zorionak
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UGLE

LA SALLEtik – UGLErako bidea
Ondorengo ikasleek LaSallen ikasi eta gero,
gaur egun UGLE eskolan ikasten ari dira.
Irakur ezazu beraien esperientzia!!

DAVID NEBREDA

NALAYA SEDANO

IKER ECHANIZ

JOEL OROZCO

Gizarte Zientzien Batxilergoa
16 urte

Batxilergo Teknologikoa
16 urte

Batxilergo Zientifikoa
16 urte

Erdi Maila: MantentzeLan Elektromekanikoa - 16 urte

DBHbukatzerakoan,argineukanUGLEn
jarraitukonituelaikasketak.Izanere,ezagunek
esanda,hemendagoengertutasuna,baitokiari
etabaitairakasleeieredagokienez,aukera
egokienairuditzenzitzaidan.Gizarte
ZientzietakoBatxilergoaaukeratunuen,gustuko
ikasgaiakbatxilergohonetanbaitzeuden,eta
etorkizunbaterakobaliagarriagoizandaitezkeen
ikasgaiakdaudelako.Orainarte,ziurnago
aukeraketaonaegindudala.

Hasieratikosoargiedukinuenzerbatxilergo
motaaukeratu,bainaeznekiennonegin.
Gertutasunakaskoerakartzenninduenbainaez
zennahikoaerabakiahartzeko.Azkenean,
hainbateskolabisitatuondoren,UGLEren
instalakuntzekkonbentzitueginninduten.
GainerabesteikaslebatzuekziotenUGLEoso
onazelaalorteknologikoanetaosogustura
zeudela.
Orainosopoziknagoirakasleekineta
eskolarekinetausteduterabakiegokiahartu
dudala.

NireikasketakUGLEnjarraitubeharnituela
osoargineukan.Bainaaldiz,zerbatxilergo
burutubeharnuenezneukanosoargi.
UGLEreninstalakuntzakikusterajoan
gineneanhartunuenerabakia,Batxilergo
Zientifikoaknahikogogokonituenikasgaiak
zituenetapraktikakegiteaeskaintzenzuen.
AzkeneanUGLEetxekogertutasunagatik
gehienbataukeratueginnuen,baitabere
instalakuntzaktxarrakezzitzaizkidalako
iruditzen.

Nirekasuanosoargineukanlehen
momentutikUGLEaukeraonenazela
niretzako.Halaere,argiezneukanazeinziklo
aukeratzeazen.Ateirekietanaukera
ezberdinakikusinituenetaazkenean
MantentzeetaLanElektromekanikoan
matrikulatzeaaukeratunuen.Horretazgain,
gertutasunaketalanegitekoerakkonbentzitu
ninduten.Gauregun,UGLEn2hilabete
daramatzatetaosogusturanagohartutako
erabakiarekin.
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