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2020-2021 IKASTURTE 

JANTOKIKO-PREBENTZIO NEURRIAK 

(urria-maiatza) 



 

MEABE 

Jangela garaiko jarduera guztietan GELA izango da talde egonkorra 

JANGELAKO ANTOLAKETA (urria-maiatza) JANGELARA JOATEKO BIDEA 
 

 HH2-4 urteko ikasleek goiko jangelan bazkalduko dute 
(udan obrak egin ziren jangela handitzeko). 

 HH3 urteko ikasleek jangela ondoko gela batean 
bazkalduko dute. 

Egunero ikasle bakoitza leku berean eseriko da. Begiraleak 
haurren kokapena adieraziko du plantilla batean. 

 

 

 3 urtekoak: igogailu ondoko eskaileretatik. 

 4 urtekoak: beste aldeko eskaileretatik (2 urtekoek 
siesta egiten duten aldetik) 

 
Joan-etorrietan ordena mantenduko dute: talde bat igo 
arte ezin izango du bigarrena igo. Igotzeko ordena  
jangelako kokapenaren araberakoa. 
 

IRTEERA GARBIKETA 

 HH2 urtekoak 
-Siesta egiten ez duten ikasleak eguerdiko 13:30etan jasoko 
ditu familiak gelan bertan. 
-Siesta egiten dutenak. Bi aukera izango dute haurra jasotzeko: 
 -Arratsaldeko 15:30etan (gelan) 
 -Arratsaldeko 16:30etan (gelan) 

 

 HH3 urtekoak 

 

 Jangelara joan aurretik ikasleen eskuen garbiketa 
irakaslearen ardura izango da. Bazkaldu ondoren 
talde bakoitza bere gelara itzuliko da eta bertan 
eskuak garbituko dituzte. Eskuak lehortzeko papera 
erabiliko da. Gela bakoitzean paper-aparatua jarrita 
dago. 
 



-Siesta egiten ez duten ikasleak eguerdiko 13:15ean aterako 
dira. Haurrak aterpean jasoko dira. 
-Siesta egiten dutenak, bi aukera haurra jasotzeko: 
 -Arratsaldeko 15:15ean (gelan) 
 -Arratsaldeko 16:30etan (aterpean) 
3 urtekoak aterpeko eskuin aldeko atetik aterako dira eta 
familiak aterpean bertan jasoko du haurra, ondoren kanpoko 
goiko atetik aterako dira. Aterpera taldeak banan-banan 
aterako dira. 

 4 urtekoak  
Aterpeko ezker aldeko atetik  aterako dira eta familiak 
aterpean jasoko du haurra, ondoren kanpoko goiko 
atetik aterako dira. Aterpera taldeak banan-banan 
aterako dira. 

 

 Etxetik ikasle bakoitzak edalontzi bat ekarriko du eta 
irakasleak leku finko batean jarriko ditu. Gelan 
dauden bitartean edalontzi horiek erabiliko dituzte. 
 

 HH2 urtekoek mantala erabiliko dute bazkaltzeko 
garaian. Egunero ekarri eta eramango dute etxera 
garbitzera. Bazkaldu ondoren, begiraleak norberaren 
pertxeroan zintzilikatuko du mantala, familiak 
garbitzera eraman dezan. 

 HH3-4-5 ikasleek ez dute mantala erabiliko. Haurra 
bat asko zikintzen bada norberaren gelako 
aldagarriekin aldatuko zitzaion, batez ere, 3 
urtekoak. 

 

MASKARILAREN ERABILERA JOLASTOKIA 

 HHn ez da derrigorrezkoa  maskara erabilea.   3 urtekoen jolastokia:  Aterpea+Musikako etxola 
ingurukoa+hondar lekua. 3 urteko talde bakoitzak 
eremu horietako batean egongo da jolasten eta 
taldeak ezin izango dira haien artean elkartu. 
Kanpoan ezin dira jostailuak erabili. 

 Eguraldi txarra egiten duenean gelak eta espazio 
komunak  erabiliko dira haurrak jasotzeko  



 4 urtekoak  parke handia bi zatitan banatua+sarrera 
nagusiko belardia. 

LANGILEAK  

 Maskararen erabilpena: jangelako langileek  nahitaez 
erabili behar dute ikastolako espazio guztietan eta une 
oro.  

 Langileen arteko kontaktu kopurua murriztuko da.  
Begiraleek bere mailako ikasleek erabiltzen dituzten 
korredoreak erabiliko dituzte jangelara igotzeko. 
Aldatzerakoan bi espazio desberdin erabiliko dira: 3 
urtekoen begiraleak ohiko aldatokian eta 4 urtekoak, 
ohiko aldatoki ondoko gelan. 

 Haur batek sintomak baditu begiraleak edo jangelako 
arduradunak ikaslea isolamendu gelara (Liburutegia) 
eramango du eta familiari deituko zaio bila etortzeko. 
Ondoren, ikastolako COVID-19ko arduradunari abisatuko 
zaio. Jangela bakoitzeko termometroak egongo dira. 
 

    

 

 

 

 



LAUBIDIETA 

Jangela garaiko jarduera guztietan GELA izango da talde egonkorra 

JANGELAKO ANTOLAKETA (urria-maiatza) JANGELAN SARTZEKO 
 

 Hiru txanda egingo dira 
-Lehenengo txanda: LH1-2 mailako ikasleek bazkalduko dute, 
eguerdiko 12:15etatik 13:00etara. 
-Bigarren txanda: LH3-4 mailako ikasleek bazkalduko dute 
13:00etatik 13:45etara. 
-Hirugarren txanda: LH5-6 mailako ikasleek bazkalduko dute 
13:45etatik 14:30etara. 
 

 Egunero ikasle bakoitza leku berean eseriko da. Begirale 
bakoitzak plantilla batean haurren kokapena adieraziko 
du. 

 Bazkaltzen ari diren bitartean, ikasleak ezin izango du 
bere lekutik mugitu (salbuespen komunera joateko 
premia…). 
 

 Ikasleek betetzen zuten zenbait lan begirale eta officeko 
langileen artean egingo dituzte, esate baterako, 
plateraren hondakinak edukiontzietara bota, mahaiak 
garbitu, erratza pasa…) 

Jangelara joan aurretik, begirale bakoitza gelara joango da 
ikasleen bila. Eskatzen da ikasleak borobilean eserita egon 
daitezen begiralea iristen denerako. 
 

 1.TXANDA: LH1 mailako ikasleak eskuineko atetik eta 
LH2 mailakoak ezkerreko atetik. 

 2.TXANDA: LH3 ezkerreko  atetik Lh4 eskuineko atetik 

 3.TXANDA: LH5 eskuineko atetik Lh5 ezkerreko atetik 
 

Jangelan sartzeko garaian ordena mantenduko da: talde bat 
eseri arte ezin izango du besteak sartu. Ordena  jangelako 
kokapenaren araberakoa. 
 
 
 
 
 
 



IRTEERA GARBIKETA 
 

 1. ZIKLOKOAK:  -LH1 Txantxilako ate txikitik 
                            -LH2 Errepide ondoko sarreratik 
 

 2. ZIKLOKOAK:  Sarrera Nagusitik (ate horia handia) 
                             -LH3 jangela aurreko eskaileretatik. 
                             -LH4 kanpoko eskubiko aldapatik 
 

 3. ZIKLOKOAK: Kirol eremutik. 
                              -LH5 porteria ondoko eskaileretatk 
                              -LH6 beheko ateetatik zuzenean lehen 
solairura. 

 
• Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten ikasleek ezin izango 

dute ikastolatik irten eskolaz kanpoko jarduerak egiteko.  
• Etxera bazkaltzera joaten diren ikasleek 14:25ean 

sartzeko aukera izango dute ikastola barrura. 

 

 Jangelara joan aurretik LH1-2-3 ikasleen eskuen 
garbiketa irakaslearen ardura izango da. Bazkaldu 
ondoren talde bakoitza bere gelara itzuliko da eta 
bertan eskuak garbituko dituzte. Eskuak lehortzeko 
papera erabiliko da. Talde bakoitzak zuzendutako 
komuna erabiliko du. Eguerdiko tartean gelako ateak 
irekiak egongo dira. 
 

 Etxetik ikasle bakoitzak edalontzi bat edo botila-ur bat 
ekarriko du eta irakasleak leku finko batean jarriko 
ditu. Gelan dauden bitartean edalontzi edo botila 
horiek erabiliko dituzte. 

 

MASKARILAREN ERABILERA JOLASTOKIA 

 LHn maskararen erabilera derrigorrezkoa da. Lehen 
Hezkuntzako ikasle guztiak jangelan sartuko dira 
maskara jarrita dutelarik. Lehenengo platera banatu 
arte ezin izango dute maskara kendu. Behin kenduta 
gordeko dute (sokatik zintzilikatua, patrikan, zorro 

 1. txanda: LH1-2 mailako ikasleak: parke handia bitan 
zatitua (LH1)+(LH2). Eremu bakoitza hiru zatitan 
banatua. Espazioak txandaka erabiliko dira. 



batean…) eta jangelatik ateratzean berriro jarriko dute 
maskara. 

 2. txanda: parke txikia(LH3)+terraza (LH4) eta eremu 
bakoitza hiru zatitan banatua. Espazioak txandaka 
erabiliko dira. 
 

 3. txanda: LH5 saski zelaia eta 6 mailako ikasleak 
frontoia+futbol zelaia. Eremu bakoitza hiru zatitan 
banatua eta espazioak txandaka erabilko dira. 
 

LANGILEAK ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK 

 Maskararen erabilpena: jangelako langileek  nahitaez 
erabili behar dute ikastolako espazio guztietan eta une 
oro  

 Langileen arteko kontaktu kopurua murriztuko da.  
Begiraleak Ikastolan banan-banan sartuko dira ikastolan 
edo distantzia egokia mantenduz. Aldatzerakoan bi 
espazio desberdin erabiliko dira: ohiko aldatokia eta 
jangela ondoko gelan. 

 Haur batek sintomak baditu begiraleak edo jangelako 
arduradunak ikaslea isolamendu gelara eramango du 
(jangela ondoko gela L7) eta familiari deituko zaio bila 
etortzeko. Ondoren, COVID19ko arduradunari abisatuko 
zaio. 
Jangela bakoitzean termometroa dago. 

 Jantoki-zerbitzua erabiltzen duten ikasleek  ezin 
izango dute ikastolatik irten eskolaz kanpoko 
jarduerak egiteko. 
 
 

 



 

BIDEBIETA 

Jangela garaiko jarduera guztietan GELA izango da talde egonkorra 

JANGELAKO ANTOLAKETA (urria-maiatza) JANGELARA JOATEKO BIDEA 
 

 5 urteko ikasle guztiek jangelan bazkalduko dute.  
 

Egunero ikasle bakoitza leku berean eseriko da. Begirale 
bakoitzak plantilla batean haurren kokapena adieraziko du. 
 

 

 HH5A bere gelako atetik jangelan sartu 

 HH5B erdiko atetik atera eta kanpotik jangelako 
atetik sartuko. 

 HH5 eskuin aldeko atetik atera eta kanpotik 
jangelako atetik sartu. 

  

IRTEERA GARBIKETA 

Joan-etorriak egiteko, eraikuntzako hiru ate erabiliko dira: 

 HH5A: jangelako atea. 

 HH5B erdiko atea. 

 HH5 eskuin aldea 
 
Jangelako ikasleak arratsaldeko 14:30etan gelara  joango 
dira, eskola-jardunarekin jarraitzeko. 
 

 

 Jangelara joan aurretik ikasleen eskuen garbiketa 
irakasleen ardura izango da. Bazkaldu ondoren talde 
bakoitza bere gelara itzuliko da eta bertan eskuak 
garbituko zaizkie: 
-HH5A ezkerreko komunean. 
-HH5B erdiko komunean. 
-HH5C eskuin aldeko komunean. 
 



Eskuak lehortzeko papera erabiliko da. Komuna 
bakoitzean paper aparatu dago. 

 Etxetik ikasle bakoitzak edalontzi bat ekarriko du eta 
irakasleak leku finko batean kokatuko ditu. Gelan 
dauden bitartean edalontzi horiek erabiliko dituzte. 

 

MASKARILAREN ERABILERA JOLASTOKIA 

 HHn ez da derrigorrezkoa  maskara erabiltzea.   5 urtekoen jolastokia:  Aterpea+Kirol zelaia+parkea. 
Espazio horiek txandaka erabiliko dira. 
 
 

LANGILEAK  

 Maskararen erabilpena: jangelako langileek  nahitaez 
erabili behar dute ikastolako espazio guztietan eta 
une oro.  

 Langileen arteko kontaktu kopurua murriztuko da. 
Begirale guztiak jangelan bertan aldatuko dira. 

 Haur batek sintomak baditu begiraleak edo jangelako 
arduradunak ikaslea isolamendu gelara (Erdiko gela) 
eramango du eta familiari deituko zaio bila etortzeko.  
Ondoren, COVID-19ko arduradunari abisatuko zaio. 
Jangela bakoitzeko termometroa egongo da. 

 

 


