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Lan taldearen memoria 
 

Lan taldea: HPB taldea ikasturtea: 2020-2021 

 
 

1. Sarrera 

 

Aurtengo ikasturtean ere, zenbait aholkulari eta lankide berri izan ditugu taldean.  Horren arrazoi izan dira 

zenbait bakante, baja, zein lanaldiaren murrizketa. Aldaketa ugari, baina taldean oso ondo intregatu 

direnak; lerro hauen bidez beraien ahalegina errekonozitu eta eskertzeko aprobetxatu nahi dugu.  

 

Lanpostu hauetan esperientzia oso garrantzitsua dela kontuan hartuz, lan poltsa berezi bat sortzea 

komenigarria ikusten dugu.  

 

Osasun larrialdi egoera dela eta, gela batzuk itxi dituzte momentu batzuetan. Hala ere, ia ikastetxe guztiak 

irekita mantendu dira. Zentzu honetan, irakasleen eta ikasleen ahaleginak aipatu behar dira. 

 

Ikastetxeko zerrenda martxan jarri denez, arazo batzuk sortu dira gure lana ondo egiteko, aholkulari askok 

gure laguntza behar izan dute eta. 

 

Aurreikuspenen datak aurreratu dituzte eta horrek arazo asko sortu digu gure eguneroko lanetan. Beste 

aldetik, Lakuatik W67 aplikazioa itxita egon da hainbat momentuta eta, kodeen aldaketak egin dizkigute.  

Horrek gure eguneroko lana ostopatu du. 

 

Gaur egun bizi dugun lan zamak, gero eta zailagoa egiten du talde bezala beharrezkoak izango 

genituzkeen  hausnarketa, erreflexio, … tarteak izatea gure lanaren inguruan. Lanaren zutabe hori 

hankamotz geratzen zaigu. Urtero bezala, azpimarratu nahi dugu HPBko aholkulari  gehiago beharrezkoak 

direla  gure lana aurrera eramateko. 

 

Beste eskaera zahar bat da ere  HPBko aholkulari batzuk pairatzen ari diren diskriminazio 

ekonomikoa:  Nahiz eta lan berdina egin  gutxiago kobratzen ari dira. Noiz konponduko da egoera 

diskriminatzaile hau? 
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2. Taldekideek ikastetxeetan egin diren esku-hartze nabarmenenak 

 

Aurten ere HPBko aholkulariok eta etapako aholkulariok batera lan egin dugu. Ikasturte hasierako eta 

bukaerako bisitak elkarrekin egin ditugu. “Proposamen inklusiboak” (dokumentua) eta “2020ko uztailaren 

Ebazpena” ikastetxeetako Batzorde Pedagogikoei aurkezteko bilerak  egin ditugu ere. 

 

Gure lanarekin lotutako ekintzak jarraitu ditugu: 

1. Berritzegune bakoitzeko aholkulari batek koordinazio lanak egin ditu 

2. EVATeko koordinazio bileretan bi aholkulari egon dira 

3. Balorazio psikopedagogikoak egin ditugu 

4. Aurreikuspenak egin ditugu, Departamentuak eskatu digun epe barruan 

5. Fisioekin koordinazio bilerak  

6. Departamentuen eskaerak jarraituz, hezitzaileekin formazio-koordinazio bilerak burutu ditugu 

7. Kanpoko agenteekin koordinatu gara: Udaletxea, elkarteak, Osakidetza, CRI 

8. ZIG geletara eta Gela Egonkorretara sartzen diren ikasleak kokatu ditugu 

9. Aholkulari batzuk beste talde batzuetan egon dira (tránsito a la vida adulta, jarrera arazoak, 

OTEHen balorazioa, Fisioen eta T.Oen zereginen zehaztapena...)  

10. Departamentuak eskatutako  gure erronkeei buruzko hausnarketa egin genuen (erantzunik ez) 
 

 

3. Prestakuntza ekintzak: taldekideek emandako ikastaro eta mintegiak 

 

HPB taldeak aurrera eraman ditu ondorengo mintegiak:  

 

● Aholkulari mintegia (Etapako aholkulari batekin batera) 

● Orientatzaile mintegia (Etapako aholkulari batekin batera) 

● Aniztasun mintegia (Etapako aholkulari batekin batera) 

● ALE-EHE mintegiak: Orokorra, gorren mintegia eta TEA mintegia.  

● ZIG geletako mintegia 

● Hezitzaileekin formazio-koordinazio bilerak . Honen barruan, Mª Sol Hornasek 

prestatutako saioa: “Elikadura eta irensketa” 

 

 

4. Datorren ikasturterako aurreikusten diren zereginak  

Berritzeguneetan transizio urtea izango denez, irailean ezagutuko ditugu zeintzuk izango diren aldaketak, baina 
printzipioz, gure esparruan ez da ezer nabarmenik aurreikusten. 
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Lan plangintzaren balorazioa 
 

taldea: HPBko taldea ikasturtea: 2020-2021 

 

1. Sarrera 

 

Memorian aipatu dugun moduan, aurten HPBko Aholkularitzan lankide berriak izan ditugu. 

 

 

 

2. Ikastetxeetan garatu diren eskuhartze nagusiak [esanguratsuak] jarduera-eremuen arabera 

Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

Ikastetxeek egindako eskaerei erantzutea, besteak 

beste:  

 
-Balorazio psikopedagogikoak  

 
-Familiekin bilerak  

 
-HPBko baliabideen antolaketari buruzko 

aholkularitza  

 
-Baliabideen erabilera egokia 

 
-Ikuspuntu inklusibotik egindako aholkularitza 

 
-ALE/EHE koordinazio bilerak 

 
-HLEekin koordinazio bilerak eta antolatutako 

formakuntza (4 urtean zehar) 

 
-Ikastetxeko aholkulari eta orientatzaileekin 
koordinazio bilera. 

 
- Bideo deien bitartez eta presentzialak egin diren 

bilerak: UPI, UTE,.  

 

- Fisoterpeuten gaiaren lanketa: Mediku 

errehabilitatzaile eta delegaritzarekin 

landutako dokumetua. Berritzeguneka 

banaketa.  
 

- G.E. eta ZIGetako matrikula prozesuak nola 

hobetu eta koordinatu 

 

Balorazio psikopedagogikoak egiteko 

denbora gehiago izatea 

Balorazio psikopedagogikoaren prozedura eta 

kontzeptua adostu behar izango genuke.   

HPBko ikasleen jarraipena egitea ezinezkoa 

bihurtu da.  

 

W67 aplikazioak aurten emandako arazoak. 

 

Lana burokratikoa gero eta handiagoa da 

 

Formazio gehigo behar dugu 

 

Langileen egonkortasuna   
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Etapako aholkulariekin : 

 
• Ikasturteko gutxieneko 2 bilera orokorrak 

burutzen saiatu gara, gehienetan burutu 

direlarik. 

• Etapako aholkulariekiun dokumentuen 

aurkezpena 

 
• Eman diren zenbait egoerei edo gaiei 

erantzuteko informazioa trukatuz bideratzen 

saiatu gara.   

 
• Aurtengo ikasturtean egindako hainbat 

mintegi, eta lan taldeak, etapako 

aholkulariekin batera egin ditugu.  

 

Kanpoko agenteekin koordinatzea:  

 
- USMIJ eta Helduen Osasun Mentala, 

 
- Pediatria, Neuropediatria,.. 

 
- CRIkoekin bilerak.  

 
-UTE  

 
- Gizarte Zerbitzuak 
  
-Gabinete pribatuak  

 
-Arreta Goiztiarra: EVAT/EIAT  

 

 
-Udaletxeko Hezkuntza saileko teknikariekin bilera 

Laguntza Psikopedogogikoen kudeaketarako ideiak 

partekatzeko 

 
Arabako Foru Aldundiko teknikariekin ZIGetako 

ikasleen praktikak Okupazio Zentruetan kudeatzeko 

 

 

 

 

 

 
Beste batzuk:   
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- Mediko errehabilitatzaileekin  
 eta fisioterapeutekin koordinazio bilerak BGn  

-Ikastetxeko zerrenda martxan jartzeko laguntza eman 

diegu aholkulariei 

 

Ordezkaritzak zein Hezkuntza Sailak agindutako 

lanak betetzea: 

 

-Koordinazio bilerak: Lurraldekoak eta lurralde-

artekoak 

 

-Eskolatze proposamenak eta hurrengo ikasturteko 

aurreikuspenen planifikazioa 

 
- Ordezkaritzatik heltzen zaizkigun gurasoek eginiko 

txosten eskaerak: bere esku izateko, dependentziarako, 

auzitegirako, beste profesional batzuei emateko, …   
 

3. Prestakuntza ekintzak: ikastaro eta mintegiak 

Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

 

Planifikaturiko mintegi eta ikastaro guztiak 

balorazio onarekin burutu dira baita 

antolaturiko formakuntza saioak ere: 

• Mintegiak: ALE orokor, TEA eta 

Gorren taldetakoak; ZIG; 

Orientatzaileena; 

Aholkulariena;Aniztasunari 

erantzuteko taldearena;  

• Ikastaroak:  Gorren taldetik 2 

ikastaro;  
• HLEn formakuntza-kordinaketa 

bilerak  

  

 

Aurten ez dugu ohiko formakuntza saiorik 

jaso. 

Gainera, aholkulari bakoitzak, 
HPBko  izaera orokor bat izateaz gain, 

badugu lan Programa bat (guztira 4), 
erabat” utzita” daudelarik. Kontutan izaten 

dira soilik formakuntza ekintzen ardurak 

edo lan zehatzak banantzeko orduan. 

 

Proposamena: 

• BG Nagusitik izaten genituen 

koordinazio saioak, baita 
programaka ere, berreskuratzea 

• Gure formakuntza espezifikoa zein 
orokorra berreskuratzea 

 


