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ZURE ZAIN GAUDE!

2021-2022
KURTSOA

Zatoz nahi duzunean 
gure zerbitzuak eta 

Haurreskola gertutik 
ezagutzera!

ITSASONDOKOITSASONDOKO
URKIPEURKIPE

HAURRESKOLAHAURRESKOLA
zure zain gaude!

HEZKUNTZAHEZKUNTZA
EZAUGARRIAKEZAUGARRIAK
Haurreskolak Partzuergoak, euskara komunikatzeko eta ikasteko 
hizkuntza moduan erabiltzeko beharrezkoak diren baldintzak sustatu 
eta bultzatzen ditu, eta ez du haur edo familiarik diskriminatzen bere 
komunikazio-hizkuntzagatik.

Haurreskolak Partzuergoak hezkidetzan sinesten du, berdintasunaren 
aldeko hezkuntzan, sexu-arrazoiengatik inongo diskriminaziorik izango 
ez duen hezkuntzan, haur guztiek aukera berdinak izan ditzaten garapen 
ebolutiboaren prozesuan zehar.

Haurreskolak Partzuergoak kontuan izaten ditu haurren ikasketa eta 
garapen-prozesuak:

    * Beraien gorputzen ezagutza eta pixkanakako kontrola, haurrek 
hezkuntzazko esku-hartzearen bidez ikasten dutena.

    * Ingurua ezagutzea, ingurune naturala, fisikoa eta soziala osatzen 
duten testuinguruen berri izanda.

    * Haurrak eta haiek inguratzen dituzten munduaren arteko harremanak 
bultzatzen dituen lengoaien ezagutza (plastikoa, ahozkoa…).

Itsasondoko Haurreskolan bi gela ditugu eta espazioa haurraren garapen 
prozesuaren arabera antolatzen ditugu..
  1.urtekoen gela: haurren gehienezko kopurua 8. Hezitzaileen kopurua 1,5.
  2.urtekoen gela: haurren gehienezko kopurua 13. Hezitzaileen kopurua 1,5.

Itsasondoko Haurreskolaren Itsasondoko Haurreskolaren 
ANTOLAKUNTZAANTOLAKUNTZA

Haurreskola goizeko 7:30etatik arratsaldeko 17:00etara 
dago irekita. 
Familiek, Haurreskola irekita egongo den 208 eguneko arreta 
zuzenagatik ordaindu behar duten kostua 11 hileko kuotatan 
zatitzen (abuztua ez da ordaintzen). 1-2 urteko haurrek uztaila 
ordaindu gabe, uztailean bertan baja emateko aukera dute.

Ordutegi eta kuotak 2021-2022Ordutegi eta kuotak 2021-2022
OHARRA:OHARRA:

ORDUTEGIA
URTERO ALDA-
TUKO DA HAUR 
ETA HEZITZAILE 
KOPURUAREN 

ARABERA

URTEAN 18.000€ BAINO GUTXIAGO IRABAZTEN DUTEN URTEAN 18.000€ BAINO GUTXIAGO IRABAZTEN DUTEN 
FAMILIAK EZ DUTE HAURRESKOLA ORDAINDUKO.FAMILIAK EZ DUTE HAURRESKOLA ORDAINDUKO.



Haurreskolak Partzuergoa 0 eta 2 urte bitarteko haurreskola publikoak ku-
deatzen dituen entitate publikoa da. Entitate hau Eusko Jaurlaritza eta udalen 
artean sinatutako hitzarmenari esker sortzen da.

Haurreskolak Partzuergoaren helburua 0 eta 2 urte bitarteko haurrei zuzen-
dutako hezkuntza-zerbitzu osoa eskaintzea da, hala nola laguntza soziala, 
bereziki lana eta familia bizitza bateratzearen arloan.

Itsasondoko Haurreskola 2004. urtean sortu zen.

Itsasondoko Itsasondoko 
haurreskolarenhaurreskolaren
HELBURUAK...HELBURUAK...

Familiaren laguntzarekin, hau-
rraren garapen osoa sustatzea, 
ingurunea ezagutzen laguntzea, 
haren nortasuna indartuz.

11
Haurrek, garapen ebolutibo orekatua izateko, haien 
hezkuntza prozesuan izan ditzaketen hutsuneen eta ga-
bezien aurrean, hezkuntza prebentiboa eta orekatzailea 
sustatzea.

22
Hezkuntza eta laguntza jardueren ba-
rruan hauek guztiak barne hartzen 
diren hezkuntza globala sustatzea: 
gorputza, objektua, ekintza, pentsa-
mendua, bestea, nia, afektibitatea, 
arrazionaltasuna, erreala, ametsezkoa.

33

Jolasteaz gain, 
jostailuak elkar-banatzen ere ikasten dute!!

Itsasondoko Haurreskolan haurren garapen fisiko, intelektual, afektibo eta 
soziala bultzatzen dugu, helburu zehatz batzuetan oinarriturik:

Hezkuntza sortzailea programa-
tzea, horren bidez, haurrek bilaketa 
eta abstrakzio berriak egin ditzaten 
eta kontzientzia har dezaten.

44
Familiei haurren garapen osoari 
dagokion laguntza ematea.55
Eskolarekin elkarlanean, 
hezkuntzan norabide eta helburu
berdinak markatuz eta haurreskolatik
eskolarako bideak jarraipena izan dezan

66

Zer da Zer da 
HAURRESKOLAK HAURRESKOLAK 
PARTZUERGOA?PARTZUERGOA?


