
 

2017/2018 ikasturtea 

Kaixo denoi! 

Ongi etorriak ikasturte berrira! 

Hemen duzue ikasturte honetan osatuko dugun lan taldea.  

 

ZUZENDARIA  IKASKETA BURUA  IDAZKARIA  ORIENTATZAILEA 

Lurdes Muñoa  Arantxi Ariztimuño  Tere Mariñelarena  Sara Largo 

   

IZENA  TUTOREA 

Arantxa Azpiroz  HH1/HH2 

Leire Otaño  HH3 

Ilargi Begiristain  LH1 

Tere Mariñelarena  LH2 

Xabier Zamargilea  LH3 

Lurdes Muñoa  LH4 

Arantxi Ariztimuño  LH5 

Aitziber Egiguren  LH6 

Mikel Balda  DBH1 

Mikel Sarasola  DBH2 

  

ESPEZIALISTAK  MAILA/ETAPA  ARLOAK 

Jon Altuna  L.H. eta D.B.H.   GORPUTZ HEZIKETA eta PT 

Miren Etxarri  LH                 INGELESA eta PLASTIKA 

Mireia Jauregi  LH   GAZTELANIA eta H.A. 

Julen Telletxea  HH eta LH  INGELESA eta PLASTIKA 

Ima Matxinandiarena  HH  -   LH   -  DBH  ERLIJIOA 

Xabier Murciano  DBH  GIZARTE DBH 1 eta 2 

LITERATUR SORKUNTZA DBH 1 

H.A. 

Endara Mitxelena  DBH  TEKNOLOGIA ETA PLASTIKA DBH 1 eta 2 

 

 



IKASTURTE HASIERAKO ORDUTEGIA: 

 

Ikasle guztiak irailaren 6an hasiko dira. 

HH eta LH,  9:30etatik 13:30etara 

D.B.H, 9:30etatik 15:30etara 

 

Jangela, irailaren 7an hasiko da, HH et LHko ikasleentzat.  

 

ZUZENDARITZA ordutegia:  

                              Astelehena 16:00-16:45 eta asteazkena 12:00-12:30.  

*Behar denean, telefonoz adostutako orduetan. 

 

ZERBITZU OSAGARRIAK 

GARRAIOA:   

          Ibilbidean ez dago aldaketarik. Bizileku aldaketarik izan baldin baduzue, zuzendaritzan 

adierazi behar da. 

 

JANTOKIA: AUSOLAN JANGARRIA (iazkoa).  

          Mesedez, ikasleek eramango duten PAPERA  bete eta tutoreari itzuli ahalik eta 

azkarren.   

 

 

                                             IKASTETXE  PAREKO OBRAK 

Atxikitzen dizuegu Beteluko udalak bidali digun gutuna, obrak iraun bitartean eskolako 

sarrera-irteerak nola egin behar diren adieraziz. 

 

Bukatzeko, jakin ezazue “Ikas-Komunitatea” bihurtzeko eskaera Hezkuntzan onartu 

digutela eta eman beharreko urratsak elkarrekin, zuen laguntzarekin, emateko prest 

gaudela. Ditugun berriak helaraziko dizkizuegu.  ANIMO! 

 

Milesker eta ongi izan! 

 

  2017ko iraila 

 

ZUZENDARITZA 

 


