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Gela bakoitzak bere maskota izatea 

Gela bakoitzak bere maskota izatea 

Gelan hamsterra egotea 

Eskolan animaliak egotea 

Eskolara txutxeriak ekarri ahal izatea 

Eskolan uniformea egotea 

Eskolan uniformea egotea 

Eskolan uniformea egotea 

Spinerak ekartzea uztea 

Spinerak ekartzea uztea 

Spinerak ekartzea uztea 

Norbaitek urteak betetzen dituenean, andereñoaren silla izatea egun horretan 

Gela bakoitzak bere maskota izatea 

Patioan ordenagailuetan ibiltzea 

Txutxeen legea kentzea 

Umeak hartzen utzi 

Txutxeen araua kentzea 

Txutxeen araua kentzea 

Jokuak ekartzea posible izatea 

Eskolan txutxeak jatea 

Eskolan litxarkeriak egotea 

Umeekin jolastu ahal izatea 

Ikasleak ondo esertzea eta eskaileretan lasai joatea 

Utzi mobilak klaseetan  

Hamaiketako garaian gaileten ordez ogia eskeini 

Hamaiketakoan goxokiak jartzea 



Txutxeen araua kentzea 

Hamaiketarako txutxeak eramatea 

Azterketarik ez egotea 
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azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago 

azterketa gutxiago matematikan 

eskola klase gehiago nahi ditut 



azterketa errezagoak 

azterketa ordeaz aurkezpenak 

azterketak egin beharrean proiektuak egin 

azterketak  presentazio modura 

azterketa gutxiago 

azterketak beharrean proiektuak egitea 

azterketarik ez 

Elurretan ikastaroak 

Haurren nazio arteko egunaz gain, beste egun bat gehiago jarriko genuke non haur, gazte , 
nerabe eta gurasoak elkartzen garen elkarri ezagutuz. 

osasunako jokalariak eskolara etortzea 
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Basakabira joatea 

Huntza etortzea 

Huntza etortzea 

 Bendeta etortzea eskolara 

Huntza etortzea 



Bendeta etorztzea eskolara 

Gatibu etortzea eskolara 

Sutagar etortzea eskolara 

Bendeta etorztzea eskolara 

Huntza etortzea 

Alex Segura etortzea 

Youtuberrak etortzea 

Indurarin eta Periko delgado eskolara etortzea. 

Berri txarrak gure eskolan egotea eta Gorka Urbizu etortzea 

Messi eskolara etortzea eta firma egitea 

Markez eskola etortzea 

Oier Sanjurjo eskolara etortzea 

Coco y Lana etortzea 

bromen klasen bat etortzea 

Vendeta etortzea 

Ros linch etortzea 

Feminismoa zer den jakinarazi. Matxismorik ez!! 

Feminismoari buruzko hitzaldiak eman 

Jendeak feminismoa zer den jakitea 

Errealekoak etortzea 

Errealekoak etortzea 

Errealekoak etortzea 

Errealekoak etortzea 

Errealekoak etortzea 

sukaldaritza klaseak egotea 

sukaldaritza klaseak egotea 

sukaldaritza klaseak egotea 

sukaldaritza klaseak egotea 

sukaldaritza klaseak egotea 

sukaldaritza klaseak egotea 

Euskal eskola! Denontzako eskola musika guztiak dantzatzen dituen eskola!! 

Que formara parte de la enseñanza el ingurutxo y la karrika dantza de Betelu 

Dantza klaseak egotea 

Dantza modernoa bultzatu 

Eskeintza gehiago kiroletan, judo, tiro con arco 

Judo klase bat egotea 

posibilidad de mas actividades extraescolares, no solo futbol y pelota: pintura, judo, ingles. 

Mas ofertas de extraescolares tanto de pago como gratuitas 

Mas ofertas de extraescolares sin necesidad de salir del valle 

Hilabeteko azken ostiralean, arratsaldean, jaialdi artistikoa egin, bakoitzak nahi duena 
eskeintzeko. Mikrofono irekia bezala. 

goazenekoak etortzea 

Que participemos todos juntos en el cuidado del barrio de la escuela, plantando arboles y 
jardines. 

Ekainean presara bainatzea eskola guztia joatea. 

Eskola amaitu duten ikasleak tarteka eskolara etortzea irakasleari laguntzea 

Basakabira joatea 

goazenekoak etortzea 

Basakabira joatea 

Basakabira joatea 

Basakabira joatea 

Basakabira joatea 

goazenekoak etortzea 



goazenekoak etortzea 

Efecto domino txapelketa egin. 

goazenekoak etortzea 

Tailerra eskulanak egiteko. 

Etxeko lanak ez izatea 
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Etxeko lanak ez izatea 

Etxeko lanak ez izatea 

etxeko lanak ez bidaltzeko ikasleak gelan lan asko egite 

Etxeko lanak debekatzea ez bada behar berezirik 

Lan gutxi 

lan gutxiago 

Etxeko lan gutxiago 

Etxeko lan gutxiago 

Etxeko lan gutxiago 

Jolasak eskolan maitasuna eta erakusteko haurrari askatasuna 

Etxeko lanak gutxiago 

Oporretako etxeko lanik ez 

Azterketarik ez 

Etxeko lanik ez izatea 

Etxeko lanak bakarrik egitea 

Udako eta gabonetako etxeko lanik ez 

Tareas para casa no 

Una escuela sin tareas obligatorias para casa que incentive la curiosidad y el deseo de 
conocimiento autónom 

Etxeko lanik ez izatea 

Etxeko lanik ez izatea 

Lana ez ittea 

etxekolanak ez izatea 

etxekolanak ez izatea 

Goazenekoak etortzea 

Untza taldea etortzea 

Musikariak eskolara ekarri kontzertu akustikoak egiteko 

Vendetta etortzea 

Goazenekoak etortzea 

Osasunekoak etortzea edo bestela Oier Sanjurjo. 

Jokalari profesional bat etortzea 

karaoke jaia antolatzea denok parte hartuz 

Urtero eskolatik zuhaitzak landatzera joan 

Klaseak disfrazatuta egin nahi ditut 

Eskolak laburmetrai bat egitea 

Guraso pila bat talde interaktiboetara etortzea 



Lehen sorospeneko ikastaroa umeentzako 

Que se enseñaría en la escuela primeros auxilios y seguridad vial. 

Karrikadantza, Betelukoa, ikastea 

suaren simulakroak urtero 

Mindfulnes egiten duen eskola 

meditazio alternatiboak, adin bakoitzari egokituak. 

Beraien auto-ezagutzarakao ariketak lantzea. 

Adimen emozionala lantzeko aditu bat edo… 

Emozioei ikasgai guztietan zabaltzea tartea 

formakuntza giza diseinuan 

dantza eta yoga 3urtetik dbh2ra 

meditatzen, erlaxatzen erakutsi eta praktikatu irakasle eta umeak. 

yoga eskolan 

yoga eskolan 

yoga eskolan 

meditatzen duen eskola 

meditatzen irakasten duen eskola txikitatik 

erlaxatzen irakasten duen eskola 

meditatzen irakasten duen eskola txikitatik 

erlajazioa goizetan 

erlajazio teknikak anti estrés gelan. 

arretarako teknikak lantzea. Mindfulness adibidez 

eskolan atseden hartzeko gela bat egotea 

klase batzuen bukaeran erlajazio minutu batzuk hartzea. 

sueño con una eskola donde los niños aprendan jugando y practicando o experimentando, 
tengan la edad que tengan 

jokuen klaseak 

umeak gehiago jolastea joku hezigarrietan 

jolastuz ikasi eskolan 

ordu gehiago jolasteko 

jolastuz ikasi eskolan 

mahai joku gehiago egotea 

joku gehiago egotea 

klaseetan beti jokuak 

denbora gehiago dantzen eta gutxio eserita 

ingelesen tertuliak egitea 

tertuliak HH, LH, eta, DBH-n finkatzea. 

tertulian liburu politak 

euslkal idazleekin kontaktatu eta beraien testuekin literatur tertuliak egitea. Ikasle eta gurasoekin. 

una eskola donde hagamos tertulias literarias y cinematográficas. Donde no solo se propongan 
lecturas al alumnado sino tambien a los padres. 

tertulian liburu politak 

hizkuntzak lantzerakoan liburua ez izatea baliabide bakarra edo garrantzitsuena. 

marrazkiko liburuak tertulian. 

irakurtzeko liburuak denon artean aukeratu 

matematika jolasen bidez erakustea 

Arte klaseak, material desberdinak ikutu, usaindu, gozatu… 

Hezkuntza arreta ikasgaia ematen dugun irakasleon artean lan talde bat soatzea gaiak, materiala 
edota esperientziak partekatzeko. 

Tutoritza saioak ordutegi barruan 

Historia del Arte dentro del curriculo como expresión del hombre en las letras, ciencias, historia, 
política 

Erlijioa eskolan ez eskeintzea. Erlijioa elizan. 

art klase gehiago 



gazge klase gehiago 

eskolan pila bat pintatzea, dantzatzea eta kantatzea. 

eskolan regeton eta rap taldeak egitea  

antzerkia beti bezala egitea 

frantzes klaseak egotea 

mas horas y mayor oferta de idiomas 

antzerkiak ingelesez edo antzeko ekintzak hizkuntza hobeto ikasteko. 

DBH-en matematika gutxiago 

Euskal Herriko historia DBH-n erakustea. Nafarroako erreinua eta foruak 

ikasgai bat ingeleraz 

frantzes hizkuntza ikastea 

soinketa gehiago DBH2rentzako 

ingelesa gutxiago 

ingelesa gehiago 

art klase gehiago 

art txoko bat 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

musika klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

musika klase gehiago 

margotzeko klaseak egotea 

art klase gehiago 

margoketa librea egiteko saio bat izatea astero 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

marrazketa klaseak egotea 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

marrazki klaseak 

art klase gehiago 

musika klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

art klase gehiago 

ingelesa beharrean soinketa egotea 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketan ballet erakustea eta irakasleak ere ikastea 

soinketa klase gehiago 

salto gelara joatea soinketan 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 



soinketa klase gehiago 

natur klase gehiago 

klase gutxiago festa gahiago egin 

H.A. klase gehiago 

H.A. klase gehiago 

erlijio klase gehiago 

art klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

andereñoekin futbolean ibiltzea  

art klase gehiago 

ingelesa ez egotea edo bestela Diana etortzea 

kurtsoan zehar errugbya eta kirol honek sustatzen dituen baloreak erakustea 

art klase gehiago 

irakasle-ikasle eta gurasoen artean musika banda egitea 

una eskola donde la musica y la cultura musical se impregne en sus paredes. 

Que nuestros hijos y alumnos vean y escuchen discos mientras aprendan. 

historia klaseak egotea 

catalan klaseak egotea 

marrazketa klaseak egotea 

soinketa klase gehiago 

astean mate 3 aldiz 

frantzesa ikasteko optatiba bezala DBH-n 

soinketako klase gehiago 

ingelesa klase gutxiago egotea 

frontoian jolasak egotea 

antzerki klaseak egotea 

antzerki klaseak egotea 

jolas gehiago 

jolasteko saioak 

antzerki toki bat egotea lotsa gutxiago edukitzeko 

antzerki klaseak egotea 

antzerki klaseak egotea 

antzerki klaseak egotea 

antzerki talde finko bat sortzea, adin guztietako ikasleak bilduko dituena 

antzerki klaseak egotea 

musika klase gehiago 

euskal dantzak soinketan eman 

euskal abeslariek urtero eskolan emanaldiak egitea 

musika klase gehiago 

irakasle eta gurasoen koro bat egitea eta DBHko ikasleak ere 

egunero gelan kantatu!! 

sionketa klase gehiago 

egunero gelan kantatu!! 

klasetan musika 

urtero bi kontzertu egin, urtarrilean eta maiatzan. E.H. muskika ezagutzeko. 

futbol eta pelotako klaseak egotea 

eskolatik kontzertu profesionalak ikusteko irteerak egitea. 

antzerki klaseak egotea 

antzerki klaseak egotea 

antzerki talde iraunkorra 

gaztelania klase gehiago 

informatikako klaseak edukitzea 

soinketan jakusia eta piszina egotea 



mate astean hiru aldiz izatea 

futbolean ikasleak andereñoen aurka 

musika klase gehiago 

mate astean hiru aldiz izatea 

art klase gehiago 

H.A. klase gehiago 

H.A. klase gehiago 

H.A. klase gehiago 

klase gutxiago. 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

marrazketa klaseak egotea 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

muskika klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

antzerki klaseak egotea 

que el arte este presente en todas las asignaturas y se utilice como herramienta didactica 

antzerki klaseak egotea 

soinketa klase gehiago 

H.A. klase gehiago 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

euskal musika eskolan ikasi eta entzun 

libreki margotzeko tailerra ostiraletan. Eskola oso elkarrekin. 

antzerkilari profesionalak eskolan ikusi ahal izatea, urtean bahin. 

art klase gehiago 

utilizar la expresion artistica como herramienta didactica 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

musika klase gehiago 

antzerkia urte osoan 

art klase gehiago 

 adierazpen artistikoa garatzeko denbora gehiago. 

art klase gehiago 

art klase gehiago 

eskulanak eta esperimentuak egitea 

kreatibitatea landu 

norbaitek esatea Joneri futbolean ibiltzen animatzea. 

ingelesa gutxiago 

soinketa klase gehiago 

igeriketa klaseak kurtsoro ematea. Oso garrantzitsua da. 

LH guztia pistinara joatea. Ez bakarrik 2.mailakoak. 

eskola guztiak urtero pistinara joatea, ez bakarrik 2.mailakoak 

sionketa klase gehiago 

ingelesa ez egotea edo bestela Diana etortzea 

mate ez izatea 

mate gehio egotea 

mate gutxi egotea 

mate gutxi egotea 

mate gutxi egotea 



mate gutxi egotea 

matematikan xake erakustea 

mate gehio egotea 

mate astean hiru aldiz izatea 

mate gutxi egotea 

ikasle helduek gazteei matematika erakustea 

mate gutxi egotea 

mate gutxi egotea 

soinketan ez dutxatu beharra izatea 

soinketa klase gehiago 

sainketa saltogelan 

antzerki klaseak egotea 

mas arte y expresion artistica libre y emocional en lugar de manualidades tecnicas. Ambas 
contribuyen a la moticidad fina pero una es mas enriquecedora y formativa que la otra. 

bakoitzak bere barne artista txikia ezagutzeko aukerak sortu daitezen. 

haurren nazio arteko egunaz gain beste egun bat gehiago jarri. Non haur, gazte eta nerabe eta  

gurasoak elkartzen garen elkarri ezagutzeko. 

mate astean hiru aldiz izatea 

H.A.n munduko erlijioak errepasatu eta bertako jakinduria ere mariren legeak erakutsi. 

H.A.ko klase gehiago 

erlijio klase gehiago 

eskola dibertigarriagoa izan behar du. 

klase bat anekdotemak. 

txiste blog bat egitea euskaraz 

klaseak mozorrouta ematea edozein egunetan. 

desirak idatzi 

eskolan txistearen hilabetea antolatzea 

ankdotak kontatzeko klase bat 

kontakizunen saioak 

soinketa klase gehiago  

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

soinketa klase gehiago 

sainketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

que los mas pequeños tengan mas tiempo y espacios para la psicomotricidad y el juego libre 

soinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

art klase gehiago 

mate klase gutxiago 

saoinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

saoinketa klase gehiago 

art klase gehiago 

urtean aste bat elurren ikastaroa eskiatzea, snom, 

klase batetik besterako tartea luzatzea 

klase motzagoak egotea 

klase motzagoak egotea 



musika banda egin 

krosa egin 

klase bat bideo jokuena izatea, play , tablet 

DBH-ko geletan hiruzpalau tablet edo cromebook izatea taldeka behaketak egiten ditugunerako. 
Ordenagailu gelara joan etorrian denbora asko galtzen da 

MP4 edo MP3 eskolara eramateko aukera izatea 

herramientas digitales como smartich para el aprendizaje personalizado de matemáticas 

Lanak MP3 arekin egitea 

astean bitan bideojoko klaseak egotea 

MP4 edo MP3 eskolara eramateko aukera izatea 

eskolara tableta ekartzeko aukera izatea 

eskolara tableta ekartzeko aukera izatea 

tabletarekin lan gehiago egitea 

ikasgaiak interesgarriagoak 

euskal musikako pertsoani ezagunak ezagutu eta beren ibilbide eta jardueraz ikasi. Adibidez 
Joxean Artze, Xabier Lete, Mikel Laboa, Xalbador, Aita Barandiaran, Mauricia… 

irakurketa gehiago landu, liburutegia erabili. 

eskolan hika hitzegiten erakutsi. Kalean dendetan, eskolan, hikaz hitz egin dadila. Gure altxorra 
plazaratu. 

ikasleei haien artean irakasle rolak hartzen utzi, denok dugu zer irakatsi. Baina benetan. 

finantza heziketa landuko nuke bizitzarako prestatuz 

Lan ordu jarraia jarri 

Ordutegiak aldatzea eta mesedez botoak baietz esatea 

ordutegia: 9:15 eta ostiraletan 13 arte 

ordutegian flexibilitatea izatea 

Naturako gaian animaliak lantzen direnean animaliak etxetik ekartzea 

Jolas koperatiboak 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Klaseak oinutsik ematea 

Sueño con una eskola en la que los primeros cinco minutos entre clase y clase se utilice para que 
los profesores pongan en común lo sucedido en sus clases. Una eskola en la que los profesores 

trabajen como un equipo entre el equipo docente y con el alumnado. 

Arlo bakoitzean 2 saio jarraian izatea gaietan ongi sakontzeko. Natur-Gizarte arloan 

Eskolan umeak ordu gutxiago egotea 

Más espacios para la creatividad 

LH-ko maila altuetan geletako antolaketa aldatzea; jolaserako, lasai irakurtzeko eta jarduera 
libreagoetarako espazioak jarriz 

bideoekin ikasi 

 bideoakin ikasi. Askoz gehiago ulertuko genituzke liburuko gaiak. 

egunero parra egiteko pelikula bat ikusi 

bideo gelara gehiagotan joatea 

el cine puede ser una gran herramienta didactica muy interesante para intereses o comprender 
una materia, especialmente la historia o los valores tecnicos 

pelikulako klaseak egotea 

futboleko klaseak egotea 

pelikula astero 

bideo gelara gehiagotan joatea 



pelikula gehiago 

bideoekin ikasi 

hilabetero komediazko, beldurrezko…pelikulak ikustea 

farrezko bideoak ikustea 

hilabetero pelikulak bat 

pelikula gehiago 

egunero pelikula bat 

odolezko pelikulak ikustea 

marrazoen pelikulak 

bideoekin ikasi 

urtero ikasleekin errekako plastikoak garbitzea 

kalera eta ingurunera gehiago ateratzea 

una eskola abierta al exterior que no importa conocimiento solo entre las paredes de un edificio 

ingurumena maitatzea errespetatzen eta defendatzen irakasten duen eskola 

ikastetxeko ingurumen-kudeaketa eskolak, udalak eta herritarrek elkarlanean aurrera eramatea 

donde los alumnos tengan contacto continuo y directo con la naturaleza, como herramienta 
didactica 

una eskola en la que la naturaleza entra tambien en la eskola en forma de plantas, arboles 
frutales en grandes tiestos o mesas de cultivo como herramienta didactica 

herri batean herritar guztiak elkarrekin osatzen duten eskola, herritar guztiak eskolatik pasako dira 
beraien jakintza elkarbanatzeko. Basoa eta mendia ere eskola izan daitezela. 

Una eskola donde los niños puedan colaborar en la recuperacion de animales y su reintrodución 
en la naturaleza como herramienta didáctica. 

matematika manipulatiboak lantzea 

motibazioa landu, tutoritzaren bidez helburuak jarri irakasle bakoitzarekin eta aurrerapenak 
ospatu berdin taldeekin 

una eskola que promueva la evaluacion continua a través de la reflexión diaria y la superación 
personal, donde no se mida el conocimiento a través de un examen o el conocimiento 

memorístico 

una educación que dirija sus esfuerzos a enseñar a aprender, buscando soluciones para 
cualquier aspecto de su vida. 

que las materias sean manipulativas y reflejen su aplicación en el mundo real 

Hezkidetzaren lana (coeducacion) HH-tik hasten da 

eskola erabat desberdina, bakoitzaren bizi, garapen erritmoak errespetatzen dituena, norberaren 
interes eta motibazioak sustatzen eta garatzen ahalbideratzen duena. 

Arkitektura aldatzen duena, mahai aulkiak eta irakaslea hepizentroa ez den eskola…. 

Amara berri sistema HH eta LH osoan 

Amara berri sistema HH eta LH osoan 

Pedagogi sistematikoan oinarritzen den eskola 

Amara berri sistema HH eta LH osoan 

inklusiboa denak garrantzitsuak eta beharrezkoak, kooperatiboa talde lanak eginez 

ikasketa funtzionalak, bizitzarako balio duen ikasketak 

Pedagogi sistematikoan oinarritzen den eskola 

que el nivel academico sea el mejor, que salgan lo mas preparados posible 

irakasgai guztiak etorkizunerako baliagarriak izatea 

que el alumnado sea partícipe en la elección del temario para que através de la participación se 
incentive su interés en la materia 

educacio emozionala landu urtero, jolasen bidez. 

irakurtzen ikasteko metodo berriak erabiltzea, "metodo Doman" adibidez 

metematikak montessori 

gurasoak parte izateak 3-6 urte bitarte nahi izanez gero, irakasleakin batera aktibitateak 
prestatuz. 

enseñar tecnicas de documentación y de recuperación para saber donde encontrarla cuando se 
necesite 



ikaleen arteko talde lana bultzatzea, denen artean giro ona egon dadin. 

aurkezpenak egitea gelakoei 

adin desberdinetako ikasleek elkartzea zanbait lan egiteko 

esperientziatik abiatu hizkuntzak eta testuak lantzerakoan zentzua eman 

Pedagogi sistematikoan oinarritzen den eskola 

ikasteko beste proposamen batzuk, beste modu bat, tailer ezberdinak edo eremu ezberdinak 
planteatuz. 

una eskola que trabaje con la base de las inteligencias múltiples y puedan adaptarla a la 
educación favoreciendo el desarrollo integro de los alumnos 

una eskola donde se potencie el aprendizaje online interactivo, permitiendo la personalización del 
aprendizaje 

una eskola sin libros de texto, donde los materiales y la información la busquen los propios 
alumnos 

ikasle zaharrenak txikiagoei ipuinak irakurtzea 

ikasleek taldeka lan egitea, batak besteari lagunduz, iritzi desberdinak entzunez… 

handiak eta txikiak elkarrekin lan egitea 

taldeka lan gehiago egin 

guztiok batera ikasi 

adin desberdinak elkarrekin egoteko egoera gehiago sortu. 

taldeka egotea 

klaseak txokotan egin eta ez pupitrean 

talde lan gehiago 

haur txikiei klaseetan lagundu 

maketa gehiago egin 

taldeka lan gehiago egin 

proiektuka lan egitea 

gaitasunak lantzen dituen metodologia erabili 

ikasleak bere ikaskuntza prozesuan parte hartze aktiboa duen eskola. 

etapa guztietan metodologia bat sistematizatu eta jarraipena eman. 

mahai jolasak lantzea 

trabajar las asignaturas por contextos 

potenciar metodologías que motiven el aprendizaje significativo 

fomento de la iniciativa y el emprendizaje ( modelo educ. finlandés) 

ikasteko metodologi aldaketa helduagoentzako LH-DBH 

kurrikulumetik kanpo dauden gaiak lantzeko askatasun osoa izatea 

montesori a tope 

trabajar una metodología que promueva las capacidades de cada alumno y se sirva de ellas para 
enseñar al resto 

esperimentos 

ikasgaien arteko mugak malgutu, elkarlana sustatu 

una eskola que trabaje en la creación de ambientes educactivos inspiradores según los 
diferentes áresa de conocimiento, en lugar de clases donde se distribuya a los niños según su 

edad deforma exclusiva 

zailtasunak dituenari hasieratik laguntzea presiorik gabe. 

Patioan jolas kooperatiboak bultzatu 

Pelota gabeko egunak ezarri 

Eremu desberdinak ezarri 

Patiora jolasak eramatea 

Txoko musikal bat patioan 

Patioan futbolaz aparte joku gehiago egotea 

Patioan jolas gehiago egotea 

jolas garaian kilikiekin ibiltzea 

patio luzeagoak 

ikasleei kanpora edo barrura joaten uztea patio garaian 



pilotan ibiltzeko frontoia 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patio gehio 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patio motzagoak 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patio gehio 

bigarren patioa egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

patioan denbora gehio egotea 

etxean bazkaltzen duten umeak patiora joateko aukera izatea, futbolean ibiltzeko edo eta parkean 
jolasteko. 

bazkaldu ondoren patioa egin beharrean, ekintza desberdinak egin. Adibidez dantza edo antzerki 
tailerrak 

patioan kanpora edo barrura bakoitzak nahi duen lekura. 

patioan kanpora edo barrura bakoitzak nahi duen lekura. 

eskolan futbolarik ez egotea eta bai beste jolas parte hartzaileagoak 

klase bat egotea DBH1 eta dbh2 ren artean patiora jeisteko partido de futbol bat jolastera edo 
beste joku on bat. 

umeak eta DBHkoak elkarrekin jolatu ahal izatea 

DBH-koak patioan besteengandik banatuak izatea, hau da ordu desberdinetan. 

DBH-koak lehenago edo beranduago ateratzea edo sartzea eguerdian. 

arratsaldeko patioa DBH-koentzat luzeagoa izatea. 30min inguru 

DBH1 eta DBH2ren arratsaldeko patioa luzeagoa izatea 

hitzaldi gehiago egitea. DBH-en (drogai, biolentzia, feminismoari…) buruz 

DBH-ren bigarren patioa luzeagoa izatea 

gurasoak patioan jolastera etortzea 

patioan eskulanak egiteko saioa egotea 

patio garaian liburutegia irikita egotea jendea joan ahal izateko 

patioan joku gehiago egotea 

patioan denbora gehio egotea 

irakasleak patioan ikasleekin batera jolastea 

andereñoak umeen kontra partidoak egitea 

umeen artean jolastorduan euskaraz hitz egitea 

Aste santuko bezperan festa bat egitea edo jolastea 

Está bien fiesta de fin de curso cada curso a su manera 

inguruko kulturan parte hartzen duen eskola 

me gustaria que conociesen los nombres de las casas 

ingurutxoa eta karrikadantza ikasi soinketan 

Eskursio gehiago 

Todo lo que sea excursiones, salidas entretenidas, todo lo que haga feliz a un niño 

Eskursioak egitea, ibilaldiak, sukaldaritza, denon artean gela txukundu… 

eskola guztia hondartzara joatea ekainean egun pasa. 

txango gehiago 



txango gehiago 

txango gehiago 

txango gehiago 

akuariunera txango bat egitera Donostiara 

ir a museos de arte, ciencias, naturaleza 

que la eskola se abra a la comunidad y aumenten las salidas a visitar la comunidad sus 
habitantes, costumbres y su entorno 

txango gehiago 

txango gehiago 

txangotan telebista egotea 

txango gehiago 

txango gehiago 

txango 

txango gehiago 

Etxetxokoan alfonbra egotea 

Eskolan lo egiteko ohe elastikoa egotea. 

Gure gelan material gehiago 

Margo berriak egotea 

Irakasleentzako gitarra bat edo piano bat egotea eskolan 

Eskolan gitarra elektrikoa egotea 

Estatua gelan 

Animalien mozorroak edukitzea 

Patineteak izatea eta hauekin jolasteko salto parkea 

Lagunekin jolasteko kotxe telegidatua izatea 

Elsaren soinekoa izatea 

Carsetan ibiltzeko aukera izatea 

Olentzero joku dezenteak ekartzea 

Olentzero joku dezenteak ekartzea 

Olentzero joku dezenteak ekartzea 

Etxetxokoan alfonbra egotea 

Una huerta para aprender a trabajar 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Eskolan baratza egotea 

Aulki erosoak egotea 

Aulki erosoak egotea 

Aulki erosoak egotea 

Aulki erosoak egotea, kojinekin. 

Aulki akoltxatuak 

Aulki erosoak egotea 

Aulki erosoak egotea 

Aulki akoltxatuak 

Aulki erosoak egotea 

Aulki erosoak egotea 



Gelan sofak egotea eta tabletak ekartzea eskolara 

Aulkiak aldatzea edo kojinak jartzea 

Masajea egiten duen sillonak mesedez 

Extintoreak gelatan 

Matematikak ikasteko gela bat 

baloi gehiago 

Eskola autogestionatua izatea, argindarra, berogailua etb. Plaka solarrak 

Baratza bat edukitzea 

kamarak jartzea 

Kamara bat egotea jakiteko zeinek lapurtzen dituen gauzak 

Pistolak egotea 

DBH-koentzat microondas bat jartzea 

DBH-koentzat microondas bat jartzea 

Hozkailutxo bat irakasle gelan 

Hozkailutxo bat irakasle gelan 

Liburutegian liburu gehiago egotea 

Liburutegian garbiketa bat egin eta liburu ez aproposak botatzea edo oparitzea 

Liburutegian liburu gehiago egotea 

Liburutegia handitu eta fundamentuzko liburuak ekarri 

Ingleseko pupils book gehiago 

Eskolan motoak egotea 

Kars-ak egotea eskolan 

Agenda politagoak 

Bi ateak erabili bat umeentzako eta bestea handientzako 

Mediku txokoa edukitzea gelan 

Haur Hezkuntzan jolas egiteko disfrazak edo arropak egotea. Eta arean aritzeko are normala. 

Lehen Hezkuntzan gelan denda txokoa egitea 

Irakurketa txoko erakargarri bat egotea eskolan 

Iragarki taula handia kristalekin babestua, eskola atarian, erraz iritsi leiken lekuan. 

Euskaraz filmak ikusteko filmategi egoki bat egotea eskolan. 

pasabideetan ikusteko edo irakurtzeko jartzen diren gauzak ongi zaintzea 

Musika entzutea pasabidetan 

txirrina kanta bat izatea 

txirrina kanta bat izatea 

Sarrera eta irteeretan musika txirrinaren ordez 

Sarrera eta irteeretan musika txirrinaren ordez 

Sarrera eta irteeretan musika txirrinaren ordez 

Sarrera eta irteeretan musika txirrinaren ordez 

Patioan bideo jokuen gela egotea 

Playstation eskolan egotea bederatzi mandoekin 

Legoak egotea 

Xakea egotea 

Playmobil-ak egotea 

Playstation eskolan egotea 

Bideo jokuen gela egotea 

Telebista eta sofa egotea 

Robot bat egotea guk esaten dioguna idazteko 

Gela guztietan internet egotea ordenagailuak 

Telebista berria jarri 

Telebista berria jarri 

Bi ordenagailu gela egotea 

Bideo jokuen gela egotea 

Gela guztietan proiektorea egotea 



Gela guztietan proiektorea egotea 

Errealitate birtualeko gela egotea 

WIFI dohainik jarri 

Errealitate birtualeko gela egotea 

Lego eta Playmobil gela egotea 

Legoak egotea 

Bideo jokuen gela egotea 

WIFI egotea ordenagailuentzako 

Internet gelan ongi joatea 

Eskolak fonoteka eta bideoteka izatea 

Geletan ordenagailu gehiago egotea 

Geletan musika entzuteko gailu onak izatea 

Arbel digitala konpontzea 

Telebista berria jarri 

Telebista berria jarri 

Arbel digitala gela guztietan 

Telebista egotea geletan 

Arbel erraldoia egotea 

Arbel handia egotea 

Arbela berria 

Bideo gehiago 

Eskola margotzea 

Lasaitzeko gelak egotea 

Eskola grixa ez izatea 

Eskola margotzea 

Eskolako paretak arbelaren pinturarekin margotu horrela denak nahi duguna idatzi dezakegu 

Eskolako gelak eta pasiluak kolore biziez margotuta egotea 

Frontoia berdez margotzea 

Gelak desberdinak egotea 

Eskola hobeki apaintzea. Oso serio eta tristea dugu. 

Gure gela guk margotzea 

Eskola kolorez pintatu barrutik eta kanpotik 

DBHko irakasleen ganbara apurtxo bat goxotu. Hotz handiegia egiten du 

Ganbara txukundu eta berogailu gehiago jarri 

Lurra egokia bertan esertzeko HHn batez ere, egurrezkoa edo.. 

Eskolako pareta guztiak arbelaren pinturarekin pintatu (ahal diren guztiak) bakoitzak nahi duen 
mezua idazteko 

Gela dizdiratsuak izatea 

Eskola alaia eta koloretsua izatea 

Salto gela handia eta eskalatzeko tokia 

Lagunekin ongi pasatzeko tokia izatea beti pozik sentituz 

Komunak garbiak 

Komunak handiagoak izatea 

Ispiluak komunean 

Goiko pisuan komuna jartzea 

Komun hobeak egotea 

Anbientadorea komunetan 

Grifo berria egotea 

Komunak garbiak 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 



Ispiluak komunean 

Ispiluak frontoneko komunetan 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Ispiluak komunean 

Paretak kolorez bete 

Eskalera mekanikoak egotea 

Eskola handitu 

Eskola handitu 

Eskola bota eta berri bat egin 

Eskola handitu 

Leku asko egotea 

Eskolak atean zubia izatea eta errekaraino, arrainak ikusteko 

Eskolako sarreran aterpea 

Eskolako sarrera beti txukuna eta apainduta egotea (ikasleen argazkiak..) 

Eskolako atera eta irteteko ateak bat haur hezkuntza eta bestea gainerakoentzat 

Sarrera polita izatea 

Eskolako sarrera txiki xamar ikusten dut. Eta estalpe bat falta zaio. Euria egiten duenean denak 
korrika ibiltzen gara 

Bi ateak erabili sarrerako eta irtererako, bat umenentzat eta bestea haundientzat 

Eskailerak aldatu 

Komunak hobeto garbitu 

Goiko pisuan komuna jartzea 

Eskolan urtero garbiketa bat egitea. Behar edo erabiltzen ez diren gauzak bota edo oparitzea. 

Eskolako kristalak urtean bi aldiz garbituak izatea. 

Urtero kristalak garbitzen dituen eskola. 

Liburutegia handitzea eta liburu gehiago jartzea 

Ingleseko gela kendu eta liburutegia handitu eta hobetu 

Eszenatokia handitu 

Sala de nerf egotea 

Sala de nerf egotea 

Pelikulak ikusteko gela berezi bat egotea 

HH berrantolatzea. Gela irekiak eginez eta umeak libreki ibiliz dahi duten txokoan 

irakasleek elkarrekin lasai hitz egiteko guneak egotea 

liburutegi bat izatea hizkuntz ezberdinekin 

Parkea berritzea edo hautsita dauden gauzak berritzea. 

Parkea berritzea. 

Eskilara batzuk jarri baloiak hartzeko eta buelta osoa ez emateko 

Eskola eta patioaren arteko txokoan erortzen diren baloiak berreskuratzeko modu errazagoa 
bilatzea eskailera batzuk jarriz. 

Futbol zelaia belarrezkoa izatea 

Eskolan dagoen zulo hori tapatu baloiak horrera erortzen bait dira edo eskailerak jarri 

Saskibaloiko kantxaren ordez skatepark txiki bat eraikitzea 

Karpa bat jarri patioan 

Estalpea jarri patioan euria egiten duenerako 

Patioa berritzea, txoko gehiago eta aukera desberdinak, umeek ikasteko eta garatzeko toki bat 
gehiago izan dadin, klaseak bezala. 

Eskalatzeko pareta 

Estalpea jarri patioan euria egiten duenerako 

Eskolan tobogan bat egotea 

Bi parke egotea 



Bi parke egotea 

Estalpea jarri patioan euria egiten duenerako 

Eskilara batzuk jarri baloiak hartzeko eta buelta osoa ez emateko 

Eskola kanpoan frontoia egotea parkean daudenentzako 

Are txoko bat izatea 

Tirolina jarri parkean 

Tirolina jarri parkean 

Tirolina jarri parkean 

Tirolina jarri parkean 

Skate pista bat 

Frontoiko lurra konpondu 

Frontoiko aldageletan neska edo mutilen ikurra izatea bereizteko norentzat den 

Frontoia handitu 

Berogailuak jarri frontoian 

Parhour park bat egotea 

Patio ingelesa estali eta aprobetxatu 

Psikomotrizitate gela aurrean (kanpokoa) geratzen den pasabide hori estali eta psikomotrizitate 
gela bihurtzea 

Parkean harea edukitzea motoarekin ibiltzeko 

Koloetako eskola izatea 

Patioko porteria lehen zegoen bezela jarri 

Porteria mugitzea 

Porteria handitu 

Futbol zelaia handitu 

Porteria mugitzea 

Porteria mugitzea lehengo lekura 

Patioko porteria lehen zegoen bezela jarri 

Porteria mugitzea 

Parkeko porteria mugitzea 

Parkeko porteria mugitzea 

Parkur egiteko lekua nahi dut 

Parkur egiteko lekua nahi dut 

Patioan kanikekin ibiltzeko tokia, zirkuitoa… 

Kanikentzako bidea edukitzea patioan 

Parkean bankuak 

Patioan belarra 

Kulunpio gehiago 

Kulunpio gehiago 

Kulunpio gehiago 

Patioan belarra, aretokia, sikolekua eta musikatxokoa 

Kanpoko futbol zelaian zulo bat dago eta baloia horrera botatzen dugu eta lehenago iristeko 
metalezko eskailera batzuk jartzea 

Are txoko bat izatea 

Kalean frontoi txiki bat eraiki parkekoentzat 

Euskal musika patioan ekipoan jartzea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Eskola arkitektonikoki ezintasun fisikoa duen ororentzat egokituta egotea 

Eskolan igogailu bat egotea 

Tobogan bat egotea 



Eskolan pakour park txiki bat egotea 

Porteria lehengo lekuan jartzea 

Parke berria egitea 

Jolas lekua berritu futbola eta betiko jolasez gain beste gauza batzuetan ibiltzeko. Aukerak 
rokodromoa 

Patioa berritzea. 

Porteriak mugitzea 

Porteriak mugitzea 

Patioa gehiago egotea 

Parkeko porteria lehen zegoen bezela jartzea 

Porteria mugitu 

Patioan estalpe bat jartzea 

Eskailerak jartzea patioan 

Porteria lehengo lekuan jartzea 

Patioan zuhaitzak, lurra naturakin kontaktuan egotea 

Jardin bat edukitzea lorez beteta 

Futbol zelai txikia egotea 

Que la imagen de la escuela sea un poco más amable. Otro tipo de cerramiento, un patio más 
delimitado por especies de juego, más naturaleza… 

Porteria handitu 

Kanpoko porteriak mugitzea eta lehen bezala jartzea 

Eskolan futbol zelai bat egotea 

Porteria mugitzea 

Tirolina jarri parkean 

Porteriak mugitzea 

Porteriak mugitzea 

Porteriak mugitzea 

Futbol zelai txikia egotea 

Kanpo futbola belarra artifiziala egotea 

Kantxa txiki bat egotea 

Patioko porteria lehen zegoen bezela jarri 

Eskolan futbol zelai bat egotea 

Kanpo futbola belarra artifiziala egotea 

Eskolan futbol zelai bat egotea 

Futbol zelai hobea jartzea 

Eskalatzeko pareta 

Porteria lehengo lekuan jartzea 

Jakusi eta spa egotea 

Eskilara batzuk jarri baloiak hartzeko eta buelta osoa ez emateko 

Autobusean telebista egotea 

Bixentaren tortila nahi dugu 

Leitzako jantokira Beteluko janaria eraman! Bixenta hobna da zure tortila. 

Ajuarriero eta arraina ez egotea jantokian. 

Ajuarriereo ez! 

Ajuarriero ez! 

Borraka jantokian ez 

Ajuarriero ez! 

Bakailu saltsa berdean ez 

gehienetan jantokian makarroiak jartzea 

makarroi gehiago 

makarroi gehiago 

makarroi eta patata tortila eta kokakola hiru aldiz egotea 

makarroi gehiago 



makarroi gehiago 

makarroi gehiago 

tortila patata gehiago 

patata frejituak egotea beti 

janari goxogoa egotea 

janari goxogoa egotea 

janari goxogoa egotea 

elikagai ekologiko eta bertakoak jantokian 

begetariano dieta 

janari ekologikoa egotea 

natilak egunero 

jantokian gauz integralak ez jarri 

napolitanak  

mandarina gehiago egotea 

shushi eskolan washaki askokin 

pistatxoak 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 



pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

pitza jantokian 

bazkari berezitan pizza jartzea 

postre goxogoak 

pitza jantokian 

Jantokia ez egotea 

Jantokia ez egotea 

Jantokiko patioan Beteluko umeak lehenago sartzen uztea 

ordu egokian bazkaltzea, oraingo ordutegian bazkaria oso berandu egiten dugu. 

Jantokia Betelukoentzat merkeagoa!! Denek berdin. 

Jantokiko prezioa denentzat berdina diferentziarik ez!! 

Beteluko umeentzat jantokia merkeagoa izatea. Dirulaguntza denon artean zatituta! 

Jantokia Betelukoentzat merkeagoa!! Denek berdin. 

Jantokiko arauak bete 

Jantokiko janaria guk prestatzea batzuetan 

Jantokiko andereño berriak etorri Lurdes 

U n dia a la semana el comedor sea en ingles. 

Ausolaneko marrazkia banana izatea ez sagarra. 

jantokiko patioetan aktibitateak egotea 

Irakasle aldaketa gutxiago egotea 

Sueño con una eskola donde los profesores que hayan perdido la motivación pidan ayuda a la 
eskola o sus compañeros para poder recuperar las ganas por la docencia. 

pedagogia sistematikoan formakuntza irakasle, guraso, langileak 

matematika manipulatiboak irakasteko formazioa irakasleok izatea 

irakasleok arte formakuntza jaso ( nahi duenak)  

zientzietako formakuntza jaso edo mendebaldeko teknikak: yoga, taitxi…baina beti zerbaitetan 
formatzea 

klase guztiak puntualtasunez hasi eta bukatzea 

irakasleak koordinazioetan elkarri gelan nola lana egiten duten esateko denbora eta gogoa izatea, 
elkarri idaiak emateko 

irakasleek formazio kalitatzezkoa izateko aukerak bultzatzea. 

irakasleon artean denbora gehiago izatea komunikaziorako, konpartitzeko, egoteko… 

eskolako irakasleak ez izan hain kotilak 

gurasoekin elkarlanean aritzea, elkarrengan konfidantza gehiago izanez. 

sueño con una eskola donde los padres y profesores salten la barrera de la comunicación y 
puedan tratar con naturalidad la vida escolar de los niños 

giza diseinuan formatutako guraso irakasle langileak 

irakasle bilerak lasaiagoak izatea 

eguberrietan irakasleok ez egotea hainbeste lanez. Hortarako ebaluazioak aurreratu eta bilerak 
azaroan izatea. Abendua jaialdirako. 

gurasoen  parte hartzea eskolako funtzionamenduan. Astean zehar bileraren bat eginez. 

irakasleak eta gurasoak elkarlanean 

gurasoak gehiago parte hartzea eskolan 

irakasleok ulertzea jolasten ikasten dela. Haurtzaroan gehio 

pedagogiaz irakasleok lasai hausnartzeko guneak izatea 

sueño con una escuela formado por docentes con ética profesional, que sean coscientes de que 
con lo que trabajan no son motores de coches ni cazuelas de una cocina que son 

cerebros en desarrollo, que las consecuencias de sus equivovaviones no son materiales.  

sueño con una enseñanza de calidad, favorable sin criticas destructivas.Solo asi conseguiremos 
personak integras. 

irakasleak eta gurasoak elkarlanean 

gurasoak irakasleekin gehiago hitz egitea 



que los profesores salgan de la escuela con la sonrisa puesta y el saludo a todo el mundo, 
aunque no lo conozcan. 

ikasle bakoitza den bezala ez taldea dena iguala 

andereño zorrotzak ez egotea 

umeak gehiago ikastea 

irakasleak lanak prestatzeko denbora gehiago izatea. Ordu estrak egin gabe. 

irakasleok lasaiago bizitzea 

irakasleak eskuzabalagoak izatea gure artean 

irakaseen artean harremanak hobetzeko mediazio-lan taldea sortzea. 

irakasleok gure artean harreman hobeak izatea. 

irakasleak desadostasunak ez bihurtzea haserre pertsonalak 

profes con vocación 

irakasleak ez izatea hain gaiztoak 

irakasleok ikas-material manipulatiboa hobeki ezagutzea eta eskura izatea. 

Pasillotan bulling ez egotea 

Que sea plural, en todos los aspectos 

Materiala ez lapurtzea 

emozioak lantzen dituena. 

bizikidetzari garrantzi handia ematen diona. Euskalduna 

fomento del respeto entre todos, de la indibidualidad de cada uno y de lo diferente. Respeto y 
cuidadio de nuestros pueblos. 

autonomia eta autonomo izaten erakusten diguna 

umeak baloreetan hazi, ekintzen konsziente 

bulinari desagertuarazi 

inor ikustezina ez den eskola bakoitzak bere lekua duena 

jendeak parre egitea eta ez egotea hain serio 

handiei errespetua eta umeek ez jotzea 

diosalak eskerrik asko barkatu mesedez erabiltzen duen eskola 

umeei txikitatik errespetua zer den jakinaraztea (eskolan sartzen direnean) 

ikasleek irakaseloi kauso egitea 

denon iritziak entzun eta errespetatzea 

eskolan denak ongi eramatea 

ikasleek irakasleei errespetu gehiago 

errekreoetan inor ez borrokatzea 

umeak ez egotea mimatuk 

denok parte hartzeko eskubidea gauza guztietan 

komunitatean denok elkar agurtzea 

denok denei errespetatzea 

jendeak errespetuz hitz egin 

denok denon laguna izatea 

bakoitzaren autoestima baloratzen erakusten duena 

norbaiti zerbait gertatzen bazaio laguntzea 

pertsonatxo esker-onekoak eraiki 

gatazkak hitz eginez moldatzen dituen eskola. Inor zapaltzen saiatu gabe 

emozioak eta sentimenduak lantzen 

sueño con una eskola igualitaria y respetuosa con los niñ@s que valore sus ideas y opiniones de 
tal modo que puedan formar un pensamiento crítico. 

inori parra egiten ez dion eskola. Denok errespetatuak sentitzen garen eskola 

parekidea, kirolzalea, errespetuari garrantiza ematen diona. 

materiala ez lapurtzea 

errespetua 

que se difuminen las distancias y los límites entre profesores y alumnos desde el respeto y la 
inclusión de los niños en su propia formación, sintiendo su educación como algo propio que ellos 

mismos ayudan a construir 



eskolara gustora joatea 

ikasleek egunero egunon esatea 

errespetua ikasgai garrantzitsuena izan dadila 

ikastetxe honetako ikasle guztiek irakasleak agurtzea 

bizikidetza ona izatea 

elkarbizitza bermatzeko errespetozko harremanak bultzatu 

una eskola que facilite a padres y profesores el acceso formativo a la mejora de la inteligencia 
emocional y la crianza respetuosa. 

inor bakarrik uzten ez duen eskola. Inor bakarrik sentitzen ez den eskola 

denok inork esan gabe portaera eta jarrera egokia izateko elkarbizita hobetzeko 

errespetuzko eskola eta denok ongi konpontzea 

denak errespetatuak sentizen garen eskola 

errespetua egotea 

denon arteko errespetua 

eskola solidarioa errespetatzen dakiena 

que consigamaos entre casa y la escuela educar en el respeto y la empatia como base de la 
sociedad o comunidad 

hezkuntza sentsibilitatearekin entzuten eta elkar bizitzen irakasten duen eskola 

ikasleen emozioak kontutan hartuko dituen eskola batekin amesten dut 

deank ongi eramatea 

pertsona guztien errespetoa hobetzea 

LGTBIari buruzko txarlak eman txiki txikitatik (HHtik) 

Gauzak banatzea 

harremanak hobetzea 

pertsonatxo baikorrak eraiki 

ikasle bakoitzaren ezaugarriak eta beharrak kontuan izatea, dislexia… 

arropa eskolan uzten ez dugun eskola 

pertsona eta gure materiala ez galtzea 

ez egotea faboritismo umeei 

berdintasunaren aldekoa, librea, euskalduna 

ongi portatzea 

gure herriko umeek heziketa ona izatea, besteei laguntzeko prest egotea 

ez uztea inor bakarrik 

elkarri ez kritikatu elkarri 

una eskola que trabaje activamente y de forma constante en la educación de los niños de cara a 
la resolucion de conflictos, partiendo de las reflexiones de los propis niños y su relacion con el 

entorno. 

denok zaintzen dugun eskola 

eskola denentzako atsegina egin 

guraso, irakasle eta ikasleen arteko elkarlana eta konfiantza sendotzea 

Helduek errespetatzen dituen eskola 

ondarea ahaztu gabe, mundura irikitako eskola bat. Mundua gure inguruan ez duela biratzen 
ulertzen duena. 

una eskola donde no haya castigos, donde si alguien se equivoca, aprenda a razonar, asumir el 
error y a rectificar y pedir disculpas 

pertsonei errespetatu eta helsuei denei kaso egin 

denok pozik eta gustora ikastea. 

indibidualizazioa landu, ume batzuk ikasteko mugimendua behar dute, beti gertatzen dena 
onartuz umea sentitzen duena eta bizitzen duena txarra ez dela ez sentiarazteko. 

eskolara gogoz eta pozik etortzea 

umeek eztabaidatzea eta argudiatzen ikastea, besteen iritzia errespetatzen 

errespetuzko eskola bat 



elkarri laguntzen diogun eskola 

besten gauzengan errespetua izatea 

bakoitzak dituen ideiak azaltzea beldurrik gabe 

solidaritatea lantzen duen eskola 

enpatiaren inguruan lan egiten duen eskola 

denek deni kaso egin 

errespetua eta laguntasuna beti gurean 

ikasle helduenek eskolaren kontrako jarrera ez-errespetuosoak edukitzea 

ikastolara sartu eta atera, modu lasai batean 

motibatuta eta pozik sartu gaitezen denak eskolara 

eskola lasaia izatea bularik gabe 

gurasok aurrena jakitea umeari zerbait gertatu ez gero, ez "nere umeak ez du ezer egin" 
errespetu falta dao 

harremanak hobetzea 

bullyng asuntua gehiago lantzea eta laguntzea guraso eta irakaslek 

deank elkar errespetatuz eta inor ez baztertuz bizi den eskola amesten dut 

gelen arteko eta maila ezberdinetako harremanak hobetzeko elkarteratzeak, elkarlanak egotea 
edo egitea 

denok elkarrekin ondo konpontzea 

errespetuzko eskola bat 

elkarbizitza bermatzeko, errespetozko harremanak bultzatu.  

onak izan eta ongi egin 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea 

Gimnasio bat egotea 

Gimnasio bat egotea 

Piszina bat egotea 

Jakusia egotea 

Jakusia egotea 

Jakusia egotea 

Jakusia eta telebista egotea 

Akuapark egotea 

Hondarrez betetako eskola, hondartzan bezela 

Nintendo swicht oparitzea 

Zooa egotea 

Zooa egotea 

Bihotz formako eskola 

Piszina bat egotea 

Piszina bat egotea, handia, urdina eta izar formakoa 

Patrulla Kaninakoak etortzea 

Puzgarriak patioan 

puzgarria eta barrakak parkean 

Frontonen puzgarriak 



Tranpolin bat egotea 

txiki park bat egotea 

Parke de atracciones egotea 

Udaran kanpin dendan lo egiten 

Dinosauroen eskola nahi dut izatea,  

Txutxe denda egotea 

Supermerkatua egotea 

Txutxeen araua kentzea 

Goazen eta goxoki denda 

Txirrinaren hileta ospatu 

Guztiak printze eta printzesa bihurtzea eta zaldiak edukitzea 

Patioetan guneren batean kantatzeko txokoa izatea eta ikasleak gogoz etortzea. Eta irakaslea 
lanean dagoela ulertzea, ez tontoarena egiten 

Txutxe handia egotea 

Eskolan txutxe handia egotea 

Abeslariak eskola 

guraso eta irakasleen artean konfidantza gehiago egotea 

Azken finean, norbere autoezagutzatik abiatuz, bakoitzak bere barne artista txikia ezagutzeko edo 
esnatzeko aukerak sortu daitezen 

Buen rollo para todos 

Konfidantzazkoa, gustora sentitzen nauen eskola bat. Denen parte dena. 

Autobusekoak joatea 

Sueño con una eskola en la que el horario se adapte también a los niños, no solo a los padres 

Denok gurea dela sentitzen dugun eskola. 

gurasoen bilerak noizbeinka umeekin batera izatea ere. 

irakasle eta familien arteko lotura estuagoa sortuz, umearen beharrak, ezaugarriak, zailtasun 
nahiz erreztasunak potentziatu, irakasle-haurraren erlazioa emozioekin lotuta egonda. 

bere ikasketak bere errimora egokituta egon daitezen. Hezkuntza eredu orokor bat errepikatu 
beharrean pertsona bakoitzaren gainean zentratuta dagoen eredu berri bat sortu. 

Emozioak, sentimenduak, pertsonen arteko erlazioak, drogak, biolentzia, sexualitatea, gizarteko 
egoera eta antzeko gaiak txikitatik landuz eta beharrezkoa duten pisua edo  

garrantzia gainean jarriz. Iruñako "escuela de educadores" eredu da. Lehen aipatutako gaien 
prebentzio on eta sakon bat txiktatik ezarriz, beranduago eta ondorioak iada gainean  

izanda ematen diren kanpainak ez ziren beharrezkoak izango. Honekin, normalizatuz eta 
dibertsitatea onartuz. 

uso de agenda digital virtual. Apps para movil como comunicación entre padres y colegio de cara 
a hacerla mas fluida. 

nerfak egotea 

elikadura burujabetza elkolan bultzatu 

ikasi lurra zaintzen errespetatzen 

non zer erosi hori bultzatzen 

janari kalitatezkoa-janari basura 

lan duina 

que desaparezcan los piojos de la escuela. 

hurrengoek beti eman dezaten aurrekoek baino pausu bat gehiago….aurrerantz! 

una eskola abierta al aprendizaje de toda la comunidad. 

ikasleen proposamenei kauso egitea 

denbora asko ez galtzea 

umeak ez egotea mimatuk 

gurasoek dakizkiten gauzak eskolan erakustea nahi dut 

ume txikik erortzen badie igual du. Infantzia edukitzen utzi 

handiak txikiei beraiekin jolasten uztea eta txikiek handiei berdin. 

gure hizkuntza bultzatuz jarraitzea 



liburuak bukatzeari hainbeste garrantzie ez ematea eta egiten diren bestelako jarduera guztiei 
balore handiagoa ematea 

liburu gutxiago egotea 

que mis hijos salgan de la ikastola con un dominio del euskera, catellano e ingles conocimiento 
de frances 

irakasleak bokazionalak izatea 

los niños desarrollan el gusto por la lectura si les leen y ven leer a los demás, no si les obligan a 
leer. Elegir la lectura es fundamental. 

ikasleei laguntza gehiago 

ikas komunitatea elkar lanean ittea 

el deporte sea un acto cotidiano libre y de disfrute personal, nunca competitivo 

 


