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MAGALEn etxean 
bezala

“Etxean bezala!” Hori da aurtengo goiburua eta 

MAGALE proiektuko nortasunarekin guztiz bat da-

torrena. Irakasle taldearen ilusio eta kemenari esker, 

helburu hau egunero gauzatzen saiatzen gara eta 

ikasleek ere nabaritzen dute; ikastetxean giro be-

rezia bizi dute eta benetan garrantzitsuak eta maita-

tuak sentitzen dira.

Irakasleen prestakuntza gure oinarrietako bat izanik, 

Neurozientzia, Ikasketa eta Zerbitzua eta Flipped 

Classroom, besteak beste, izan dira azken urtean 

gure prestakuntzaren alorretako batzuk, beti ere ikas-

leen ikasketa prozesu aktiboa bultzatzeko asmoz. 

Argi daukagu eginez eta ekinez ikasten dutela ikas-

leek eta MAGALEn hori bultzatzen saiatzen gara.

Elkarbizitza da MAGALEren beste helburuetako 

bat, eta hau bultzatzeko helburuz egiten ditugun 

ekintzen artean, maila guztietan antolatzen diren 

irteerek dauzkagu; hauen bitartez ikasleak lantalde 

baten partaide sentitzea eta taldekideak positiboki 

baloratzen ikastea lortu nahi dugu.

La convivencia positiva es otro de los objetivos de 

MAGALE y dentro de las actividades para impulsar-

la cobran importancia las excursiones y salidas que 

realizamos en todos los cursos donde fomentamos 

que los alumnos se sientan integrantes de un equi-

po y valoren de forma positiva a todo el grupo.

MAGALEK urte eta erdiko ibilbidea egina 
du jadanik eta, poliki-poliki baina sendo 
aldi berean, ari da urratsak ematen.

magale aldizkaria
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Urnietako Magale ikastetxeko Haur Esko-
lan ikasleen esperimentazioa garatzen da, 
material eta espazio egokituak erabiliz. 

Tailerren bitartez manipulazioaren plazerra sentitzeko 

aukera eskaintzen diegu haur txikiei. Esperimentatzea 

aberatsa eta dibertigarria da, gainera haurrek beraien 

sormena lantzen dute.

Tailerren helburua haurrei ahalik eta esperientzia une 

gehien eskaintzea da eta esperimentazioaren bidez 

mundua ezagutzen dute. Tailerretan, haurrek bere ka-

buz ikasten dute, bere erritmora eta bere interesen ara-

bera.

Egunero erabiltzen diren materialak oso erakargarriak 

dira, haurraren arreta bultzatuz eta hauekin elkar eragi-

nean aritzeko gonbita eginez. Material hauek maneia-

tzeko errazak dira eta ekintza eta autonomiaren gara-

pena ahalbidetzen dute, ekintza motorrak, kognitiboak, 

afektiboak eta sozialak sustatuz.

Magale ikastetxeko Haur Eskolan, ikaskuntza  ekintzen 

bitartez, objektuak manipulatuz, imitazioz eta zentzu-

men guztiak estimulatzen dituzten materialekin jardu- 

nez egiten da. Haurrek beren ingurua ezagutzen dute, 

eta gorputza, objektu eta espazioaren arteko erlazioa 

lantzen dute. Horregatik, haur baten ikasketa eta ga-

rapen prozesuan esperimentazioa da giltzarri nagusie-

tako bat. Hau da, umea bere kabuz jardutea, ezagutzea 

eta behatzea. 

Horretarako, ezinbestekoa da espazioak ondo ego-

kitzea eta material aproposak era erakargarriak es-

kaintzea.   Haurrari ikertzen, jolasten, harremanak 

izaten eta garatzen lagunduko dion espazioa, ale-

gia. Horregatik, Magale ikastetxeko Haur Eskolan, 

aniztasun handiko momentuak, esperientziak eta 

ekintzak eskaintzen zaizkio haurrari, non materialak 

anitzak,  kontu handiz hautatuak eta helburu zehatz 

batekin antolatuak dauden.

Haur eskola: Esperimentazioa

Haur Eskola · magale aldizkaria
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Gaur egungo haurrak gure gizartearen 
etorkizuna izango dira, eta garrantzitsua 
da esku-hartze goiztiarrak egitea beren 
garapen emozional egokia bultzatzeko. 
Horretarako Magale ikastetxean Adimen 
emozionalarekiko hartutako  konprome-
zuarekin jarraitzen dugu.

Haurtzarotik umeak emozioen garrantziaz ohartarazten 

ditugu eta horiek ondo maneiatzen irakasten diegu, 

etorkizunean zailtasun emozional gutxiago izan ditza-

ten. Haurtzaroa garai aproposa da eduki horiek barne-

ratzeko, eta etorkizuneko zailtasun emozionalei aurre 

egiteko. Heziketa emozionala onuragarria da bai beren 

bizitza pertsonalerako, baita beren bizitza profesiona-

lerako ere. 

Adimen Emozionalaren proiektua etapa guztietan 

lantzen dugu, 5 bloke desberdinen bidez: “Kontzien-

tzia emozionala”, “Erregulazio emozionala”, “Autono-

mia emozionala”, “Trebetasun emozionala eta bizitze-

Haur Hezkuntza · magale aldizkaria

ko eta ongizaterako trebetasunak”.  Aurrera eramaten 

diren jarduerak talde mailakoak dira nahiz eta batzuen 

kasuan indibidualki ere egiten diren.

Erabiltzen dugun metodologia ideia hauekin definitu 

daiteke:

 · Tutorea: bideratzaile eta bitartekari iraunkorra da.

 · Jarduerak: izaera malgua daukate, espazio eta mo-

mentu desberdinetan eraman daitezke aurrera; behin 

baino gehiagotan gauzatzea ahalbidetzen dute. Jar-

duera dinamikoak zein estatikoak izan daitezke: jolasak, 

horma irudiak, dramatizazioak, ipuinak, adostokia, etab.

 · Familia: Familia eta eskolaren arteko koordinazio eta 

talde lana  aberasgarria da eta oso eraginkorra  helbu-

ruen lorpenean.

Gure amaierako helburua haurrak zoriontsu izatea eta 

trebetasun sozial eta pertsona arteko harreman asega-

rriagoak edukitzea da.

Adimen emozionala: garapen emozional 
egokia bultzatzeko
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Taldearen kohesioa lantzeko progra-
ma apartak: gorputzaldiak eta dinamika 
kooperatiboak

Lehen Hezkuntza · magale aldizkaria

Proiektu honi esker, dantzak eta gorputzak garrantzi 

haundia hartzen dute, pertsonen arteko elkarrekintza-

ren bidez sortzen diren gaitasunak sustatzen dituztela-

rik: gaitasun sozioafektiboaren garapena, elkarbizitza-

rako gaitasuna eta lankidetzako ikaskuntza.

 

Proiektua 9 unitate didaktikoetan banatuta dago: enpa-

tia, konfiantza, integrazioa, asertibitatea, autokontzien-

tzia, elkar eragina, zentzumenen pertzepzioa, atentzioa 

eta emozioak. Unitate hauek Lehen Hezkuntzan zehar 

Proiektu pedagogiko bat da Gorputzaldiak, hezkuntzaren eta dantzaren arteko 
diziplinarteko lan baten emaitza. Hezkuntza formaleko irakasleei curriculum-
proiektua garatzen laguntzeko eta tresna berriak eskaintzeko helburuarekin sortu 
da, mugimenduaren bidez proiektu hori garatuz.

lantzen ditugu tutoretza edota Gorputz Hezkuntzako 

saioetan.

Era berean, ikaskuntza kooperatiboaren barruan, dina-

mika ezberdinak lantzen ditugu jokuen bidez. Ikasleak 

beren taldeetan integratuta eta onartuta sentitzea da 

helburua, guztion artean taldearen kohesioa lortuz. 

Konfidantza, errespetua, aniztasunari tolerantzia, au-

toestimua eta pertenentzia sentimenduaren baloreak 

bultzatzen dira.
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Ikasturte honetan Magale txikiko liburutegian zenbait 

aldaketa egin ditugu: gelan obrak egin ditugu tamaina 

handitzeko eta argi natural gehiago izateko, liburutegia 

alfonbraz eta kojinez hornitu dugu erosoago sentitze-

ko, liburu gehiago ekarri ditugu eta mailaka eta adinaka 

berrantolatu ditugu, txikienentzako txoko bat egokitu 

dugu eta idazteko gune bat ere prestatu dugu.

Zalantzarik gabe, eskolako liburutegiak zentroaren ba-

rruan ikasleen ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen pre-

miei erantzuteko baliabideetaz antolatutako espazioa 

da. Informazio iturri ezberdinak kontsultatzeko aukera 

ematen du: liburuak, entziklopediak, bideoak, CD-Ro-

mak, ikastetxean egiten diren argitalpenak - aldizka-

riak, monografiak, ipuinak eta liburuxkak - e.a. 

Horretaz aparte, liburutegia irakurzaletasunaren bul-

tzatzailea da haurrak behar bezala motibatuta badaude 

eta Hezkuntza-kurrikulumaren gaitasunak garatzeko 

eta sendotzeko gune ezin hobea. Izan ere, ikasleek li-

buruetako testuak irakurri, ulertu, aztertu eta jarrera kri-

tikoak sustatzen dituzte, gelakideen arteko interakzioak 

eta abilezia sozialak ere landuz.

Magaleko aurtengo erronka nagusienetako bat irakur-

keta-plana berritzea eta inplantatzea da, liburutegiko 

jarduerak bultzatuz eta gure ikasleen artean irakur-

zaletasuna handiagotuz, gorago aipatutako arrazoi 

guztiengatik.

Gure eskolako liburutegia: irakurtzeko 
eta ikasteko gune paregabea
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FLIPPED CLASSROOM metodologia  
berritzailea

 “Flipped  Classroom” edo alderantziko klaseak. Irakas-

learen saio teorikoak bideotutorialen bidez ikus ditzake-

te ikasleek, azalpenak era interaktibo batean emateko 

aukera dagoelarik eta ikaslearen eskuragarri daudelarik 

uneoro, beti ere ohiko klaseekin osagarri izanik.“Etxean 

irakaslea edukitzea bezala da” azpimarratzen dute gu-

raso eta ikasleek. Ikasleak eskuartean dauzkan azalpen 

teorikoak behin eta berriz ikus ditzakete, norberaren 

behar eta erritmoaren arabera, ondorioz, irakaslearen 

eskuhartzea ere ikasle bakoitzarekiko pertsonalizatua-

go izaten delarik.

Metodologia honen bidez, ikaslearen autonomia bul-

tzatzen da irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan, beti ere 

irakaslearen jarraipen edo laguntzarekin.

Oso emaitza baikorrak lortzen ari dira, hala nola, ikas-

learen motibazio eta jarrera hobetzea, ikaslearen arreta 

handitzea edota gelako lan giroa hobetzea. Honekin 

guztiarekin, irakasleak gelan ikusten dituen zailtasunen 

araberako baliabideak jartzen dizkie eskura ikasleei, 

irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan laguntza handia-

goa eskainiz. 
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Batxilergoa · magale aldizkaria

Azaroan, Magale ikastetxeko Batxilergoko lehenengo 

mailako 11 ikaslek Erasmus+eko nazioarteko topaketa 

batean parte hartzeko aukera izan zuten Finlandiako 

ikasleekin batera. Topaketa hau Alemaniako Aurich 

herrian ospatu zen eta aste beteko iraupena izan zuen. 

Berotze globala gaia ardatz izanik, aldaketa klimatikoa 

eta berotegi efektuaren inguruan sakondu zuten gure 

ikasleek Finlandiakoekin batera. Gai honen inguruan 

hausnartu, beraien kezkak elkarbanatu eta arazoari ir-

tenbidea emateko zenbait proposamen egin zituzten. 

Hau guztia, elkarren artean inglesez komunikatuz. 

Honetaz gain, Euskal Herriko kultura ezagutarazteko 

ondorengo jarduerak egin zituzten: gure hizkuntza, 

paisaia eta ohiturak aurkeztu, Agurra dantza eskaini, 

parte hartzaile guztiekin kalejira antolatu eta sokati-

rako tiraldi batzuk burutu. Egonaldian zehar, zenbait 

tailer ere landu zituzten, hala nola, dantza, egunkaria 

eta kale antzerkia. 

Nazioarteko topaketa Alemanian

Bizitza emaile bihurtu zaitez

Denbora damakigu Magale ikastetxean gure hezkuntza 

metodoa indartzen ikasleekin proiektuen bidez.

Honen harira batxilergoko lehen mailako ikasleek 

erronka berri baten aurrean jarriko ditugu. Gipuzkoan 

odol eta hezur muinetako (medula) beharren berri ge-

hiago ezagutzea eta ezagutaraztea, bai ikastetxean eta 

baita herrian ere.

Galdera batzuei erantzunez emango diote hasiera 

proiektuari.

Zein da herrian eta Gipuzkoa osoan odol eskaera ?Zer-

tan datza odol emate prozesua? Ze baldintzak bete 

behar dira odol eta hezur muin emailea izateko ? Nola 

eragin dezakegu inguruko lagunek odol eta hezur 

muin emaile berrien garrantziaz jabetzeko ? Zer da he-

zur muin emaile izatea ? Zenbateko mesedea lortzen 

dugu emaile izanik ?

Proiektu honen helburua, odol eta hezur muin emaile 

berriak lortzeaz gain, ikastetxean eta herrian sentsibi-

lizazio eta mobilizazio ziztada bat lortzea da, ahal den 

pertsona gehienera iritsiz. 

Gaur egun, herrian, batazbeste 40 inguru emaile hur-

biltzen dira odola ematea bi hilabetetik behin. Eta  

horien artean gazte gutxi, gehienak 30/70 urte tarte 

horretan daude. Badirudi azken aldi honetan gazteen 

artean mugimendu pixka bat badagoela eta espe-

ro dezagun gure proiektuak laguntzea kopuru horiek 

handitzen eta gaztetzen.  
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"ZURE ALBOAN", guraso eskola

“Zure Alboan” guraso eskola 2019-2020 ikasturtean 

martxan jarri dugu eta dagoeneko 1. hitzaldia gauza-

tu da. Oraingo honetan, landutako gaia ikusmenak 

ikaskuntzan duen eragina izan da eta horretarako 

Francisco Zunzunegui optometrista izan genuen 

eskolan. Landu zituen gaien artean ikusmen arazoa 

goiz detektatzeak eta neurri zuzentzaileak hartzeak 

duen garrantzia izan zen nagusiena. Ikusmen ara-

zoak detekta-tzeko eskolak martxan duen “Ttilin 

ttalan” proiektuak duen garrantzia azpimarratu zuen 

Franciscok, izan ere proiektu horretako plan fisiko eta 

esku programak oso garrantzitsuak dira detekzio ho-

Ekintzak · magale aldizkaria

rretan. Garrantzizkotzat jo zuen haurrak lau hanketan 

ibiltzea edota brakiazio eskaileran ibiltzea.

Ikasturtean zehar beste hainbat jarduera antolatuko 

ditugu, besteak beste esplorazio tailerrak familian, 

haurrekin jolastu euskaraz, edota Gabon apaingarriak 

familian egitea.

Antolatzen diren jardueretan parte hartzera gonbida-

tzen zaituztegu.
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Irteerak eta egonaldiak

Elkarbizitza positiboa bultzatzea MAGALEn helburu garrantzitsua da eta hori gauzat-
zeko asmoz egiten ditugun ekintzen artean, maila guztietan antolatzen diren irteerak 
dauzkagu. Ikasleak lantalde baten partaide sentitzea eta taldekideak positiboki balo-
ratzen ikastea lortu nahi dugu.

ZUHAITZAREN EGUNA LH 5.mailako ikasleak ZUHATZA LH5-6

SENDA VIVA DBH 1 JAIZKIBEL BATXILERGOA 2. 

 ZUBIETA (Amets Bat programa) LH5-6
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Euskaraz bizi gara!

Bai Euskarari · magale aldizkaria

Aurreko urtean Euskaraldia!-rekin martxan jarritako 

eguneroko ekintzak ez ditugu alde batera utzi nahi 

ikasturte honetan. Horregatik, aurten ere jarduera 

desberdinak egiten ari gara Euskara eta Euskal kultu-

ra sustatzeko. Helburu nagusia Euskararen presentzia 

areagotzea da. Horretarako, ikastetxeko aho eta belarri 

guztiak piztu ditugu. 

Euskal kultura sustatzeko milaka ekintza burutzen di-

tugu egunero. Bertsolaritza saioak eta antzerkigintza 

egiten ditugu besteak beste. Gure artean, Amaia Agi-

rre bertsolaria eta Jose Mari Berasategi aktorea ditu-

gu gidari. Gainera, txikitatik euskaraz jolasteko ohitu-

ra bultzatzeko Ttakunek eskainitako “Jolas eta Solas” 

proiektuan murgilduta gaude. Honela, Haur Hezkuntza 

eta Lehen Hezkuntzako txikienek, jolasten ondo pasa-

tzen duten bitartean, euskara landu eta ikasteko aukera 

dute. 

Ikastetxe barruan ez ezik, kanpora ere atera da Euska-

raren oihua. Familiako helduenek aukera desberdinak 

dituzte euren euskararen ezagutza eta erabilera area-

gotzeko. Maita dezagun denok Euskara!

Dena borobiltzeko, abenduaren 3an, Euskararen eguna 

ospatzen dugu. Pizturik jarrai dezatela euskal bihotzak! 
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Magale ikastetxeko irakaslegoa, etenga-
beko formakuntza prozesuan inplikaturik 

Formakuntza · magale aldizkaria

Egungo gizarteak ondo prestaturiko ikasle eta langileak 

eskatzen ditu. Arlo eta ikasgai desberdinetako edu-

kien jabe izateaz gain metodologia berrien eta egungo 

Hezkuntza Kurrikulumak eskatzen dituen gaitasunen 

jabe izateko beharra dute ikasleek; gure etorkizuneko 

gizartea kudeatuko duten pertsonek, alegia. Horreta-

rako ezinbestekoa da haien ikasketa prozesua egoki eta 

kalitatez bideratuko duen ongi prestaturiko irakaslegoa 

izatea.

Honela, euren jakinmin eta ekimen pertsonalaren ondo-

rioz, Magale ikastetxeko irakaslegoak etengabe egiten 

ditu formakuntza ikastaroak, irakaskuntza-ikaskuntza 

prozesua etengabe hobetzeko asmoz.

Aurtengoan ikastaro ugari egin dituzte momentuz; 

adibidez, Ana San Joserekin arloarteko proiektuen 

ebaluazioei buruz, Xabier Gomezekin metodologia be-

rritzaileen inguruan, Javier Tirapurekin eta Bartzelonan 

neurozientziaren arloa landuz edota Rafael Mendiarekin 

ikasketa eta zerbitzuen gaia garatuz. Hala nola, baita ere 

optometriari buruz eta arreta-defizitaren eta hiperakti-

bitatearen nahasmenduari buruz. Irakaslegoak ikastur-

tean zehar beste hainbat formakuntza saio egitea ere 

aurreikusten du, beti ere Kalitatezko hezkuntza bat es-

keintzeko eta etengabe sortzen diren gizarteko beharre-

tara egokitu eta formatzeko helburuarekin. 
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PBL-ak Magale 
ikastetxean
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Aurten ere, metodologia aktiboen ba-
rruan dauden PBL-ek gure programa-
zioan garrantzia handia izango dute. 
PBL-ak arazoetan oinarritutako ikaskun-
tzarekin lotuta daude eta saioak garatze-
rako orduan, oinarrizko konpetentzietan 
kontuan hartzen ditugu. Lantzen diren 
PBL hauek Curriculum-eko eduki, helbu-
ru, ebaluazio-irizpide eta adierazleekin 
lerrokatuta daude. 

Zentzu honetan, ikasleei arazo bat proposatzen zaie 

unitatearen hasieran eta, hauek, irizpide zehatz batzue-

tan oinarrituta arazo horri konponbide bat eman behar 

diote. Ikasleek sekulako protagonismoa hartzen dute 

ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan eta elkarrekin koo-

peratzea beharrekoa dute helburuak lortu ahal izateko.

PBL hauetan egindako lan guztia eta arazoaren eran-

tzuna argitaratu edo zabaldu egin behar da. Informa-

zioren zabaltze hau gurasoen aurrean egiten da nor-

malean eta emaitzak oso positiboak izaten dira. Alde 

batetik, ikasleek ikasitako guztia zabaltzeko aukera iza-

ten dute, eta bestetik, gurasoek egindako lan guztiaren 

prozesu eta produktua ikusteko parada dute.

Adibidez, aurreko ikasturteko PBL-tan, 6. mailakoek Aro 

Modernoaren inguruan aurkezpen digital bat egin behar 

izan zuten gurasoen aurrean. 4. mailakoek liburu ezber-

dinen ezaugarriak landu eta senitartekoei azaldu zizkie-

ten. 3. mailako ikasleek unibertsoaren inguruko lanketa 

interesgarria egin zuten eta baita familien aurrean azal-

du ere.
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Ikasleak ordu betez 
aritzen dira teklei 
eragiten gamifika-
zioan oinarritutako 

programa bat erabiliz

Teknologia berriak · magale aldizkaria

Zentzu honetan, Magale ikastetxeko Lehen Hezkun-

tzako helburu nagusia da ikasleak digitalki konpeten-

teak izatea. Horretarako, etapa hau bukatzean konpe-

tentzia digitalari dagokionez, ikasleek eta irakasleek 

izan behar duten irteera profila zehaztu da konpe-

tentzia digitalerako marko bat definituz. Bertan, ikasle 

zein irakasleen konpetentzia digitalak barne hartzen 

dituen bost azpi konpetentzien adierazleak zehaztu 

dira.

Konpetentzia digital hau garatzeko egunero erabil-

tzen diren tresnaz gain, 2019-2020 ikasturtean berrita-

sun bat txertatu da L.H.ko 4. 5. eta 6. mailetan. Alegia, 

idazkera digitala. Ikasleak ordu betez aritzen dira te-

klei eragiten gamifikazioan oinarritutako programa bat 

erabiliz. Hobekuntzak nabariak dira eta etorkizuneko 

eginkizunetarako eraginkortasunean hobetuko dute. 

Idazkera digitala Lehen Hezkuntzan

Azken urte hauetan, Informaziorako eta Komunikaziorako Teknologiak (IKT) Magale 
ikastetxearen ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan indar handia hartzen joan dira. IKT-
en integrazio hau behar-beharrezkoa da bizi garen gizarte digital honetara era egokian 
moldatu ahal izateko.
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Ipuin musikatua 
Cuento musicalizado

Superheroi, izar, sorgin eta hontzen artean ibili dira azken 

aste hauetan 2.DBH-ko ikasleak. Izan ere, gizartearekin 

zerikusia duen arloarteko proiektuan dihardute eta ber-

tan, Miren Amuriza bertsolari bizkaitarrak idatzitako “Su-

perH hontz zuriaren lurraldean” ipuina oinarri hartuz, ipuin 

musikatua antzeztuko digute. Haurren minbiziaren ingu-

ruan lanean aritzeaz gain, gaixotasun hauen ikerkuntzak 

duen garrantziaz ere jabetzeko aukera izan dute.

Ekitaldiaren amaieran ikastetxeko Guraso Elkartearen 

laguntzaz antolatutako txokolatada solidarioa izango da, 

bertan bildutako dirua, Bartzelonako San Juan de Dios 

Ospitalean gauzatzen ari diren ikerketetara bideratua 

izango delarik. Artista handi hauen antzezlana ikusi  eta 

bide batez beraien proiektuari laguntza txiki bat ematera 

gonbidatzen zaituztegu!

Entre superhéroes, estrellas, brujas y búhos se han es-

tado moviendo durante las últimas semanas los alum-

nos de 2º ESO. Y es que estos, están inmersos en un 

proyecto social, en el cual y a través del cuento escrito 

por la bertsolari vizcaina Miren Amuriza, “SuperH en el 

país de la lechuza blanca” realizarán un teatro con el 

cual dar a conocer la problemática del cáncer infantil y 

la importancia del apoyo a la investigación de este.

Aprovechando la ocasión y después terminada la repre-

sentación del teatro, se realizará una chocolatada so-

lidaria por parte del AMPA de la escuela, donde todo 

lo recaudado irá destinado a diferentes proyectos de 

investigación dirigidos por oncólogos del Hospital San 

Juan de Dios de Barcelona. ¡Os animamos a que ven-

gáis a ver a estos grandes artistas y a colaborar con su 

proyecto!
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Duela urte gutxi bizi izandako krisi ekonomiko oroko-

rraren ondotik, garai oparo xamarra bizi du inguruko 

sektore industrialak; hori horrela izanik, etengabekoa 

da enpresen eskulan eskaera ikastetxeei. Eskola-en-

presa sailaren arduradun Jon Urrozen hitzetan, “uni-

betsitate ikasketak ez ezik lanbide heziketa ikasketak 

burutu dituzten gazteak behar dituzte enpresek, alor 

industrial guztietan: mekanika, elektrizitatea, automa-

tizazioa…”. Alor teknikoan jantzia egotea garrantzitsua 

den arren, Jon Urrozen hitzetan “are garrantzitsuagoa 

da gaztearen jarrera, konpromisoa, erantzunkizunak 

hartzeko gaitasuna, errespetua, erlazionatzeko gaita-

suna…”. Enpresek ezaugarri horiek bilatzen dituzte hau-

tagaien artean. 

Ez dirudi, epe motzean behintzat, alor tekniko horietan 

trebatutako gazteek lan munduan barneratzeko arazo 

handirik izango dutenik. Horrek ez du esan nahi, hala 

ere, gazteek ahaleginik egin beharrik izango ez dute-

nik. “Alfabetizazio digitala aldaketa asko ari da ekartzen 

eta gazteak iraultza teknologiko horretara egokitzeko 

gaitasuna izan beharko dute datozen urteetan. Gaine-

ra, espero dugu iraultza horren testuinguruan emaku-

mearen papera hondarrekoa izatetik erabakigarria iza-

tera pasatzea”. 

Diseinuko ikasleek txangoa egin dute

Ekintza solidarioak · magale aldizkaria

Urrian Grafiketako Goi-mailako Diseinu Grafikoko 
ikasleak bi argazki erakusketa ikustera joan ziren. Bata 
San Telmo museoan, Sandra Miller artistarena; bes-
tea Tabakalera-n, Vivian Maier-ena. Pena merezi izan 
zuen bixitak artista hauen lana gertutik ezagutzeko.

Zikloan horrelako ekimenak maíz egiten ditugu ikas-
leak ikastetxeko dinamikatik ateraz, beste ikuspuntu 
batzuk azalduz gehiago ikasteko eta ikusteko as-
moz.

Enpresak eskulan bila
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Unai Amilleta Estatu Batuetan ari da Ki-
mikako graduko 3. maila ikasten. Magale 
Ikastetxean LH, DBH, eta Batxilergoa ikasi 
ondoren, lortutako eskola espedientea eta 
puntako kirolaria izateagatik (Euskadiko 
Tenis Txapelduna) Mercyhurst Unibertsi-
tatera (Pensilvania) joateko beka bat lortu 
zuen. Bertan, ikasketak eta teniseko tor-
neoak eta entrenamenduak uztartzen ditu.

Nondik sortu zitzaizun Estatu Batuetara joateko ini-

ziatiba?

DBHko 4.mailan nengoenean nirekin tenisean ibiltzen zi-

ren lagun batzuk beraien ikasketak Estatu Batuetan egi-

ten zituzten. Amets bat iruditzen zitzaidan gertaera hura 

nik bizitzeko aukera izatea, baina hilabeteak pasa ahala 

tenisean hobetzen joan nintzen eta nire entrenatzaileak 

Unibertsitateko ikasketak Estatu Batuetan egin nahi ba-

nituen laguntza eskainiko zidala adierazi zidan. Hasiera 

batean nire gurasoak kezkatuak zeuden baina azkenean 

nik hartzen nuen erabakia errespetatuko zutela adierazi 

zidaten.

Zein pauso eman behar ditu ikasle batek Estatu Ba-

tuetako Unibertsitate batera joateko asmoa badu?

Bide hau egiten laguntzen duten enpresak badaude 

baina nire kasuan, entrenatzailea izan zen horretan la-

gundu zidana. Behin unibertsitate batek onartu eta gero 

hiru gauza eskatzen dituzte: SAT ( Estatu Batuetako se-

lektibitateko azterketa), TOELF ( ingeleseko azteketa) 

Unai Amilleta Urnietarra, Magale 
ikastetxetik Estatu Batuetara

eta ikastetxeko notak. Aurkezten dituzun notak onak 

badira aukeratzeko duzun unibertsitatea eta lortutako 

bekak hobeak izango dira.

Nola uztartzen dituzu teniseko entrenamenduak eta 

torneoak batetik eta ikasketak bestetik?

Tenis denboraldia Urtarriletik Maiatza bitartean izaten 

da; Abuztutik-Urrira tartean Torneo ezberdinak izaten 

ditugu baina gero, Abendua arte ez dugu txapelketa 

gehiagorik izaten. Egia da batzuetan zaila izaten dela 

ikasketak batetik eta teniseko partiduak bestetik ongi 

uztartzea, baina gauzak ongi antolatzen badituzu egin 

daitekeen gauza da.

Aurtengoa, Kimikako graduan burutzen duzun  hiru-

garren urtea da. Zein izan da bertan bizi izan duzun 

alderdi gogorrena? eta hoberena?

Hona iristean oso pozik nengoen gertatzen ari zitzaidana 

sinesgaitza iruditzen zitzaidalako, baina astebetera gu-

rasoekin eta lagunekin egon nahi nuen eta oso gogorra 

izan zen nire ondoan ez zeudela ikustea. Teknologiari 

esker, etengabeko komunikazioa daukat familia eta  la-

gunekin, ohitu egin naiz hauek nire ondoan ez izatera.

Momentu aipagarrienak taldearekin irabazi izan ditugun 

txapelketak eta egin ditugun bidaiak. Harremana ezin 

hobea dugu gure artean.

¿Qué recuerdos te quedan de los años que pasaste 

en Magale?

Muchos.... El buen ambiente que había en clase, las em-

peño de los profesores por ayudar a los alumnos, los 

diferentes eventos que se celebran en el colegio, como 

Don Bosco, las diferentes excursiones que hacíamos.

¿Animarías a aquellos que están pensando en ir a 

EEUU a estudiar a dar ese paso? ¿Por qué?

Animaría a todos a que salgan fuera a estudiar. En 

nuestra Universidad hay muchísimos extranjeros en 

mi situación, uno de cada tres estudiantes es atleta. 

Es una increíble oportunidad y los 4 años que estás 

aquí son los 4 mejores años de tu vida. Encima te da 

la opción de continuar con el deporte que practi-

cas, opción de hacer nuevos y muy buenos amigos, 

aprender una cultura así como perfeccionar el inglés. 

Además, el estar lejos de casa, te forma como per-

sona ya que tienes que organizarte tú mismo el día a 

día. Es una oportunidad que no dejaría escapar.

Elkarrizketa · magale aldizkaria
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2019-20 ikasturtean EUSKAL DANTZAK, 
ALOHA eta INGELESA egiteko aukera 
dute haurrek. Ikastaroak eguerdian egi-
ten ditugu 13:30etatik 14:25etara.  

EUSKAL DANTZAK

Aurrera Gure Ametsa dantza taldeko irakaslea dugu 

gure artean. LHko ikasleei eskaintzen zaien jarduera da 

eta parte-hartze handia dugu. Euskal dantzak ostira-

letan egiten ditugu eta ikastetxeko jaialdietan beraien 

lanak erakusteko aukera izaten dute. 

ALOHA

Aloha Mental Arithmetic-en 5 urte dituztenetik izena 

emateko aukera dute eta astearte eta ostegunetan di-

tugu saioak. Alohan abilezia asko lantzen ditugu: buruko 

kalkulua, arreta, entzuteko gaitasuna, sormena…

Abakoa da jardueraren oinarrietako bat eta ederki pa-

satzen dugu berarekin jolasean. Jolasak ere askotan 

egiten ditugu eta ederki pasatzen dugu irakasleekin jo-

lasten ikasten.

INGELESA

London School of Languages-eko irakasle natiboak 

dira gure irakasleak. HH 3tik LH 6ra eskaintzen den 

jarduera dugu eta astelehen eta asteazkenetan ditugu 

saioak. 

Haurrak oso alai eta pozik daude kanpotik etorri zaizki-

gun irakasle berriekin. Ingelesarekin jolastuz eta treba-

tuz dabiltza, hizkuntzarekin gozatzeko aukera dutelarik.

Jarduera osagarria · magale aldizkaria

Jarduera osagarriak
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Nº/Zk CURSO/IKASTAROA Nº HORAS/
ORDU KOPURUA

FECHA INICIO/
HASIERA DATA

1 AUTOCAD AVANZADO 40 09/09/2019

2 PROGRAMACIÓN BÁSICA ROBOT INDUSTRIAL 60 16/09/2019

3 PROGRAMACIÓN AVANZADA ROBOT INDUSTRIAL 80 16/12/2019

4 ADOBE INDESIGN BÁSICO 30 21/11/2019

5 ADOBE INDESIGN AVANZADO 30 09/12/2019

6 SOLIDWORKS 2016 DISEÑO MECÁNICO 3D 60 04/11/2019

7 NEUMÁTICA 40 02/03/2020

8 AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIEMENS. NIVEL AVANZADO 60 04/11/2019

9 VISIÓN ARTIFICIAL EN LA ROBÓTICA INDUSTRIAL 20 09/12/2019

10 PHOTOSHOP AVANZADO-1 40 16/12/2019

11
DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS y MODELOS DE 
NEGOCIO

100 20/01/2020

12 PROTOCOLO KNX PARA DOMÓTICA 40 20/04/2020

13 PHOTOSHOP AVANZADO-2 40 02/03/2020

CURSOS de SEPTIEMBRE en ADELANTE / SUBVENCIONADOS POR HOBETUZ
IRAILETIK AURRERAKO IKASTAROAK / HOBETUZEN DIRU-LAGUNTZAREKIN

PRIORIDAD TRABAJADOR@S OCUPAD@S / 30% de PLAZAS para DESEMPLEAD@S
LEHENTASUNA LANGILE OKUPATUAK DUTE / PLAZEN %30a LANGABETUENTZAT

* NOTA/OHARRA: las fechas podrían variar, en función de la demanda / eskaeraren arabera, datak alda daitezke

INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN / INFORMAZIOA eta IZEN-EMATEA: 
943 55 17 89 / nekaneb@salesianosurnieta.com / www. salesianosurnieta.com
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HAUR-ESKOLA
Urtarrilaren 7tik 31ra

zure alboan

DBH (Batx./DBHko eraikina)

HH/LH (HH/LHko eraikina)

URTARRILAren 25an 11:00etan

www.magaleikastetxea.eus

 943 55 17 82 (HH · LH) / 943 55 17 89 (DBH · BATX.)


