
 

ABENDAÑOKO IGE GOIZEKO LUDOTEKAREN EKINTZA-PLANA 
  

1. ERAKUNDE ANTOLATZAILEA  

MALIZHAZEA guraso-elkartea da Abendaño ikastolako GOIZEKO LUDOTEKAren antolatzailea. 

 

GOIZEKO LUDOTEKA Haur Hezkuntzako 2. urteko Psikogelan eta 3/4/5 urteko Psikogelan garatuko da eta 

gimnasioan eta frontoian Lehen Hezkuntzako kasuan, 8:15etik 9:05era, astelehenetik ostiralera.  

 

2. COVID ARDURADUNA 

Instalazioan dagoen pertsona arduradunak osasun-segurtasuneko neurriak eta instalazioaren araudia 

betetzen direla egiaztatuko du saioak egin bitartean. Arduradunak honakoak izango dira: 

- Ikastola Txikian: Mari Carmen Urretavizcaya – 72435339J (Tel: 693 38 48 23) 

- Ikastola Handian: Estibaliz Baranda – 72752122V (Tel: 664 07 68 69) 

Protokoloa aplikatzeko arduraduna arduratuko da bertan jasotako neurriak eta arauak betetzen direla 

ziurtatzeaz. 

Erakundean jarduten duten langile guztiei jakinarazi beharko dizkie dagoeneko ezarrita dauden prebentzio 

eta higiene-neurriak eta jarduerei aplikatzen zaizkien arauak eta/edo balizko murrizketak. Neurri horiek 

jarduerak hasi aurretik jakinaraziko dira. Erakundearen protokoloa edo osasun-agintarien gomendioak 

aldatzen badira, aldaketa hauek, eman ahala jakinaraziko dira. 
 

3. BEGIRALEAK  

Begiraleak ezarritako prebentzio- eta higiene-neurriak eta jarduerari aplikatzen zaizkion arauak eta/edo 

balizko murrizketak azaldu behar dizkie haurrei. 

Goizeko Ludotekan, bere ardurapeko haurren batek COVID-19rekin lotutako edozein sintoma aurkeztuko 

balu, hura egiaztatzeko ardura izango du, eta egoera horren berri emango dio erakundeko protokoloaren 

arduradunari.  

4. GOIZEKO LUDOTEKARAKO SARBIDEA 

Haur Hezkuntzako sarrerei dagokienez, sarreraren ardura duen begiraleak ADRIANO VI kaleko sarreran 

itxarongo die haurrei. Lehen Hezkuntzari dagokienez, sarrera BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA kaletik 

egingo da. Haurrak, bi kasuetan, begiralearekin batera sartuko dira honako txandetan: 

 Lehen Hezkuntza: 

8:15etan 8:30etan 8:45etan 09:00etan 

 

Haur Hezkuntza: 

8:20etan 8:35etan 8:50etan 09:05etan 

 

Inskribatutakoen zerrenda egiaztatuko da, eta dena zuzen dagoela konprobatu ondoren, taldea batera 

joango da jardueraren lekuraino.  

 

- Horretarako, familia bakoitzak goian aipatutako sarrera ordutegi bat aukeratu beharko du, eta ikastolako 

atera GARAIZ IRISTEKO konpromezua hartuko du.  



 

- Eskuak Goizeko Ludotekara sartzean desinfektatuko dira.  

 

 

- Sarreran, begiralea arduratuko da haur guztien maskarak kontrolatzeaz. Oinetakoak desinfektatuko dizkie 

Goizeko Ludotekaren sarreran, eta haiekin joango da Psikogelara (Haur Hezkuntza) eta gimnasio edo 

frontoira (Lehen Hezkuntza). 

- Ez da laguntzailerik sartuko, monitorea eta COVID arduraduna soilik.  

- Jarduerak irauten duen bitartean, haurrak ez dira inoiz klase desberdinen artean elkartuko; beraz, 

markatutako espazioetan banatuko dira, burbuilak mantenduz..  

  

- Irteera eskolen sarrera ordutegiarekin batera koordinatuko da, gelen arteko distantzia mantenduz. 

Ikasleak, begiralearen laguntzaz joango dira bere ilaretara. 

  

- Goizeko Ludotekaren zerbitzua (2021-2022) irailaren 9an hasiko da, eskolak hasi eta hurrengo egunean.  

  

- Izena emateko, web-orri honetako inprimakia erabili behar da: 

https://www.abendanogurasoak.com/ aurreko hileko 15etik 25era bitartean eskuragarri. 

Hedapena, ohiko komunikazio-bideen bidez egingo da (whatsapp bidez).  

Salbuespen gisa, irailerako izena-ematea irekita egongo da abuztuaren 20tik irailaren 3ra arte. 

  

- Goizeko Ludotekan lehenengo aldia duten erabiltzaileei “SEPA baimena” eskatuko zaie. 

  

- Zerbitzuak gutxi gora beherako 5 euroko kostua du pertsona eta eguneko (kalkulua asistentziaren arabera 

egiten da). 

  

- Gogoan izan COVID PROTOKOLOAREN arabera NAHITAEZKOA dela izena ematea 

https://www.abendanogurasoak.com/ helbidean gaitutako inprimakiaren bidez, eta EZIN direla Goizeko 

Ludotekara joan aurrez izena eman EZ duten haurrek. 

 

Edozein zalantza izanez gero, idatzi harremanetarako postara: goizeko@abendanogurasoak.com 

  

5. IKASTOLAKO KIROL-INSTALAZIOAK ERABILTZEKO BALDINTZAK 

 

Eusko Jaurlaritzaren 2021-2022 ikasturterako kobidaren aurrean jarduteko arau orokorren arabera:  

 

- Nahitaezkoa izango da Lehen Hezkuntzan maskara erabiltzea, eta oso gomendagarria Haur-hezkuntzan. 

Baldintza orokorrak:  

o Instalaziora sartzeko, zirkulazioaren noranzkoan sartzeko, eskuak aldez aurretik desinfektatzeko, 

hidrogela erabiltzeko eta abarrerako jarraibide orokorrak bete beharko dira, ikastolako protokoloak 

ezarritakoak. 



o AMPA arduratuko da higiene-neurriak (eskuak desinfektatzea, maskarak...) kontrolatzeaz eta 

aplikatzeaz, begiraleen bidez, eta taldekideentzat beharrezkoa den materiala emango du. 

  

o Ikastola barruan maskara erabiltzea nahitaezkoa da  

 

 

o Instalazio bakoitzaren edukiera espezifikoa errespetatu beharko da, bai eta pandemiaren bilakaeraren 

une bakoitzerako ezarritako urruntze sozialeko baldintzak ere.  

  

Haurren kontrola eta osasun-egoera.  

  

o Erabiltzaile guztiek (ikasleek eta begiraleek) EZ dute COVID-19 sintomarik izan behar; aurkeztuz gero, 

instalaziotik alde egin beharko dute. Era berean, birusen kasu positiboen berri eman beharko diote 

osasun-arduradunari. 

 

o Haur bakoitzaren eguneroko parte-hartzearen/asistentziaren erregistroa egingo da, prebentzio-neurri 

gisa talde egonkor itxiak sortuz eta, ikastolako protokoloa aplikatuz, kutsaduragatik arakatzeko beharra 

sortzen bada, identifikazioa erraztuz.  

  

o Talde/burbuila bakoitzak arduradun bat izango du. Pertsona hori begirale bat izango da, instalazioan 

bertan egongo da, eta osasun-segurtasuneko neurriak (sarbideak, aldez aurretik eskuak desinfektatzea, 

zirkulazioaren noranzkoak, etab.) eta saioek irauten duten bitartean instalazioari dagokion araudia 

betetzen direla egiaztatuko du.  

  

o Komunak: Behar izanez gero soilik erabili ahal izango dira, osasun-segurtasuneko neurriei jarraituz.  

Materialen erabilera.  

  

o Erabilitako materialak Goizeko Ludotekako jarduerarako gutxienekoak eta ezinbestekoak izango dira. 

Erabilitako material guztia erabili aurretik eta ondoren desinfektatu behar da.  

 

o Haur bakoitzak bere botila ekarriko du likidoak hartzeko. Likidoak behar bezala pertsonalizatuta egongo 

dira, eta banaka erabiliko dira, gelan egiten den bezala.  

 

 

Jardueraren bat egiteko materiala behar izanez gero, haur bakoitzari etxetik ekartzeko beharrezkoa 

denaren berri emango zaio, eta ezin izango da partekatu aldez aurretik desinfektatu gabe. 

 
Protokolo orokorra, 2021-2022 

 

Edukieren murrizketak direla eta, Goizeko Ludotekaren zerbitzua arduraz 

erabiltzea eta behar izanez gero bakarrik erabiltzea eskatzen da. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/koronavirusa_coronavirus/eu_def/adjuntos/Protococolo_COVID_19_100621_e.pdf

