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Misioa
La Salleren misioa da haur eta gazteei 
kristau eta giza heziketa eskaintzea 
eta behartsuenei eta egoera zailean 
daudenei arreta berezia ematea. 

Salletar hezkuntza-presentziek esparru 
formalaren maila guztiak jorratzen dituzte: Haur Hezkuntza, Lehen eta Bigarren Hezkuntza, 
Batxilergoak eta Heziketa Zikloak, Goi Mailako Heziketa eta Unibertsitatea. Era berean, arlo ez formaleko gizarte-hezkuntzako obra ugari ditu La Sallek, eta garapen bidean dauden herrialde eta eremutan aktiboki lan egiten du. 

Baloreak
Erantzukizuna, sormena, justizia, bizikidetza eta 

barnetasuna dira gure eguneroko lana zuzentzen 

duten eta gure ikasleekin batera bizi ditugun 

baloreetako batzuk. Gure haur eta gazteei 

laguntzea bilatzen dugu, bizitza zentzuz bidera 

dezaten.
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KANADA FR. 
· Kanada Frankofonoa

AEB/TORONTO 
· Ipar Amerikako 
  Ekialdeko Barrutia 
· Midwest
· New Orleans Santa Fe
· San Frantzisko

RELAL 
· Argentina-Paraguay
· Bogota (Kolonbia)
· Bolivia
· Ekuador
· Ertamerika eta Panama
· Medellin (Kolonbia)
· Mexico-Norte
· Mexico Sur eta Antillak
· Peru
· Porto Alegre (Brasil)
· São Paulo (Brasil)
· Txile
· Venezuela

RELEM 
· ARLEP
· Belgika Iparraldea
· Belgika Hegoaldea
· Britainia Handia - Malta
· Ekialde Hurbila
· Erdialdeko Europa
· Frantzia
· Irlanda
· Italia
· Polonia

RELAF 
· Antananarivo (Madagaskar)
· Beningo Golkoa
· Douala (Kamerun-Txad)
· Kongo-Kinshasa
· Lwanga (Afrika anglofonoa)
· Mendebaldeko Afrika        
  (Burkina Faso)
· Mozambike
· Rwanda

PARC 
· Australia-Zelanda Berria-
  Colombo (Sri Lanka)
· Filipinak
· Ginea Berria-Papua
· India
· Japonia
· Myanmar (Birmania)
· Pakistan
· Penang
· Thailandia
· Vietnam

...elkarrekin eta asoziaturik...

La Salle munduan

NON GAUDE KOKATUTA?

La Salle 80 herrialdetan dago eta 1.000 gizarte-hezkuntzazko obra inguru ditu. Horietan, 5.000 anaia eta 80.000 hezitzaile eta 
partaide sekularrek 800.000 haur eta gazteekin lan egiten dute, hezkuntza integralaren bidean lagunduz.

RELEM

RELAL

KANADA
frankofonoa

RELAF

PARC

AEB/TORONTO
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...gure ametsak egi bihurtuz...

La Sallen hezkuntza obren sarea oso zabaldua dago gure artean eta zentro ugari 
ditu Iberiar Penintsulan. Guztira 120 zentro ditugu, 70.000 ikasle eta 5.000 
hezitzailerekin. 

La Sallek ere baditu heziketa ez arautuko obrak (harrera pisuak, aisialdia eta eskola 
errefortzua, helduen prestakuntza, tailerrak…), goi mailako zentro unibertsitarioak, 
baserri-eskolak, egoitzak, aterpeak eta espiritualtasun zentroak, beste hainbat 
baliabideren artean.  

La Salle gure artean. ARLEP barrutia

NON GAUDE KOKATUTA?

ANDALUZIA SEKTOREA
Andujar (Jaen)
Antequera (Málaga)
Almería
Arcos de la Frontera (Cádiz)
Cádiz
Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Kordoba
Dos Hermanas (Sevilla)
Guadix (Granada)
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Melilla 
Puerto de Santa María (Cádiz)
San Fernando (Cádiz)
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Sevilla 

MADRIL SEKTOREA
Agüimes (Las Palmas)
Arucas (Las Palmas)
Corral de Almaguer (Toledo)
Griñón (Madril)
La Laguna (Tenerife)
Las Palmas
Madril
Santa Cruz de Tenerife
Talavera de la Reina (Toledo)
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NON GAUDE KOKATUTA?

VALLADOLID SEKTOREA
Astorga (León)
Barcelos (Portugal)
Braga (Portugal)
Bujedo (Burgos)
Burgos
Ciaño-Langreo (Asturias)
Ferrol (Coruña)
Gijón (Asturias)
La Felguera (Asturias)
La Santa Espina (Valladolid)
Los Corrales de Buelna (Kantabria)
Palencia
Ujo (Asturias)
Valladolid

KATALUNIA SEKTOREA
Bartzelona 
Berga (Bartzelona)
Cambrils (Tarragona)
Figueres (Girona)
Girona 
Manlleu (Girona)
Manresa (Bartzelona)
Mollerussa (Lleida)
Montcada (Girona)
Palamós (Girona)
Premià de Mar (Bartzelona)
Santa Coloma de Farnés (Girona)
Sant Celoni (Bartzelona)
Sant Martí de Sergueioles (Bartzelona)
Seu d’Urgell (Lleida)
Tarragona
Vinyols (Tarragona)

VALENTZIA – PALMA SEKTOREA
Alaior (Balear Uharteak)
Alcora (Castelló)
Alcoy (Alacant)
Benicarló (Castelló)
Ibiza (Balear Uharteak)
Inca (Balear Uharteak)
Lliria (Valentzia)
Mahón (Balear Uharteak)
Manacor (Balear Uharteak)
Manises (Valentzia)
Paterna (Valentzia)
Palma de Mallorca (Balear Uharteak)
Pont D’Inca (Balear Uharteak)
Teruel 

BILBO SEKTOREA
Alfaro (Errioxa)
Andoain (Gipuzkoa)
Artaxo (Nafarroa)
Beasain (Gipuzkoa)
Bilbo (Bizkaia)
Donostia (Gipuzkoa)
Eibar (Gipuzkoa)
Guayente (Huesca)
Irun (Gipuzkoa)
San Asensio (Errioxa)
Sestao (Bizkaia)
Uharte (Nafarroa)
Zaragoza
Zarautz (Gipuzkoa)
Zumarraga (Gipuzkoa)



...hezkuntza presentzia askotan...

Bilbao Sektorean Euskadi, Errioxa, Nafarroa eta Zaragozako gizarte-hezkuntzazko obrak biltzen 
dira. Guztira 24 gizarte-hezkuntzazko obra daude, eta horietan 10.000 ikasle eta 1.000 
hezitzaile baino gehiago daude. 

Obra mota anitz ditugu. 
Sarean hezi eta lan egiten 
dugu

Bilbo Sektorea

NON GAUDE KOKATUTA?
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HEZKUNTZA ZENTROAK
Artizar (Sestao, Bizkaia) 

Begoñako Andra Mari Ikastetxea (Sestao, Bizkaia)

Centro de Educación Secundaria (San Asensio, Errioxa)

Colegio La Salle Bilbao Ikastetxea (Bilbo)

Colegio La Salle El Pilar (Alfaro, Errioxa)

Elkarbanatuz (Bilbo)

Instituto de Enseñanza Secundaria (Uharte, Nafarroa)

Irungo La Salle (Irun, Gipuzkoa)

La Salle Azitain (Eibar, Gipuzkoa) 

La Salle Berrozpe Ikastetxea (Andoain, Gipuzkoa)

La Salle Franciscanas Gran Vía (Zaragoza)

La Salle Ikastetxea (Donostia-San Sebastián)

La Salle Ikastetxea (Zarautz, Gipuzkoa)

La Salle Isasi (Eibar, Gipuzkoa)

La Salle-Legazpi Ikastetxea (Zumarraga, Gipuzkoa)

La Salle Montemolín (Zaragoza)

La Salle San José Ikastetxea (Beasain, Gipuzkoa)

La Salle Santo Ángel (Zaragoza)

San Luis La Salle Ikastetxea (Donostia-San Sebastián)

TOPAKETA ETA FORMAZIO ETXEAK
La Estrella (Errioxa)

La Salle-Enea (Irun, Gipuzkoa)
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Hezkuntza etapak

ZEIN EZAUGARRI DITU GURE PROIEKTUAK?

Haur Hezkuntza (0-6 urte)

Gure txikiei lehen pausoak ematen laguntzen diegu eta haien 
beharrak eta aukerak kontuan izaten ditugu. 0-6 urte bitarteko 
epea oso garrantzitsua da pertsonaren garapenerako, urte 
horietan baitu iragazkortasun handiena. 

- Lasai egoten eta seguru sentitzen laguntzen dieten oinarrizko 
ohiturak lantzen ditugu. 

- Haien garapen orokorraren eta etorkizunekoaren oinarri diren 
zentzumenen eta mugimenaren garapena, koordinazioa 
eta trebetasun fisikoak lantzen ditugu

- Bizikidetzan sortzen diren erreakzio eta behar afektiboei 
eta besteekin harremanetan jartzeko beharrei 
erantzuten diegu.

- Garapen kognitiboa estimulatzen dugu, bai neurologikoki 
(neuronen arteko konexioak) baita adimenarekin eta sormenarekin 
loturiko alderditik ere (hiztegia, datuak, jarrerak).

- Haurrak oinarrizko prozedura akademikoekin harremanetan 
jartzen ditugu (irakurketa, idazketa, eraginkortasuna, ahozko 
adierazpena, informazioaren tratamendua, etab.), betiere garapen 
erritmo ezberdinak errespetatuz eta motibazio positiboa emanez, 
beren helburuak iritsi ditzaten.

Hori guztia inguru berezi batean lantzen da, non elkarrekin 
jorratzen diren alderdi kolektiboa eta indibiduala, ludikoa eta 
formala, berezkoa eta zuzendua. Azken batean, etapa honetan 
helburua da ikasleek baliabide egokigarriak eta autonomia izan 
dezatela biziko duten ziklo berriari aurre egiteko eta nortasuna 
baloreetan hezteko.

Lehen Hezkuntza (6-12 urte)

6 eta 12 urteko epean haurrek barne garapen nahikoa dute eta 
“kanpoaldera” hazten hasteko unea da: ulertzen, adierazten, 
barneratzen, parte hartzen hasten dira eta “jakiteko gogoa” pizten 
zaie, helduentzat oso atsegingarria dena. 

La Salle eskolan lehentasunak dira guretzat:

- Jarrera eta jokabide pertsonalak (esfortzua, ordena, 
erantzunkizuna…) eta sozialak (errespetua, elkarlana, laguntza) 
garatzea, identifikatzen gaituzten baloreetan oinarrituta: bakea, 
justizia, solidaritatea.

- Oinarrizko trebetasun eta ezagutza akademikoak menderatzea. 

- Informazioa kudeatzeko, ikasketa autonomorako eta arazoak 
sormenez konpontzeko oinarrizko erremintak ezagutzea.

- Etapa honen garapeneko elementu adierazgarriak dira, baita 
ere, gelako giroa zaintzea, metodologia dinamikoa 
erabiltzea, dibertsitatea aintzat hartzea, inguruan 
errotutako kanpaina eta ekintzak barneratzea edota 
adinari egokitutako eskolaz kanpoko ekintzak eskaintzea. Tutoreak 
erreferentzia argia dira segurtasuna irabazteko, zalantzak ebazteko, 
arazoak konpontzeko, etab. Taldeko nahiz banakako tutoretzak 
eguneroko gauza dira. 

Gure erronka nagusia: gure 

ikasleak, haien beharrak, 

haien aukerak

...sentiberatasun eta gertutasunez...

Hezkuntza maila honetan aplikatzen diren 
berrikuntza programak: Ulises, Irati, Hara

Berrikuntza programak: 
Irakurketa eraginkorra, Crea, Ulises, Irati, Hara
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...behar guztiei arreta eskainiz...

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16 urte)

Orain arte ikasitako guztia praktikan jartzeko garaia iritsi 
da: orain arte landutako abileziei esker gure ikasleek aukera 
dute hainbat diziplinatan dituzten ezagutzak handitzeko 
eta zabaltzeko: hizkuntzak, zientziak, matematika, informatika, 
ingurua, erlijioa, artea, fisika…

Garaia da, baita ere, autonomia, planifikazio, esfortzu eta lan 
pertsonaleko praktikak eta prozedurak aplikatzeko. Lehenengo 
“aukerak” egiten dira etapa honetan eta etorkizun profesionala eta 
soziala erabakitzeko prozesuan laguntzen diegu ikasleei. 

“Ikasten ikastea” eta “modu kooperatiboan ikastea” bermatzea 
bilatzen duten proiektuekin osatzen da gure curriculuma. Horrela, 
neska-mutilak beren prozesuaren protagonista bilakatzea nahi da, 
eta irakasleak ikasleen eta ezagutzaren arteko bitartekari izatea. 

Tutoretza harremana irakaslea-ikaslea-taldea-familia 
arteko erlazioen ardatz nagusia da. Banako nahiz taldeko 
jarreren inguruan hausnartzera eta esperientziak partekatzera 
bideratutako momentuak eta ekintzak indartzen eta baloratzen 
dira. 

Gazteen hezkuntza integralari erantzuna emateko aisialdi eta 
hirugarren eta laugarren munduarekiko sentsibilizazio talde ugari 
ditugu. 

Batxilergoa (16-18 urte)

Irakaskuntza ikaslearen parte hartze zuzenean oinarritzen da eta 
bera da bere heziketaren benetako protagonista. 

Etapa honetan gazteek gure gertutasuna -konprometitua eta 
serioa- dute, beren bizitza-proiektuan eta ikasketen jarraipenean 
(unibertsitatea edo heziketa zikloak) orientatzen saiatzen baikara. 

Giza hezkuntza ekintza osagarriekin aberasten da, hala nola 
bizikidetzak, kultur irteerak, txangoak, boluntariotza, fede edo 
misio taldetan parte hartzeko aukera, etab. 

Hezkuntza etapak

Behar guztiei erantzuten saiatuz: 
Oinarrizko Ikasketa Programak, 
Curriculum Dibertsifikazioa, PCPI, gelak banatzea, Laguntza Gelak, etab. 

ZEIN EZAUGARRI DITU GURE PROIEKTUAK?

Berrikuntza programak: Crea, Irati, Hara, Sein

Berrikuntza programak: Crea, Hara
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...baliabide onenak erabiliz...

Lanbide Heziketa

- Erdi Mailako Heziketa Zikloak (16 urte baino gehiago) 
- Goi Mailako Heziketa Zikloak (18 urte baino gehiago) 

Ziklo hauek, erreminta berriak menderatzeko prestakuntza 
teknikoa eskaintzeaz gain, lanaren planifikazio, koordinazio 
eta kudeaketa ardurak nork bere gain hartzeko gaitasunak ere 
eskaintzen dituzte. 

Gure lanbide heziketaren ezaugarri dira berrogeita hamar urte 
baino gehiagoko esperientzia, enpresekin lotura, teknologia 
berrietan oinarritutako ekipamendua, berrikuntza eta 
sormena aplikatzen dituzten programak, lantaldeetan 
esperientzia eta inguruaren beharretara etengabe egokitzea. 

Gure zentro guztietan enpresa-poltsa dago eta praktikak egiteko 
hitzarmenak sinatzen ditugu bai inguruko bai Europako beste 
herrialdetako enpresekin. Era berean, lan-poltsa ere badugu gure 
ikasleen laneratzea errazteko.  

Etengabeko Heziketa

Langile aktiboei zuzendua dago, haien prestakuntza pertsonala 
hobetzeko eta inguruko enpresa munduko aldaketetara 
moldatzeko. 

Lanerako prestakuntza

Arlo hau arretaz zaintzen dugu langabezian egonda beren heziketa 
hobetzeko beharra duten pertsonei zuzenduta dagoelako, honela 
beren lan-aukerak handitzeko asmoz. 

Hezkuntza etapak

ZEIN EZAUGARRI DITU GURE PROIEKTUAK?

Inguruneari arreta 

ipiniz, ereduak 

eman eta aldaketak 

eskatzen dituen 

inguruneari

Berrikuntza programak: Crea, Hara



Elkarbanatuz                     

Elkarbanatuz elkartea Bilbon kokatzen da eta zailtasunak dituzten 
kolektiboen eta hiritar arduratsuak heztearen alde lan egiten du. 
Horretarako arreta berezia eskaintzen dio bidegabekeriak sortzen 
dituzten egituren eraldaketari. 

Elkarbanatuzen jarduerak oinarritzat ditu, batez ere, gazteak eta 
bazterketa egoeran dauden pertsonak, eta lau esparrutan lan 
egiten du: 

- Hezkuntza: Asialdirako aukerak eskaintzen ditu, eta baita 
heziketa eta sentsibilizazio programak ere, Bilboko Sektoreko La 
Salleren inguruko gazteen artean boluntariotza eta baloreetan 
oinarritutako hezkuntza bultzatzeko

- Gizarte eraldaketa: bertako boluntarioen eta atzerriko gazteen 
arteko trukeak bultzatzen ditu kultur eta hizkuntza-integrazioa 
errazteko. 

- Gizartegintza: Baztertze egoeran edo arriskuan dauden 
pertsonen oinarrizko ostatu eta etxebizitza beharrak asetzen 
ditu. Horretarako, zaintzapeko egoitza-baliabideak eta konpainia 
integrala eskaintzen ditu pertsonen gizarteratzea lortzeko. 

- Lanbidea: Errealitatetik ahalik eta gertuen dagoen heziketara 
bideratutako lan-aurreko tailerrak ditu laneratzea bultzatzeko. 

Artizar

Artizar gizarte-hezkuntzazko proiektua da eta bere helburua da 
beren garapenerako eta ongizate pertsonalerako kaltegarriak diren 
egoerak bizi dituzten haurren eta gazteen gaitasun pertsonalak, 
sozialak, afektiboak eta familiarrak berreskuratzea. 

Ekimen hau Sestaon garatzen da eta boluntario moduan lan egiten 
duten pertsonek bultzatzen dute, batez ere. Ekintza-eremu nagusia 
haur eta gazteak dira eta baita haien bizi-guneak ere: familia, eskolak, 
inguruko lagun taldeak. 

Hauek dira garatzen ditugun ekintza batzuk:

- Laguntza eskolan.

- Jolasak, tailerrak eta trebetasun sozialak garatzeko ekintzak. 

- Irteerak eta egonaldiak Sestaotik at.

- Haurren eta haien familien ongizate fisiko eta psikologikoa 
lantzeko ekintzak: entzute eta topaketa pertsonaleko guneak 
sortzen ditugu eta beharra duten pertsonak baliabide sozial eta 
psikologikoetara zuzentzen ditugu. 

- Laguntza eta orientazioa familientzat: heziketa ekintzak, 
haurrengan eragina duten hezkuntza eta gizarte gaietan orientazioa, 
familia-dinamiken jarraipena, laguntza eguneroko bizitzaren 
kudeaketan, baliabideak bilatzen laguntzea zailtasun ekonomikoko 
egoeretan, etxebizitza, lana, etab.

- Koordinazio ekintzak zentroetan: haurren eskolako garapena 
jarraitzea eta familiarekin eta auzoarekin bitartekari lanak egitea. 

… bizikidetza, solidaritatea eta konpromisoa hezteko.

Gizarte-hezkuntzazko obrak

ZEIN EZAUGARRI DITU GURE PROIEKTUAK? Gure erreferentzia pertsonak 
dira, pertsonetatik, pertsonekin, 
pertsonentzako

10

- www.elkarbanatuz.org -
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Formaziorako, topaketarako eta bilaketarako guneak

ZEIN EZAUGARRI DITU GURE PROIEKTUAK?

La Salle-enea (Irun) eta La Estrella (Errioxa) leku bereziak dira, eta beren egitura 
eta ingurumen-ezaugarriei esker espazio aproposak eskaintzen dituzte:

- Hezitzaileen formaziorako.

- Haur eta gazteekin bizikidetzak egiteko.

- Fedearen ospakizunetarako.

- Barnetasunean hezteko.

- Bilaketa prozesuan murgilduta dauden pertsona guztientzat...

Leku hauetan, Adineko Anaien Elkarteek bisitariak animatu eta laguntzen dituzte, eta 
gure historiaren erreferentzia garrantzitsua dira. 

  

         



12

Ikastetxe parte-hartzailea eta kalitatezkoa...

Zer da guretzat hezkuntza kalitatea? 

BERRIKUNTZA IRAKASKUNTZAN

Irakaslea, etengabeko formazioan 
Salletar misioaren bizitasunari eusteko ezinbestekoa da horrekin 
konpromisoa duten pertsonen prestakuntza eta formazioa egunean 
mantentzea. 

Prozesu honetan beharrezkoa da salletar hezitzaile guztiek formazioa 
jasotzeko bide ezberdinak izatea. 

Horretarako, gure zentroetako hezitzaileei zuzendutako 40-50 
ekintza antolatzen dira urtero gure sektorean. Hiru esparrutan banatzen 
dira: instituzionala, pastorala eta pedagogikoa. 

Gainera, sektorearen antolakuntzan parte hartzen dute 11 lantaldek, 19 
ekipok, 4 batzordek eta 2 kontseiluk.

Urtero 10 topaketa egiten dira, eta horietan gure gizarte-hezkuntzazko 
obretan parte hartzen duten pertsona asko elkartu eta harremanetan 
jartzen dira. 

La Salle zentroak hezkuntzaren kalitateagatik eta kudeaketagatik nabarmentzen 
dira. Bilbo Sektorearen hezkuntza obra askok eskuratu dituzte kalitate hori 
bermatzen duten aintzatespen eta ziurtagiriak. 

Urrezko Q, Zilarrezko Q, ISO 9000, Europako Diploma, Ekoskan, Investors 
in people…

Kalitatearen aldeko apustua egitearen ondorio dira: 

- Gure harremanak berreskuratu eta indartzea. 
- Norbera denaren eta dakienaren eta gizartean geratzen denaren 
arteko erlazioan heztea. 
- Heziketaren eta lan munduaren arteko konexioa berreskuratzea. 
- Eskola eraikitzea komunitate dimentsiotik abiatuta. 
- Garrantzia handia ematea hezitzailearen formazioari. 
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...etengabe berritzen ari dena...

Ikasketa kooperatiboa

Ikasketa kooperatiboa metodo tradizionalak bultzatzen 
duen ikasketa lehiakor eta indibidualistaren kontrako 
kontzeptua da. Hain justu, taldean lan egitea, kideen 
arteko solidaritatea eta ikasleak bere ikasketa prozesuan 
parte hartze autonomoa izatea garatu nahi duen 
mekanismo kolaboratzailea da. 

Metodo honek oinarritzat du ikasleen arteko interakzioa. 
Ikasleak 3-5 pertsonakoak izan ohi diren taldetan 
antolatzen dira eta elkarrekin lan egiten dute izaera 
anitzeko gaien inguruan ikasteko. Ikasketa metodo 
honetan hezitzailearen laguntza garrantzitsua da, 
prozesua zuzentzen eta gainbegiratzen baitu. 

Barnetasunean oinarritutako hezkuntza 

Haur Hezkuntzako 3. mailatik Batxilergora arte aplikatzen 
den programa hau ‘izaten’ ikasteko gaitasunean heztera 
zuzendua dago, honela gure ikastetxeetako pertsonak:

- Geroz eta gogoetatsuagoak izan daitezen  
- Irizpide etikoen alde egin dezaten 
- Anekdotatik haratago doan errealitatea behatu 
dezaten 
- Dimentsio eta adierazpen sinbolikoan irabaz dezaten 
- Konpromisora eramango dituen barnetasuna landu 
dezaten
 

Berrikuntza pedagogikoa beti presente 
egon da La Salle zentroetako historian 
zehar. La Salleko San Juan Bautistak 
(1651-1719), fundatzaileak, hasi zuen 
berrikuntza. Izan ere, ordura arte guztiz 
berritzaileak ziren hezkuntza teknikak 
garatu zituen eta garai horretako 
Frantzian lehen mailako hezkuntzarako 
eredu bezala hartua izan zen. 

Denboran aurrera eginda, 1990an hasi 
ziren, Bilbo Sektorean, Berrikuntza 
Pedagogikoko prozesuak, LOGSEren 
aplikazioarekin batera. Hauek guztiek 
helburutzat dituzte:

- Adimenaren alde guztiak garatu: 
bertikala, albokoa eta emozionala

- Etorkizunerako beharrezko izango 
diren zenbait gaitasun eskuratu

- Hezitzaileak proiektu komun bateko 
partaide izan daitezela sustatu

- La Salleren heziketa eskaintzaren 
ezaugarri bereizgarriak barneratzea 

- Etengabeko berrikuntza pedagogikoan 
oinarritutako salletar tradizioa jarraitu 
eta berritu 

Geure proiektuak eta berrikuntza programak

BERRIKUNTZA IRAKASKUNTZAN

HARA Proiektua
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... malgutasun eta gertutasunetik abiatuta...

Irakurketa Eraginkorra 

Hizkuntza-berrikuntzen helburua da irakurle eta idazle 
aktiboak, ondo trebatuak eta helduak heztea: testu 
bakoitza behar den bezala irakurtzen dakite, abiadura onean eta, 
noski, ulermen maila ezin hobearekin.  

Irakurketa Eraginkorrak adimenezko lan teknika bereziak 
erabiltzen ditu, modu berezian bultzatu eta lantzeko: ulermena, 
intuizioa, abiadura, ikusmen-trebetasuna, oroimena, aurrerapena, 
etab.

Gaitasun horiek garatzea guztiz bat dator hezkuntza eraberritzeko 
proposamenarekin eta, horiei esker, erraztu egiten dugu ez 
bakarrik irakurketa, baizik eta ikasketaren prozesu globala. 
Horrela, Irakurketa Eraginkorra baliagarria da, baita ere, neurri 
batean, eskola porrota ekiditeko. Izan ere, hein batean, porrota, 
irakurketa gaitasun faltagatik ematen da. 

Orain arte honako lan lerroak jarraitu dira:

- Irakurle proiektua: irakurketa sailkatzen du hezkuntza etapa 
guztietan

- Haur eta Lehen Hezkuntza: etapa hauetarako Irakurketa 
Eraginkorraren irizpide eta materialak

- Lehen eta Bigarren Hezkuntza: Irakurketa Eraginkorra 
ebaluatzeko informatika programa, irakurketa jokoak eta irakurketa 
estrategiak

Crea

Programa hau sormena garatzeko sortua izan da. Bere 
helburua da ikasleriari alboko pentsamendua eta emozio 
trebetasun inguruko estrategiak eskaintzea, honela arazoak 
ebazteko sormenezko planteamenduak landu ditzaten. 

Crea sormenezko trebetasunak lantzeko proiektu sekuentziatua 
eta sistematikoa da eta maila guztietan aplikatzen da, Haur 
Hezkuntzatik hasita Heziketa Zikloetaraino. 

Egungo gizartearen etengabeko aldaketa eta hobekuntzaren 
sortzaile dira sormenezko ekintzak, segurtasun ezarekiko 
tolerantzia garatu duten taldeak, arazoak aukera bezala bizi 
dituztenak eta kanpoko nahiz barruko mugak gainditzeko gai izan 
direnak. 

Creak erreminta ezberdinak barneratzen ditu, hala nola  
Alternatiba Anizkuna, Pentsamendu Hedakorra, Behaketa 
Dibergentea, Analogiak, Six & Six; eta baita Brainstorming eta 
honen bariazioak ere. Lehen Hezkuntzako 3. ziklotik aurrera 
metodo horiek pauso arautuak dituen prozedura batean 
antolatzen dira: 

BERRIKUNTZA IRAKASKUNTZAN

Geure proiektuak eta berrikuntza programak
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...esfortzu eta erantzunkizunez...

BERRIKUNTZA IRAKASKUNTZAN

La Sallek Creari esker jaso dituen sariak:

- 1996 Príncipe Felipe Saria bikaintasunari 

- 2000 Europako Saria bikaintasunari 

- 2003 Berrikuntzako Sari Nazionala 

- 2004 Berrikuntzako Wolfson Prize 

- 2006 AESMAS Saria 

Irati

Irati programa Haur Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza arte erabiltzen da, eta Ezagutzaren Kudeaketara 
zuzendua dago: ikasleei informazioa lantzeko erreminta ezberdinak 
erakustean datza, sintetizatzen ikas dezaten: 

- Mapa kontzeptualak

- Organigramak 

- Infografiak 

- Gantten diagrama 

- Ishikawa diagrama

Ulises

Estimulazio goiztiarreko programa garapenaren hainbat arloetan:

1. SN Arloa (Neurona-sareak) 

Garai kritikoan (2-7 urte bitartean) neuronen arteko 
konexioak ugaritzeko eta fondo kognitibo antolatuak 
(datuak) sortzeko estimulazioa. “Errepide mapa” on bat 
eratzean datza, ezagutzak abiadura handian eta ordenean mugi 
daitezen. Bigarren alderdi honek (neurona bideen ordena eta 
hierarkia) markatzen du gure programaren eta merkatuan dauden 
beste batzuren arteko desberdintasuna. 

Sensor da arlo honetan gure proiektuak duen beste 
berrikuntzetako bat: neurona-estimulazioaren klabe berean, 
hitzekin (irudi globala) eta ahoskerarekin lan egiten dugu informazio 
idatziko fondoak sortzeko asmoz. Hori lagungarria izan daiteke 
ikasleentzat irakurketaren entrenamenduan konexioak egiten 
hasten direnean.  

Geure proiektuak eta berrikuntza programak
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...taldean lan eginez.

2. Arlo Psikomotorra. Lateralitatea garatzeko zirkuituak 

Garapen senso-neuro-motorraren estimulazioa garai 
kritikoan (3-7 urte bitartean).

Maila “organikoan” lan egiten jarraitzen dugu: gizakia definitzeko 
orduan zerbait garrantzitsua eta behin-betikoa baldin badago hori gure 
nerbio sistema da. Pertzepzio sistema eta sistema motorrari ipiniko 
diogu arreta, pertsonaren heldutasunean eta garapen koordinatu 
eta harmonikoan duen eragina dela eta. Lehen haurtzaro honetan, 
prozesu hau ondo egiteak oinarri sendoak garatuko ditu haurrengan, 
inguratzen dituen munduarekin duen erlazioari dagokionean. 

3. Arlo Pertzeptibo-Kognitiboa (PC)

Estimulazioa gaitasun kognitiboak identifikatzeko eta 
pentsamendu logikoko sekuentzia automatizatzeko. 

Ohikoa da jadanik entzutea “ikasten erakustea” prozesuak duen 
garrantziari buruz, “gauzak” erakustea motz geratzen baita. Ekintzei, 
arazoei edo egunerokoari erantzuna eman edo konpontzeko gure 
buruak egiten duenaz konturatzea egunez egun indar handiagoz 
azaltzen zaigun beharra da. Gure txikiek letania baten modura 
errepikatzen dute zerbait sailkatzeko beharrezkoa dela “lehenengo 
atentzioz behatzea, elementuak ondo identifikatzea, ezaugarriak 
alderatzea….”.

Sein

DBHn ondorengo ezaugarriak dituen metodologia esparrua 
ezartzeko diseinatu da Sein programa:

- Arlo Anitzeko Proiektuen araberako lana

- Ikasketa Kooperatiboan oinarritua

- Aurretik landutako La Salle programak jasotzen dituena

Partekatutako Arlo Anitzeko Proiektuak (EAAP) dira 
Sein programaren bizkarrezurra. Proiektu horiek arazo irekiak 
balira bezala aurkezten dira eta ikerketa prozesuak martxan ipintzeko 
beharra izango duten curriculum arloek ebatzi beharko dituzte. 

Prozesua hezitzaile eta ikasleen arteko inguru ireki eta kooperatibo 
batean garatzen da eta familiek ere parte hartzen dute, noizbehinka. 

Honela, ikasleak gai izango dira beren ezagutza antzeko, baina 
benetako egoeretan edo testuinguru konkretu horretatik at 
daudenetan aplikatzeko. 

Geure proiektuak eta berrikuntza programak

Zazpi urteetatik aurrera, erabiltzen ez diren konexioak deuseztatu egiten dira, ez dira berreskuratzen

BERRIKUNTZA IRAKASKUNTZAN
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Begiak ikusteko eta eskuak laguntzeko…

Proyde - Proega

“Promozioa eta Garapena” irabazi asmorik gabeko GGKE bat da 
eta honako gizarte helburua du oinarritzat: Hirugarren Munduko 
pertsonen promozioa eta garapena mota anitzeko proiektuen 
bitartez: 

- Garapen sozio-ekonomikoa, monitoreen formazioa, gazte eta 
helduen alfabetatzea, prestatutako pertsonak bidaltzea, etab. 

- Justizian eta garapenean oinarritutako heziketa.

- Helburu hauek lortzeko egiturak ezartzea. 

PROYDEk La Sallerekin bat egiten du eta, honela, gizarte 
konpromiso bikoitza bereganatzen du:

- Pertsona oro duintasunez biziko den mundua eratzea posible 
dela aldarrikatzea. 

- Ekintzazko eta konpromisozko solidaritatea bizi nahi dutenentzat 
parte hatzeko ibilgua izatea. 

Tandanacui

“Bildu gaitezen edo elkartu gaitezen” esan nahi du kitxua 
hizkuntzan. Tandanacui taldeak DBHko ikasleek osatzen dituzte 
eta egun munduan dauden arazoak ezagutzeko eta irtenbideren 
bat, txikia bada ere, bilatzeko elkartzen dira. 

Beharrean bizi direnen sufrimenduaz norbera eta ingurukoak 
kontzientziatzeko, boluntarioek zenbait ekintza egiten dituzte 
beren ikastetxean, hala nola hausnarketak, talde lanak, ikastetxea 
informazioa ematen duen materialarekin girotzea, merkatuak 
antolatzea, bizikidetzak, etab. 

Gainera, urtean behin, sektoreko talde guztiak San Asension 
(Errioxa) biltzen dira elkar ezagutu, esperientziak partekatu eta ondo 
pasatzeko. 

IKASGELATIK HARATAGO

Justiziaren promozioa
“Jende xume askok, leku txiki 

askotan, gauza txikiak eginez, 

mundua alda dezake”
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...ilusioz eta esperantzaz…

Boluntzariotza taldeak
Salletar boluntariotzak aukera ematen die gazte eta helduei 
hezkuntza zerbitzua beharrean dauden haur eta gazteen ikuspegitik 
bizitzeko. Komunitate bizipena boluntariotzaren osagarrietako bat 
da. 

Boluntarioak: 

- Gure munduaren erronka handien aurrean sentiberak 
dira eta erantzuna ematearen aldeko aukera egiten dute. 

- Eskaintzen dituzten zerbitzuak anitzak dira, helburua, 
ordea, bakarra: haur, gazte eta helduek dituzten giza eta espiritu 
hazkuntza beharrei erantzutea. 

- Norberak l ibreki erabakitzen du, parte hartzen duen 
programaren arabera, zenbat denboran zehar egin nahi duen 
lan boluntario moduan. Epe luzeko, ertaineko edo motzeko 
lanak izan daitezke. 

Salletar munduak boluntariotza aukera anitz eskaintzen ditu. 
Horiek ezagutzeak aukera egiteko eta konpromisoa hartzeko 
gogoari erantzun diezaioke. 

Familien inplikazioa
Familiak eta eskolak helburu bera dute: haurraren heziketa 
integrala eta harmonikoa lortzea, giza garapenaren eta 
hezkuntza prozesuaren epealdietan zehar. Gizarteratzearen 
bi eragile hauek gizartean txertatu ahal izateko erreferentziak 
eskainiko dizkiote. 

Ikuspuntu horretatik abiatuta, familia eta ikastetxearen arteko 
kontrasteak haurraren garapen integrala estimulatzen du, 
hezkuntza-testuinguru ezberdin hauetatik jasotzen baititu 
eraginak. 

Gurasoak La Salleren hezkuntza proiektuan inplikatzea gure 
zentroen ezaugarria da. Familiak eskolan parte hartzeak, haurrari 
eta hezkuntzari buruzko ikuspuntu berria ematen die gurasoei, 
eta hezitzaileen ikuspegira gehiago gerturatzen diren jokaera, 
harreman estilo eta praktika estimulatzaileak eskaintzen dizkie. 

Egun, kalitate-irizpidea eta hezkuntza-ekintzak duen 
eraginkortasunaren seinale da gurasoek gure zentroetan parte 
hartzea. 

Guraso elkarteek eskolako ekintza ugari antolatzen dituzte eta aukera 
dute zentro bakoitzean antolatzen diren guraso eskoletan parte 
hartzeko. 

IKASGELATIK HARATAGO
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…doakotasunean oinarrituta.

IKASGELATIK HARATAGO

Aisialdiaz gozatzen dugu
Gure Aisialdi Taldeek izen propioa dute: Izartxo eta Txintxirrin. 
Horien bitartez, baloreetan oinarritutako heziketan lagunduko 
dien hezkuntza ibilbide ez arautua eskaini nahi diegu gure ikasleei. 
Honela, inguruan dauden aisialdirako ekintzen artean beste aukera 
bat eskaintzen diegu. 

Haurrek jolas egin eta beren trebetasunak landuko dituzten 
guneak eskaini nahi ditugu. Udaleku eta kanpaldiak antolatzen 
ditugu, gazteek gozatu, gaitasunak indartu, ideiak eta kezkak garatu 
eta ondo pasa dezaten. 

Boluntariotza arduratsua, prestatua eta kontzientziatua ere 
eskaintzen dugu, salletar baloreak zabaltzen dituena eta haurrei 
aisialdiaz modu osasuntsuan disfrutatzen laguntzen diena, 
zoriontasuna sortuz eta ereinez. 

Kirol ekintzak
Kirola oinarrizko ekintza da pertsonaren garapenerako. 

Ikastetxe bakoitzeko kirol batzordea arduratzen da kirol 
ekintzak eta ikasleek ikasturtean zehar kanpo nahiz barneko ligetan 
duten parte hartzea koordinatzeaz. Zentroetako gazte taldeek ere 
mendiko ekintzak antolatzen dituzte. 

Lehiaketa propioen artean nabarmendu behar dira gure Olinpiada 
tradizionalak, urteko momentu kuttunetakoak, ikastetxeetako 
partaide guztiek froga ezberdinetan parte hartzen baitute. 
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Maitasuna berreskuratu nahi 
dugu bizitzarako, 

zintzotasuna landatu nahi dugu 
zure haranaren bihotzean,

eta itxaropenezko 
bideak erein…


