
TXIRINBULO UDAL HAUR 

ESKOLA



ILDO PEDAGOGIKOAK

MUGIMENDU LIBREA:
Gorputza ezagutu

Gorputza kontrolatu, oreka…

Gorputzarekin komunikatu

Autonomia, bere buruarengan konfidantza…

Geletako altzairuak lagungarri hau bideratzeko

Bakoitzak bere lorpen propioak izango ditu



ERRITMOAK ERRESPETATU

Haur bakoitzak erritmo bat
 Jaiotze data, Familiaren kide

hurrenkera, Ingurunea…

 Bakoitzak bere momentuan lortu

 Honek frustrazioak ekiditzen ditu, 
zeren helduak ez dio ezer eskatzen

 Konfidantza ematen die



MATERIALE EZ-EGITURATUA
Sormena garatzen laguntzen du

Adimenaren alderdi gehiago lantzea

Bakoitzaren garapen momentura egokitzen da materiala
hau, material bera bakoitzarentzako gauza ezberdin bat
da.

Gehiegizko estimulazioa ekiditu (argiak, zaratak…)

Materiale honek aukera gehiago ematen du jolasteko, 
edozein gauzetan bihurtu baitaiteke.



ZAINKETA ERRITMOEI GARRANTZIA
Pardela aldatzerakoan/komunera joaterakoan

Hamaiketakoa ematerakoan

Bazkaria ematerakoan

Mukiak kentzerakoan

Eskuak garbitzerakoan

Segurtasuna eta konfidantza ingurune bat



NAFAR GOBERNUKO SKOLAE PROIEKTUAN

ETA TRATU ONEN SAREAN PARTE HARTZEN

 Nafar Gobernuak SKOLAE programa aurrera eramaten ari da Nafarroako
derrigorrezko hezkuntza zentru guztietan. 

 Skolae berdintasuna, hezkidetza balioetan sortzen laguntzea, haurrei
berdintasunean bizitzen erakusten diena.

 TRATU ONEN SAREA: Ziordi, Olazti eta Altsasuko haur eta gazteekin harremana
duten zerbitzu guztietako profesionalek parte hartzen dute.

 Arrisku egoeran egon daitezkeen haur eta gazteak antzeman eta haur eta 
nerabeen arteko tratu onak bultzatu dira helburu gehiagoren artean bi helburu
garrantzitsu.

 PREBENTZIOA BIEN HELBURUA



HELBURUAK

 ERRESPETUA

 TOLERANTZIA

 HEZKIDETZAN HEZIAK Neskak eta 

mutilak berdinak garela ohartarazi eta horrela
tratatu eta jokatu.

(KONTZIENTZIA KRITIKOA PIZTU)

 AFEKTIBOTASUNA

 BEGIRUNEA 

 SOZIALIZAZIOA

 SEGURTASUNA

 AUTONOMIA



ESKOLAKO ESPAZIOAK 

ETA ZERBITZUAK



PSIKOMOTRIZITATEA

 Gure gorputzak, gure adimen eta emozioekin eratzen duen

harremana

 Pertsonaren garapena

 Pertsonak ingurune sozial batean, adierazteko eta harremanatzeko

daukan gaitasuna

 Bere helburu nagusiena, gorputzaren bidez emozioak adieraztea da, 

pertsonaren garapenan lagunduz.

 Lasaitasun txokoa

 Oraingo momento honetan hau gelan lantzen da



TAILERRA
 Sormena

 Esperimentazioa

 Irudimena

 Gorputz adierazpena

 Oraingo momento honetan askoz mugatuak gaude

tailer hauek aurrera eramateko, baino beste era 

batean gelan gaude aurrera egiten.



PATIOA
 Kanpoko espazioei garrantzia

Gela barruan ez dauden materialeekin

esperimentatzea

 Espazio handia eta irekia

 Berregituraketa: Udaldera, patioa eraldatu

nahi dugu jolas txoko ezberdinak jarriz.



JANTOKIA
 Elikadura aniztasuna eta orekatua

 Zapore berrien dastatzea

 Erritmoak errespetatu

 Autonomia landu

 Haurraren momentuari kasu eginez, era ezberdinetan bazkaltzen dute; besoetan, 

mahaia-bankua, banaka, binaka eta azkenik taldeka.

 Eguneroko tresnekin; kristala, metala…

 Ez dugu haurra behartzen, ezta manipulatzen…

 Haurra bere kabuz bazkaltzeko gai izan behar da,

plazerraz, ingurune lasai batean, bere erritmoak, sentsazioak eta emozioak errespetatzen

direlarik.

 Hau, bizitzan elikadura osasuntsuaren ohitura sendoak ezartzeko oinarria da.



LOKULUXKA GELA

Lo beharrak asetu

Lasaitasun txokoa



ARRETA GOIZTIARRA
 Eskuhartzeak 0-3 haurrentzat, beraien familia eta beren ingurunera

zuzenduak

 Txirinbulon daukate beren kokalekua eta dohainekoa da zerbitzua.

 Pediatren bitartez, hezitzaileen bitartez edo familiak berak daukate
hauekin kontaktuan jartzeko aukera.

 Balorapen orokor bat egiten diote haurrari eta ondorioetan esaten
dute beharrezkoa duen laguntza garapeneko alderdi batean edo ez.

 HELBURUA

 Garapenean nahasteak dituzten edo jasateko arriskuan dauden haurren
beharrei, ahalik eta lehen ematea erantzuna; logopedia, 
psikomotrizitatea…



“

”



“

”
"Cualquier ayuda 

innecesaria es un obstáculo 
para el desarrollo"

María Montessori



“

”

“Abrígales la infancia y no pasarán frio el 

día de mañana”

“Cuando el niño actúa por su propia 

iniciativa e interés aprende y adquiere 

capacidades y conocimientos mucho más 

sólidos que si se intenta inculcarle desde 

el exterior estos mismos aprendizajes”

“Detrás de un niño que confía en sí mismo hubo 

un adulto que confió en él” M. Jacobson


