
Bizkaiko Entzumena eta Hizkuntzako irakasleak.  
 
1. Lanaldiaren zehaztapenak:  

Hizkuntza-garapenean beharrak edo urritasunak direla eta HPBko       
zerrendetan dauden ikasleekin lanean aritzen gara (HH3tik aurrera),        
zailtasunak identifikatu eta esku-hartzearen bidezko     
berrezkuntza-programa prestatu, garatu eta gauzatu egiten dugu. 

• I. Gehienezko lehentasunak (arreta zuzena): Honako arazoa hauek         
direla eta; autismoa, garapen nahaste larria, adimen urritasun sakona         
zein larria, afasia, TEL, disartria,... komunikazioa eta hizkuntza oso         
mugatua edo komunikazio eta hizkuntzarik ez daukaten ikasleak        
(sistema alternatibo edo aumentatiboak behar dituzte gehienetan). 

• II. Lehentasun ertaina (arreta zuzena): adimen-urritasun moderatua        
zein arina, mugako adimen-gaitasuna eta zehaztu gabeko       
adimen-urritasuna, TEL, autismoaren espektrua,... dela eta komunikazio       
eta hizkuntzaren garapenean zailtzasunak dituzten ikasleak. 

. III. HPBko zerrendetan sartzen ez diren ikasleak (jarraipena):         
hizkuntzaren atzerapen sinplea, dislaliak,... 

2. Entzumen eta Hizkuntza irakasleen funtzioak:  

• Ikasleek hizkuntza-garapenean dituzten zailtasunak identifikatzea, 
irakasle-tutorea, kontsultorea eta orientatzailea lankide dituztela.  

• Orientabideak eta laguntza-materialak ematea tutoreei eta 
laguntza-irakasleei.  



• Hezkuntza-premia berezien (HPB) aholkulariekin lankidetzan aritzea,       
hala behar denean, entzumenaren eta hizkuntzaren alorrean       
zailtasunak dituzten ikasleen diagnostiko psikopedagogiko espezifikoan.  

• Koordinazio egokia eramatea, ondokoak aintzat hartuta: irakasle-        
tutorea, laguntza irakasleak, fisioterapeuta, terapeuta okupazionala,      
hezkuntza-laguntzako espezialista, pedagogia terapeutikoko irakasleak,     
HPB aholkulariak..., zertarako eta esku- hartze logopedikorako planaren        
hasierako balorazioa, diseinua, garapena, jarraipena eta ebaluazioa       
egiteko. Baita familiei informazioa eta jarraibideak emateko ere.  

• Jarduteko eta curriculuma egokitzeko plana prestatzen laguntzea.  

• Komunikazioaren alorreko HPBak erakutsi dituzten ikasleekiko       
zuzeneko eskuhartzearen bidezko berrezkuntza-programa prestatu,     
garatu eta gauzatzea, jarritako orientazioak aintzat hartuta, eta        
dagokion irakasle-tutorearekin koordinatuta.  

• Irakasle-taldearekin batera parte hartzea eskola-curriculumaren      
hizkuntza alderdien inguruko lan-taldeetan, eta komunikazioarekin eta       
hezkuntzarekin zerikusia duten programak prestatu eta garatzen       
(ikastetxearen curriculum-proiektua, ziklo- eta gela- programazioak eta       
curriculum-egokitzapenak).  

• Irakasleei aholkularitza ematea, hizkuntzaren alorreko zailtasunen       
prebentzio eta tratamendurako jarduerak programatu eta gara ditzaten,        
ikasleen aniztasunari edo dibertsitateari eman beharreko erantzun       
global gisa.  

 

3. Lan baldintzak 

 



 

- Eskola publikoan aritzen garen EHIak erreferentzi ikastetxe bat        
dugu eta bertako klaustrokideak gara. Itunpeko eskoletara goazen        
EHIak Berritzegunea dugu erreferentzia zentrua. Kasu batzuetan       
eskola publikoko irakasleak joan izan dira edo joaten ari dira          
itunpeko ikastetxeetara berritzeguneak aginduta nahiz eta legez       
kanpoko neurria izan. 

- Guztiok gara ibiltariak, bataz beste 3-4 eskola ditugu.        
Berritzeguneko EHIak kasu askotan gehiago. Goizeko joan etorriak        
ikasleen jolas orduan egiten ditugu geheinetan (ordu lektiboak) eta         
arratsaldean beste ikastetxe batera joan behar bagara eguerdiko        
koordinazio orduan “esklusiba” edo gure bazkal orduan egiten        
dugu (ordu lektibotik kanpo). Gehienok gure kotxe partikularrarekin        
mugitzen gara eta 0,29zent kilometroko kobratzen dugu, hilero        
hilero, gure joan etorri guztiak taula batean zehaztu eta bidali          
ondoren. 

- Ikasle kopurua 20 eta 35 HPBko ikasle artean dago gaur egun           
Ikasle bakoitzari, gutxienez 30 minutuko saio bat eta gehienez 2          
eskeintzen dizkiogu, sarritan ikasleak taldekatzera behartuta      
gaude. 

- 30 orduko lanaldian, 23 ordu aipatutako arreta zuzena eskeintzen         
eta goizetako joan etorrian aritzen gara (kasu batzuetan ordu         
gehiago). 2 ordu, hasieran aipatu ditugun hainbat funtzio betetzeko         
eta eguerdiko 5 orduak formakuntza, klaustroak, ziklo bilerak,        
gurasoen bilerak eta dagozkigun gainontzeko funtzio guztiak       
betetzeko (eskola publikoan aritzen garenok). 

- Hezkuntzako azken jarraibideen arabera, gure ikasleek LH3ko       
amaitzen dutenean, salbuespenak salbu, arreta zuzena emateari       
utzi behar diogu. Baina DBHko gela egonkorretara joan behar gara          



eta kasuren baten batxillergoko ikasle bateri arreta eman behar         
izan diogu. 

- Beste jarraibide bat, ikasleen arreta, bere gelan ematea lehenetsi         
behar dugula da, inklusioaren izenean. 

- Jarraibide hauek, besteak beste, Berritzegune bakoitzeko (guztira       
10 Bizkaian) HPBko aholkulariek elarazi eta bete arazten dizkigute,         
zorroztasun gehiago edo gutxiagorekin. 

 

4. Gure aldarrikapenak 

 

1. Eskola publikoan aritzen garen EHIak itunpeko eskoletara       
joaten ez behartzea. 

2. Joan etorri guztiak ordu lektiboetan egin ahal izatea edo         
eskola kopuruaren arabera konpentsazio bat jasotzea      
(orduak). Joan etorriak gehiago kobratzea eta tramiteak       
erraztea. 

3. Ikasleen ratio bat ezartzea eta lehentasunezko ikasleei saio        
gehiago eskeini ahal izatea. 

4. Dauzkagun funtzio guztiak betetzeko ordu gehiago izatea,       
batez ere HHn prebentzio lana egiteko, ikasle asko arreta gabe          
geratzen baitira. 

5. Benetako inklusioa bermatzeko, kalitatezko arreta emateko,      
ikasle guztiei behar duten arreta emateko eta gure lan         
baldintzak hobetzeko EHI kopurua handitzea. 

 

 

 



 

 

Inklusiora bidean, eskolako logopediaren eraldaketa egokia eta ikasleen        
kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea bermatzeko, ezinbestekoak      
iruditzen zaizkigu aldaketa batzuk gure jardunean; orain artekoa        
lehenagoko logopedia eredu bati erantzuteko ezarriak baitaude: 

- Gure erreferentzi eskolaz gain ditugun aparteko eskola       
bakoitzeko ordu bat izatea, gure ordutegi lektibotik kanpoko        
ibiltaritzarako, honek eskatzen dituen gestioak egiteko edo       
programak eta materialak sortzeko. 

- Ikasleen gela arruntean esku-hartze egokia emateko, gainontzeko       
irakasleekin ezinbestekoa den koordinazioa egin ahal izateko       
ordu bat (hiru eskola izan ezkero) edo bi ordu (hiru eskola baino            
gehiago izan ezkero) izatea.  

- Esku-hartze zuzena eman ezin diegun ikasleei jarraipena egiteko        
eta Haur Hezkuntzan prebentzio lana egiteko ordu eta erdi         
behar ditugu ezinbestean. 

- Gehienezko lehentasuna duten ikasleei behar bezalako laguntza       
emateko astean hiru saio eskaini behar diegu gutxienez (ordu         
eta erdi) eta lehentasun ertaina duten ikasleei 2 saio gutxienez          
(ordu bat). 

- Aurreko guztia kontuan izanda, arreta zuzena jasoko luketen        
ikasle ratioa gehienez 15ekoa izan beharko litzateke eta         
gutxienez 10ekoa.  

- Gure erreferentzi eskolaren egutegia errespetatzea. 


