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ATERI EGOITZAK ETA ATERPETXEAK, COVID-19a probokatu ahal duen arriskuak 

kontutan hartuz, aterpetxeen funtzionamenduaren azterpen integrala burutu du. 

Azterpenaren ondorioz, zerbitzuak (taldearentzat zuzendutako ekintzak) instalakuntza eta 

langileak babesteko, barneko protokolo bat martxan jarri du. Protokolo honek, Osasun 

Sailak, kutsatzeko arriskuen inguruan adostutako neurri guztiak integratu egingo ditu. 

 

Taldeak iritsi behar duen eguna baino lehen, taldeak aterpetxean igaroko duen 

denbora-tarte osoan jarraitu beharreko protokoloa jasoko dute hezkuntza-zentroen 

arduradunek. Uneoro, dituzten zalantzak argituko zaizkie. 

 

Osasun-agintariek adierazitako osasun, segurtasun, babes eta higiene-neurriak 

errespetatuko dira jarduera guztietan, eta aplikagarria den araudia beteko da, 

erabiltzaileei zein langileei dagokienez. 

 

Monitoreek honako gaien inguruko prestakuntza espezifikoa eta eguneratua jasoko 

dute: COVID-19aren aurrean hartu beharreko prebentzio- eta babes-neurriak, ezartzen 

diren neurri eta protokoloak eta laneko arriskuen prebentzioa, besteak beste. 

 

Beste hornitzaile batzuei kontratatutako jardueren kasuan, kanpoan egiten diren 

programetako jarduerak, hornitzaile horiek euren egokitze-plan propioa izan beharko 

lukete, eta ATERI-k plan horren berri izan beharko luke, bezeroren batek hala nahiko balu 

kontsultatu ahal izateko. 

 

Pertsona bat kutsatuta dagoen susmoa izanez gero, pertsona hori automatikoki 

bakartu egingo da taldetik.  Irakasleak, begiraleekin koordinatuta, medikuntza-

zerbitzuarekin harremanetan jarriko dira, eta, aldi berean, familiarekin.  

          COVID 19 
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Bilbao Hostel da Bilboko edukiera handienekoa eta taldeentzat, enpresentzat, familientzat 

edo banakoentzat gure hiria bisitatzeko ostatu-alternatiba onena. 

Instalazioen kalitateari eta segurtasunari, eta zerbitzu ugariak bezeroaren beharren 

arabera egokitzeko dauden zailtasunei esker, Bilboko zure egonaldiaz kezkarik gabe 

gozatu edo ekitaldi, jardunaldi, kongresu, kirol-txapelketa eta abarrak antolatu eta horietan 

parte hartu ahal izango duzu. 

 

Hostelak 170 plazako edukiera du logela mota ugaritan kokatuta: bainugela duten 

banakako gelak, bikoitzak, bainugela duten laukoitzak, eta partekatutako bainugela duten 

laukoitzak eta seikoitzak. Logela guztiak kanpoaldera begira daude eta bista bikainak 

dituzte. 

Doako aparkaleku pribatua eta autokarabanetarako bi eremu  ditu Bilboko zure egonaldiaz 

ibilgailua uzteko tokiaren inguruan kezkatu beharrik izan gabe goza dezazun. Gainera, 2 

autobus-lineak Hosteleko atetik Bilboko erdigunera eramango zaituzte. 

 

Zure beharretara egokitzen gara. 

Mugigarritasun-gaitasun ugariei erabat egokituta dago Hosteleko solairu bat (logelak zein 

bainugelak), eta sarbidea errazteko igogailua ere badugu. 

Hostela ingurumenaren defentsarekin konprometituta dago 

Bilbao Hostelek egunero egiten du lan gure jarduerak ingurunean duen inpaktua 

minimizatzeko. 

 

Gure karbono-aztarna gutxitzen dugu produktu biodegradagarriak eta teknika 

ekologikoenak erabilita. 

Bilbao Hostel 
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Programa pedagogiko honen bidez  teknologia berriek euren erabilera egokia bermatzeko 

behar duten sentsibilizazioan eta hezkuntzan jorratu nahi da, erabilera seguruan 

sentsibilizatuz, prebentziotik, eta gure ohituren zuzenketatik, eta gurasoek eta irakasleek 

gai honekiko duten paper garrantzitsutik abiatuz. 

 

Programa honen helburu nagusia, teknologia berrien bidezko jazarpena jorratzea eta 

prebenitzea da. Hori dela eta, beharrezkoa da indarkeria testuinguruan jartzea ikuspegi 

historikoaren bitartez, definitu, eta ikusi zer ulertzen dugun indarkeriagatik, ciberbullying-a 

ezagutu, eta gazteek sarean erabiltzeko indarkeria-ezako tresnak eskura ditzatela 

 

Garatzen den metodoa aktiboa, parte-hartzailea, esperientzian oinarritutakoa eta 

kooperatiboa da. Metodologia honek taldean giro kooperatiboa eta bilaketa kolektiborako 

jarrera sortu nahi ditu. 

  

Gainera, metodologia sozioafektiboa erabiltzen da, non egintza batzuen gaineko 

esperientzia pertsonaletatik abiatzen den, beranduago horiek aztertzeko. Beraz, ez datza 

eduki espezifikoak hartzean, baizik eta euren ulermena ahalbidetuko duten esperientziak 

bizitzean. 

  

Ikuspegi honek talde osoaren partaidetza aktiboa exijitzen du. Ikasitako emaitzak osagai 

kognitibo, emozional eta praktikoak ditu. 

Dinamikak programa horretarako sortuko den blog baten bitartez haurrera eramango dira.  

 

Arduratsuak gara sarean  
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Helburuak 

5 

 

• Sentimendu eta emozioen bideratzea sare biolentzia inguruan. 

 

• Enpatia eta asertibitate gaitasunak landu. Estereotipoak eta aurreiritziak 

gainditu. 

 

• Sare barruko eta sare kanpoko errealitatea aztertu, lagunak, arau moralak, datu 

pertsonalak.. 

 

• Indarkeria eta sareko indarkeria mota ezberdinak ezagutu eta analizatu. Ikus-

eremua zabalduz, egoera ezagutuz. Horrela, ciberbullying-a testuinguruan 

jartzen laguntzeko. 

 

• Whatsapp taldeetan daukagun jarrera aztertu.  

 

• Instagram programan argazkiekin dugun erabilpena aztertu.  

 

• Dauden baliabide komunitarioen ezagutza sareko indarkeriaren aurka 

prebenitzeko eta jarduteko. 

 

• Giza sareen, bideo jokoak eta mugikorraren erabilpena aztertu. Bere 

potentzialtasunak eta arriskuak   

 

• IKTren erabilera zuzena sustatu ikus-entzumen bidez. 
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EGUN PASA 

10:30 

13:30 

 

14:30 

 

16.00 

 

Egun 
1 

Jardueren plana. Egun pasa 

Jardueren plana aldatu egin daiteke eguraldiaren arabera 6 

 
Itsas museoaren bisita + kayak 
itsasadarran  

Bazkaria Picnic itsasadarrean (Etxetik 

ekarri behar da)  

*Euriarekin (bazkaria Bilboko aterpetxean) 

Iblibidea Abandoibarra “5 zubiak” 

*Euriarekin joko kooperatiboak Bilboko 

aterpetxean 

Agurra 

Arduratsuak gara sarean 
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Jardueren plana. Lehen Hezkuntza 4 eta 5 garren maila  
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Gosaria  

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 
logelen banaketa. 

Zer egiten dugu sarean? 

Motxila egin  

Mural Online 

Taldeetan  

Guztia blogera 

Jantokia Prestatu 

 

Jantokia Prestatu 

Bazkaria 

 

Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

Ebaluaketa. “Sarean 

arduratsuak” diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

Komiki on-line tailerra 

Askaria  

Sarea: esparru dibertigarria non ikasten 

dugu 

(aplikazioen maratoia) 

Jantokia prestatu 

Afaria  

Gaubela  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 
 

 

20:00 

20:30 

21:00 

22:00 
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Gozaria Gozaria 

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 
logelen banaketa. 

Zer egiten dugu sarean? 

 

 

Gure lehenengo giza sarea sortzen dugu 

Motxila egin  

Mural Online 

Taldeetan  

Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

 

 Irteera hirira 

Ebaluaketa. “Sarean 

arduratsuak” diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

Komiki on-line tailerra “Instagram” argazki seguruak (argazki 

maratoia itsasadarrean eta parkean)   

Askaria  Askaria parkean 

Sarea: esparru dibertigarria non ikasten 

dugu 

(aplikazioen maratoia) 

 Sare seguruaren zirkuitua (Ginkana) 

itsasadarrean eta parkean  

Jantokia prestatu Jantokia prestatu 

Afaria  

Gaubela  

Afaria  

Gaubela  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 

Jardueren plana. Lehen Hezkuntza 4 eta 5 garren maila  
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egun 
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Gosaria  

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 
logelen banaketa. 

 

Zer egiten dugu sarean? 

Motxila egin  

Mural Online 

Taldeetan  

Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

Ebaluaketa. “Sarean arduratsuak” 

diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

Sarearen segurtasunari buruzko 

egunkari tailerra  

Askaria  

Giza-Whatsapp   

Jantokia prestatu 

Afaria  

Gaubela  

Jardueren plana. Lehen Hezkuntza 6 garren maila  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 
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Jardueren plana aldatu egin daiteke eguraldiaren arabera 
10 Arduratsuak gara sarean 

Gozaria  Gozaria 

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 

logelen banaketa. 

Zer egiten dugu sarean? 

Gure lehenengo giza sarea sortzen dugu Motxila egin  

Mural Online 

Taldeetan  

Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

 Irteera hirira 

“Instagram” argazki seguruak (argazki 

maratoia itsasadarrean eta parkean)   

Ebaluaketa. “Sarean arduratsuak” 

diplomen banaketa 

15:00 Agurra  

Sarearen segurtasunari buruzko 

egunkari tailerra  

Askaria parkean 

Askaria  Merienda 

Giza-Whatsapp    Sare seguruaren zirkuitua (Ginkana) 

itsasadarrean eta parkean  

Jantokia prestatu Preparar el comedor 

Afaria  

Gaubela  

Afaria  

Gaubela  

Jardueren plana. Lehen Hezkuntza 6 garren maila  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 
 

 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 



2 
egun 

Jardueren plana. Bigarren hezkuntza 1go zikloa  
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Gosaria  

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 

logelen banaketa. 

Lego tailerra: nire erlazioa teknologi 

berriekin 

Motxila egin  

Taldekako sorkuntza bideoa 

Nola hobetuko dugu sare sozialekin dugun 

harremana?Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria  

 
Joko cooperatiboak 

Ebaluaketa. “Sarean 

arduratsuak” diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

Off line mundua/on line mundua  

Askaria  

Giza-Whatsapp   

 

Jantokia prestatu 

 

Afaria  

Gaubela  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 
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Jardueren plana. Bigarren hezkuntza 1go zikloa  
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Gozaria  Gozaria 

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, logelen 

banaketa. 

Lego tailerra: nire erlazioa teknologi 

berriekin 

 

 

Giza sare bat gara 

Motxila egin  

Taldekako sorkuntza bideoa 

Nola hobetuko dugu sare sozialekin dugun 

harremana?Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu  Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

 

 Irteera hirira 

Ebaluaketa. “Sarean arduratsuak”  

diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

Off line mundua/on line mundua  “Instagram” argazki seguruak (argazki 

maratoia itsasadarrean eta parkean)   

Askaria  Askaria parkean 

Giza-Whatsapp   Role playing “Zer gertatu da Whatsapp 

taldean? (parkean)  

Jantokia prestatu Preparar el comedor 

Afaria  

Gaubela  

Afaria  

Gaubela  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 
 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 
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Gosaria  

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, 

logelen banaketa. 

Gure WEB 2.0 tresnak  

Motxila egin  

Taldekako sorkuntza bideoa 

Nola hobetuko dugu sare sozialekin dugun 

harremana?Guztia blogera 

Jantokia Prestatu  Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

Ebaluaketa. “Sarean arduratsuak” 

diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

On-line kazetariak  

 

Askaria  

  

  Role Playing: sareko arazoak konpontzen  
Jantokia prestatu 

Afaria  

Gaubela  

Jardueren plana. Bigarren hezkuntza 2garren zikloa  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 

20:00 

20:30 

21:00 

22:00 
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Gozaria Gozaria 

Ongietorria, ezagutza jolasak, arauak, logelen 

banaketa. 

 

Gure WEB 2.0 tresnak  

 

Roll Playing: Sareko arazoak 

konpontzen 

Motxila egin  

Taldekako sorkuntza bideoa 

Nola hobetuko dugu sare sozialekin dugun 

harremana?Guztia blogera 

Jantokia Prestatu Jantokia Prestatu  Jantokia Prestatu 

Bazkaria Bazkaria Bazkaria  

 
Joko kooperatiboak 

 

Irteera hirira 

Ebaluaketa. “Sarean 

arduratsuak” diplomen banaketa  

15:00 Agurra  

On-line kazetariak  “Instagram” argazki seguruak (argazki 

maratoia itsasadarrean eta parkean)   

 

Askaria  

 

Askaria parkean 

  

  Role Playing: sareko arazoak konpontzen  
Rolle playing “ciberbullyin klasean? 

(parkean)  

Jantokia prestatu Jantokia prestatu 

Afaria  

Gaubela  

Afaria  

Gaubela  

9:15 
 

 
 
10:00 
 

 
 
13:00 

 

13:30 

 
14:00 
 

 
16:00 

 

17:30 

18:00 

20:00 

20:30 

21:00- 

22:00 

Jardueren plana. Bigarren hezkuntza 2garren zikloa  



Ordutegiak 

BEGIRALEEN ORDUTEGIA 

10:00-13:00 

14:00-16:00 

16:00-20:00 

21:00-22:00 

Goizeko ekintzak 

Jolastokia 

Arratsaldeko ekintzak 

Gaubela 

IRAKASLEEN ORDUTEGIA 

13:00-13:30 

13:30-14:00 

20:00-20:30 

20:30-21:00 

Jantokia prestatu ikasleekin 

Jantokia zaindu 

Jantokia prestatu ikasleekin 

Afaria zaindu 

GAUEZ Gauez emergentzi telefono bat egongo da 

 

OHARRA MEDIKAMENTUAK 
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren aginduz, aterpetxe 

batean ere ezin izango da medikamenturik eman, horretarako gaitutako pertsonak 

ez badira: medikuak, erizainak... 

Gure langileek INOLAZ ERE EZ diete medikamenturik emango umeei. 

Medikamenturen  bat  hartu  behar  izanez  gero,  medikamentuok  IRAKASLEEK 

emango dizkiete umeei. 
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ORDUTEGIAK  



2020/21 
kurtsoko 
prezioak 

16 

35 euro Egun 

1 

68 euro 2 

egun 

3 

egun 112 euro 
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Basurtu-Kastrexana Errepidea 70 

48002 Bilbao (Bizkaia) 

 
Arduraduna: Igor Bilbao 

 
Telefonoak: 944 029 099 / 665 728 908 

E-posta: igbilbao@ateri.net 

Web: www.ateri.net 

 

 
Laguntzaileak 

Harremana eta informazioa 
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