
Lanak banakakoak izango dira beti, ikasle bakoitzarentzat mugatutako espazioan egin beharko dira, eta

irakasleen oniritzia beharko dute.
 

Ikasle bakoitzak bere materiala jarriko du. Material horiek (baita mantalak edo babes-jantziak ere) egunero
jaso eta etxera eraman beharko dira.
 

Puntualki, ezarritako protokoloaren arabera eta aldez aurretik higienizatu ondoren, garraiorako zailak diren

ekipo materialak erabili ahal izango dira (josteko makinak, astoak...). Ezaugarri horiek dituzten materialak,

ahal den neurrian, modu iraunkorrean utziko dira, ikasle  bakar batek erabil ditzan ikasturtean zehar.
 

Irakasleak bakarrik kudeatuko ditu interes komunagatik (disolbatzaileak...) ikasleek banakako erabilerarako

emandako erabili bateko edo kristalezko ontzietan banatzeko modukoak diren materialak.
 

Egunero etxeratzeko zailak diren lanak bakarrik gordeko dira gelan. Horiek dagokien biltegian gordeko dira,

dagozkien neurri higieniko-sanitarioekin, irakasleek gainbegiratuta eta onartuta.

Hona hemen 2021-2022 ikasturteko eskaintza.

Eskaintza hau orain arte egin diren ikastaroen

arabera egin da. Egoera berrira egokitu dira,

osasun-agintariek gomendatutako COVID 19ko

prebentzio-neurri guztiak kontuan hartuta.

 

Egungo egoera dela eta, eskaintzen diren ikastaro -

plazak eta horiek hasteko datak aldatu eta/edo

bertan behera utzi ahal izango dira, uneko osasun

egoeraren arabera.

Ikastaroak eta tailerrak martxan jartzeko

gutxieneko inskripzio kopurua beharko da.

Eskaerak ez du lanpostua bermatzen.

 

Izena emateko epea amaituta: Eskaerak

eskainitako plazak gainditzen baditu, zozketa
egingo da irailaren 22an, 17:00etan, Udal
Liburutegian.
 

Onartuen zerrendak eta ikastaroen egutegiak
irailaren 27an jarriko dira ikusgai SKEren
beiratean.
 

Lanpostua galtzeko arrazoiak:

-Hiruhileko klaseen% 20 baino gehiagora ez

joateagatik.

-Funtzionamendu eta/edo osasun-arauak ez

betetzeagatik.
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Debekatuta dago maskararen erabilerarekin bateraezina den eta/edo pertsonenarteko 1,5 metroko

distantziari eustea galarazten duen edozein jarduera. Besteak beste, gelan elikagaiak edo edariak

kontsumitzea, gelaren inguruan edo sarreran erretzea...
 

Betetako izena ematean erantzukizunpeko adierazpenaren bitartez hitz eman bezala, sintomarik

aurkezten badut, kasu positibo batekin edo PCRren ebazpenaren zain dagoen susmagarri batekin

harremanetan egon banaiz, EZ naiz ikastaroara joango eta Udaleko Kultura Sailean (94 453 51 71) edo

Aisialdiko Ikastaroen Koordinatzaileri jakinaraziko diot (633 315 763-Esti).

COVID-19ren AURREKO PROTOKOLOA

Nire maskararekin eta ikastaroa emateko behar dudan materialarekin
iritsikonaiz ikasgelara.

Behar izanez gero,  1,5 metroko segurtasun tartea errespetatuz atenditua izan

arte itxarongo dut.

Tenperatura hartzen didate 37° edo gutxiago bada pasa naiteke eta eskuak

hidrogelez garbitzen ditut

Jarduera egingo dudan eremu mugatura joango naiz. eremu hori bat

etorrikoda onartutako ikasleen zerrendan egokitutako zenbakiarekin eta horrela

adierazita egongo da bertan.

Irakasleen jarraibideei eta informazio-kartelei jarraituko diet:

Berokiak edo jakeak dagokien tokian uzten ditut.

Eskuak eta lantokia higienizatzen ditut.
Ez dut materialik partekatzen lankideekin.

Leku batetik bestera mugitu behar banaiz, ez naiz behar baino
denbora gehiagoz egongo korridoreetan, eta irakaslearen

ezagupean eta gainbegiratuta beti.

Eskuen higienea areagotzen dut (hidrogel edo xaboiaren bidez),

batez ere ate-eskulekuak edo argi-pultsadoreak ukitu baditut...

Irakaslearen agindupean batuko dut.

Eskuak garbitu eta  gelatik irtengo naiz.
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IKASTAROAN PARTEHARTZEKO JARRAIBIDEAK

Ikastaroetan izena emateak, dokumentu honetan adierazitako arauekin bat
egitea edo onartzea da.


