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Arrantza Eskola barriak ziztuan nabigatzen dau

Ondarroako Antiguako Ama 
Arrantza Eskolak in-
auguratu dauz haren 
instalazio barriak, le-
hengo Txomin Agirre 
ikastolako egoitzan 
kokatuta dagoz, uda-
lerriko Kamiñazpi 
auzoan, 2,5 milioi 
euroko inbertsioaren 
ondoren. Inbertsioa ikaste-

txearen titularra dan, parro-
kiagaz batera, 
Bilboko Got-
zaindegiak, 
Bizkaiko Foru 
A l d u n d i a k 
eta Eusko 
Jaurlaritzako 
Hezkuntza eta 
Ekonomiaren 

Garapen, Iraunkortasun eta 

Ingurumen sailek ordaindu 
dabe. Arrantza eskola ba-
rriak itsas-arrantza sektorea 
bultzatzea ahalbidetuko dau 
Bizkaian eta, bereziki, Lea 
Artibai eskualdean, une era-
bakigarri batean, “eskaera 
betetzeko beharrezko belau-
naldi erreleboa izan gabe”.

Ondarroako ‘Antiguako Ama’ Arrantza Eskola barria inauguratu da, Bizkaian 
itsas sektorea bultzatzeko. Instalazioek azken barrikuntza teknologikoak dabez

Ikastegiak, 
besteak beste,  

urpekaritza pro-
fesionaleko ikas-
taroak eskeiniko 
dauz Ondarroako 

portuan

EBI sareak gauzatzen dauazan ateak 
zabaltzeko egunak ez dira bakarrik 
familiengana hurbiltzeko era bat. Ateen 
irekiera alkarri aberasteko aukera da.

EBI sareko ikastetxe, irakasle, ikasle eta 
familiak, gizartearen aurrean bozgo-
railu pedagogiko bihurtu dira Bizkaiko 
hainbat hedabidetan. 

Ate irekiak EBI ikastegietan 
eredu pedagogikoa erakusteko

EBI ikastegiak erreferentzia dira 
hedabideetan astez aste

EBI, HEDABIDEETAN

San Felix Ikastolak Snoezelen 
ikuspegi barria ezarri dau

Esparru pedagogiko honek txikienen 
estimulazio multisentsoriala bilatzen 
dau, eta esperimentatzera, sortzera eta 
imajinatzera eroaten dauz. 

2. ORR.
•Proiektu barria Pa-
tronato Santa Eulalia 
Ikastetxean.

•Marcelo Gangoiti. 

•La Inmaculada ikas-
tetxea, EBI sarean.

Eskola barria, bideoan

Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusia; Bittor Oroz Ne-
kazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordea; 
Joseba Segura Bilboko gotzaina eta Zunbeltz Bedialauneta 
Ondarroako alkatea, besteak beste, instalazio barriei bisitan. 

GEHIAGO IRAKURRI

GEHIAGO IRAKURRI GEHIAGO IRAKURRI GEHIAGO IRAKURRI

https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ondarroako-arrantza-eskola-barria-inauguratu-da-bizkaian-itsas-sektorea-bultzatzeko/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/snoezelen-ikuspegi-barritzailea-san-felix-ikastolara-heldu-da/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/ebi-elizbarrutiko-ikastetxeak-sareak-ateak-irekitzen-ditu-ongi-etorri/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bizkaia-irratiko-hezkuntza-saioa-abian-da-ebi-ikastegien-lankidetzagaz/
https://youtu.be/5zhQHz8Mf3o
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On Diego Berguices, Bilboko kale izende-
gian. Bilboko alkateak plazatxoa inaugu-
ratu dau Otxarkoagan. Bertan Berguices 
30 urte baino gehiago izan zan parrokoa.

Otxarkoagako ikastegiaren 
sortzailea, Bilboko kale izendegian 

Bakearen Eguna ospatu dogu hainbat 
ekimenekaz indarkeria ezaren kulturan, 
tolerantzian, alkartasunean edo Giza 
Eskubideekiko errespetuan sakontzeko.

Bakearen Eguna: tolerantzia, 
alkartasuna, begirunea…

Marcelo Gangoitiren ondarea

Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saileko or-
dezkaritza batek, Jokin 
Bildarratz sailburua buru 
izan dauana, Patronato 
Santa Eulalia Ikastetxearen 
proiektu barria bisitatu dau 
urtarrilaren 20an. Proiektu 
hau, datorren ikasturtetik 
aurrera, Hijas de la Cruz 
ikastetxeagaz bateratuko 
da, Santurtziko hezkuntza 

proiektu indartsuene-
tako bat osatzeko.
Holan dalan, Patro-
nato Santa Eulalia EBI 
ikastetxeak, Santurtziko 
zaharrenak, bere insta-
lazioak erabarritu dauz 
ikasle barriak hartze-
ko. Guztira, 600 ikasle 
baino gehiago hartuko 
dauz. Izan be, ikastetxe 
bietako taldeek hilabe-

teak daroez bateratze prozesuan 
lanean hezkuntza proiektu osoa 
eta barritzailea eskaintzeko, di-
seinatuta dago ikasleek berme 
guztiekaz aurre egin daien etor-
kizunari.

Barakaldoko La Inmaculada ikastetxea 
EBI ikastetxeen sarean sartu da
Urtarriletik hasita, Bilboko Gotzaitegiak 
bere gain hartu dau Barakaldoko Co-
legio La Inmaculada (MSJO) Ikastetxea-
ren heziketa-kudeaketa eta berau EBI 
Elizbarrutiko Ikastetxeak sarean sartu 
da. EBI Elizbarrutiko ikastetxeak sarean, 

beraz, Bizkaiko hainbat eskualdetan 
kokatutako 17 ikastetxe izango dira au-
rrerantzean; honeetan 1.000 profesio-
nal inguruk lan egiten dau eta 50 urtetik 
gora daroaz heziketaren arloan.

Hezkuntza sailburuak Patronato Santa 
Eulalia proiektu barria bisitatu dau, 
Hijas de la Cruzegaz bateratuko dana

Ikastetxe barakaldotarraren kanpoko bista. 

Portugaleteko ANTEC 
enpresak, aerosorgailuent-
zako balazten diseinuan 
eta fabrikazioan munduko 
konpainia liderrak, ‘Mar-
celo Gangoiti’ XXVI. saria 
jaso dau urtarrilaren 27an, 
Somorrostro ikastegian 
ospatu dan ekitaldian. So-
morrostro Ikastegiak anto-
latzen dau sari banaketa 
Eusko Jaurlaritza, SPRI, Bi-
zkaiko Foru Aldundia eta 

CEBEKen laguntzagaz. Sa-
riakn enpresek zonaldearen 
suspertze ekonomikoaren 
alde egindako apustua ai-
tortzen dau. Inbertsio sor-
kuntzaren aldeko apustua, 
barrikuntza edo gizarte 
erantzukizuna dira epaima-
haiak enpresa irabazlean 
azpimarratzen dabezan al-
derdietako batzuk.

Somorrostro Ikastegiak saria emon deutso Portugaleteko ANTEC enpresari.

Somorrostro, QIA 
barrikuntza saria
Somorrostro Prestakuntza 
Ikastegiak sari barri bat jaso 
dau hezkuntza barrikuntzari 
–Quality Innovation Award 
(QIA)-, geletan ‘bullying’ ka-
suak agerian uzten dauazan 
proiektu aitzindari bategaitik. 

Eskolarteko Jaiotza 
Txapelketako irabazlea
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https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/jokin-bildarratz-hezkuntza-sailburuak-patronato-santa-eulalia-ikastetxearen-proiektu-barria-bisitatu-dau-hijas-de-la-cruzegaz-bateratuko-dana/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/santurtziko-patronato-santa-eulalia-ikastetxea-eskolarteko-jaiotza-txapelketako-irabazlea/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/on-diego-berguices-otxarkoagako-ikastegiaren-sortzailea-bilbako-kale-izendegian/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/bakearen-eguna-ebi-ikastegietan-tolerantzia-alkartasuna-begirunea/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/somorrostrok-nazioarteko-barrikuntza-sari-bat-jaso-dau-geletan-bullyinga-detektatzen-dauan-gailu-bategaitik/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/barakaldoko-la-inmaculada-ikastetxea-ebi-eleizbarrutiko-ikastetxeen-sarean-sartu-da/
https://elizbarrutikoikastetxeak.org/actualidad/somorrostro-prestakuntza-ikastegiak-marcelo-gangoiti-saria-emon-deutso-portugaleteko-antec-enpresari/

