Preskripzio teknikoak

PRESKRIPZIO TEKNIKOAK:
HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO ZENTROETAN, 2018/2019 IKASTURTEAN,
EKINTZA FORMATIBOAK GARATZEKO, PRESTAKUNTZARAKO AHOLKULARITZA
ETA ASISTENTZIA ARAUPETZEKO BALDINTZA ETA PRESKRIPZIO TEKNIKOAK
PROZEDURA LEHIAKETA PUBLIKOA (001/18 ESP.)

1. XEDEA.
Haurreskolak Partzuergoko zentroetan, 2018/2019 ikasturtean ekintza formatiboak
garatzeko, prestakuntzarako aholkularitza eta asistentziarako baldintza eta preskripzio
teknikoak arautzea.
2. KONTRATUAREN XEDERAKO EKINTZA FORMATIBOAK
Formazio

ekintza

hau

hiru

lotetan

banatuta

dago

eta

lote

bakoitza

enpresa

desberdinetara esleituta izan daiteke, prozedura publikoaren bitartez.

1. LOTEA: HEZKIDETZA PROIEKTUA HAURRESKOLETAN
-

-

Sentsibilizazio eta prestakuntza prozesua
•

Sexu-genero teoria.

•

Sexu-rolak eta estereotipoak.

•

Ageriko curriculuma vs. Ezkutatutako curriculuma.

•

Haur sexualitatea.

•

Emozioen garapena.

•

Elkarbizitza: harreman parekideak.

Diagnostikoa
•

Antolaketa

maila

(ingurua,

haurreskolako

lanpostuen

banaketa,

Hezkidetza proiektuaren garatze eta gauzatze maila)
•

Hezkuntza jarduera (hezitzaileon rola eta jokabideak, haurreskolako
materialak: ipuinak, espazioen apainketa, panpinak…harreman mota
anitzak)

•

Indarguneak eta hobetu beharrekoak

-

Hobekuntza plana

-

Haurreskola kopurua: 25

-

Prezio handiena: 25.000,00 €
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2. LOTEA: 0-2 URTE BITARTEKO HAURREN MUGIMENDU LIBREA
-

Gorputza eta mugimendu librea

-

0-2 urte bitarteko haurren garapenenaren lorpenak.

-

Haurraren garapen motor autonomoa lortzeko laguntzen eta oztopatzen duten
elementuek. Menpekotasun egoera eta autonomia.

-

Helduaren rola.

-

Espazio eta materialen antolamendua.

-

Haurreskola kopurua: 25

-

Prezio handiena: 25.000,00 €

3. LOTEA: EUSKARA ETA KOMUNIKAZIOA HAURRESKOLETAN
-

-

-

Haurrarekiko komunikazioa
•

Haurrekin erabiltzen den hizkuntza, batez ere, ahozkoa: harreman
zuzenean, abestietan, ipuin kontakizunetan….

•

Hizkuntza ez-sexista.

•

Ezezko esaldiak: beste
baikortasuna bultzatu…

•

Agindu forma duten mezuak. Agintera ez den beste hizkuntza batzuk
lehenetsi.

forma

batzuk

landu,

ezkortasuna

ekidin,

Familiekiko komunikazioa
•

Eguneroko ahozko komunikazioa (azterketa, baliabideak…)

•

Aldez aurretik adostutako elkarrizketak (galderak, informazio emateak…)

•

Idatziz eginiko oharrak, jakinarazpenak, mezuak, eskaerak…

•

Telefonozko harremana: harrera, mezuaren trataera, agurra…

•

Komunikatzeko era “asertiboa” eta ez bortitza

Beste hezitzaileekiko komunikazioa
•

Komunikatzeko era ez bortitzaren oinarriak eta esateko modu horiek
eskatzen dituzten egiturak formalak landu:
✓ Gertatutakoaren deskribapen objektiboa (zer gertatu den).
✓ Sentimenduen adierazpena (nola sentitzen naizen).
✓ Beharren adierazpena (zer behar dudan hobetzeko).
✓ Eskaerak (zer eskatzen dudan, dizudan, dizuedan…)

-

Haurreskola kopurua: 25

-

Prezio handiena: 25.000,00 €

Otaola Hiribidea, 29- Jaizkibel eraikina, 1.- 20600 EIBAR (Gipuzkoa)
Tel. 943-821750 Fax 943-120737

2|7

Preskripzio teknikoak

3. EKINTZA FORMATIBOAK BURUTZEKO TOKIAK
Haurreskolak Partzuergoko hezitzaile guztien parte hartzea errazteko asmoz, ekintza
formatiboak EAEko hiru lurraldetan bete beharko dira. Ekintza formatiboak zein
haurreskoletan eta udalerrietan egingo diren Haurreskolak Partzuergoak ezarriko du.
4. IRAUPENA
Prestakuntza ekintza hau 2018/2019 ikasturtean zehar garatuko da. 2018ko irailaren
1ean hasiko da eta2019ko abuztuaren 31an bukatutzat emango da.
5.- GAUZATZEKO BALDINTZAK.
•

Prestakuntzako plan honen asistentzia euskaraz egin beharko da.

•

Proiektu osoan zehar, berdintasuna genero ikuspegitik zehar lerro bezala garatu
beharko da. Aurkeztutako lan proiektu teknikoan lan hau zelan gauzatuko den
azalduko da.

•

Horretarako

baldintzak

edo

aukerak

dauden

heinean,

erabilitako

materialek

berdintasuna genero ikuspegitik bermatuko dute.
•

Era berean, baldintzak edo aukerak daudenean, materialak (idatzizko testuak,
bideoak,...) euskaraz izango dira.

•

Esleipendun
Partzuergoak

enpresak
ezarritako

edo

entitateak

ildoak

ekintza

jarraitu

antolatzerakoan

beharko

ditu:

talde

Haurreskolak

kopurua,

talde

bakoitzeko pertsona kopurua, aurrez aurreko prestakuntza ekintzak,..
•

Esleipendun enpresa edo entitateak, ekintza formatiboa modu egoki batean
garatzeko baliabide egokiak ezartzeaz arduratuko da, kontratuak irauten duen
artean sortutako gastuak bere gain hartuaz.

•

Haurreskolak

Partzuergoak

ezarriko

du,

formazio

prozesuan

zehar,

ekintza

bakoitzean parte hartuko duen parte hartzaileen kopurua eta taldeak. Kopuru hauek
aldakorrak izan daitezke kurtsoan zehar, beti ere haurreskola bakoitzeko hezitzaile
kopuruaren arabera.
•

Esleipendun enpresak edo entitateak, ekintza formatiboan parte hartzen duten
pertsona guztiei, edozein momentutan hasten badira ere, ikastaroan beharrezkoa
duten material didaktiko guztia eskainiko die.

•

Aukeratua izaten den enpresak edo entitateak, parte hartzaile guztiei ekintza
formatiboa modu presentzialean edo on-line moduan eskaintzeko konpromezua
hartzen du.
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•

Ekintza formatiboak, kontzeptu teorikoen ikaskuntzan eta ekintza praktikoetan
sakondu beharko du, beti ere hezitzaileek lan egiten duten lan taldea zein den
kontutan hartuaz, hau da, 0-2 urte arteko haurrak, Haurreskolak Partzuergoko
marko teorikoaren barruan eta bere hezkuntza printzipioak errespetatuz.

•

Esleipendun enpresak edo entitateak, ezarritako epeetan kontratatutako kontsulta
eta asistentzia lanak hasteko konpromezua hartzen du.

•

Esleipendun

enpresak

edo

entitateak

Haurreskolak

Partzuergoari

ekintza

formatiboaren garapenean erabiliko duen material didaktikoaren kopia bat entregatu
beharko du, euskarri digitalean.
•

Esleipendun enpresa edo entitateak, noizean behin, Haurreskola Partzuergoko
Formazioaren arduradun direnekin bildu beharko da. Bilera hauek, Haurreskola
Partzuergoko egoitzan burutuko dira.

•

Esleipendun enpresa edo entitateak ondorengoak egiteko konpromezua hartzen du:
-

Gutxienez, 2,5 orduko 7 aurrez aurreko saioak egitera talde bakoitzarekin
(talde bakoitzak haurreskola batzuetako hezitzaileek osatzen dute).

-

Gutxienez, haurreskola bakoitzean hezitzaile talde osoarekin bilera bat
egitera, haurren ordutegitik kanpo, zentro bakoitzeko proiektu espezifikoari
buruz lan egiteko.

-

Horretarako proiektuak horrela eskatzen duen heinean, behaketa gelan
(haurreskolan).

6.- LOTE GUZTIENTZAT KOMUNAK DIREN AGINDUAK
Hautatutako enpresak hartzen dituen konpromezuak Haurreskola Partzuergoarekin,
hautaketaren ondoren eta ekintza formatiboari dagokionez:
A) Ekintza formatibo bakoitzaren aurretik:
a. Kontratu honen ebazpenaren ondoren eta ekintza formatiboa hasi baino
lehen,

Haurreskola

Partzuergoak

hautatutako

erakunde

bakoitzari,

ekintza horretan parte hartu behar duen haurreskolen zerrenda bat
helaraziko dio. Pertsonen kopurua, kurtsoan zehar handitu ahal izango
da, haurreskola parte hartzaileetan jende gehiago lanean hastearen
ondorioz (haurreskola bakoitzeko hezitzaile guztiek ekintza horretan
parte hartu beharko dute). Talde bakoitza haurreskola desberdinez
osatuko da, bakoitzaren tamaina eta osatzen duten hezitzaile kopurua
kontutan hartuaz.
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b. Formazio prozesuan parte hartuko duten hezitzaileei emango zaien
dokumentazioaren eta materialaren prestaketa. Bai, hasieratik hasiko
diren

hezitzaileei

eta

bai

ondoren

gehituko

zaizkienei,

ekintzaren

garapenean zehar.
c. Formazioa

hasi

aurretik,

parte

hartzaileei

emango

zaien

material

didaktikoa Haurreskola Partzuergoari entregatzea.
B) Ekintza formatiboaren garapenean zehar:
a. Etengabeko koordinazioa hezitzaile guztiekin, etengabeko asistentzia eta
formazioaren bidez , bai presentzial moduan eta bai on-line moduan.
b. Hezitzaileen parte hartzearen jarraipen etengabea egiten dituzten ekintza
eta lan desberdinetan.
c. Haurreskola bakoitzean egindako lanaren zuzendaritza eta jarraipen
etengabea.
d. Talde lanean oinarritutako zonaldeko mintegien antolaketa, gaietan
adituak diren pertsonen eta hezitzaileen laguntzarekin.
e. Formazio behar zehatzei dagokionez, entitate esleipendunak hezitzaileen
eskariez arduratuko dira beharrezko hitzaldiak antolatuz eta formazioa
osatzen duten material egokiak eskainiz.
f.

Aurrez

aurreko

ekintzetan

parte

hartzen

dutenen

sinadura

orriak

kudeatuko dira Haurreskolak Partzuergoko formazio sailera helaraziz.
g. Hemen azaltzen ez den eta formazio prozesuaren garapen egokirako
beharrezkotzat jotzen den guztia.
C) Ekintza formatiboa amaitzean:
a. Enpresek edo entitateek Haurreskola Partzuergoari helaraziko diote:
-

Ekintza

formatiboaren

etengabeko

edo

kurtso

amaierako

ebaluazioak.
-

Lana bukatzean, zerrenda bat entregatuko da parte hartu duten
pertsona guztiekin.

-

2018/2019 ikasturtean burututako ekintza formatiboen amaieran,
enpresa edo entitate bakoitzak, ekintza hauei buruzko MEMORIA
deskribatzaile bat aurkeztuko du Haurreskola Partzuergoko egoitza
sozialean.

-

Esleipendun enpresek edo entitateek, edozein kasutan hilabeteko
epea izango dute kontratua amaitu ondoren,
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amaiera ematen dion edozein dokumentu,

prozesuan erabilitako

materialak, zentroetan egindako lanak, parte hartzaileen zerrendak,
aktak eta memoria entregatzeko. Baldintza hau betetzea beharrezkoa
da aurkeztutako abala berreskuratzeko.
D) Likidazio ekonomikoa:
Enpresa

edo

pertsona

esleipendunak,

2018ko

azaroaren

aurretik,

hilabetero

Haurreskolak Partzuergoari faktura bat igorriko dio bere zerbitzuengaitik.
7.- AURKEZTU BEHARREKO FORMAZIO PLANA
Prozedura

publiko

honetara

aurkezten

diren

enpresek

edo

entitateek,

beraien

eskaintzan formazio plan bat garatu beharko dute ondorengo ezaugarriekin:
1) Formazio planaren deskribapena. Formazio planaren deskribapen orokorra,
heziketa-markoaren barruan soilik (helburuak, edukinak, hezitzailearen rola
marko instituzionalaren barruan,…)
2) Proiektuaren garapen egokirako erabilitako metodologia.
3) Ekintzaren garapen

egokirako materialak eta baliabideak (bibliografia,

artikuluak, web orriak,…)
4) Haurreskolak Partzuergoko 14 hezkuntza printzipioekin duen lotura.
5) Antolaketa: talde bakoitzarekiko aurrez aurreko gutxieneko 17,50 ordutik
abiatuta eta zentro bakoitzeko hezitzaile taldearekin egin beharreko bileratik
abiatuz eta horretaz gain, proiektuak horrela eskatzen duen heinean, gelan
(haurreskolan) eginiko behaketa orduak, aurrez aurreko, on-line bidezko eta
haurreskoletan

bisitak

egiteko

burutuko

diren

orduen

proposamena.

Haurreskola Partzuergoak aurkeztutako ordu kopurua aldatu dezake, bere
beharrizanen arabera.
6) Ekintzak burutzeko egutegi bat. Taldean formazioa egiteko eta hezitzaile
talde osoarekin haurreskolan biltzeko aurreikusitako datak,…
7) Helburu, edukien, metodologiaren, …. trataera eta prozesu osoaren garapena
genero ikuspegitik.
Zehaztutako atal bakoitza 0 eta 5 puntu bitartean baloratuko da eta gehienez 35eko
puntuazio maximoa lortu ahal izango du. Beraz, atal bakoitzean puntuazioa lortu ahal
izateko beharrezkoa izango da aurkeztutako proposamen guztiek atal
errespetatzea.
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8.- GAINBEGIRATZE ETA KONTROL AHALMENAK
Haurreskola Partzuergoak, egiten diren lanen gainbegiratze eta kontrol ahalmenak
erreserbatuko ditu, horretarako esleipendun enpresek beharrezko lankidetza eskainiaz.
Baldintza hauen onarpena beharrezkoa izango da, dagozkion ordainketak jaso ahal
izateko.
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