


Agurra
Hazi txikia nintzela

Ikastolara iritsia

16 urte hauetan

berton hazi eta hezia

hezkuntza ez baita soilik

gaiz betetako ontzia

inportantea izaten da

emozioen dosia.

Familia baten parte

sentitzean garrantzia

norbaiten negar malkoa

norbaiten poz irrintzia

berriro itzuliko banintz

ez litzateke bitxia,

berton aurkituko nuke

umetako harribitxia.

( Habanera doinuan )



Mundua aldatu egin da 
eta gu berarekin batera!

1917. urtean Mertzedeko Monjek sortu zuten ‘Colegio de la Merced’, 
emakumeen prestakuntzara dedikatzeko, eta 100 urte geroago 

metodologia berriak landuz jarraitzen dogu, gure ikasleei esperientzia 
onena eskeintzeko.

EIB Ikastetxe partaideak:
Ekintza ,Olabide, Artxandape, 

Begoñazpi ,Lauaxeta, 
Mariaren Lagundia, 

Iparragirre, San Fidel, Lauro  
Ikastolak, San Felix.

EBI Ikastetxe partaideak:
 San Felix, San Viator, 

Somorrostro, Otxarkoaga, 
Iparragirre, Begoñazpi, 
Artxandape, San fidel, 

Avellaneda, Maria Bitarteko, 
Sagrado Corazon,San juan, 
Zulaibar, Antiguako Ama



Eskola lasai, seguru eta 
babestua.

Testuinguru horretatik 
abiatuta haur bakoitzak 

barruan daukana eratzeko 
gai izango da.

Keinu batek mila hitzek 
baino gehiago balio 
duelako,
ikastolako txikienek 
egunez egun eraikitzen 
dute beraien nortasuna 
naturarekin bat eginez.

Motibazioa eta 
esploratzeko griña 

berezkoa dute haurrek,
 eta gure ikastolan gogoa 

piztu eta mantentzea 
dugu helburu.

Gure ikastolan apustu 
galanta egin dugu,
espazio erakargarri eta 
aberatsak sortzeko,  gure 
haurren garapenera 
egokitzen direnak eta 
askotariko proposamenak 
dituztenak.

Haur  Hezkuntza



Konfidantzaren 
Pedagogia

Gure Ikastolan espazioak eta 
materialak pedagogiara 

moldatuta dauzkagu,  hauek 
haurrari esploraziorako, 

manipulaziorako eta jolaserako 
aukera berri eta 

aberatsagoak eskeiniz, era 
natural eta orekatu batean.



Gure oinarri nagusiak 
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Ikaskuntza Aktiboa
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Giza Baliodun 
Kalitatezko Euskal 

Hezkuntza 



Haurtzaindegia
JARDUNALDI ERDIA     170,00 € / hileko
JARDUNALDI OSOA     210,00 € / hileko
ZERBITZUA           15,00 € / eguneko (oporretan)
HAURTZAINDEGI OSOA HH2 koentzat 
        Kuota + Jantokia  + Haurtzaindegi zerbitzua                     
                                            170,00€ / hileko 
Haurtzaindegi zerbitzua erabiltzen den hilabeteetan:
     + Zaintza  08:30 – 09:00         5,00 € / hileko
     + Zaintza  09:00 – 09:30     5,00 € / hileko
     + Zaintza  08:30 – 09:30     10,00 € / hileko

HH LH DBH
GURASO ELKARTEKO 
KUOTA                                  59,00 € / hileko  (3. seme-alabak dohan)
ESKOLA ASEGURUA
Eskola istripuen asegurua       15,00 € / urteko (urrian)
MATERIALA  
Fotokopiak, pinturak…     12,00 €   1. Hiruhilabetea: suntsikorra
                         2. Hiruhilabetea: didaktikoa
                         3. Hiruhilabetea: HH proiektua, 
                                                                           LH eta DBH IKT
JANTOKIA *  
Egunero                                 95,00 € / hileko
Egun finkoak                   5,75 € / eguneko
Egun puntualak                   6,25 € / eguneko

IKASTURTE HASIERAKO 
LIBURUAK                    Irailean zehazteko

Ordainketak
Haurtzaindegia
07:30 – 17:30
*ORDUTEGI MALGUA ; Jardunaldi osoa / 
erdia / beharrizanen araberako ordutegia

HH 
09:30 – 13:00
14:30 – 16:30 
* 09:30-10:00 Sarrera malgua

LH       
09:00 – 13:00
14:30 – 16:30

DBH
09:00 – 13:00
14:30 – 16:30
* DBH3 eta 4-k,  Eguaztenetan  9:00 - 14:30 

+ 08:30ak aurretik edo 16:30etatik aurrera 
zerbitzua behar duenak haurtzaindegiko 
zerbitzua erabil dezake HH2n.

Ikaskuntza Aktiboa

Or
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OHARRAK:
* Jantokiko hileko kuota ikasturtean zehar goiz eta arratsaldez dauden klase egunen 
arabera kalkulatzen da (166 egun x 5,50 / 10 hilabete). Klaseak goizetik diren egunetak 
geratu ezkero, aparte kobratuko dira.
+ Prezioak 2021koak dira, aurrerantzean Eskola Kontseiluak aldatuko ditu prezioak.



Gurasoen izen abizenak:
Haurraren izena:
Adina:
Tlf:
Jornada erdia/osoa 
(Haurtzaindegia)

Hasiera data:

* Erabakitakoak aurrerago 
aldatu daitezke.

Kokapena eta 
Harremanak

Berakruz Zure aukera!
Horrela pentsatzen badozu, bete eta moztu 
orri hau eta ikastolan entregatu mesedez!

sartu eta ikusi!

BERAKRUZ IKASTOLA
Abesua Kalea, 5, 

48270 Markina-Xemein, Bizkaia

www.berakruz.eus
idazkaritza@berakruz.eus

     94 616 60 30

                                         berakruzikastola
                                                    berakruz
                                                      @berakruzikastola



laster arte!




