
IBAIZABAL 
adituak 
ikastetxeetako 
eraldaketa 
digitalean 



Digitalizatu zure ikastetxea 
zentzu guztietan

Bizitza estilo berriak, giza konexio berriak, irakasteko eta 
ikasteko modu berriak 

Teknologia berriak, ikastetxe eremuan modu orekatuan 
integratuta

Berrikuntza eta laguntza eraldaketa digitaleko  
prozesuan

Gure proiektua laguntzan oinarritzen da: ikastetxeari, 
irakasleei, ikasleei, familiei

Ikasgeletan, arrakasta lortzeko beharrezko zerbitzu  guztiak 



Hezkuntzako digitalizazioa,  
guztiontzako onuragarria den erronka 

ERALDA ZAITEZ!

IKASTETXEAK
• Eskola arrakastaren indizeak handitzen dituzte.
• Familien inplikazio handiagoa sustatzen dute.
• Gizarte eta hezkuntza arloko erantzuna eskaintzen dute, kalitate 

handiagokoa eta bizikidetza hobetzen duena.
• Talde lana, sormena eta dibertsioa sustatzen dute, esperimentazio 

bidezko ikaskuntzarekin batera eta metodologia arinak txertatuta.

IRAKASLEAK
• Ikastetxearen garapen orokorrerako taldean lan egiten dute. 
• Ikasgela anima dezakete denak mugiarazteko eta denek har dezaten 

parte.
• Ikasle bakoitza hobeto ezagutzen dute.
• Berehalako datuak eta informazioa biltzen dute.
• Kontzientzia digital egokia eta sare sozialetako erantzukizuna 

sustatzen dute.

IKASLEAK
• Teknologietarako sarbidea izan dezakete uneoro.
• Ikasgelan lankidetzan aritzeko eta eztabaidatzeko aukera gehiago 

dituzte.
• Beren ikaskuntzan rol aktiboa hartzen dute.
• Autonomoagoak dira.
• Eskolako errutinan motibatuago daude.
• Etorkizuna aldatzeko duten rolari buruz hausnarketa sustatzen duen 

espiritu kritikoa garatzen dute.



Teknologia1

Eskaintza teknologikoa
Etengabe berritzen eta eguneratzen dugu gailuen eskaintza, marka eta modelo 
onenekin eta Chrome OS, Windows, Android, IOS teknologiarekin (Dell, ASUS, HP, 
Samsung, ACER, Apple...).

Abian jartzea
Eraldaketa fase bakoitzean, teknikarientzako eta irakasleentzako prestakuntza 
ibilbide espezifikoa.

Ikastetxeko kudeatzaile pertsonala
Kanal irekia, kontsultak eta zalantzak argitzeko ikastetxeko irakasleekin eta 
teknikarien taldearekin. 

Segurtasuna
IRIS, familientzat eta irakasleentzat ikasgelako kudeatzaile komuna. Horren bidez, 
gainbegiratutako nabigazioa egin daiteke, eta kontsumitzen dituzten edukiei 
behatu eta haien arabera sarbideko orrialdeak pertsonalizatzeko aukera 
eskaintzen du. 

Konektagarritasuna
Eskatu ikastetxearen azterketa doan, ezarpenaren aurretik. 

Euskarri teknikoa
Haustura edo lapurreta bat  ikastetxerako  arazo izan ez dadin, ordezko 
ekipamendua eskaintzen duten zenbait aukera ditugu. 

Laguntzea
Ikastetxeari laguntzen diogu familiekin egindako bileretan proiektua eta 
ekipamenduen zergatia azaltzen.

Onlineko zuzeneko salmenta familiei
Ikastetxearen web pertsonalizatua garatzen dugu. Han, familiek material guztiak 
eros ditzakete (liburuak, lizentziak, gailuak...). 

Aukeratu zure beharretara ondoen egokitzen diren gailuak eta 
tresnak, eta hobetu ikasleen eta irakasleen irakasteko eta ikasteko 
prozesua. 
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STEAM2

Grupo Edelvivesek hezkuntza berrikuntzaren arloko 
QIA saria jaso dau
STEAM konpetentzien ikaskuntzarako plataformagatik 
Bikaintasuna Sustatzeko Zentroen Elkarteak emandako saria 
da eta Espainia ordezkatuko du QIA sarien nazioarteko edizioan.

Ibaizabalek bat egiten du Hezkuntza 
eta Lanbide Heziketako Ministerioak 
eta enpresek sustatutako “Niñas en pie 
de ciencia” emakumeen talentuaren 
aldeko STEAM aliantzarekin.

Ezarri STEAM metodologia ikastetxean
Sustatu ikasleen soft skills gaitasunak eta egiten jakitearen  
eta izaten jakitearen ardatzak. 
Egin lan HEZKUNTZAren  
helburuekin eta NBEren 2030  
Agendako Garapen  
Iraunkorrerako Helburuekin  
bat etorrita.

Bihur zaitezte STEAM Reference School
Erakutsi munduari punta-puntako ikastetxea zaretela.
Eskuratu teknologia eta hezkuntza arloko enpresa nagusiek 
bermatutako STEAM ziurtapen bakarra.



Gailuekin erabil ditzakegun Ibaizabaleko  
tresna guztiak. 

Gure plataforma digitalak3

Ta-tum
Ezagutu irakurketa 
gamifikatuko onlineko 
plataforma: gazteenen 

artean irakurketarekiko plazera 
garatzeko aukeraz betetako mundua.

GO STEAM
Gozatu hezkuntza etapa 
guztietarako proiektuak 
dituen eta STEAM 

diziplinak lantzea ahalbidetzen duen 
ikaskuntzako ingurune dinamikoaz.

Edelvives digitala
Topatu ikasgai, ikasmaila 
eta hezkuntza etapa 
guztietako testu liburu 

digitalak, edukiak online nahiz offline 
lantzeko.

IBAIZABAL



Irakasleen Gaikuntza Digitala
Google Educator ziurtagiriak 
prestatzeko etengabeko prestakuntza 
programa, maila guztietan.
Konfiguratu zure prestakuntza plana.

Ikasleentzako ziurtagiri  
ofizialeko programa 
Tresna digitalen ezagutza, gaitasunak eta 
menderatzea baliozkotzeko sortutako 
ziurtagiriak. 
Lortu zure ikasleek Digital Skills  
powered by Google Workspace for 
Education ziurtagiria izan dezaten.

Google Reference School
Proiektu pedagogikoan nahiz prozesuetan tresna digitalak txertatzea abalatzen  
duen ziurtagiria da eta teknologien erabilera egokia bermatzen du, gainera.
Teknologia arloko enpresa handienetako batek, Google for Educationek,  
ziurtatutako ikastetxeen mundu mailako sare entzutetsuaren parte da.

Up!Family
Familiei emandako laguntza, 
topaketako eta prestakuntzako 
espazio batean. 
Fundación Edelvivesek sustatutako 
eta lideratutako proiektua.

Prestakuntza4

Aukeratu prestakuntza eta laguntza plan aukera 
zabalaren artean.



Espazioak5

Ibaizabalen adituak gara hezten duten espazioak sortzen. Altzariak, ekipamendua, 
intsonorizazioa, bai eta zure neurrira egindako proiektu arkitektonikoak ere. Zure 
hezkuntza proiektuaren, zure identitatearen eta praktikan jarri nahi dituzun 
metodologia berrien arabera behar duzun espazioa elkarrekin prestatzeko 
aholkularitza eskainiko dizugu. 
Eraldatu zure ikastetxea, eta sustatu ikaskuntza.

Metodologia aktiboak6

Sustatu konpetentzien araberako ikaskuntza ingurunea, eta garatu 
ikasleen autonomia, haien gaitasunak handitzeko, aniztasunari 
arreta emanda. 

Ibaizabalen esanahian oinarritutako ikaskuntza sustatzen dugu, IKTetatik 
Ikaskuntzaren eta Ezagutzaren Teknologietara (IET) pasatzea, emozioen 
hezkuntzan, errespetuan, oratorioan, taldeko lanean eta abarretan modu 
naturalean lan egitera. 
Sentitu gure Aholkularitza eta Prestakuntza sailaren laguntza.

Hausnartu zure ikastetxeko espazioei buruz, eta bihur itzazu zure 
hezkuntza proposamena sustatzeko elementu.



Hezi,  
mundua eraldatzeko

DIGITALIZA ZAITEZ!
Eskatu bisita bat eta dena kontatuko dizugu:: 

nuevaslineas@edelvives.es 

Partekatu gurekin zure beharrak, eta elkarrekin,  
zure ikastetxerako plan digitala konfiguratuko dugu.

Etengabeko aholkularitzarekin eta laguntzarekin. 

Beti hizketakide bakarrarekin, bitartekorik gabe. 
Ibaizabalen arreta pertsonala emango dizugu beti.
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Arrakasta lortzeko  
beharrezko zerbitzu guztiak

Idatz iezaguzu! 
nuevaslineas@edelvives.es 

ondoan izango duzu, laguntzeko 
eta aholkularitza emateko


