
MERKATUKO MARKA ONENEKIN

BAT EGIN DUGU

ETA IKASTETXEKO 
KUDEAKETA PLATAFORMA 
INTEGRATUTA BEHAR 
BADUZU, AUKERATU:

ETA DENA 
HONEKIN 
INTEGRATUTA: 

EDUKI INTERAKTIBOEKIN 
IKASTEKO ETA IRAKASTEKO 

IRAKASLEEN ONLINEKO 
PLATAFORMA GOGOKOENA.

ZURE ESKOLETARAKO OSAGARRI 
BIKAINA; ZURE BIDEOAK SORTZEA, 

GALDERAK SARTZEA ETA ASKOZ ERE 
GEHIAGO AHALBIDETZEN DU.

IKASTURTEA PLANIFIKATZEKO, 
ORDUTEGIAK EGITEKO ETA 
EBALUAZIOA KUDEATZEKO 

AUKERA EMATEN DUEN 
APLIKAZIO DIGITALA.

ZURE ETA ZURE IKASLEEN 
MATEMATIKAKO AUKERAK 

ZABALTZEKO BEHAR DUZUN 
TRESNA.

KONTSULTATU ZURE AHOLKULARI KOMERTZIALAREKIN ALIANTZA  
BERRI HAUEN ABANTAILAZKO BALDINTZAK EZAGUTZEKO

NOBEDADEA

LORTU ORAIN ZURE IKASGAIEN DEMOAK! 

DENERAKO SARBIDE BAKARRA

Irakasleentzako tresna onenekin esperientzia osoa 
izatea ahalbidetzen dizun teknologia.

Eta zure edukiak, ikasgaiak, baliabideak, programazioak, normalean lanerako erabiltzen dituzun tresnak eta gogokoak ikusi 
ahal izango dituzu, eta horrez gain, beste baliabide batzuetarako eta prestakuntza eremura sarbidea izango duzu.

ERREGISTRA ZAITEZ BETE ZURE DATUAK ESKATU DEMOAK

DENA DU!
Ikaskuntzako ingurune birtuala, zoriontasuna eman eta egunerokotasuna erraztuko dizuna.

ERABATEKO PERTSONALIZAZIOA
 Edukien erabateko edizioa
 Irakaskuntza partekatuko eskolen kudeaketa
 Beste plataforma batzuekin integratuta

ADIN GUZTIETARAKO
 Hainbat gailutarako
 Bateragarria sistema eragile eta ikaskuntza 

ingurune virtual guztiekin (LMS)

ZU ZEU IZATEKO
 Trazabilitatea
 Komunikazioa ikasleekin

FANFEST proiektu berriak, EGIZU GAUZAK GERTA DAITEZEN poiektuak eta horien proposamen digitalek 
plataforma bakarra aurkeztu dute, lanerako erabiltzen dituzun tresna guztiak bateratuta, eroso eta erraz.

PLATAFORMA BERRIA!

URRATSAK3Eskaneatu QR kode hau, eta jarraitu

I C E B E R G

ERABATEKO INTEGRAZIO DIGITALA, ESPERIENTZIA BERRIA,  
DENERAKO SARBIDE BAKARRA

IRAKASLE % 100 
DIGITALAK

I C E B E R G
BIZI ICEBERG ESPERIENTZIA 

IBAIZABAL

IBAIZABAL
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PROIEKTU BERRIAK:

KONPETENTZIETAN OINARRITUTAKO 
IKASKUNTZA
Ezagutzak testuinguruan kokatzen ditu 
konpetentzien ikuspegitik, eta ikuspegi hori 
jardueretan nahiz ikasteko egoeretan aplikatzen 
da. Horiek ikasleak interpelatzen dituzte zuzenean, 
haien esperientzian, jakin-minetan eta interesetan 
oinarrituta.

KONPETENTZIA DIGITALA
Informazio mailako eta komunikabideen arloko 
alfabetatzearen eremua funtsezkoa da ezagutzak 
finkatzeko. Fidagarritasunetik, egokitasunetik eta 
kalitatetik abiatuta, informazio iturriak arduraz eta 
modu kritikoan erabiltzean hezten dugu. 
Gertakariak egiaztatzearekin eta albiste faltsuak 
identifikatzearekin lotutako erronkak planteatzen 
dira.

IKASTEN IKASTEKO KONPETENTZIA
Hausnarketa metakognitiborako hainbat maila 
proposatzen ditu, ikasleak honako hauek 
guztiak baloratzeko gai izan daitezen: haien 
aurrerapenak, akatsak, zailtasunak, laguntza 
jasotzeko beharra eta laguntza eskaintzeko 
gaitasuna, besteak beste.

IKASKUNTZAREN DISEINU 
UNIBERTSALA
Integrazioko eta pertsonalizazioko aukera 
guztiak biltzen ditu bertsio digitaletik 
aniztasunari arreta emateko. Hau da ikuspegi 
didaktikoa: inplikatzeko, irudikatzeko eta 
ekintzarako eta adierazpiderako modu ugari 
eskaintzea.

EBALUAZIOA
Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuko 
oinarrizko tresna bat da ebaluazioa, eta 
hainbat ikuspegi osagarrirekin aberasten 
da: kalifikatzailea eta hezigarria.

HERRITARTASUN AKTIBOA
Gela barruan eta kanpoan sortzen diren 
aukerak aprobetxatzen ditu, 
gaurkotasunaren gainean hausnartzeko eta 
hura interpretatzeko, hauei dagokienez: 
iraunkortasuna (GIH), bizikidetza, 
demokrazia, berdintasuna, bakearen 
kultura, genero ikuspegia, eta abar.

% 100 HEZKUNTZAKO LEGEDIAREN ARABERAKOAK ETA BEHAR DUZUN GUZTIAREKIN

EZAGUTU PRESTAZIO ETA TRESNA GUZTIAK

EZAGUTU GURE UNIBERTSO DIGITALEKO PROPOSAMEN ONENAK

PLATAFORMA BERRIA: EDELVIVES DIGITAL PLUS

EDUKI DIGITALAK
• Ikasleen liburuko ikasteko egoerak 

guztiak HTMLn.

• Iradokizun metodologikoak 
irisgarriago, orain eduki bakoitzaren 
alboan antolatuta.

• Ikasteko egoera bakoitzeko jarduera 
interaktiboak.

• Baliabideen banku handia: audioak, 
bideoak, animazioak, dokumentuak.

• Edelvives Digital Plusera ekarri ahal 
izango dituzu zure aplikazio 
gogokoenetako edukiak (Teams, 
Classroom, Genially, eta abar), eta 
FanFest eta Egizu Gauzak Gerta 
Daitezen fusionatu.

• Jolas digitala, konpetentzietan 
oinarrituta, Lehen Hezkuntzarako 
esklusiboa.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK
• Proposamen didaktikoak.

• Hezkuntza berrikuntzarako 
proposamenak.

• Jarduera guztien erantzunak.

• Programazioak.

EBALUAZIOAK
• Ebaluazio aukera guztiak eskuragarri. 

Gehitu zeureak!

• Additio-ko eta Additio Plus-eko 
irakaslearen koadernoa, aurrez 
kargatutako edukiekin, konfigurazio 
lana errazteko.

• Ebaluazio aukera guztiak txertatuta: 
diagnostikoa, prestatzailea, 
kalifikatzailea eta prestakuntzarako.

• Ikasleen jardueren ibilbidea uneoro 
jarraitu ahal izango duzu.

• Gainera, errubrikak, dianak eta 
ebaluaziorako beste tresna batzuk.

SARTU BERRIAK

Sartu orain GO STEAM by Ibaizabal 
plataformara. Bertan, zure ikasgelan STEAM 
metodologia ezartzeko behar duzun guztia 
topatuko duzu. Egin lan Hezkuntzako 
Legediaren helburuekin eta NBEren 2030 
Agendako Garapen Iraunkorreko Helburuekin 
bat etorrita.

Ezagutu irakurketa gamifikatuko onlineko plataforma. Gazteenen 
artean irakurketarekiko plazera garatzeko aukeraz betetako 
mundua.

Irakaskuntza elebiduna eskaintzen duten irakasleentzako 
edukiak eta baliabideak.

HEZKUNTZA BERRIKUNTZARI EMANDAKO   
2021EKO NAZIOARTEKO QIA SARIA 

BIHURTU 
ZAITEZ  
 

STEAM  
REFERENCE  
SCHOOL

ONENEK  
BAT  
EGIN  
DUTE!

HAUEKIN INTEGRATUTA: 

Gure eskaintzan dena integratuta dagoela esaten badugu, DENA INTEGRATUTA DAGOELAKO DA!

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

ABIAN JARTZEA
Teknikari eta irakasleentzako prestakuntza ibilbide espezifikoa.

IKASTETXEKO KUDEATZAILE PERTSONALA
Kanal irekia ikastetxeko irakasleekin eta teknikarien taldearekin, kontsultak eta zalantzak 
argitzeko.

KONEKTAGARRITASUNA
Eskatu ikastetxearen azterketa doan, ezarpenaren aurretik.

LAGUNTZA TEKNIKOA ETA ASEGURUAK
Haustura edo lapurreta bat ikastetxerako arazo izan ez dadin, ordezko ekipamendua eskaintzen 
duten zenbait aukera ditugu.

ONLINEKO ZUZENEKO SALMENTA FAMILIEI
Ikastetxearen web pertsonalizatua garatzen dugu, familiek material guztiak erosteko aukera izan 
dezaten (liburuak, lizentziak, gailuak...).

Aukeratu prestakuntza plan eta laguntza plan aukera zabalaren artean.

IRAKASLEEN GAIKUNTZA DIGITALA
Google Educator ziurtagiriak prestatzeko etengabeko prestakuntza programa, 
maila guztietan.
Konfiguratu zure prestakuntza plana!

IKASLEEK ZIURTAGIRIA ESKURATZEKO PROGRAMA
Tresna digitalen ezagutza, gaitasunak eta menderatzea baliozkotzeko sortutako 
ziurtagiriak.
Lortu zure ikasleek  Digital Skills powered by Google Workspace for Education 
ziurtagiria eskuratzea!

KONPETENTZIA DIGITALEKO PRESTAKUNTZA ETA LAGUNTZANABIGATU IBAIZABALEKIN

PRESTAKUNTZA ETA ZERBITZU BERRIAK

DENA PREST HASTEKO
Ezin errazagoa. Ireki ordenagailua eta dena 
topatuko duzu: ikastaldeak sortuta, eduki 
digitalak, ikasleen lizentziak eta zureak 
kargatuta, zerbitzu osagarri guztiak eta 
motxila digitalak ezin hobeto hornituta.

Ongi etorri zure gelara!

BETI ZUREKIN
Ez du axola zer une digitaletan zauden, 
Ibaizabalek lagunduko dizu. Adituak gara. 
Edukiak baditugu, baina baita behar duzun 
azpiegitura ere. 

Bateragarritasun arazorik gabe!

ONENAK BATUKO DITUGU
Merkatuko aukera digital onenak integratzen 
ditugu, beti sektoreko puntu-puntako 
enpresen eskutik.

VIP TXARTELA
Zure ekosistema digital osora Polp bidezko 
sarbide bakarra.  Zure ingurunea, ikasgaiak, 
lizentziak, baliabideak, campus birtuala, 
beste plataformak... Google eta Microsoftekin 
bateragarria.

Eta ahaztu mila pasahitz izateaz!

Dena integratuta: 

IRAKASLE         DIGITALA

IBAIZABALEN 
PROPOSAMEN DIGITALA

ZERBITZU  
PERTSONALIZATUENA, 

DENENTZAT

ERREGISTRA ZAITEZ HEMEN, ETA ESKATU ORAIN DEMORAKO PACK DIGITALA

PERTSONALIZAZIOA
• Edukia % 100 editagarria.

• Edukiak zabaldu ahal izango dituzu, 
ikasgaiaren egitura eta ordena aldatu, eta 
iruditzen zaizuna ezkutatu.

• Malgutasun osoa ibilbide pertsonalizatuak 
sortzeko eta eremuka eta/edo proiektuka 
lan egiteko.

• Ikasleek bidalitako jardueren eta lanen 
berehalako jarraipena.

• Diziplina ugaritan lan egin eta STEAM 
konpetentziak garatu daitezke FanFest eta 
Egizu Gauzak Gerta Daitezen proiektuekin 
eta, gehiago aurreratu nahi baduzu, eman 
jauzia GO STEAMera.

• Jarduera askoz ere interaktiboagoak, 
ikasleek audioekin, bideoekin eta 
askotariko formatuetako fitxategiekin 
osatu ahal izango dituzte.

GELAKO KUDEAKETA  
ETA LANA
• Taldeak egitea eta kudeatzea, banaka edo 

irakaskuntza partekatuan.

• Proiekzio modua, gelan aurkezpenak 
egiteko.

• Mugikorrarekin sinkronizatzea, 
aurkezpenak egiteko, eta denbora 
tenporizagailu batekin kudeatzea.

• Hitz egiteko txanda esleitzea.

• Ikasleekin komunikatzeko horma.

• Ikasgelako egutegia.

• Kanban interaktiboa, aurrez kargatutako 
zereginekin.

• Ebaluazioen analisi konparatiboa.

• Norberak zuzendu ditzakeen jarduera 
interaktiboak.

• Lehen Hezkuntzan, faksimile bertsioa; klik 
bakarrean sartu ahal izango zara bertara.

IBAIZABAL

LMH / BATXILERGOA DBH


