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Ikasturte honetan ere Haziz Hazi sarearen parte izatera pasa
gara, non hiru probintzietako heziketa aktibo eta kontzienteko
beste hainbat proiekturekin batera ibilbidea eta sinergiak
elkarbanatzen ditugun.

ELKARTEA
Urtea hasi nahi dugu memoria honen bitartez pasa
den ikasturtean egindako ibilbidea erakutsiz. Urte bat
gehiago eta 2015etik Kabi Etxeak Gipuzkoa Elkartea
aurrera doa proiektuan parte hartzen dute profesional
taldeari eta familiei esker. Aurten hezkuntzako 8
profesional izan  dira elkartean lanean aritu direnak eta
hainbat ekintzetan parte hartu eta antolatzeko lana
aurrera eraman ahal izatea lortu dutenak. Horrez gain,
eguneroko haurren kalitatezko zaintza eta heziketa
den oinarrizko lana eginez eta baita beraien familiei
haziera aholkularitza eta akonpainamendua eskainiz.

 



HAINBAT DATU INTERESGARRI
 
2018/2019 ikasturte honetan 5 Kabi Etxe izan dira beraien ateak zabalik izan
dituztenak (Amara, Andoain, Egia, Intxaurrondo eta Errenteria).
 
16 haurrek eta beraien familiek hartu dute parte proiektuan.
 
Informazio eske 23 familia etorri dira, proiektuan interesa erakutsi dutenak.
 
Easo Politekniko Institutuko Haur Hezkuntzako heziketa-zikloko ikasleekin eta baita
EHUko Magisteritzakoekin ere elkarlanean aritu gara, beren ikasketen amaiera
proiektua egiteko Kabi Etxeetan oinarritu direnak.
 
Kabi Etxe bat irekitzeko interesa azaldu duten 3 pertsonei aholkularitza eta
informazioa eman diegu.



FORMAKUNTZA ETA GAINBEGIRATZEA
 
Hezkuntzako profesionalak izanda eta gure lana modu egokian egiteko, garrantzia handia
ematen diogu modu erregular batean gainbegiratze saioetara joatea. Hori horrela,
haurtzaroan eta familian aditua den psikologa baten behaketarekin lanean aritu gara. 
 
Ikasturte honetan 12 orduko gainbegiratzea eta formakuntza jaso dugu profesional honen
eskutik. Gainera, etengabeko formakuntza beharrezko inbertsioa dela uste dugu,
eguneroko trebeziaren aurrean, hau aberastu eta asko laguntzen duelako.
 
Ondorengo formakuntzetan ibili gara ikasturte honetan:
“Matemáticas Montessori” - Jaisa educativos
“Curso de emociones y cuentos” - Va de cuentos
“Primeros auxilios pediátricos” - Cruz Roja
“Taller de Certificación de Disciplina positiva en las familias” 
 



ART

EKINTZAK
 I. HEZKUNTZA JARDUNALDIA, 2019KO MARTXOAK 9, BASTERO - ANDOAIN

Gure helburuetako bat gure burua ezagutaraztea ematea eta Kabi Etxe bat zer den
zabaltzea da. Arrakasta gutxi edo bat ere ez izan duten hainbat informazio-hitzaldi eta
gero, hezkuntza jardunaldi bat antolatzeko ideia izan genuen. Gure lanean jarraitzen
dugun hazkuntza kontzienteko ildo pedagokikoa jarraitzen duten hizlariak ekarriz, Kabi
Etxeei buruzko informazioa zabaldu genuen. Horrela jaio zen I. Hezkuntza Jardunaldia.
Honen eta Kabi Etxeen sustapenarekin, prentsa eta irratietan elkarrizketatu gintuzten:
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EKINTZAK
 I. HEZKUNTZA JARDUNALDIA, 2019KO MARTXOAK 9, BASTERO - ANDOAIN

Parte-hartzea guztiz arrakastatsua izan zen. 130 pertsona inguruk ondorengo hizlariekin gozatu eta
ikasi ahal izan zuten:
Miriam Escacena: "Baby Signing" edo zeinu bidez haurtxoekin komunikatzeko bideratzailea, Adimen
Anizkoitzen ikastaroak ematen ditu eta Montessori Gidaria da. Montessori Metodoari buruz hitz egin
zigun.
Armando Bastida: Hiru semeren aita, pediatria erizaina eta "Criar con Sentido Común" tribu birtualaren
koordinatzailea. Egunerokotasunerako trikimailuak eman zizkigun, haurrak nolakoak diren azalduz.
 

 
 

 
 

 



Types of Art

Presentations are communication tools
that can be used as lectures.
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EKINTZAK
 I. HEZKUNTZA JARDUNALDIA, 2019KO MARTXOAK 9, BASTERO - ANDOAIN

 
Arratsaldean bi Kabi Etxeetako familietako amen esperientzia entzun ahal izan genuen.
Ondoren, beste bi hizlari hauek izan genituen:
Sara M. Sanabria: bi semeren ama, familiekin hezkuntza eta errespetuzko haziera aholkularitza lanak
eginez esperitnzia handiko psikologa. Diziplina Positiboa hezitzaile moduan ziurtagiria izanda. Hainbat
dinamiken bitartez sari edo zigorrik gabe nola hezi kontatu zigun.
 

 
 

 

 
 

 

Juan Llorca: chef lanetan 23 urte baino gehiagoko esperientzia ditu eta duela 7 urtetik hona
Valentziako Montessori eskolako haurren elikaduraren arduraduna dena. Burtsako agente,
ikastetxeak aholkatzen ditu beren menuak hobetzeko asmoarekin eta “Por una escuela bien nutrida”
mugimenduaren arduraduna da.



EKINTZAK
 “ZAINTZEN AZOKA” INTERED EUSKAL HERRIA, 2019KO MARTXOAK 30

 
Beste esparruetako hainbat proiekturekin batera (energia berriztagarriak, etxeko

langileak…) eta maila nazionalean baita ere, Errenteriako Merkatuzarren goiz
interesgarria pasa genuen.



EKINTZAK
 JOLASTOUR, HAZIZ HAZIK ANTOLATUTA, 2019KO APIRILAK 11

Haziz Hazi sarearen barruan, saio bat egin genuen Gipuzkoa mailan, bertako proiektu
desberdinak ezagutzeko. Zapaburu-n hasi genituen aurkezpenak, Montessori oinarritzat
hartutako proiektua, eta bertan ere Kabi Etxeen aurkezpena egin genuen. Ondoren, Ulia
mendian jarraitu genuen Bihotz Inguru Baso Eskola proiektua ezagutzen.



EKINTZAK
 

Jolasaren ospakizun handia. Haziz Hazi-k urtero antolatzen du jardunaldi hau, non hiru
probintzietako proiektuek parte hartzen duten eta urtero horietako hiribururen batean
egiten den; aurten Gasteiz-era bidaiatu genuen. Bertan, jai-giro politaz gozatu ahal izan
genuen, jolas-jarduerak, txikienentzako musika, tailerrak, hitzaldiak eta gerturatu ziren
familientzako proiektuei buruzko informazioa.

JOLASGUNE, HAZIZ HAZIK ANTOLATUTA, 2019KO APIRILAK 26, GASTEIZ



EKINTZAK
 KRISTINA ENEA PARKEAN ETA BESTE KABI ETXEETAN ELKARRETARATZEAK

Ikasturtean zehar Kabi Etxeetako kide batzuk Kristina Ene Parkean biltzeko aukera izan
dugu. Elkarrekin tartetxo hori bizitzeko, lotura berriak sortu eta naturaz gozatzeko
momentua da.
Kabi Etxe batetik beste batera joateko txango txikiak ere egin izan ditugu.



Presentations are
communication tools

that can be used
as lectures, reports,

and more.

EKINTZAK
 IKASTURTE BUKAERA, 2019KO UZTAILAK 7, KRISTINA ENEA PARKEA

Ikasturteari amaiera emateko, Kabi Etxeetako parte izan diren familiak beraien artean
ezagutzeko eta arratsalde polit bat pasatzako aukera izatea nahi izan genuen. Momentu
oso berezia izan zen, berriz elkartzeak izan ziren, musika, jolasak... eta asko gozatu
genuen familia handi hau osatzen duten elkarteko parte diren guztiekin batera.



WHAT WE'LL USE T

Pens & Pencils

Paint

ONDORIOAK

Hezitzaileek familia desberdinei akonpainatzeko egi dugun eguneroko lanarengatik. 
Eta baita gauzatu ahal izan ditugun erronka berrietaz, asko aberastu gaituztelako eta
aurrera jarraitzeko indarra ematen digutenak direlako.

2018/19 ikasturte honetan egindako ibilibideari begira, harro gaude egindako lan
guztiarengatik:

 
Esker on bat bidali nahi diegu proiektu honen parte izan diren familiei.
Mila esker guztiei.
 


