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0. PREBENTZIO ZERBITZUAREN HELBURU OROKORRAK 

ETA ESPEZIFIKOAK 

  
  

HHEELLBBUURRUU  OORROOKKOORRRRAAKK  

  

HHEELLBBUURRUU  EESSPPEEZZIIFFIIKKOOAAKK  

 

 
 

Adikziozko jardunbideen aurkako 
babes faktoreak indartzea, bizitza 

estilo osasungarriak sustatuz 

eskolako esparruko hezkuntza 
prozesuan zehar, arriskuzko 

jarrerak murrizteko asmoz. 

  

Ikasleen artean sustatzea erabaki asertiboak 
hartzera bideratutako abileziak lortzea, 
esaterako, harreman sozialetako abileziak, 
pentsamendu kritikoak eta aisiaren, denbora 
librearen eta osasunaren inguruko jarrera 
positiboak. 
  
Era berean, sustatzea gaitasun pertsonal 
positiboak lortzea, norberaren kontzeptuari 
eta inpultsibotasunaren, emozioen eta balioen 
kontrolari buruzkoak. 
  

Ikasleei ematea adikzioen (substantzienak edo 
substantziarik gabekoak) eta haien eraginen 
inguruan hausnartzeko eta kontrastatzeko 
gune  bat, ikastetxearen esparruan bertan.  

 

 

 

 

Sustatzea gurasoek prestakuntza 

egokia jaso dezaten osasunaren 
inguruko beren gaitasun 

pertsonalak eta balio positiboak 

garatzeko, errazteko beren seme-
alabak hezi ditzaten bizitza estilo 

osasuntsuei jarraikiz, adikzio 
jardunbideen kudeaketari 
dagokionez. 

 
 
 

Gurasoak sentsibilizatzea beraiek 
prebentziozko eta hezkuntzako eragile gisa 
duten zereginaren inguruan, Gurasoen Eskola 
programan parte hartu dezaten sustatuz. 
 
 
Programa bat diseinatzea eta abiaraztea, 
aukera emango diena prestakuntza lortzeko 
beren hezitzaile lanak modu egokian egiteko, 
Gurasoen Eskola antolatuz eta garatuz. 
 
 
 
Argitalpen bat diseinatzea, sortzea eta 
zabaltzea, Gurasoen Eskolaren alderdiak 
osatuko dituena, eta ezagutaraziko dituena 
udalerriak ematen dituen baliabide sozialak 
eta hezkuntzakoak.  

 

 

 

Komunitate esparruko esku 
hartzeak areagotzea eta 

dibertsifikatzea, horiek moldatuz 

hartzaile kolektibo bakoitzera 
(erretzaileak, herritarrak 

orokorrean, hezkuntzako 
kolektiboa eta abar) eta jarduketa 

esparru bakoitzera (orokorra, 

hautazkoa eta abar). 

Erretzeari utzi nahi diotenek profesional baten 
laguntza izatea, etengabeko euspen eta 
errefortzu jarraipen bat egiteko, beren 
helburua lor dezaten. 
  
Hori nahi duten pertsonek borondatez 
kontrolatu ahal izatea beren alkohol maila jai 
eta aisia inguruetan, beren arrisku maila 
murrizteko. 
  
Hezkuntza kolektiboak gune bat izatea, 
prestakuntzakoa eta hausnarketakoa, 
emozioen kudeaketa lantzeko garrantziaren 
inguruan sentsibilizatzeko. 
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Kolektibo eta pertsona interesatuek sare 
sozial bat izatea (Facebook) adikzioen 
prebentzioaren alorreko informazioa eta 
Getxoko udalerriak horretarako dituen 
baliabideak partekatzeko.  
 

 

1. ALDERDI EKONOMIKOAK 

 

Adikzioen prebentzio zerbitzua finantzatzen da Getxoko Udaleko ohiko 

aurrekontuaren bitartez.  

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzen programaren bidez araututako 

laguntza ekonomikoekin osatzen da. 

 

Eusko Jaurlaritzak programetarako emandako dirulaguntzak 

 

DIRULAGUNTZAK 2016 2017 2018 2019 222000222000   

ESKATUTAKOAK 22133 27.600 26.619 29.625 222111...555111444   

EMANDAKOAK 12.591 13.595 13.310 15.702 111555...444999000   

EMANDAKO % 57 49 50 53 777111,,,999999   

 

 

Eusko Jaurlaritzak talde teknikorako emandako dirulaguntzak 

 

DIRULAGUNTZAK 2016 2017 2018 2019 222000222000   

ESKATUTAKOAK 117.902 114.622 115.756 118.582 888000...888999999   

EMANDAKOAK 44.176 45.944 45.488 47.651 444777...000333111   

EMANDAKO % 37 40 39 40 555888,,,111333   

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

4 

  

  

  

  

2. PREBENTZIOA HEZKUNTZA ESPARRUAN 

 

1998tik Etorkintza fundazioarekin lan egin da, Lehen Hezkuntzako eta 

Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei emandako aholkularitza eta laguntza 

zerbitzuak optimizatzeko, osasunerako eta adikzioen prebentziorako 

programak diseinatu eta garatu ditzaten. 

 

Proiektua hezurmamitzen da aholkularitza teknikoan; material didaktikoa 

diseinatzean, egokitzean, sortzean eta banatzean; eta ikasleak prestatzean. 

 

Esku hartzeak laneko bi ardatz ezberdintzen ditu: Haur Hezkuntzako eta 

Lehen Hezkuntzako etapa (4 urtetik 12 urtera), eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoaren etapa (12 

urtetik 16 urtera), bakoitzaren bilakaera prozesuen araberakoak. 

 

Komunitateko prebentzio metodologia tradizionala gehiago oinarritzen zen 

irakasleak prestatzean/gaitzean, haiek izan zitezen jakintza/jarrera horiek 

helarazten zituena, hezkuntza errealitatea hobeto ezagutzen zuelako. Egun, 

prebentzio lantegiek erantzuten diote irakaslea gai espezifikoetan ordeztuko 

duten teknikarien eskari geroz eta handiagoari. Horrenbestez, geroz eta 

handiagoa da ikasgelako esku hartze kopurua eta horien edukien aniztasuna. 

 

Memoria honek hezkuntzaren esparruan 2019-2020an egindako esku 

hartzeari buruzko datuak biltzen ditu gehienbat, eta gai batzuen inguruan 

2020-202eko ikasturteari buruzko informazioa aurreratzen du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

IKASTETXE 
302 

IKASGEL

A 

6.200 
IKASLE 
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2.1. HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN HEZKUNTZAKO ESKU 

HARTZEA 

 

 

2019-2020 ikasturtean ikastetxe guztietan (13) egin da esku hartzea, hau 

da, 199 ikasgelatan, Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan, dosierren 

bidez, irakasleen aholkularitzaren bidez, sare sozialen lantegien bidez, ipuin-

kontalarien bidez eta abarren bidez. 

 

Ikasleei dagokienez, azken ikasturte honetan, 3.899 ikaslerekin lan egin da. 

Horietatik, 2.678 Lehen Hezkuntzakoak dira, eta 1.221 Haur Hezkuntzakoak. 

Parte hartze hori irakasleen inplikazioaren ondorioz gertatu da batik bat, 

emozioen eta balioen hezkuntzan lan egiten dutelako ikasgeletan. Horrez gain, 

zenbait gaitasun pertsonal positibo bereganatu dituzte, adikzioekin zerikusia 

duten arrisku-portaerak mugatzeko helburuarekin.  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

IIKKAASSTTUURRTTEEAA  IIKKAASSGGEELLAAKK  IIKKAASSLLEEAAKK  

22001155--  22001166  115533  22..665533  

22001166--22001177  119955  22..882299  

22001177--22001188  220000  33..775500  

22001188--22001199  118800  33..667766  

22001199--22002200  119999  33..889999  

  

13 
IKASTETXE 

199 
IKASGEL

A 

3.899 
IKASLE 
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Etapa honetan, programaren garapena eta bilakaera oso positiboak dira, eta 

kopurua eskolako erroldaren aldakortasunaren mende dago soilik. 

2.1.1. LAGUNTZA BALIABIDEAK  

 

 “NAHIERA”KO TXOSTENAK 

Laguntza baliabideak dira, gai puntualak lantzeko ikastetxeen eskaera pean 

egindakoak, hautemandako beharren araberakoak. Ad hoc egin dira, laneko 

oinarrizko dokumentu gisa, ikasgela eta ikasturte bakoitzaren beharretara 

egokituta. 

  

Honako hauek dira ikasturte honetan gehien eskatu diren gaiak: 

 

 Mugikorraren erabilera. Familientzako kontratuak. 

 Ereduaren balioari buruzko bideoak familientzat. 

 Nola landu galera eta dolua. 

 

 AHOLKULARITZA 

 

Sentsibilizatzeko, planifikatzeko eta jarraipena egiteko bilerak dira, ikastetxe 

bakoitzeko erreferentziazko pertsonekin egiten direnak. Haien helburua da 

abiapuntua aztertzea, ikasturterako aurreikusitako esku hartzea diseinatzea 

eta Adikzio Unitateak eskainitako baliabideak aurkeztea.  

 

2019-2020 ikasturtean aurrez aurreko 37 koordinazio egin dira 

ikastetxeetako arduradunekin, eta horietan 21 pertsonak hartu dute parte. 

Nabarmentzekoa da aurrez aurrekoak ez diren koordinazioak (Whatsapp 

bidez, mezu elektronikoen bidez edo telefono bidez) geroz eta ohikoagoak 

direla eta ez direla zenbatzen. 

 

 

 EMOKI LANTEGIAK “SENTIKTUZ PROGRAMA” 

 

Erkidegoan egin den prebentzio unibertsaleko programa da, eta helburua 

hauxe da: harreman fisiko zein digitaleko inguruan ongizate osoa sustatzea, 

emozioak kudeatuz, harreman afektibo eta sexual osasungarriak garatuz, eta 

teknologia berriek ikasleengan duten eragina aztertuz. 
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2019-2020 ikasturtean, Lehen Hezkuntzako 12 ikastetxetan garatu da, 5. 

mailan nagusiki, eta 23 ikasgelak parte hartu dute; 216 neska eta 222 

mutil (438 parte-hartzaile). 

 

 APIKA IPUIN-KONTALARIA “NI NEU, ZU ZEU” 

 

Ipuinen ahozko narrazioa da, eta horren bitartez asertibitatea lantzen da, 

adikzioak prebenitzeko baliabide gisa. 

 

Ipuin hauetan banaka erabakitzeko garrantzia lantzen da, denok desberdinak 

garela eta gure izate hutsagatik baliotsuak garela ulertuz. Besteengan eta 

geure buruarengan daukagun eragina. Elkar errespetatu behar dugula eta 

nork bere burua errespetarazi behar duela ulertzeko ipuinak. 

 

Guztira, 18 saio egin dira Getxoko 13 ikastetxetako Lehen Hezkuntzako 3. 

mailan, eta 440 ikaslek hartu dute parte. 

 

2.2. BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO ESKU 

HARTZEA 

 

Udalerriko bigarren hezkuntzako ikastetxe publiko guztiek parte hartzen dute 

adikzioak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko programetan, lan, konpromiso 

eta inplikazio maila ezberdinekin. Beraz, udalerriko bigarren hezkuntzako 8 

ikastetxerekin egiten da lan: 5 itunpeko, 2 publiko eta Lanbide Heziketako 

bat.  

 

Ikasgelei dagokienez, 2019-2020 ikasturtean 114 ikasgelatan egin da lan. 

Horietatik 74 Bigarren Hezkuntzakoak dira eta 40 Batxilergokoak edo 

Heziketa Zikloetakoak. 

Ikasleei dagokienez, ikasturte honetan 2.556 ikaslerekin egin da lan, 

guztira. Horietako 1.720 Bigarren Hezkuntzakoak ziren, eta 905, 

Batxilergokoak edo heziketa-zikloetakoak. 

 

 

Comentado [HO1]: Originala txarto dagoela uste dut. 
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Etapa honetan ere oso positiboa izan da bai programaren garapena, bai 

haren bilakaera, eta kasu honetan parte hartzea eskolako erroldaren 

aldakortasunaren mende egon ez ezik, Batxilergoan eskainitako lantegi 

berrien eta Fadura LHn hainbat programetan egondako parte hartzearen 

mende ere egon da. 

 

 

IIKKAASSTTUURRTTEEAA  IIKKAASSGGEELLAAKK  IIKKAASSLLEEAAKK  

22001155--22001166  8811  11..881122  

22001166--22001177  9999  22..222255  

22001177--22001188  111100  22..446699  

22001188--22001199  110077  22..663355  

22001199--22002200  111144  22..555566  
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IKASTETX
E 

114 

IKASGELA 
2.556 

IKASLE 
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2.2.1. LAGUNTZA BALIABIDEAK 

 

 AHOLKULARITZA:  

 

Sentsibilizatzeko, planifikatzeko eta jarraipena egiteko bilerak dira, ikastetxe 

bakoitzeko erreferentziazko pertsonekin egiten direnak. Haien helburua da 

abiapuntua aztertzea, ikasturterako aurreikusitako esku hartzea diseinatzea 

eta adikzio unitatetik eskainitako baliabideak aurkeztea, babes faktoreak 

indartzeko xedearekin, eskola esparruko hezkuntza prozesuan bizitza estilo 

osasungarriak sustatuz. 

Ikasturte honetan aurrez aurreko 29 koordinazio egin dira ikastetxeetako 

arduradunekin, eta horietan 16 pertsonak hartu dute parte. 

Nabarmentzekoa da aurrez aurrekoak ez diren koordinazioak (Whatsapp 

bidez, mezu elektronikoen bidez eta telefono bidez) geroz eta ohikoagoak 

direla eta ez direla zenbatzen. 

 

 “NAHIERA”KO TXOSTENAK 

 

Laguntza baliabideak dira, gai puntualak lantzeko ikastetxeen eskaera pean 

egindakoak, hautemandako beharren araberakoak. Ad hoc egingo dira, 

laneko oinarrizko dokumentu gisa, ikasgela eta ikasturte bakoitzaren 

beharretara egokituta.  

 

Honako hauek dira ikasturte honetan gehien eskatu diren gaiak: 

 

 Cyberbullying, grooming eta sexting. 

 Jokoaren apustuen adikzioa. Adierazleak. 

 Kalamua: informazioa eta arriskuak. 

 

 “ADIKZIO AURRETIK” (DBHko 3. eta 4. mailak, eta 

Batxilergoa) 

 

Zinema programa bat da, adikzioen prebentzio unibertsalerakoa. “Adikzio 

aurretik” programan erabilitako material didaktikoen oinarria da hiru film 

labur motibatzaile ikustea ikasgelan, zineman ikusteko hiru film luzeren 
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hasiera gisa balio dutenak. “Frenatzeko arrazoiak” programarekin osatzen 

dira; hura osorik online egiten da.  

 

2019-2020 ikasturteko programazioak honako hiru film labur hauek ditu 

ikasgelan ikusteko: 500 palabras, Gusanos de seda nahiz Le bleu blanc rouge 

de mes cheveux, eta zinemako hiru proiekzio hauek: No tengas miedo, El 

arte de pasar de todo eta Larga vida y prosperidad. Ikasturte honetako online 

programaren gai nagusia sare sozialak modu arduratsuan erabiltzea da. 

 

Aurrez aurreko parte hartzeari dagokionez, 18 gelatako 397 ikaslek hartu 

dute parte; “Frenatzeko arrazoiak” online programan, berriz, 15 gelatako 

409 pertsonak hartu dute parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PREBENTZIOAREN INGURUKO LANTEGIAK 

IKASGELAN 

 

 

Egun, prebentzio lantegiek erantzuten diote irakaslea gai espezifikoetan 

ordeztuko duten teknikarien eskari geroz eta handiagoari. 

Horren ondorioz, aldaketa kualitatibo bat egon da komunitateko esku hartze 

tradizionalaren metodologian. Izan ere, lehen oinarritzen zen irakaslea 

prestatzean eta gaitzean, hura izan zedin jakintza eta jardunbide horiek 

helarazten zituena, hezkuntza errealitatea hobeto ezagutzen zuelako. 

Horrenbestez, geroz eta esku hartze gehiago egiten dira ikasgelan, eta haien 

edukiek geroz eta dibertsitate handiagoa dute. Hain da hori horrela, ezen 

honako modalitate hauek zerrendatu baitaitezke, beren kolektibo 

hartzailearekin: 

7 
IKASTETXE 

33 
IKASGEL

A 

806 
IKASLE 
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 Sare sozialen eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) 

erabilera egokiaren inguruko SAREAN lantegiak (DBHko 1. maila). 

 Droga-mendekotasuna prebenitzeko lantegiak (DBHko 2. eta 3. mailak). 

 “Alkoholaren arriskua" lantegiak (DBHko 4. maila). 

 Apustuen eta online jokoen inguruko lantegiak (Batxilergoko 1. maila). 

 "Drogen arriskua" lantegiak (Lanbide Heziketa). 

 

3.1 SAREAN LANTEGIAK 

 

Egungo gizartean, eta bereziki nerabezaroan, informazioaren eta 

komunikazioaren teknologiek (IKT) zeregin determinatzaile hartu dute 

prestakuntzan, hezkuntzan eta berdinekin harremanak sortzeko moduan. 

IKTen erabilera osasungarri baterako hezteko, bereziki sare sozialena, tailer 

horiek planteatu dira, DBHko 1. mailako ikasleei zuzendutakoak, baina 

salbuespen gisa beste maila batzuetan ere egiten dira, ikastetxeak hala 

eskatuz gero.  

 

Helburu horiek honela hezurmamitzen dira: 

 

Gizarte-sareen, haien ezaugarrien eta eragin positibo nahiz negatiboen 

inguruko gogoeta eta kontraste eremu bat ezartzea. 

Baliabideak ematea, gizarte-sareen erabilera egoki baterako. 

 

Lantegiak maila horietan planteatu dira, adin horretako ikasle gehienak 

sartzen direlako Whatsappera, Snapchatera, Instagramera, Tik tok eta 

abarrera, eta sarri ezjakintasun handiz erabiltzen dutelako, eta era 

guztietako arriskuak hartzen dituztelako.  

 

SAREAN lantegien helburu nagusia da cyberbullyingari aurre egitea, 

nabarmenduz zein garrantzi duten “ikusleek” jazarpen kasu posible bat 

dagoenean. Gehienbat, hausnarketa lantegiak dira, eta bertan hausnartzen 

dute, bai berdinekin harremanak sortzeko moduaren inguruan, bai sare 

sozialetan sortzen diren harreman moten inguruan. 
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2019-2020 ikasturtean Bigarren Hezkuntzako 7 ikastetxetan egin dira honako 

lantegi hauek: 

 

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO (*) 

AIXERROTA 6 123 9,42 

AZKORRI 2 57 9,38 

DIVINO PASTOR 1 24 9,23 

NTRA. SRA. 

EUROPA 

2 58 9,41 

JULIO CARO 

BAROJA 

5 82 9,15 

SAN NIKOLAS 3 78 9,41 

STMA. TRINIDAD 1 11 9,71 

GUZTIRA 20 433 9,41 

*AMO= ASEBETETZE MAILA OROKORRA 

IKTei buruzko lantegien bilakaera Bigarren Hezkuntzan 

 

IIKKAASSTTUURRTTEEAA  IIKKAASSGGEELLAAKK  IIKKAASSLLEEAAKK  AAMMOO  

22001144--22001155  1122  227788  99,,1177  

22001155--22001166  1111  228811  99,,2255  

22001166--22001177  1144  229955  88,,9966  

22001177--22001188  1100  222288  99,,1111  

22001188--22001199  1133  331144  99,,0022  

22001199--22002200  2200  443333  99,,4411  
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3.2. DROGA-MENDEKOTASUNA PREBENITZEKO LANTEGIAK 

 

2019-2020 ikasturtean, droga-mendekotasunari buruzko informazio- eta 

prebentzio-lantegiak egin dira ikasleentzat. Prebentzio Unitateak eskaini ditu 

Getxoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe guztietan (7); guztira 32 saioren 

bidez egin da esku hartzea, eta 489 parte-hartzaile egon dira. 

 

Lantegietan planteatu diren helburuak honako hauek izan dira: 

 

 Eraginen eta arriskuen inguruko informazioa ematea ikuspegi objektibo 

eta ez moralizatzaile batetik. 

 Gehiegizko kontsumoetatik eratorritako arriskuak murriztea. 

 Kontsumoen, kontsumo motei, eraginei eta arriskuei buruz hausnartu 

araztea. 

 Mitoak eta estereotipoak deskodetzen saiatzea.  

 Drogen inguruko zalantzak eta kezkak argitzea. 

 

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO (*) 

AZKORRI 2 58 9,10 

DIVINO PASTOR 1 21 9,23 

EUROPA 2 54 9,41 

FADURA BHI 5 70 9,01 

JC BAROJA 1 19 9,15 

SAN NIKOLAS 3 76 9,52 

STMA. 

TRINIDAD 

2 32 9,71 

GUZTIRA 16 330 9,30 

*AMO= ASEBETETZE MAILA OROKORRA 

 

Nabarmendu behar da ikasturte honetan, ikastetxeek hala eskatuta, droga-

mendekotasuna prebenitzeko lantegien iraupena saio batekoa izatetik bi 

saiokoa izatera igaro dela. 

 

Droga-mendekotasuna prebenitzeko lantegien bilakaera Bigarren 

Hezkuntzan 
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IIKKAASSTTUURRTTEEAA  IIKKAASSGGEELLAAKK  IIKKAASSLLEEAAKK  AAMMOO  

22001144--22001155  1177  334433  99,,2288  

22001155--22001166  2200  339988  99,,3388  

22001166--22001177  1144  229966  99,,2288  

22001177--22001188  2233  446699  99,,2233  

22001188--22001199  2244  448899  99,,3311  

22001199--22002200  1166  333300  99,,3300  

3.3 “ALKOHOLAREN ARRISKUA" LANTEGIAK 

 

Gazteak arrisku talde bat dira alkohol kontsumoari lotutako istripuei 

dagokienez, beste faktore batzuek ere bat egiten dutelako: gauak, taldeko 

presioak, beste droga batzuek, lokalen masifikazioak eta arriskuaren 

pertzepzio baxuak, adibidez. Lantegien helburua da kontzientzia sortzea 

kontsumoari lotutako arriskuen inguruan, kalteen eta arriskuen inguruko 

informazioa ematea eta norberaren zaintzako jardunbideak indartzea 

kontsumorik badago. 

Hau izan da Ortzadarrek DBHko 4. mailan emandako “Alkoholaren arriskua” 

lantegien parte hartzea: 

 

 

IKASTETXEA 
 

IKASGELAK PARTE-HARTZAILEAK 

AIXERROTA BHI 5 98 

SAN NIKOLAS 3 70 

DIVINO PASTOR 1 16 

STMA. TRINIDAD 1 26 

JULIO CARO BAROJA 4 83 

GUZTIRA 

 

14 293 

 
 

 

Parte hartzen duten ikastetxe guztiek oso positiboki balioetsi dute programa. 

Ikasleen ebaluazio inkesten arabera, interesgarritzat jotzen dituzte landutako 

gaiak eta erabilitako metodologia, baita irakasleek gaia garatzeko modua. 
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Ortzadarrek ere ikastetxeek proiektua garatzeko emandako harreraren, 

izandako jarreraren eta interesaren oso balioespen ona egin du. 

 

3.4. APUSTUEN ETA ONLINE JOKOEN INGURUKO LANTEGIAK 

 

Ausazko jokoen eta apustuen erabilera arduratsua sustatzeko helburuarekin, 

haien erabilera dramatizatu eta laidoztatu gabe, 2019-2020 ikasturtean, 

Divino Pastorreko DBH 4. mailarako eta Aixerrotako 1. mailako 

Batxilergorako zuzendutako lantegiak garatu dira. 14 saio izan dira, eta 

Jokover bideo-jokoan oinarrituz helburu hauek ezarri dira: 

 

 

- Gazteak eta nerabeak ausazko jokoen eta apustuen erabileraren, 

esperotako sarien eta izan ditzaketen arriskuen aurrean sentikor 

agertzea. 

- Ausazko jokoen eta apustuen erabilerarekin zerikusia duten arriskuak 

murriztea. 

- Horiei buruzko informazio objektibo eta ez-moralizantea igortzea. 

- Norberak dituen gezurrezko sinesmenekin apurtzea. 

- Sentsibilizatzea eta alderdi positiboen (sariak) eta negatiboen (lotutako 

arrisku-portaerak) arteko hautematea egokitzea. 

 

Hamalau prestakuntza-saio horietan 153 ikaslek parte hartu dute. 

 

Batxilergoko ikasgeletara sartzea zaila denez eta kontuan hartuta adin 

horrekin ikasle gehienek dagoeneko apustu egin dutela eta/edo online 

jokoetan aritu direla, lan proposamena DBHko 4. mailarako zuzenduko da. 

 

3.5. “DROGEN ARRISKUA" LANTEGIAK 

 

Ortzadarrek "Drogen arriskua" lantegiak eman ditu kontsumorik gehieneko 

ikasgeletan, Fadurako erdi-mailako heziketa-zikloetako lehen mailetan. 

Lantegi horien helburua substantziak hartzerako orduan arriskuak murriztea 

eta kontsumo hori makinen erabilerarekin lotzea izan da. 
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Guztira Fadurako erdi-mailako heziketa-zikloetako 6 ikasgeletako 134 

gaztek parte hartu dute.  

 

 

4. PREBENTZIOA FAMILIA ESPARRUAN 

 

 

4.1. FAMILIEN ESKOLA 

 

Familien Eskola programa (lehen Gurasoen Eskola izenekoa) 1994-1995 

ikasturtetik garatzen da Getxo udalerrian.  

2019-2020. urtean, 8 egoitzatako 201 pertsonak hartu dute parte. 

 

 

 

  Hauek izan dira jorratutako gaiak: 

 

 Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (euskaraz) 

 Eskola-jazarpena. 

 Adimen emozionalean eta adimen emozionalarekin heziz. 

 Teknologia digitalekin heziz. 

 Droga-mendekotasunaren prebentzioa. 

 Berdintasunean eta indarkeria matxistaren aurka heziz. 

 Pantailen aurrean jartzea txikitatik. 

 

Gai horiek guztiak jorratu dira 39 saiotan, eta 170 emakumek eta 31 

gizonek hartu dute parte: udalerriko ikastetxeetako umeen senideak denak. 

 

https://www.getxo.eus/es/prevencion/ 

 

4.2. SEME-ALABAK ALDIZKARIA 
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Seme-alabak argitalpenaren asmoa da osatzea Gurasoen Eskolako 

prestakuntza jarduerak, gurasoak inguratuta beren seme-alaben inguruko 

hezkuntza gaiekin zerikusia duten prestakuntza alderdietara. 

 

Argitalpena, Getxoberrirekin batera aldizka argitaratzen dena, dibulgaziokoa 

da, eta urtean bi ale argitaratzen dira, eskola komunitateko une gakoekin 

bat. 

Ale bakoitzak ohiko atalak ditu: Nire egunkaria, orientabideak, 

gomendatutako liburua eta baliabide interesgarriak udalerrian, euskaraz eta 

gaztelaniaz.  

2019. urtean honako hauek argitaratu dira:  

 

 42. zenbakia "Enpatia, gainditu gabeko irakasgaia" 

 43. zenbakia "Irabazteko lehiatu?" 

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/seme-

alabak 

 

 

 

5. PREBENTZIOA KOMUNITATE ESPARRUAN 

 

5.1 FACEBOOK “PREBENTZIORAKO TXOKOA” 

 

2012an “Prebentziorako txokoa” Facebookeko orrialdea sortu zen, elkarri 

eragiteko eta komunitatearen dinamizazioa indartzeko gune komunikatibo 

bat sortzeko helburuarekin, baita Getxoko udalerrian eta bertatik kanpo 

prebentzioaren esparruan eskaintzen diren baliabideak ezagutzeko ere. 

 

2019an 28 argitalpen partekatu dira, eta 3.319 laguni iritsi zaizkie.  

 

Honako lau argitalpen hauek izan dute eragin handiena: 
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- Argitalpena: “Menores y apuestas” (Adingabeak eta apustuak) 

argitalpena 503 laguni iritsi zaio. 

- Argitalpena: “Alcohol, drogas, juego….las adicciones de los menores” 

(Alkohola, drogak, jokua… adingabeen adikzioak) argitalpena 404 

laguni iritsi zaio. 

- “Si no se aprende a mirar socialmente a la adolescencia siempre la 

enfocaremos desde el conflicto” (Nerabezaroan sozialki arreta jartzen 

ez badugu, gatazkaren ikuspegitik enfokatuko dugu beti) argitalpena 

461 laguni iritsi zaio. 

 

https://www.facebook.com/Prebentziorako-txokoa-448924405138751/ 

 

 

1. INSTITUZIOEN ARTEKO ETA DIZIPLINA ANITZEKO 

KOORDINAZIOA 

 

Instantzia eta/edo eragile erantzukideen arteko koordinazioa ezinbesteko 

tresna da prebentzio alorreko esku hartzeak modu efizientean eta efikaziaz 

kudeatzeko. 

 

Getxoko Adikzioak Prebenitzeko unitateak koordinazio lan jariakorra du 

honako hauekin: 

 Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza, 

erkidegoko taldeen jarraibideen arduraduna. 

 Prebentzioko udal taldeak, kezkak partekatuz eta programen eta 

proiektuen esku hartze elementu koherenteak adostuz – Uribeko Sustapen 

eta Prebentzio Taldea. 

 Osasun Saila eta Osakidetza, tabakismoa murrizteari, elikadura 

osasungarriari, ariketa fisikoari eta abarri dagokionez. 

 Lehenak zerbitzua – Nahasmendu psikotikoko lehen gertakarietarako 

osasun mentaleko sarea. 

 Hezkuntza Saila, ekimen guztiak aplikatzeko ikastetxe publiko eta 

pribatuen bitartez, in situ kontaktuaren bidez.  

 Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuak: Gazteria, Berdintasuna, Hezkuntzako 

eta Gizarteko Esku Hartzea, etab. 
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 Hirugarren sektoreko entitate ugari eta prebentzio alorreko zerbitzuak eta 

baliabideak ematen dituzten enpresa ugari. 

 

Hori dena adikzioen fenomenoaren konplexutasunari erantzunez eta 

erantzunkidetasun printzipioari jarraikiz egiten da. 

 
 

2. KONFINAMENDU GARAIAN GARATUTAKO JARDUERA 

 
Getxoko Adikzioen Prebentzio Komunitarioko Zerbitzuaren prebentzio-

zerbitzu eta -programa guztiak komunitate-laneko filosofia batean oinarritzen 

dira, komunitatearentzat erreferentzia diren espazio normalizatuetan 

garatuak dira, tokian tokikoari eta hartzaileen berezitasunei egokituak eta, 

batez ere, hurbileko eta aurrez aurreko esku-hartzerako talde profesionalekin 

garatutakoak.  

Alarma egoerak eragindako ikastetxeen itxieraren eraginez, aurrez aurreko 

esku-hartzerik egin ezin zenez, gure hartzaileen beharrak jasotzeko eta 

erantzuteko esku-hartze egokituak eskaini behar izatera bultzatu gintuen: 

formatu digitalean eta telematikoki egindako esku-hartzeak hain zuzen.  

Egoera hau erronka profesional bat izan da guretzako. Gure esku-hartze 

esparruaren barruan hartzaileen beharrak eta interesak jaso eta lehenetsi, 

komunikazioa eta koordinazioa ezartzeko Online kanal desberdinak sortu, 

esku-hartzeak beharren arabera birdefinitu, sinergiak bateratu eta 

TALDEAren gaitasunak osatu behar izan ditugu kalitatezko produktuak eta 

zerbitzuak eskaintzeko.  

COVID-19ak sortutako konfinamendu-egoera hasi zenetik, hainbat udalerriri 

eta mankomunitateri atxikitako Etorkintza Fundazioko prebentzio-talde 

guztiok sarean eta modu koordinatuan lan egin dugu, hartzaileen 

(Ikastetxeak, familiak, haurrak, nerabeak, komunitatea) egungo beharrei 

modu azkarrago eta eraginkorragoan erantzuteko, edukiak egokituz eta 

formatu digitalean berrituz.  

Diziplina anitzeko talde baten gaitasunak bateratzeko ahalmenari esker, 

bezero eta kolektibo hartzaile bakoitzari kalitatezko zerbitzua eta baliabide 

sorta handi bat eskaini ahal izan diogu, egungo beharretara egokituta eta 
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marka guztiak hautsi dituen denboran. Horrela izango ez balitz, ezinezkoa 

izango zen eman dugun zerbitzua eman ahal izatea. 

Aldi honetan hainbat esku-hartze egin ditugu hezkuntzan, familian eta 

komunitatean. Jarraian, egindako esku-hartzeak aipatuko ditugu. 

 

7.1 HEZKUNTZA ESPARRUA 

IKASTETXEETAKO IRAKASLEEI ZUZENDUTAKO ESKU-HARTZEAK  

 

Ikastetxeekin etengabeko harremana izatea lehentasun bat izan da betidanik 

gure esku-hartzeetan. Abiapuntutzat hartzen dugu prebentzioa eta ingurune 

osasungarrien eta babesaren sustapena konfiantzazko harremanetatik, 

errespetutik eta benetako premiekiko arretatik lortzen direnaren ideia: 

erantzun azkar, eraginkor eta kalitatezkoekin.  Horregatik, salbuespenezko 

egoera horietan ikastetxeen erantzuna ere ezohikoa izan da. Laguntza eta 

aholkularitza eskatu dizkigute eta irakasleei, ikasleei eta familiei eskaini 

dizkiegun arreta, interesa eta zerbitzuak eskertu dizkigute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIERAZLEA 
BILAKAERA 

 

kontaktatutako ikastetxe kopurua Haur Hezkuntzako eta Lehen 

Hezkuntzako 13 ikastetxe  

Bigarren Hezkuntzako 8 ikastetxe  

 

Bidalitako mezu elektronikoen 

kopurua  

63 

 

Jasotako mezu elektronikoen 

kopurua  

45 
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HAURREI ZUZENDUTAKO ESKU-HARTZEAK  

 

Etorkintza Fundaziotik 6 urte baino gehiago daramatzagu autoerregulazio 

emozionalarekin lotutako programa espezifikoak lantzen eta garatzen, gure 

programa guztietan kontzeptu hau zeharka sartzen saiatzen garela ahaztu 

gabe.  

Konfinamendu-aldi honetan, prebentzio-taldeak eduki horiek lantzeko bi 

material diseinatu ditu.  

 “PATXADAZ” materiala: Haur eta Lehen Hezkuntzara 

bideratutako jolasez, multimedia materialez eta jarduerez 

osatutako materiala diseinatu da kudeaketa emozionala 

lantzeko. PDF interaktibo bat da, eta bertatik edukiak eskura 

daitezke, gai bakoitzean klik eginez. 

 

 

 
 

 

 

https://etorkintza.org/wp-

content/uploads/2020/04/PATXADAZ-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIERAZLEA BILAKAERA 

Hedapen iturri kopurua  

Getxoko 272 familia 

Getxoko Haur eta Lehen Hezkuntzako 

13 ikastetxe 

Getxoko Bigarren Hezkuntzako 8 

ikastetxe 

Etorkintzaren 3 sare sozial 
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Etorkintzaren webgunea 

Bizkaiko 130 ikastetxe (Helbide 

elektronikoak) 

Sare sozialen eta Etorkintzaren 

webgunearen bidez atzemandako pertsona 

kopurua 

  

2.523 pertsona 

Webgunearen bidez egindako deskargak  

 
567 

Etorkintzaren sare sozialetan jasotako 

“gustuko dut” kopurua  
23 

Sare sozialen bidez egindako partekatzeen 

kopurua  
130 

Ikastetxeetara bidalitako mezu 

elektronikoen bidez eta Whatsapp 

kontaktuen bidez atzemandako jende 

kopurua  

7.580 familia 

 

 

 YOKA jolasa: autoerregulazio emozionala sustatzeko. Adin 

guztietarako jolasa. 

https://etorkintza.org/yoka-oca/ 

 

 

 

Yoka - Yoka JoKua - Fundación 

Etorkintza 

etorkintza.org 

Antzara-jokoaren bertsio egokitu 

horrekin autoerregulazio emozionala 

lantzen da, arreta eta kontzentrazioa 

garatzen duten jolas, erronka eta 

dinamiken bidez. 
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ADIERAZLEA BILAKAERA 

Hedapen iturri kopurua  Getxoko 272 familia 

Getxoko Haur eta Lehen Hezkuntzako 13 

ikastetxe 

Getxoko Bigarren Hezkuntzako 8 ikastetxe 

Etorkintzaren 3 sare sozial 

Etorkintzaren webgunea 

Bizkaiko 130 ikastetxe (Helbide 

elektronikoak) 

 

Sare sozialen eta Etorkintzaren 

webgunearen bidez atzemandako 

pertsona kopurua  

1.031 pertsona  

Webgunearen bidez egindako 

deskargak  

185 

Etorkintzaren sare sozialetan jasotako 

“gustuko dut” kopurua  

7. 

Sare sozialen bidez egindako 

partekatzeen kopurua  

11 

Ikastetxeetara bidalitako mezu 

elektronikoen bidez eta Whatsapp 

kontaktuen bidez atzemandako jende 

kopurua  

7.580 familia 

 

NERABEEI ETA GAZTEEI ZUZENDUTAKO ESKU-HARTZEAK 

 

Bigarren Hezkuntzako ikasleen beharrez arduratu gara harreman- eta 

komunikazio-kanala aldatuz: arretarako telefono zenbaki baten eta sare 

sozialen bidez. Zentzu honetan, honako zerbitzu hauek aktibatu ditugu: 

 

 Nerabeei eta gazteei zuzendutako telefono bidezko arreta 

zerbitzua Arreta astelehenetik igandera: 09:00etatik 

21:00etara. 
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Konfinamendu-egoerak eragindako krisialdi batean egon zitezkeen 

gazteentzako telefono bidezko arreta zerbitzua jarri zen. Telefono 

bidezko arreta zerbitzua astelehenetik igandera eman zen 09:00etatik 

21:00etara. 

 

 

 

 

 

 

IRISMENA - ZERBITZUAREN HEDAPENA  

 

Ikastetxeak  Ikasleak  

Getxoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak  8 2635 

Telefonoz jasotako deiak   10 

Getxoko ikasleengandik jasotako deiak   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sare sozialen bitartez egindako 

esku-hartzea 

 

Instagramen “#piztu ahotsa” izeneko 

profil bat sortu dugu gazteek 

adierazpenerako eta komunikaziorako 

kanal bat izan ditzaten eskura. Aldi 
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berean, beraiengana errespetutik eta entzutetik hurbiltzeko plataforma bat 

da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat drogamenpekotasun 

prebentzioaren inguruko material didaktikoa diseinatu da.  

 

Bigarren hezkuntzako ikasleek, oro har, drogen kontsumoari buruz 

hausnartzeko eta, bereziki, konfinamendu-egoeran emandako 

kontsumoaren inguruan hausnartzeko diseinatutako material didaktikoa.  

 

 

 

Material honen helburua tailerretan garatutako droga-mendetasunen 

prebentzioari buruzko edukiak formatu birtualean eta indibidualean landu 

ahal izatea da. DBHko lehen ziklorako material jakin bat sortu da eta beste 

ezberdin bat DBHko bigarren ziklorako, euskaraz zein gazteleraz. 

Jardueretako asko Educaplayren bidez sortu dira: hezkuntza-jarduera 

multimediak sortzeko plataforma baten bidez.  
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Materiala udalerriko ikastetxe guztiei igorri zaie.  

 

IRISMENA - MATERIALAREN HEDAPENA  

 

Ikastetxeak  Ikasleak  

Getxoko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak  8 2635 
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7.2 FAMILIA ESPARRUA 

 

Adikzio-arazoak dituzten familiei eta helduei telefono bidez arreta 

emateko zerbitzua. Arreta zerbitzua astelehenetik igandera: 

09:00etatik 21:00etara 

 

Konfinamendu-garaiak ezinbestean eragin zien gure familia-harremanei, eta, 

horregatik, familien eskura jarri zen LAGUNTZA ETA ATENTZIO 

PSIKOLOGIKORAKO telefono bat. 

 

 

Zehazki familiei bideratutako materiala  

 

 Getxoko familiek konfinamenduan 5 eta 12 urte bitarteko 

haurrekin izandako esperientzien, beharren eta kezken 

inguruan egindako bideoa. 

 Bideoak 20 minutuko iraupena du eta 6. astera arte konfinamendua 

bizitzeko moduen aniztasuna jasotzen du. Hainbat gai jorratzen ditu, hala 

nola loak hartzeko zailtasuna, amesgaiztoak, pantailen erabilera, ikasketak, 

familiako kide bakoitzaren emozioak, etab.  
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Esteka: https://youtu.be/0Lns8UucTEo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIERAZLEA BILAKAERA 

Bideoa bidali izan zaien pertsonen 

kopurua  

Getxoko 272 familia  

Bideo ikusi duten pertsona kopurua  168 ikustaldi (2020/06/22) 

Bideoak jasotako erantzun kopurua  10  

 
 

 Getxoko familiek konfinamenduan nerabeekin izandako 

esperientzien, beharren eta kezken inguruan egindako bideoa.  

 

Konfinamenduan zehar seme-alaba nerabeengandik kezkatu zizkieten gaiak 

biltzen dituen bideoa da.. Bideoaren helburua konfinamendu-egoeran zehar 

izandako bizipenen aniztasuna bildu eta laguntza eta positibotasun mezuak 

helaraztea da.  
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Esteka: https://www.youtube.com/watch?v=QdLBrnVIrTU 

 
 

ADIERAZLEA BILAKAERA 

Bideoa bidali izan zaien pertsonen 

kopurua  

Getxoko 272 familia  

Bideo ikusi duten pertsona kopurua  98 

Bideoak jasotako erantzun kopurua  2  

 
 
 

Infografiak: Pantailen erabilera konfinamendu egoeran  

 

Hiru infografia argitaratu dira, 5 eta 12 urte bitarteko seme-alabak dituzten 

familien pantailen erabilera kudeatzeko orduan izandako esperientziak eta 

horiek ikuskatzeko zenbait tresna eta aholku jasotzen dituztenak.  
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EMOKI enpresak konfinamendu-egoeran pantailen erabilerari buruz 

emandako informazioa ere zabaldu da. 

ADIERAZLEA BILAKAERA 

Hedapen iturri kopurua  

Getxoko 272 familia 

Getxoko Haur eta Lehen Hezkuntzako 13 

ikastetxe 

Getxoko Bigarren Hezkuntzako 8 ikastetxe 
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Bizkaiko Bigarren Hezkuntzako 130 ikastetxe 

Etorkintzaren 3 sare sozial 

Etorkintzaren webgunea 

 

Etorkintzaren sare sozialen bidez 

atzemandako pertsona kopurua  
601 

Etorkintzaren sare sozialetan jasotako 

“gustuko dut” kopurua  
9 

Sare sozialen bidez egindako 

partekatzeen kopurua  
13 

Ikastetxeetara bidalitako mezu 

elektronikoen bidez eta whatsapp 

kontaktuen bidez atzemandako jende 

kopurua  

7.580 familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 KOMUNITATE ESPARRUA 

Tabakorik Gabeko Munduko Eguna kanpaina    

Tabakorik gabeko munduko egunean (maiatzak 31) herritar guztiengana 

iristeko diseinatutako sentsibilizazio-kartela.   



 

32 

    

 

Udalaren hornitzaileekiko eta beste zerbitzu batzuekiko harremana 

eta koordinazioa   

ADIERAZLEA  

 

KOPURUA  

Harremanetan jarritako 

Udalaren hornitzaileak eta 

zerbitzuak:  

- Berdintasuna Getxo 

- Gazteria Getxo 

- Komunikazioa Getxo 

- Emoki 

- Apika 

- Irudi berria 

- Ortzadar 

 

Hornitzaileekin izandako 

koordinazio kopurua  

46 

 

Etorkintza Fundazioko 

taldearekin koordinaziorako 

izandako bilera kopurua  

52 

 

 

PRENTSA KOMUNIKAZIOAK 



 

33 

 

 

 

GETXOKO UDALAREN PRENTSA-OHARRA  
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8. PROGRAMEN BALORAZIOA ETA GENERO IKUSPEGIA 

 

Programaren helburu nagusiak behar bezala lortu dira horietan jarritako 

itxaropenei dagokienez.  Horretarako ezinbestekoak izan dira ikastetxeetako 

geletan irakasleekin zein ikasleekin egindako jarduerak, eta ikasle horien 

familiei dagokienez, Familientzako Eskolaren bidez eta Seme Alabak 

aldizkariaren argitalpenaren bidez egindako lana.  

 

Aipatu beharrekoa da gaur egungo osasun-egoerak zaildu egin duela tailerrak 

eta batzarrak modu presentzialean egitea. Hala ere, programa formatu 

digitalera egokitu ahal izan da eta Covid-19ak sortutako egoeraren harira 

landutako alderdi gehiago sartu ahal izan dira, egoerari irtenbidea aurkitze 

aldera. Horretarako baliabideak ugaritu behar izan dira, 2019-2020 

ikasturtean zehar familiekin, ikasleekin eta irakasleekin inplikatuta jarraitu 

ahal izateko. 

 

Bestalde, programa genero ikuspegitik eta berdintasunezko ikuspegitik ikasle, 

guraso eta irakasleen beharretara egokitu da, aurretik aipatutako eragileak 

berdintasunean hezteko helburuarekin. Une oro hizkuntza inklusiboa 

erabiltzen saiatu izan da, eta berdintasuna eta ekitatea ardatz izan duten 

hainbat egoera aurkeztu dira tailer ezberdinen bidez, lan egin den nukleo 

bakoitzean hauteman diren banakako premietara egokituz betiere . 

 

 


