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2017 – 2018 IKASTURTEA

Txostenaren zenb: 16
Hezkuntza Saileko Lan Arriskuen Prebentzioa
Segurtasun arloko arduraduna: Marivi Carazo Alcubilla
2018ko Apirila

Langileei honako hau aditzera eman nahi diegu; 2017- 2018 ikasturtean Laprastadak,
estropezuak eta erorketen eraginez gertatu diren lan istripuak eta beraien ondorioak.
Iturria: Lan arriskuei aurre egiteko Zerbitzuari jakinarazitako istripuak formulario webaren
bitartez. Denboraldia: Irailetik- Martxoa bitartean.
JAKINARAZITAKO ISTRIPUAREN TOKIA:

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

In itinere-Desplazamenduak

100

85 + 4 (89)

130 + 17 (147)

151 + 27 (178)

Ikastetxean

188

239

305

343

0

4

0

0

288

332

452

521

Beste lantokian
Guztira

DESBIDERAKETA1
1

Pertsonen erorketa- labainkada edo estropezua erorketarekin

131

2

Isurketa, lurrunketa, jarioa

12i

3

Arazo elektrikoa

4

Eragile materiala edo lan ekipoen kontrol orokorra edo partziala

5

Ahalegin fisikoa eskatzen duen gorputz-mugimendua

6

Esfortzu fisikorik gabeko gorputz-mugimendua

7

Sorpresa, beldurra, indarkeria, agresioa, mehatxua , presentzia

8

Beste desbideraketa batzuk

1
galtzea2

67 + 77
ii

iii=

144

103iv
75v
45vi

3

7 + 3 (voz)

PERTSONEN ERORKETA- LAPRASTADA edo ESTROPEZUA ERORKETAREKIN (131)
a) IN ITINERE ETA DESPLAZAMENDUAK: 44 erorketa honako tokietan: Kalea,
espaloia, eskailerak, tren geltokia, metro geltokia, autobusa, frontoia, aparkalekua,
Etxebarria parkea...

1 Sistema Delt@ erabiltzen duen kodifikazioa urtarrilaren 2017koa
2 Kontrola galtzea orokorra zein partziala izan daiteke. Trafiko-istripuak barne.
3 Langileak indarkeria fisikoa edo egoera traumatizatua pairatu duenean indarkeria nahita edo
nahigabekoa eta enpresa barrutik edo kanpotik etor daiteke.

“Autobus geltokitik IES Francisco de Vitoria BHI ikastetxera etortzen erori zen”
“Gorputz hezkuntzako klasea ematen ari zen frontoian,ikaslea aurrean jarri zitzaion eta
ez bultzatzeagatik lurrera erori zen”
“Ikasleak laguntzen zegoela Sansomendiko Auzo etxean, espaloiaren kontra jo eta
lurrera erori zen”
“IES Artaza-Romo BHI ikastetxerako bidean Artaza parkeko eskaileretan erorketa”
“CEIP Ignacio Aldekoa HLHI ikastetxetik gertu dagoen kalean, istripua izan zuenak estoldataparekin behaztopatu eta erori zen”
“Aldapa luzea eta elurtearen ondorioz labaindu nintzen”
“Sestaoko metro geltokian erori da, nasan euritako baten ura omen zegoen”
“Ikasleekin kultura-txango batera zihoan, autobuseko pasabidean dagoen eskaileramailarekin estropezu egin eta erori zen buruan kolpea hartuz”
“Andorran eski- ikastaroan zegoen IES Burdinibarra BHI ikastetxeko ikasleekin, jausi
zen”
“CEIP Deustu HLHI ikastetxera ekartzen zuen autobusetik jeistean erori zen”
“Unamuno plazan terraza batzuk daude parasolekin.Haize bolada dela medio parasol
batek hegaz egin du Jon harrapatuz kolpe itzela emanez eta lurrera botatzen”
”Euri zaparrada eta semaforoa gurutzatzean irristatu eta lurrera erozi zen kolpe handia
emanez”
“IES Zubiri-Manteo BHI ikastetxera bizikletaz zihoan, galtzada-harria zela medio
eskulekuak bira eman eta aurrez-aurre erori zen”
“Ikasleekin egindako irteera batetik zetorren ikastetxera, espaloian zegoen pibote
batekin estropezu egin eta lurrera erori zen”
“Elizatxo ikastolara lanera zihoan, euria zegoen, labaindu eta atzeranzko erorketa”
“Etxerako bidean oinez zihoan eta txakur bat gurutzatzearen ondorioz oreka galdu eta
erori zen”
“Polikiroldegiko psikomotrizitate gelatik ikasleekin ikastetxera bueltatzen zegoen Argatxa
lorategietako eskaileretan jausi zen”
“Lanera zetorren bizikletaz, oreka galdu eta erori zen”
“Valdezkaray estazioan eskiatzen erori zen”
“Kotxetik atera eta espaloira igotzean estropezu egin eta lurrera erori ”

b) IKASTETXEAN: 87 erorketa
Erorketen kopurua
TOKIA

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Biltegia

1

1

0

0

Igogailua

2

1

0

0

Ikasgela

14

11

16

23

Komunak eta aldagelak

1

1

1

0

Sukaldea / Jantokia

8

2

2+ 4= 6

2

Irakasle gela / Bulegoak

4

3

1

3

19

21

29

22

Pasabidea / Sarrera

8

22

15

17

Jolastokia / Gimnasioa/ psikomotriz gela

3

19

11+ 4= 15

5+ 13 = 18

Ez Aipatutako tokia

0

0

1

0

Tailerra

1

1

2

1

Areto nagusia

0

0

0

1

61

82

86

87

Eskailerak

“Klasea ematen zegoen tailerretik zebilen, behaztopatu eta erori da”
“Gelatik ateratzerakoan eskaileratik jaitsi, platano- azala zapaldu , irristatu eta lurrera
erori zen”
“Ateratzean CEIP Plentzia HLHI ikastetxeko sarrerako eskaileretatik erori zen” ”
“Jantokia garbitzen zegoen, ura zapaldu, laprast egin eta lurrera erori ”
“Eskailerak igotzen nengoea eskailera –mailarekin behaztopatu eta erorketa”
“IES Muskiz BHI ikastetxetik irteten zegoen institutuko sarrerako eskaileretatik erori
zen”
“Bere gelan klase ematen zegoen eta lurrean zegoen motxilarekin estropezu egin eta
erori zen”
“Gelan ikasleek egin behar zuten lana azaltzen zegoela tarimatik jausi da”
“Ikasgela garbitzen, tarimatik jeistean oinetakoa trabatu zitzaion”
“Ikastolako sarreran, zorua bustita zegoen euriagatik, laban egin zuen eta jausi zen.”
“Konturatu barik lepoko zapia erori zaio, zapaldu eta lurrera erori da”
“Gimnasioan salto bat egitean txarto jausi zen”
“Ikasgelan zegoen eta tatami batekin behaztopatu da”

“Patioan jolastordua zaintzen, irristatu eta erori da”

“Gimnasiako klasean, atzera pausu bat ematean ikasle bat zapaldu nuen, oreka galdu eta jausi
egin nintzen”
“Pasabidean laprast egin eta lurrera jausi da, botaren azpikaldean txintxeta bat zeukan”
“Gelatik mintegira bueltatzen ari zen, eskailerako perfilarekin (koxka) trabatu zitzaion takoia
eta erori zen”
“Gela barruan ordenadore baten kableatuarekin estropezu eta jausi egin zen”
“Irakasle gelan aulki batekin estropezu egin eta erori nintzen lurrera”
“Garbiketa egiten, irakasle gelatik ateratzean eskuan platerra zuela, labaindu eta erori zen”
“Pasabidean garbiketa lanak, mandarina- azal bat zapaldu, labaindu eta jausi.”
“Oharrak banatzen nengoela altxatzen zegoen ikasle baten aulkiarekin behaztopatu eta
aurrerantz erori naiz”
“Ikasleei pardelak aldatzen, irristatu eta erori egin da”
“ikasleen atseden osteko klase ordua zen, elurtea zela eta zorua bustia geratu zen”
“Zarama botatzeko zabor-edukiontzia irekitzean jausi da”
“Sabaian suaren kontrako sentsorea ipintzen zegoen, altuera 1,30 metro (Mantenu eta
kanpoko langilea)
“arbela, ordenagailua eta irakaslearen mahaiaren artean lurrean ziren kableekin
behaztopatu”

Ikastetxean eta ikastetxetik kanpoko erorketek eragindako lesio mota: 131
14-15

15-16

16-17

2017-2018

35

48

60

62

2

4

2

2

11

15

17

21

Hezur-haustea

41

51

60

41

Lokatzeak, zaintiratuak eta distentsioak4

3

7

8

5

92

125

147

131

Azaleko lesioak (kolpeak, ebakidurak...)
Lesio anitzak

Lesio mota ezezaguna edo zehaztu gabe

Erorketetan lesionatutako gorputz-atala:
14-15

15-16

16-17

2017-2018

5

7

6

4

Burua

0

0

1

0

Sudurra

4

4

9

11

Bizkarra

0

3

0

0

Lepoa

0

1

0

0

Begiak

21

22

29

43

6

1

4

6

5

8

9

12

1

0

1

0

5

3

9

15

4

9

3

8

Eskua

0

1

3

2

Hatzamarrak

49

73

88

62

6

12

17

9

17

25

21

23

8

8

13

6

16

28

34

13

2

0

3

1

13

14

10

10

Atal anitz

0

0

4

11

Besterik

Goiko gorputz-adarrak
Sorbalda
Besoa
Ukondoa
Eskumuturra

Beheko gorputz-adarrak
Hanka
Belauna
Oina
Orkatila
Behatzak

ZUHURTZIAZ JOKATU!

Barne: Artikulazio- hezurretako subluxazio eta desplazamendua, hausturak eragiten dituen gehiegizko
esfortzua, muskulo, eta lotailuetako distentsio eta urradurak...
4

i

(5 erredurak dira) : “Metalezko egitura margotzera zihoan, pintura-potoaren tapa ixtean pintura
begian sartu zitzaion”, “Garbikariak erabiltzean”, “Esmeril-ikasgaia azaltzen zegoela betaurreko bereziak
jantzita zituelarik, zenbait txirbilek errebote egin eta betaurrekoen beheko aldetik sartu ziren”,
“Frijitzen beso biak erre ditu olioarekin”, “Baskulantean olio beroa eta típula, olio beroarekin besoa
erre” “Marmita irekitzerakoan sukaldariaren gainean ur beroa erori da”, “Tailerrean erretxina zituen
pote batzuk garbitzen pintzel eta disolbentearekin, zipristin bat salto egin zait begira”, “Labea
irekitzerakoan ateratako lurrunarekin erre da”, “Salda lapiko batetik bestera pasatzerakoan,
txipristinak izterrera erori zitzaizkion”,“Harrikoa egiten zegoela likido korrosiboa begian sartu zaio”.
ii

“Apalategitik zerbait hartzen ari zela, leihoa hormatik askatu eta gainera erori zitzaion”,
“ikaslea hezitzailearen gainean erori zen”, “ikasleei soldadura ikasgaia azaltzen zegoela, zulatzeko
makina erabiltzen zuen bitartean erpurua bihurritu zuen”, “kotxeko atea ixtean hatzamarra harrapatu
du”, “Baloi batekin aurpegian eman diote, nahi gabe”, “Liburu bat hartzera zihoala, mahaiaren ertzaren
kontra kolpea jo zuen”, “Folio baten ertzarekin lesionatu zen”, “Letxuga moztean” ,“irakaslearen
mahairen kontra jo zuen garbitzeko mugitu zuenean”, “tornuaren atzapar platerra askatu, atera eta
joaten zaio, platerra heltzerakoan sorbaldan muskulu-distentsioa nabaritu zuen”, “kofre baten goiko
bisagra apurtzean kofre-atea belaunaren gainean erori zitzaion”, “Biltegitik arineketan zihoan buruan
atearen markoarekin jo zuen”, “ikastetxera oinez zihoan, espaloian zegoen seinale baten kontra jo
zuen konturatu barik”, “ikasgelan zegoen apalategia mugitzean eskumaldeko erpurua harrapatu zion”,
“Oinutsik mahai baten gainean igo zen txartel batzuk eskegitzearren”, “ikasle batek intentziorik gabe,
portafolios batekin begian jo ninduen”, “umea odenagailura hurbildu eta usb kabletik tira, begian jo
ninduen”, “mugitzen zegoela mahai baten ertzaren kontra jo du”, “ Saskibaloi irakaslea, eskuan baloiaz
kolpea”, “Atzeruntz mugitu zen zeozer zakarrontzira botatzeko orduan banku batekin estropozu eta
armairu baten kontra kolpe haundia”, “Sukaldeko termometroa uztean irabiagalu industriala eskuaren
gainean jausi zaio”, “Korroan oinutsik eserita, ikasle baten mahaiarekin jo zuen”, “ikasle batengana
joatean jakaren mahuka ate-eskulekuan trabatu zitzaion eta besoan mina “, “Espaloiko zuhaitzen
inguruan dauden burni-sare batzuekin estropezu egin ”, “Banku bat mugitzen ari zela hanka gainera
erori zitzaion”, “Bi koltxoneta artean oina kateatua geratu zaio psikomotrizitate gelan eta eskuineko
oina bihurritu du”, “Ume bat korrika joan zaio eta ukondoarekin kolpea eman dio sahietsetan”, “Bilera
batera joateko prestatzen , poltsa burutik gurutzatzekoan betaurrekoen kontra jo eta patillatako bat
begian sartu ”, “ lanabesetarako panela prestatzen zegoela aliketa batez alanbre batetik tiratzean joan
zitzaion eta ezpainaren kontra jo”, “Liburuei eusteko burdinazko bat erori zitzaidan mahai gainetik
eskumako behatz lodira”, “Apalategia mugitzean apal bat oinaren gainean erori zitzaion”, “ikasleak
ukondoarekin begian kolpe bat eman dio”, “Ontzi-garbigailuko bandejarekin kolpea hartu zuen”
iii

“Kurba batean, beste aldeko gidariari kotxea joan zitzaion aurrez –aurre emanez”, “A1-etik BilboGasteiz autobiderako STOP batean geldirik zegoela atzetik jo du beste kotxe batek”, “Kamioi batek
karga irauli eta autopilaketak sortu zituen”, “Lan-bilera batera zihoan, AP-1ean kotxeko kontrola
galdu”, “CEIP Divino Maestro HLHI ikastetxera bizikletaz zihoanean zebrabidea gurutzatzean zeda
errespetatu ez zuen kotxe batek kolpea eman zion”, “Izotz plaka bat omen zegoen errepidean eta
kotxea joan zitzaion” , “Etxerako bidean zihoan N-240 tik, Kamioi baten atzekaldiaren kotra jo zuen
modu oso bortitzean”, “obretan zegoen bidegorritik txirringaz etxera zihoan eta derrapatu zuen “,
“Institutora sartzeko zegoela, beste kotxe batek atzetik jo du”, “ Uribe kosta korridoretik gidatzen,
euria zegoen, kotxearen kontrola galdu du”, “Abiadura handiz zetorren Kotxe batek bere erreira pasatu
eta errepidetik atera zuen”, “Gorriz zegoen semaforoan geldirik, beste kotxe batek jo zuen”, “América
latina biribilgunean aurreko kotxeak frenatu eta talka egin zuten”, “Euria zegoen, aquaplaninga Enekuri
jeitsieran”, “Autobusean zegoela, ikasle batengana joateko altzatzerakoan jausi da”, “Euskalduna
biribilgunean kamioi bat bere kotxean zegoen erraira pasatu zen” , “Aurrean zegoen biribilak atzera-

martxan joanez eta jo zuen”, “Trabakua portuan izotz plaka batekin kotxea joan zen”, “kotxez zetorren
CEIP Amorebieta-Larrea LHI ikastetxera, atzeko kotxeak berearen kontra talka egin du”, “bizikletaz
eskolara zihoanean Loiola auzuneko bidegorrian txakur bat gurutzatu du,” “Kamioi baten gurpil soltea
galtzadatik biratzen”, “Autoan nihoan, kopiloto moduan, nire bi lankiderekin batera, N1ean, auto
pilaketak zeuden, aurreko autoak bat batean frenatu eta gu jo” , “CPI JUAN ZARAGUETA IPI eskolara
zetorren bizikletaz eta erori zen”, “N 1 errepidean , Vitoria-Gasteiz norabidean errepidean zegoen
kamioi baten gurpilarekin istripua izan zuen”, “Biribilgune batera heltzean abiadura moteldu eta atzeko
talka”, “Biribilgunean kanpoko erraitik gindozen, erdikotik zebilen kotxeak alde batean kolpea eman
zidan”, “lanetik bizikletaz etxera zihoan, emakume batek gurutzatu eta putzu batera jausi zen”,
“Eskiatzera joan ikasle talde batekin, autobusetik jeistean irristatu da”, “Txingorrarekin irristatu eta
kotxearen atzeko aldea beste kotxe baten kontra joan zitzaion”, “Stop batean geldituta zegoela atzeko
autoak jo du”, “Talka anitza Itziar zonaldeko autobidean eta atzeko kotxeak bultzatu zidan”, “Eibartik
Ermurako bariantean zihoala, kontrako erraitik zetorren kotxeak kontrola galdu, irakaslearen karrileran
sartu eta jo”, “Semaforo berde ipintzen zen itxoiten , Kotxea geldirik”, “Eibarko Berritzegunera nihoan
beste lankide batekin, euria barra barra, bat batean autoak ez du erantzuten, irristatu egin zen”,
“Kotxea gidatu CEIP Alkartasuna HLHI lanera joateko, elurragatik kotxeak irrist egin du”, “Kotxe batek
atzeko talka autoiladan ginen bitartean”, “Kamioi baten gurpila solte errepidean”, “Caterin- enpresako
kamioiak langilea harrapatu egin du. Kamioia atzerako martxan zetorren “ ( Kanpoko langileak biak
baina ikastetxean)
iv

“Bere gaiari buruzko klase praktikoan, enborrari lotutako korda tiratzean belaunean
zaintiratua izan zuen”, “autora sartzean laprast egin du”, “ institutora zetorren eta txarto zapaldu
zuen”, “ikasleekin batera ortuan aitzurra eta palaz lanak burutu”, “areto nagusian sabaian dagoen
proiektorea ahokatu nahi zuten, lankidea igotzen hasi zen eskailera erabat irekita ez zegoela
konturatzean indarrez heldu eta besoan lesionatu”, “jantokian dagoen armairutik begiraleen
jakinarazpenak biltzen zegoela, bustita zegoenez zorua laprast egin zuen”, “ikasketa bidaiako ikasleekin
batera paintballean aritzen zegoen , horma baten kontra bizkarrean kolpea hartu zuen”, “ikastetxera
zihoan metrorako bidean estropezua izan zuen”, “ontzigarbigailuan ziren platerrak jasotzeko sukaldean
sartu, laprast egin du”, “General Castaños kaleko zebrabidean , gaizki zapaltzen du eta belauneko
bihurdura”, “Ikasleekin batera Oizko Parke eolikoa bisitatzen ari ginen, mendiko bidean txarto jarri nuen
oina lurrean, oztopo bat pasatzean eta muskulo bikian mina”, “ lurrera erori zen ume bat altxatzearren”,
“Koltxoneta bat mugitzera joan eta tiroia sentitu bizkarrean”, “eskaileretatik jeisten labaindu eta
eskudelatik heltzean lesionatu zen”, “leihoa irekitzean, leihoa eta markoa barne hormatik atera eta
gainean erori zitzaion”, “Dantza klasiko klase teknikoa ematen jauzi bat egitean zartakoa nabaritzen
du”, “Jolastorduan ikasleen zaintza egiten, orkatila bihurritu”, “koltxonetak jasotzeko tolestu eta
bizkarreko mina sentitu zuen”, “oinez zihoan eta espaloian igotzean orkatila bihurritu “, “Ercilla kalean
zebra pasabidea gurutzatzen putzu batean zapaldu, irristatu eta bizkarrean mina hartu”, “txango batetik
bueltatzen autobusez, zorabiatzen zegoen ikasle bati poltsa bat eramaten zion, labaindu eta saihetsetan
kolpea hartu zuen”, “Heziketa fisiko irakaslea da, koltxonetak mugitzen zituen bitartean bizkarrean
mina izan zuen”, “metroko eskailerak bajatzean orkatila bihurritu ”, “automozio tailerrean kable bat
mozten eskumuturrean mina sentitu zuen”, “jantokiko mahaiak jeistean bizkarrean tiroia eman dio”,
“biltegia txukuntzen zegoenean kutxa bat altxatzean”, “sukaldean erretilua hartzeko biratzean,
bizkarrean mina hartu zuen”, “jangelako bankuak bajatzean bizkarrean zaintiratua izan du”, “zarama
ateratzean zaintiratua”, “izozkailutik gauzak ateratzean saihetsetan kolpea hartu”, “Amassorrain
ikastetxera sartzen, lurra bustia, hosto bat zapaldu eta irristatu egin da”, “tailerrean armairua tokiz
aldatzean besoan zaintiratua sentitu zuen”, “Irakaslea bi urtetako tutorea da eta ume bat hartzerakoan,
ezkerreko eskumuturrean mina hartu ”, “zuhaitz baten sustraiarekin behaztopatu zen”.

v

“Klariona jausi zitzaion eta hartzerakoan bizkarrrean mina handia izan zuen”, “Eskailerak jeistean
orkatilan zaintiratua”, “moparekin bira egin zuen”, “Berritzegunean heziketa fisiko ikastaro batean
eskuko hatzamarretan mina ”, “eskaileretatik jeisten oinean bihurdura”, “pausu txarra eman eta oina

bihurritu”, “ariketa azaltzen izterrean distentsioa izan zuen”, “irakasleen gelatik ateratzean txarto
zapaldu ”, “Besoa luzatu zuen ume baten lana hartzeko sahietsaldean jo zuen mahai baten ertzaren
kontra”, “ikasgelako pertsiana jeistean”, “Abandoko metro geltokiko eskailerak jaistean, pausu txar bat
eman eta "klak" bat entzun ezkerreko belaunean” , “eskaileretatik jeistean oina bihurritu”, “ikaslea
besarkatzera joan zen eta besoak luzatzean eskumuturra barrurantz bihurritu zuen”, “kotxetik jeistean
oinazpiko klaska entzun zuen”, “4 urteko gelan laguntzen, lurretik altzatzeko eskua jarri zuen eta txarto
jartzearen ondorioz mina sentitu zuen”, “eskola Kontseiluko bilera amaitu ondoren etxera joateko
eskailerak jeistean orkatila bihurritu”, “Lan batzuk inprimagailutik jasotzera igo zen bere gelara zihoala
eskaileretan orkatila okertu zuen”, “bere ikasle batentzat materiala prestatzen tolestuta zegoen eta
altxatzean bizkarrean mina”, “lurretik aulki bat jasotzera zihoala altxatu barik gelditu zen”, “ 2 urteko
gelan ume tartean zegoela, oina okertu zuen”, “Soinketako saioan, txiribuelta egiterakoan lepoa
bihurritu zitzaion”, “Ikasle bati baloia bueltatzerakoan ezkerreko iskiotibialetan zartada eta mina
somatu zuen”, “aulki txiki batean eserita, altxatzerakoan bizkarraren behekaldean min handia sentitu
zuen”, “Ikasle bati paper bat emateko belauniko jarri eta ziatika eman dio”, “Kutxa-izozkailuarekin
lanean eta presostatoa erregulatzeko taburete batera igo zen belaunean bihurdura” , “ ikastaroetan
emateko karpetak prestatzen”, “bi eskuz bankada ahokatzen zegoela, bizkarreko zartakoa eman zion”,
“Ikasleekin zegoela koltxonetan zapaltzean orkatila bihurritu du”.
vi
“Behar bereziak dituen ikaslea atenditzen, honek sabelaldean kolpe bortitza eman zion”, “ikasleak
irakasleari aulkia jaurtikiko ziola esanez, besoan kosk egin eta ostikadak eman dizkio”, ”Behar

bereziak dituen ikasleak bultzatu eta atearen markoaren Kontra kolpea jo du”, “igerilekuetatik
ikaslearekin bueltatzen , taxisetik ateratzean besoan kosk egin dio”, “krisian eta lurrera mehatxuka bota
zen ikaslea irakasleak baretzen zuen bitartean ostikada eman zion”, “ikasle baten amak bortizki
errespetua faltatzen oihukatu dio”, “irakaslea agresio baten ondorioz irakaslea ikastetxearen sarreran
negarrez, eskuak dardarka...” “ Esan duena ez betetzeagatik ikasle bati atentzioa deitu zion, honek
mehatxuka, irainduz ostikadak eman eta kosk egin dio besoan” , “ikasleak hanketan kolpeak eman
zizkion”, “ Patioa zaintzen zegoen ikasleen arteko borroka banatzean” , “adin txikiko bi ikasleren arteko
indarkeriazko eztabaidan sartzean kolpeak eta ostikadak eman dizkio”, “gela egonkorrean behar
bereziak dituen ikasle batek irakaslea eserita zegoela besarkatu eta kosk egin zion buruan”, “ klasetik
ateratzean ikasle baten amak irakasleari eraso zion”, “beste ikasle bati ahoz txarto tratatzearren
zuzentzen duenez eskuz bularrean eta geroago euritako batez jotzen du”, “Ikasle bati euspena egiten
kolpea jaso zuen”, “gela egonkorreko ume batek besaurrean kosk egin dio”, “autismoa duen ikasle
batek besoa bihurritu dio”,” ikasle batek mahaia jaurtiki zion, iraindu eta lautan jo ”, “ikasleak

zaintzen errekreo orduan, ikasle bat baretzen zegoela honek eraso zuen”, “ikasgelatik kanpo
ateratzeko esan zionean ikasleak aulkia bota eta eman zion”, “Ikasle batzuk nire klasea
boikoteatzeko ohitura dute, 30 ikasle inguruan jende guztiaren aurrean lotsagabekerietan hasi
ni pasatzerakoan. Ez da lehenengo aldia, eta egoera horrek desorekatu egiten nau eta
antsietatea sortu”

