an eilvet klas:ul lusk nevez
an eurvezhioù-kelenn, al labour hiniennel
Bloavezh kentañ an adreizh eo. Evel en holl liseoù e vez klasadoù etre 30 ha 35 lisead. Klasket
e vez chom hep kargañ ar sizhunvezh betek re ha daouhanteriñ ar c’hlasadoù pa vez tu.
Pevar c'hlasad 31 lisead a zo e 2018-2019. Pevar c’hlasad 33 a oa e 2017-2018.

2019-2020

gant ar c’hlasad a-bezh

gant an hanter-glasad
pe rummad

BREZHONEG
GALLEG

2 eurvezh

1 eurvezh

3 eurvezh

1 eurvezh

YEZH 1 (SAOZNEG)
YEZH 2 (KASTILHANEG PE ALAMANEG)

2 eurvezh

ISTOR-GEOGRAFIEZH
SES

2 eurvezh

EMC
SPORT

1 eurvezh
2 eurvezh
1 eurvezh

1,5 eurvezh
0,5 eurvezh
2 eurvezh

SKIANTOÙ NIVEREL HA TEKNOLOGIEZH
SVD
MATEMATIK
FIZIK-KIMIEZH
HEULIAÑ-HENTAÑ-DONAAT-SKOAZELL
PRANTAD BUHEZ-KLAS

1,5 eurvezh
1,5 eurvezh (arnodiñ)
3 eurvezh

1 eurvezh

1,5 eurvezh

1,5 eurvezh (arnodiñ)
1 eurvezh

etre 0,5 hag 1 eurvezh

Danvezioù-dizoleiñ all a zo da zibab. N’eus hini ebet ret evit mont d’ur c'hentañ klas resis.
ARABEG
KLEWELED, C’HOARIVA PE ARZOÙ (A ZEU OUZHPENN EN HH)

1.5eurvezh
1 eurvezh

E-tro 2 eurvezh labour hiniennel a vez bemdez, diouzh ar mareadoù ha diouzh al liseidi
evel-just.

aesaat an tremen
Ur c’hlas endermeniñ eo an eilved, da sikour al liseidi da sevel o raktres stummañ. Setu ar
pezh a zo aozet el lise evit aesaat an deskiñ :



Daouhanteriñ ar c’hlasadoù ar muiañ ma vez tu.
Kempouezañ ar bloavezh : tennañ gounid eus miz Kerzu ha kaout ur gwir drede trimiziad
 Kempouezañ ar sizhunvezh : labourat d’ar Merc’her goude merenn a-benn echuiñ
abretoc’h d’al Lun, hag d’ar Gwener.
 Stardaat an darempredoù kement gant al liseidi ha gant o familh(où).
 Labourat war merañ an amzer : klask reiñ en a-raok un daolenn eus an deverioù, d’al liseidi ha d’ar familhoù.

e
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Emgavioù hiniennel
id
« Faotañ a ra deomp pouezañ war ar goun
a vefe da gaout en un eskemm tric’horn
ket
kerent-lisead- skipailh pedagogel, ha n’eo
en unan kerent-skipailh nemetken »

N

an implij-amzer
Amañ da heul e kavoc’h skouer implij-amzer
ul liseadez en eilved ar bloaz-mañ.
D’AL LUN

D’AR MEURZH

8e

brezhoneg

9e

D’AR MERC’HER

D’AR YAOU

skiantoù ekonomikel
ha sokial

skiantoù ekonomikel
ha sokial
buhez ar c’hlas

10 e 10
11 e 10

kastilhaneg

sport
saozneg

12 e 05
1 e 10
2 e 10
3 e 10
4 e 20
5 e 20
6 e 15

galleg

ehan - pred

ehan - pred

skiantoù niverel
ha teknologel
saozneg

ehan - pred

istor geografiezh

saozneg

matematikoù

matematikoù
arzoù
pe
c’hoariva

D’AR GWENER

galleg

skiantoù ar vuhez
hag an douar

matematikoù

istor geografiezh

ehan - pred

fizik-kimiezh

ehan - pred

brezhoneg

kastilhaneg

istor geografiezh

galleg

fizik-kimiezh

heuliañ-heñchañ

deiziataer ar prouadoù : merañ an amzer

e
sikour al lisead
« Ur benveg eo a-benn
tu aze ur pal eus
da verañ e amzer. Se
d. Ur perzh a
ar re bennañ en Eilve
nt ar gerent ivez.
c’hell bout kemeret ga
er evit ar poent :
Diglok eo an deiziata
a c’hellfe bout
un nebeud prouadoù
ouzhpennet. »
gerent
ar

r kaset d’
Tennet eus ul lizhe
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