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iritar guztiek, hiriak eskaintzen dituen prestakuntzako, 

olgetarako eta norbere garapenerako bitarteko eta aukerez, 

askatasun eta berdintasun osoz, gozatzeko eskubidea izango 

dute. Gizaki guztiek hezkuntzarako duten oinarrizko 

eskubidearen hedaduratzat proposatzen da hiri hezitzaile 

izateko eskubidea.  Hiri hezitzaileak behin eta berriz 

eguneratzen du hezkuntza bideratzeko herritarrekiko duen konpromisoa, 

eta gainera, horien bizitza osoan eskaini eta era askotako gaien ingurukoa 

izango da.  Horretarako, talde guztiak eta, horien berariazko premien 

arabera, hartu beharko ditu aintzakotzat.  

 

Hiri Hezitzaileen Karta 
Bartzelona, 1990 
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SARRERA:  

Hiri Hezitzaileen Karta idazten lagundu zuen Udaletako bat izan zen Vitoria-Gasteizko 

Udala.  Tresna politiko, pedagogiko eta hiriak mugiarazteko tresna bat da, zeinak 

hezkuntza hiriko proiektu politikoaren zeharlerroko ardatz jotzea proposatzen duen, eta 

Udal gobernuari lurraldean eragiten duten hezkuntza-eragile guztiekin batera lankidetzan 

aritzea iradokitzen dion.  Hiri Hezitzaileen Kartak beste oinarri politiko eta sozial bat 

dakar; horren arabera, esku-hartzeko esparruak zabaldu ditu ohiko hezkuntza-

sistemenen aldean, eta eragile kopuru handia gaineratu du hiritartasun osoaren eta 

gizarte-kohesioaren zerbitzura egongo den hezkuntza garatzearren.   

 

Nazioz gaindiko zenbait tresna juridikotan oinarritutako Hiri  Hezitzaileen Kartarekin 

ados1, pertsona guztien oinarrizko eskubide bat da hezkuntza, eta ez da eskolaratzera 

mugatzen, ezta bizitzako etapa batera ere, bizitza osoan gauzatzen den hezkuntza 

formal, ez-formal eta informala gain hartzen baitu.  Gizarte aldakorrean, anitzean eta 

desberdintasunezko zenbait egiturazko egoera dituen gizartean gauzatzen da. Hori dela 

eta, hezkuntzarekiko esku-hartzeak aniztasunean heztea proposatu behar du, 

desberdintasun-era guztiei aurre egingo die eta gizarte-kohesioaren eta pertsonen arteko 

berdintasunaren zerbitzura egongo den tresna gisa egituratuko da.   

 

Hezkuntza-politikek badakite, bestalde, desberdintasun-egoerak larriagotu daitezkeela 

diskriminazio anitzeko egoerak sortzen duten edo sor dezaketen zenbait aldagai ematen 

badira (errenta, sexua, jatorrizko herria, aniztasun funtzionala, erlijioa, sexu-aniztasuna 

eta genero-identitatea etab.). Aipatutako aldagaiek ez dute eragiten batuko 

bagenituzkeen bezala, baizik eta horien guztien artean lotzen dira eta aintzat hartu 

beharreko banakako esperientziak sortzen dituzte.  

 

Hiriko bizitza osoan eragiten duen eta herritar guztiak gain hartzen dituen hezkuntzaren 

kontzepzio zabal batetik abiatuta, beraz, aipatu beharra dago hezkuntzak lan partekatua 

izan behar duela halabeharrez.  Lan horrek ezin du alde batera utzi familien eta eskolen 

ezinbesteko funtzioa baina, aldi berean, onartu behar du hainbat eragilek esku hartzen 

dutela, udaletan zein udaletik kanpo, eta horiek guztiek aintzakotzat hartu eta onartu 

behar dugun sistema berri bat osatzen dutela eta lankidetzarako zenbait espazio eta 

prozesu sortzen dituztela.  

 

                                                           
1 Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean (1948); Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko 

Itunean (1966); Denontzako Hezkuntzari buruzko Munduko Aldarrikapenean (1990);  Haurtzaroaren aldeko 

Mundu mailako Gailurrean gain hartutako Konbentzioan (1990), eta Kultura-aniztasunari buruzko Aldarrikapen 

Unibertsalean (2001) oinarritzen da Hiri Hezitzaileen Karta.  
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Vitoria-Gasteizko Udalak, Hiri Hezitzailea garatzeko konpromisoa gain hartu duenez, 

udalean hezkuntzako zeharlerroko politika sustatzen duen hezkuntza Zerbitzu 

espezializatu bat du, eta lehenengo haurtzaroari zuzendutako zerbitzuak eta 

hezkuntzarako berezko baliabideak kudeatzen ditu.   

 

Bere erronkak Udalaren Hezkuntza Sailaren “2012ko Plan Estrategikoan” bildu zituen 

jada.  Une honetan, aipatutako Plana berrikusi behar dela ikusi da, eta horren ondorioz 

"Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa, 2016/2018" eta 2016/2018rako I. 

programazioaldia, orain aurkezten duguna, egin dira.  

 

2016/2022rako Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa sortzen da Zerbitzuak tresna 

bat behar duelako non definituko dituen Hezkuntza Zerbitzuaren jarduera finkatuko 

dituzten jarduera-lerro eta helburu orokor nagusiak, epe ertain eta luzerakoak, 2016tik 

2022ra bitartean; gainera, Vitoria-Gasteizko Udalaren hezkuntza-politika sustatu behar 

duelako Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eraikitzen jarraitzeko; horretarako, esku-

hartzea hiriko errealitatera eta gizarte- eta hezkuntza-beharretara egokituko ditu.  

 

Plan Estrategikoa bi urteko programazioen bidez zehaztea aurreikusi da. Bi urteko 

programazioetan, aldi bakoitzerako berezko helburu eta proiektuak zehaztuko dira, eta 

jarduera-lerroekin eta helburu nagusiekin bat etorriko dira.  Hori dela eta, agiriak 

Hezkuntza Zerbitzuaren 2016/17 eta 2017/18 ikasturteetarako programazioa finkatu du.  

 

Plan Estrategikoak, eta 2016tik 2018ra bitarteko programazioak, adierazten du zer 

protagonismo duen Hezkuntza Zerbitzuak Vitoria-Gasteizko hezkuntza-garapenean, eta 

orientatu eta eragin nahi du ondoko hezkuntza-eremua sortzeko orduan: gure udalerriko 

hezkuntzaren erronka handiak zein diren taldeka proposatzeko gai izango den eta behar 

horiei erantzungo dien jarduera garatzeko nahita esku hartuko duen eremua.   

 

Plan Estrategikoa erantzun integral bat da, eta hezkuntza arloko berezko eta 

zeharlerroko politika baten bidez, aukera ematen du Hezkuntza Zerbitzuak gauzatuko 

duen udalerrirako hezkuntza esku-hartze prozesu bat garatzeko.  Horren garapenerako, 

ezinbesteko garrantzia du, azalduta dagoen bezala, lurraldean lan egiten duten 

erakundeekiko, entitateekiko eta eragileekiko kooperazioak eta, modu 

esanguratsuagoan, Eskolarekikoak, hiriko hezkuntza-sarearen eraikuntzan funtzio 

nagusia baitu.   

 

Orain aurkezten dugun proposamena Hezkuntza Zerbitzuko langileek egin dute 2016ko 

otsailetik maiatzera bitartean. Administrazio-langileek, Udal Haur Eskoletako zuzendariek 



 

Página 6 de 67 

 

eta hezitzaileek, teknikariek eta Hezkuntza Zerbitzuburuak hartu dute parte 

proposamena egiteko orduan.   
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AGIRIAREN EGITURA:  

Agiriak modu erraz eta ordenatuan aurkezten ditu Hezkuntza Zerbitzuaren 2016/2022 

Plan Estrategikoaren funtsezko elementuak.   

 

Ondoko egituraren arabera antolatu da:  

 

I.- Hezkuntza Zerbitzuaren egitekoa, ikuspuntua eta baloreak.  

Hezkuntza Zerbitzuaren izateko eta lan egiteko arrazoia definitzen da, baita 

funtzionatzeko eta jarduteko orduan euskarritzat dituen printzipio etikoak ere.   

 

II.- Jardueraren printzipio nagusiak.   

Hezkuntza Zerbitzuaren esku-hartzearen oinarri diren printzipio teorikoak zehazten dira 

atal honetan.   

 

III.- Lan-estrategia.  

Estrategia dual, paralelo eta osagarria proposatzen da, hezkuntza arloko berariazko 

politika batean eta zeharlerroko politika batean zehaztuko dena.  

 

IV.- Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa, 2016/2022. 

Atal honetan, Plan Estrategikoa aurkezten da 2016tik 2022ra bitarteko eperako 

Hezkuntza Zerbitzuak izango duen planifikatzeko erreminta gisa, eta ondoko azpiatalak 

ditu:  

 

− Jarduera-lerroak eta helburu orokorrak, 2016/2022. 

Zein arlotan esku hartu nahi den azaltzen da atal honetan; horietako bakoitzaren 

epe ertaineko eta epe luzeko helburuak zehazten dira.   

 

− I. programazioaldia, 2016/2018. 

Jarduera-lerroen eta helburu orokorren esparruan, finkatu egiten dira epe 

motzerako helburuak eta ondoko bi programazioetan abian jarriko diren proiektuak.   

 

V.- Memoria ekonomikoa, 2016/2018. 

Memoria ekonomikoa zehazten da 2016/17 eta 2017/18 ikasturteetarako.    
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HEZKUNTZA ZERBITZUAREN EGITEKOA, IKUSPEGIA ETA BALOREAK 

 

 

EGITEKOA: 

 

Hezkuntza arloan Udal Administrazioari esleitutako zenbait gaitasun gauzatzea, 

hezkuntza arautua osatzeko hainbat hezkuntza-jarduera inplementatzeko orduan 

Hezkuntza Administrazioari laguntzea eta udalerrian, inplikatutako hezkuntza- eta 

gizarte-eragileen laguntzarekin, hezkuntza-jarduera bat sustatzea, berariazkoa eta 

zeharlerrokoa, pixkanaka Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa osatzen lagunduko duena.  

 

 

IKUSPEGIA: 

 

Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eraikitzeko beharra azpimarratzea; horretarako, 

udalerrian hezkuntzak dituen beharrei eta erronkei erantzutera bideratuko den taldeko 

jarduera sustatuko da.   

 

 

BALOREAK: 

 

Hezkuntza Zerbitzuaren lan-kulturaren baloreak ondokoak dira:   

 

- Koherentzia. 

- Kalitatea. 

- Iraunkortasuna. 

- Gardentasuna. 

- Komunikazioa. 

- Parte-hartzea. 

- Lankidetza. 

- Kontuak ematea.  
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JARDUTEKO OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 

 
 
1.- Hezkuntza, gizarte-ardura partekatua.  

 

Azken hamarkadotan hezkuntza-sistemari esleitutako gizarte-funtzio anitzak direla-eta, 

hezkuntza eskolaratzearekin identifikatzen dugu.  Identifikazio horren ondorioz, beste 

eragile batzuen hezkuntza-gaitasuna murriztu da, esaterako, familiarena edo 

komunitatearena.  

 

Egungo hezkuntza-ereduak erakutsi du mugak dituela egungo gizartean sortzen diren 

behar eta erronka guztiei aurre egiteko; gizarte-ereduaren eraldaketa azkarrak eta 

globalizazioa dira aipatutako gizartearen ezaugarri nagusiak.  Modu horretan, hezkuntza 

formala garatzeaz gain, beharrezkoa da hezkuntzan esku hartzen duten eragile guztien 

trebakuntza eta jabekuntza ere sustatzea, espazioak optimizatzea, denbora erabiltzea, 

hezkuntza ez-formala eta informala sakontzea eta garatzea, etab.  Egoera horretan, hori 

guztia gure udalerrian, Vitoria-Gasteizen, gauzatu behar dugu; horretarako, hezkuntza-

sare bat osatu behar dugu non familiek, eskolek, kultura- eta aisialdi-entitateek, 

enpresek, komunikabideek, erakundeek... eta, modu nabarmenean, Udalak hartu behar 

duten parte.   

 

2.- Hezkuntza gizarte-kohesioaren zerbitzura.  

 

Gizarte-kohesioa giza talde guztietan behar bat dela esan dezakegu, eta denon 

proiektuko kide izatearen eta horretan sartzeko aukeraren sentimenduaren bidez 

gauzatzen da; hezkuntza horri lagundu ahal dion tresna bat da.  Baina gizarte-sistemak 

ezin du berez dauden gizarte-haustura guztiak ebatzi.  Hori dela eta, hezkuntza-politika 

gizarte-kohesioaren sustapenean esku hartzen duen faktoretzat hartu behar dugu, eta 

ezingo ditu desabantaila-egoerak sortu edo sakondu.  

 

Egungo bizitza-ereduan ematen diren aldaketen ondorioz, gizarte-kohesioa handituko 

duen hezkuntza esku-hartzea behar dugu.  Hots, izaera inklusiboarekin 

desberdintasunetan eragina izango duen eta udalerriko pertsonen eta auzoen arteko 

aukera-berdintasun handiagoa izateari lagunduko dion esku hartzea.  Horrela baino ez 

dugu lortuko pertsona guztiek hiritartasunerako eskubidea izatea eta egikari dezatela.   

 

Dena dela, eta arriskuan edo gizarte-diskriminazio egoeran bizi diren pertsona eta 

talderen errealitatetik abiatu behar garenez, pertsona eta talde horiei zuzendutako 
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baieztapen positiboko neurriak jarri behar dira abian, abiapuntuko egoerak, bizi dituzten 

desberdintasun- edo diskriminazio-egoerak, murriztu edo ezabatzeko.    

 

Hala eta guztiz ere, jakin behar dugu desberdintasun- eta diskriminazio-egoerak 

larriagotu ahal direla diskriminazio anitz sor dezaketen zenbait aldagai aldi berean 

gertatzen badira.  Diskriminazio anitzaren errealitatearen arabera, zenbait aldagai 

daude, baina horiek ez dira zenbait diskriminazio- edo desberdintasun-egoeraren 

batuketa; aldiz, elkarrekin lotu, eta banakako esperientziak sortzen dituzte.  Hori dela 

eta, intersekzionalitatean sakondu behar dugu lan-printzipio gisa.  

 

3.- Hezkuntza eta aniztasunaren kudeaketa.   

 

Gizartea gero eta anitzagoa da, eta aniztasuna aberastasunaren eta komunitate guztien 

bizikidetza-baloreen adierazlea da.  Hala ere, aniztasuna integratzeko eta kudeatzeko 

gero eta gaitasun handiagoa izango duen gizartea sortzeko beharrean sakondu behar 

dugu.  Hori kudeatzeko, zenbait esku hartze unibertsalistaz gain, hainbat berariazko 

neurri inplementatu behar dira hala eskatzen duten berezko taldeentzat, orokorragoak 

diren programetan sartzeko eta horiek baliatzeko orduan duten berdintasun-kokapenean 

aurrera egiten edo kokapena hobetzen laguntzeko.   

 

4.- Hezkuntza bizitzan zehar.   

 

Pertsona orok izan behar dute hezkuntza jasotzeko eskubidea euren bizitzan zehar, ez 

soilik hezkuntza formala, baita hezkuntza ez-formala edo informala ere; helburua, 

norberaren garapenerako eta garapen sozial eta pertsonalerako behar diren gaitasunak, 

ezagutzak, abileziak, ahalmenak eta konpetentziak eskuratu, eguneratu, osatu edo 

handitzea izango da.   

 

5.- Hezkuntzaren jardueran zeharlerroko ikuspegiak sartzea.    

 

Administrazioek egiturazko arazoei aurre egiten dieten zenbait politika sustatzen dituzte; 

arazo horiek ebazteko, politika publikoek zeharlerrotasunez egin behar dute lan.  Hori 

dela eta, hezkuntza-ekintzak bat egin behar du lan-helburu eta –irizpideekin, konpondu 

nahi diren desberdintasunak eta diskriminazioa gutxitzen edo ezabatzen lagunduz.    

 

 Zeharlerroko izaera argia duten politikak dira, esaterako, gizarteratzeko politikak, 

genero-berdintasunekoak, aniztasun funtzionalekoak, kulturaz gaindikoak eta 

ingurumenekoak, besteak beste.   
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Hortaz, hezkuntza-ekintza aipatutako politikekin bat etorriz gauzatu behar da; 

horretarako, errenta, sexua, aniztasun funtzionala eta jatorrizko herri edo kultura dela-

eta sortzen diren desberdintasunak gutxitzen lagunduko dituzten zenbait neurri eta 

helburu hartuko ditu gain. Dena dela, beharrezkoa bada, desberdintasuna eta 

diskriminazioa sortzen duten beste aldagai batzuk ere hartuko dira aintzakotzat, 

adibidez, sexu-aniztasuna eta genero-identitatea, besteak beste.   

 

Bestalde, ingurumeneko eta iraunkortasuneko politikekin bat etorriz, hezkuntza-ekintzak 

bere lan-printzipioak ere integratu behar ditu jardueren diseinuan eta garapenean.  

 

6.- Hiri Hezitzailea, osaketa bat.  

 

Hiri Hezitzailea izatea, hezkuntza-jarduerak eskaintzen dituzten zenbait zerbitzu edo sail 

izatea baino gehiago da.  Paradigma berri bat da, non hezkuntza eskolatik haratago doa, 

bai denborari bai garatzeko erabiltzen duen eremuari dagokionez.  Hezkuntza bizitza 

osoko etengabeko prozesu bat da, eta gizarteratze-eragile anitzek hartzen dute parte.  

 

Paradigma berri horretan, hezkuntza-jardueraren gizarteratze-esparrua ingurunea eta 

komunitatea —esanahirik zabalenarekin— izango dira.   Hezkuntza-tipologia guztiak 

sartzen dira ingurune horretan, eta edukien eta aplikazioen konplexutasuna handia da.  

Prozesu bat dakar berekin, non parte-hartzeak ezinbesteko funtzioa duen, eta aukera-

berdintasunean, norberaren eta taldearen promozioan oinarritutako eta zenbait balore 

(esaterako, errespetua, justizia, berdintasuna, elkartasuna eta hiritartasun osoa) 

oinarritzat dituen dimentsio orokorra aurkezten du.     

 

Hiri Hezitzailea osatzea, laburbilduz, hiritarren giro hezitzailea sortzea da.  Hori dela eta, 

printzipio hori garatzeko, jakin behar dugu Vitoria-Gasteizek berebiziko funtzioa duela 

pertsonen heziketari dagokionez, eta gain hartu behar dugu hirian garatzen den 

hezkuntza-ekintzarengan nahita eta sistematikoki eragin izateko konpromisoa.  Esku-

hartze horrek Planaren denbora-esparrua gainditzen du, eta gure udalerriaren agenda 

politikoan agerpen egonkorra izan beharko du hezkuntzak.   

 

7.- Hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea.  

 

Komunitate baten, komunitate guztien funtsezko oinarrietako bat hezkuntzaren eta esku-

hartzearen arteko lotura da.  Hori dela eta, Vitoria-Gasteiz harreman-sistema bat da, eta 

elkarrizketaren eta parte-hartzearen testuinguruan baino ezin da sortu, arlo politiko, 

tekniko, sozial eta hiritar-arloaren arteko elkarrekiko erlazioaren bidez.   
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Osaketa horretan, hezkuntza-komunitateko sektoreen eta, oro har, herritarren parte-

hartzea hezkuntza-demokraziako tresna indartsu bihurtzen da, eta giza eskubideen 

errespetua, erantzunkidetasuna eta gizarte-kohesioa indartzeko joera du.  Hezkuntza-

komunitatearen parte-hartzea eta, oro har, komunitatearen parte-hartzea, beraz, 

hezkuntzaren kalitatearen eta hobekuntzaren berme da, baita gizarte-demokrazia 

egikaritzearen berme ere.  

 

8.- Hezkuntza arloan udalaren eskumenak eta jarduera modu efiziente eta 

efikazean egikaritzea.   

 

Udalerria da estatuaren lurralde-egituraketaren hirugarren zutabea, eta Udala da 

herritarren beharretatik, interesetatik eta aukeratatik hurbilago dagoen erakundea.  Ia 

berrogei urtez udal demokratikoen esperientzia bizi ondoren, ia denok uste dugu 

finkatutako udal-eskumenen eredua ez dela nahikoa herritarren beharrak eta interesak 

ase behar dituen udalaren jarduera osoki garatzeko. Horrela bada, eta Udal bakoitzaren 

gaitasunaren arabera, udalek gai publikoen atal garrantzitsu bat kudeatzen dute, euren 

ardurapean eta biztanleen onurarako.  

 

Hortaz, hezkuntza arloan, Udalek, dagozkien udal eskumenak  modu efikazean eta 

efizientean egikaritzeaz gain, Hezkuntza Administrazioarekin batera gauzatzen dituzten 

hezkuntza arautuarekiko jarduera osagarriak ere egikaritu behar dituzte; horrez gain, 

nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileen laguntzarekin, Hiri Hezitzailea pixkanaka 

osatzen lagunduko duen hezkuntza-jarduera gauzatu beharko dute udalerrian.  

 

9.- Hizkuntza-normalizazioa.  

 

Vitoria-Gasteizko ondare ukiezinaren elementu nagusienetako bat, udalerrian ditugun 

hizkuntzak dira.  Euskararen erabilera soziala sustatu behar da Hezkuntza Zerbitzuak 

proposatzen dituen hezkuntza-jardueretan; ikasgeletatik haratago hizkuntza horretan 

bizitzeko aukera eman behar zaie herritarrei, eta Vitoria-Gasteizen euskarak duen egoera 

gutxituari egin behar zaio arreta.  

 

Horrez gain, beste eskola-hizkuntza batzuetan —esaterako ingelesa—, hezkuntza-

jardueren eskaintza nola dibertsifikatu aztertu beharra dago, eta zenbait proposamen 

egin behar dira Vitoria-Gasteizen hitz egiten diren hizkuntzen lanketari buruz, bai eskola 

eremuan bai eskolaz kanpokoan.   
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10.- Udalaren barneko koordinazioa, erakundeen artekoa eta hezkuntza- eta 

gizarte-eragileekiko lankidetza.  

 

Hezkuntzan udal-esparrua aldarrikatzen da uste baita hurbiltasunetik lan egin daitekeela 

pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko.  Orientazio horrek ematen dio hezkuntzari aldaketak 

sustatzeko, ekimenak sortzeko eta egoera eta eskakizun sozial berriei egokitzen jakiteko 

gaitasuna.   Aipatutako orientazioak  horiek direla eta, alde batetik, zerbitzu publikoak 

gure udalerriaren berezko eskakizunen arabera diseinatu eta egokitu behar ditugu eta, 

beste alde batetik, hezkuntzaren eta udalerriaren arteko mugak hurbiltzeko konpromisoa 

ezarri behar da.  

 

Esparru horretan, koordinazioa, udalaren barnekoa zein erakundeen artekoa, ez da 

administrazio publikoek euren lana garatzeko duten aukerako lan-tresna eta –printzipio 

bat, herritarrei ematen dizkieten zerbitzuen planifikazio koherente, egoki eta eraginkorra 

egiteko duten betebeharra baizik.  Hezkuntza da aipatutako koordinazioa agerikoagoa 

eduki behar duen arloetako bat, eta nabarian utziko dira horren ezak sortzen dituen 

disfuntzioak.   

 

Erantzunkidetasunaren eta sareko lanaren ikuspegitik sortzen da, hain zuzen, 

proposamen koordinatuak garatzeko exijentzia; udalerriaren geroa eraikitzeko lanean 

ardura publikoak ditugunon arteko lankidetzaren ondorioa da.  Zalantzarik gabe, Vitoria-

Gasteiz Udala herritarren errealitatetik hurbil dagoenez, eta hezkuntzaren zeharlerroko 

izaerari esker, Udalaren lidergoa pieza giltzarria da gure udalerriak erreferentziatzat 

izango dituen hezkuntza-jardueren planifikazioan eta koordinazioan.  Lurraldean lan 

egiten duten Hezkuntza Administrazioarekiko eta Unibertsitateekiko kooperazioa zein 

udalaren hezkuntza-jardueraren koordinazioa jaso beharko ditu aipatutako lidergoak.   

 

Bestalde, jakin behar dugu, udalerrian dauden erakundeez gain, badirela hezkuntza ez-

formalean edo informalean esku hartzen dituzten beste hezkuntza- eta gizarte-eragile 

batzuk.  Eragile horien guztien arteko lankidetza funtsezkoa da Hiri Hezitzailea 

kontzeptua garatzeko, hezkuntza eskolaratzetik haratago doan kontzeptu gisa ulertuta.   
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LAN-ESTRATEGIA 

 

Hiri Hezitzailea garatzeko, halabeharrez, hezkuntza eskolaratzetik haratago ulertu behar 

dugu, eta ezingo dugu etapa bakarrera mugatu, bizitza osorako prozesu bat baita.  

Hezkuntza-komunitateaz gain, politika publikoek eta osaketan nahastuta egon daitezkeen 

eragileek ere izango dute horren garapenaren ardura; hortaz, gero eta eragile kopuru 

handiagoa eta mota gehiago esku hartuko dituzte hezkuntzaren eta Hiri Hezitzailearen 

garapenean, bai Udalean bertan bai Udaletik kanpo.   

 

Hortaz, Hiri Hezitzailea garatzeko, berezko hezkuntza-politikak inplementatzeaz gain, 

hezkuntzan zenbait zeharlerroko politika jarri beharko dira abian halabeharrez.   

 

Zeharlerroko politikak hezkuntzaren ikuspegia sartzen du beste politika publiko batzuen 

helburuen artean.  Horri esker, eragile gehiago eta berriak nahastuko ditu Hiri 

Hezitzailearen osaketan.  Hala eta guztiz ere, hezkuntza-zeharlerrotasuna aipatzen 

denean Hiri Hezitzailea lortzeko estrategia berri gisa, nabarmendu beharra dago 

estrategia horrek ez duela berezko politika ordezkatzen, osatzen baizik.   

 

Hortaz, helburu bera duten bi estrategia ezberdin dira: Hiri Hezitzailea osatzen joatekoa.  

 

Hori dela eta, Hezkuntza Zerbitzuaren lan-estrategia estrategia dual batean oinarritzen 

da; horren bidez, paraleloki eta modu osagarrian inplementatuko dira ondokoak:  

 

- Hezkuntza arloko berezko politika bat,  

- eta zeharlerroko izaera duen politika bat, hezkuntzaren ikuspegia nahastutako 

politika publikoan sartzeko helburua duena, 

 

eta bien xedea Vitoria-Gasteiz udalerrian “Hiri Hezitzailea” kontzeptua eraikitzea izango 

da.   

 

 

 

 

L 
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ÍNEAS DE ACTUACIÓN  

 

 

 

Y OBJETIVOS GENERALES  

2016/2022 

 

 

HEZKUNTZA ZERBITZUAREN PLAN ESTRATEGIKOA 
 

2016 / 2022 
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2016/2022rako Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoa sortzen da Zerbitzuak tresna 

bat behar duelako non definituko dituen Hezkuntza Zerbitzuaren jarduera finkatuko 

dituzten jarduera-lerro eta helburu orokor nagusiak, epe ertain eta luzerakoak, 2016tik 

2022ra bitartean; gainera, epe motzeko jarduera ere planifikatuko du, modu jarraituan 

eta aldi horretarako finkatutako erronkekin ados.  

 

Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile bihurtzen joateko hezkuntza-politika sustatzea eta 

inplementatzea izango da azken helburua.   

 

Plan Estrategikoaren bidez, Hezkuntza Zerbitzuak Vitoria-Gasteizko hezkuntza-

garapenarekiko duen konpromisoa adierazten da; abiapuntua ondokoa da: garapen 

horretarako beharrezkoa dela nahastutako udal sail guztien arteko lankidetza, baita esku 

hartzen dituzten erakunde, entitate eta eragile guztiekikoa ere.  

 

Plan Estrategikoak 10 jarduera-lerro finkatzen ditu:   

 

1.- Hezkuntza-zeharlerrotasuna.  

2.- Lehen haurtzaroaren hezkuntza-arreta.  

3.- Berdintasuna eta hezkuntzarako eskubidea bermatzea.  

4.- Ezagutza eta praktika onak hezkuntzan.  

5.- Trebakuntza, gaikuntza eta laguntza hezkuntzan.  

6.- Jabekuntza eta parte-hartzea hezkuntza-eremuan.  

7.- Hezkuntza eta hiria.  Bere ondare ukigarri eta ukiezina.  

8.- Hezkuntza eta espazio eta denboraren erabilerak.  

9.- Kanpoko informazioa eta komunikazioa hezkuntzan.  

10.- Erakundeen arteko kooperazioa eta nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileekiko 

lankidetza.  

 

Jarduera-lerro bakoitzak 2016/2022 aldian lortu nahi diren zenbait helburu orokor —epe 

ertainera zein epe luzera— zehaztu ditu; agiri honen hurrengo atalean azalduta ditugu.   

 

Interesgarritzat jo da xedea markatu, eta bidea gidatuko duten epe ertain eta luzeko 

zenbait helburu orokor finkatzea, baina ere badakigulako hezkuntza arloan ez dela 

posible epe motzeko helbururik lortzea.   

 

Hori dela eta, 2016tik 2022ra bitarteko eperako zenbait helburu orokor finkatu dituen 

Plan Estrategikoa diseinatu dugu; dena dela, epe motzean zehaztu ditu Planak lan-
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helburuak eta proiektuak, bete beharreko eta finkatutako helburu orokorrekin bat etorriz.  

Horren arabera, interesgarria iruditu zaigu bi urtean behingo programazioak diseinatzea.  

Hori dela eta, agiriak Hezkuntza Zerbitzuaren 2016/17 eta 2017/18 ikasturteetarako 

programazioa proposatzen du.  

 

Plan Estrategikoan beste bi programazio (bi urtekoak) diseinatuko dira, ondoko 

ikasturteetarako:    

 

- 2018/19 eta 2019/20 

- 2020/21 eta 2021/22 

 

Hezkuntza Zerbitzu osoak, batera eta denon parte hartzearen bidez, egin zuen 2016ko 

otsailetik maiatzera bitartean agirian jasotako proposamena. Ondokoek hartu dute parte:  

 

- Administrazio-langileak. 

- Udalerriko Haur Eskoletako zuzendariak eta hezitzaileak.  

- Teknikariak.  

- Eta Hezkuntzako Zerbitzuburua.   

 

 

Plan Estrategikoa inplementatuko duen lan-taldea 

 

Inplementatzeko, Plan Estrategikoak ondoko pertsonen ardura eta lana baliatuko ditu:    

 

- Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko Zinegotzitza Ordezkaria. 

- Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko Zuzendaritza. 

- Hezkuntzako Zerbitzuburua.  

- Ondoko hiru administrazio-ataletan antolatuko diren langile tekniko eta 

hezitzaileak:  

- Lehen Haurtzaroari arreta egiteko atala; horren barruan Udalaren bost Haur 

Eskolak ere daude (teknikariak, zuzendariak eta hezitzaileak).  

- Hezkuntza-programen atala (teknikariak).  

- Hezkuntza-koordinazioko atala (teknikariak).   

- Administrazio-langileen taldea.  
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Plan Estrategikoa inplementatuko duen lan-egitura:  

 

Hona hemen Plan Estrategikoa garatzeko Hezkuntza Zerbitzuak dituen lan-egiturak edota 

–harremanak:   

 

1.- Publikoak:   

- Udalbatza. 

- Tokiko Gobernu Batzarra. 

- Euskara, kultura, hezkuntza, gazteria eta kiroleko informazio-batzordea. 

 

2.- Zuzendaritzakoa:   

- Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko barneko lan-egitura. 

 

3.- Teknikoa:   

- Hezkuntza Zerbitzuaren barneko lan-egitura.  

 

4.- Udalaren sailen arteko izaera dutenak:   

- “Vitoria-Gasteiz, Hiri Hezitzailea” Batzordea, Hezkuntza Zerbitzuak koordinatuta.  

- Aisialdian eta denbora librean, oporraldietan, hezteko programa, Hezkuntza 

Zerbitzuak koordinatutakoa.  

- Zenbait sail eta udal zerbitzuk koordinatzen dituzten lan-egitura egonkorretan 

Hezkuntza Sailak duen parte-hartzea, eta bestelako alde biko harreman batzuk.  

 

5.- Parte hartzaileak:   

- Udal Eskola Kontseilua.  

- Udalerriko Haur Eskoletako Zentroetako Eskola Kontseilua.  

- Udalerriko Haur Eskolen Sareko Udal Kontseilua.  

 

6.- Erakundeen artekoak:   

- Hezkuntza-administrazioa.  

- Ikastetxeak.  

- Haurreskolak Partzuergoa.  

- Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU. 

- Hiri Hezitzaileen Estatu mailako Sarea.  

 

7.- Hezkuntza- eta gizarte-eragileak:  

- Arte eta Lanbide Eskola Fundazioa. 
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- Ikasleen gurasoak eta euren antolaketa-egiturak.  

- Elkarteak.  

 

Eta hezkuntza-arloan eta Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa garatzeko lanean inplikatuta 

dauden hezkuntza- eta gizarte-eragileak; gainera, gero eta gehiago eta anitzagoak dira.  

 

Plan Estrategikoaren jarraipena eta ebaluazioa:   

 

Plan Estrategikoaren jarraipena, bi urtean behingo programazioan sartutako proiektuak 

nola garatzen diren etengabe behatzeko, neurtzeko eta aztertzeko prozesua da; 

helburua, ondokoa da:  

 

1.- Ondokoak ezagutzea:   

- Zer egiten den eta nola egiten den.  

- Noraino betetzen den bi urtean behingo programazioa.  

- Proiektuak abian jartzearen, lan-prozesuen eta kudeaketaren sendotasunak eta 

ahultasunak.  

 

2.- Erabakiak hartzea ondokorako:   

- Programazioa antzemandako beharretara eta sortutako egoeretara birdoitzea eta 

horien arabera hobetzea.  

- Hurrengo bi urteko aldirako programazioa diseinatzea.   

 

3.- Informazioa eta kontuak ematea nahastutako organo politikoei, teknikoei eta 

herritarren parte-hartzerako organoei.  

 

4.- 2022. urtean Plan Estrategikoaren azken ebaluazioa egiten laguntzea.  

 

Jarraipena egiteko metodologia ondokoa izango da:  

- Nahastutako lan-egiturek egindako azterketa-prozesua.   

- Bi urtean behingo programazioaren informazioaren bilketa egitea eta betetzea.  

- Hezkuntza Zerbitzuak jarraipeneko bi urtean behingo txostena egitea.  

´ 

 

Ebaluazioari dagokionez, funtsezko prozesu bat da, eta Plan Estrategikoaren 

koherentziaren eta barne-kalitatearen, emaitzen, gauzatze mailaren, Hezkuntza 

Zerbitzuaren funtzionamenduaren, lan-egitura eta –prozesuen eta kudeaketaren berri 

emango digu.   
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Horren helburuak, beraz, ondokoak neurtzea edota baloratzea dira:   

 

- Plan Estrategikoaren koherentzia eta barne-kalitatea.  

- Lortutako emaitzak. 

- Noraino bete diren programazioak eta aurreikusitako kronograma.   

- Nola funtzionatzen duen Hezkuntza Zerbitzuan Plana inplementatzeko orduan.  

- Plana inplementatzeko orduan Hezkuntza Zerbitzuaren pean dauden lan-

prozesuen eta –egituren funtzionamendua.  

- Planaren kudeaketa.  

 

Ondokoak aintzat hartzen egingo da Plan Estrategikoaren ebaluazioa:   

 

1.- Amaiera-izaera duela, hots, 2022ko II. seihilekoan egingo da, bi urteko hiru 

programazioak inplementatzeko epea amaitu ondoren.  

 

2.- Izaera batutzailea duela, geroko jardueren aurrean erabakiak hartzera bideratutakoa.  

Hortaz, behar berriak azalduko ditu, eta Hezkuntza Zerbitzuaren hurrengo planaren 

edota jarduera berrien abiapuntua izango da.  

 

3.- Kanpoko izaera duela: ebaluazioaren helburuak garatzeko beharrezkoa den 

objektibotasuna eta espezializazioa bermatzearren, ebaluazioan aditu den entitate edo 

enpresa bat kontratatuko da; dena dela, Hezkuntza Zerbitzuak lagundu ahal izango dio 

beharrezkoak diren lanetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 21 de 67 

 

 

 

 

 

 
JARDUERA-LERROAK 
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JARDUERA-LERROAK ETA HELBURU OROKORRAK, 2016/2022 

 

1. HEZKUNTZA-ZEHARLERROTASUNA.  

� Hezkuntza ikuspuntuaren sarrera sustatzea eta hezkuntza-jarduerak garatzea inplikatutako 

politiketan, planetan edo programetan, orokorretan zein berezkoetan.  

� Hezkuntza arloan udal langileei informatzea.  

� Hezkuntza arloan udal langileei aholkularitza eta trebakuntza eskaintzea.  

� Hezkuntza arloan sailen arteko egitura eta prozesuak sustatzea.   

� Sailen arteko egituretan parte hartzea politika, plan eta programa orokorren zein berezkoen 

garapenerako.  

 

2. LEHEN HAURTZAROAREN HEZKUNTZA-ARRETA.  

� Udaleko Haur Eskoletan kalitate oneko hezkuntza-proiektu bat eskaintzea.  

� Hirian hezkuntza-proiektu bat eskaintzea eskolatu gabeko lehen haurtzarorako.  

� Garapenerako arazoei aurrea hartzean eta horiek goiz antzematean sakontzea, baita premia 

bereziak lantzean ere Udaleko Haur Eskoletan.    

� Ahuldade arriskuan diren eta bereziki arazo edo beharrak dituzten familietako umeen 

hezkuntzarako Gizarte Zerbitzuekin elkarlanean aritzea Udaleko Haur Eskoletan.  

� Hirian Haur Hezkuntzako lehen zikloan planifikazio eta eskaintza publiko bat eskaintzea, 

hezkuntza eskubidearekin eta norberaren bizitza, familia-bizitza, bizitza soziala eta lana 

bateratzeko printzipioarekin ados.  

� Haur Hezkuntzako lehen zikloan matrikulatzeko prozesu koherente eta bizkorra eskaintzea 

hirian.   

� Udaleko Haur Eskolen ingurumen-iraunkortasunean sakontzea.  

� Udaleko Haur Eskolen garapenean parte hartzeko egiturak eta prozesuak sustatzea.  

� Udalaren Haur Eskolen instalazioak mantendu eta kudeatzea.  

� Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea Haur Hezkuntzako lehen zikloa hirian 

garatzeko.  

 

3. BERDINTASUNA ETA HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA BERMATZEA.   

� Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea hezkuntza eskubidea bermatze aldera.  

� Hezkuntzan desabantaila- eta desberdintasun-faktoreei aurre egitea.  

� Ikasteko arazoak dituzten ikasleei eta senideei laguntzea.  
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� Eskolaratze eza eta absentismoa desagerrarazten laguntzea.  

 

4. EZAGUTZA ETA PRAKTIKA ONAK HEZKUNTZAN.   

� Hezkuntza arloan ezagutzen sorrera eta hedapena sustatzea.   

� Hezkuntzako praktika onenen ezagutzan eta trukean sakontzea.  

 

5. TREBAKUNTZA, GAIKUNTZA ETA LAGUNTZA HEZKUNTZAN.  

� Familien trebakuntzari, gaikuntzari eta erantzunkidetasunari laguntzea hezkuntzan dituzten 

ardurei eta lanei dagokienez; ahuldade-egoeran dauden familiekiko laguntza nabarmenduko da.  

� Hezkuntza arduretan eta lanetan aitek erantzunkidetasuna dutela sustatzea.  

� Familiekin egindako lanean transkulturalitatean sakontzea.   

� Nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileak hezkuntza arloan trebatzen eta gaitzen laguntzea.   

� Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea irakasleen hezkuntza-lanari laguntzeari 

dagokionez.  

 

6. JABEKUNTZA ETA PARTE HARTZEA HEZKUNTZA-EREMUAN.   

� Hezkuntza arloan herritarren parte-hartzerako egiturak eta prozesuak sustatzea.   

� Berdintasunezko harreman libre, arduratsu eta solidarioak sustatzea neskatilen, mutilen eta 

gazteen artean, baita gatazken ebazpen baketsua ere.  

� Neskatilen, mutilen eta gazteen jabekuntza-prozesuei laguntzea hezkuntza-prozesuan; 

ahultasun-egoeran dauden neskatilei, mutilei eta gazteei laguntzeko beharra nabarmenduko da.  

� Neskatilen, mutilen eta gazteen antolaketari eta ikastetxeetako jardueran izan beharreko parte-

hartzeari laguntzea.  

� Familien antolaketan, jabekuntzan eta jarduera publikoan laguntzea, hezkuntza-eragile gisa.  

� Hezkuntza-arloan nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileen antolaketan, jabekuntzan eta 

jarduera publikoan laguntzea.   

 

7. HEZKUNTZA ETA HIRIA.  BERE ONDARE UKIGARRI ETA UKIEZINA.  

� Hezkuntza formala osatzeko hezkuntza-jarduerak sustatzea.  

� Eskola-komunitatearen eta herritarren, hiriaren (harremanetarako ingurune natural gisa) arteko 

lotura izango diren hezkuntza-jarduerak sustatzea.  

� Baloreetan oinarritutako hezkuntza sustatzea.  
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8. HEZKUNTZA ETA ESPAZIO ETA DENBORAREN ERABILERAK.  

� Udalaren ikastetxeen instalazioak mantendu eta hobetzea.  

� Ikastetxeen inguruan zenbait eremu natural sustatzea.  

� Eskola-orduetatik kanpo zenbait eskola-eremuren erabilera sustatzea.  

� Auzoa hezkuntza-esparru gisa sustatzea.  

� Ikasleen mugikortasun segurua sustatzea.  

� Aisialdian eta denbora librean hezkuntza-jarduera sustatzea.   

 

9. KANPOKO INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA HEZKUNTZAN. 

� Herritarrei kalitate oneko informazio sistematiko, eskuragarri eta eguneratua eskaintzea.  

� Informazio-kanalak dibertsifikatzea.  

� Herritarrekin komunikatzeko zenbait kanal egonkor eskaintzea.   

� Informazioan eta komunikazioan euskararen erabilera ziurtatzea.  

� Hirian beste hizkuntza batzuk edukitzeak sortzen dituen beharretan sakontzea.  

 

10. ERAKUNDEEN ARTEKO KOOPERAZIOA ETA NAHASTUTAKO 

HEZKUNTZA- ETA GIZARTE-ERAGILEEKIKO LANKIDETZA.  

� Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea.  

� Ikastetxeetako planifikazioan eta jardueren garapenean lankidetzan aritzea, hezkuntza-

komunitatearekin batera.  

� EAEn diren Unibertsitateekin lankidetzan aritzea.  

� Hirian irakaskuntza ezberdinen garapenari laguntzea.  

� Hiriko gizarte-eragileen hezkuntza-lanari laguntzea.   

� Hezkuntza arloan beste hiri batzuekin lankidetzan aritzea.  
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I. PROGRAMALDIA 
2016/2018   
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111...   LLLEEERRRRRROOO:::   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---ZZZEEEHHHAAARRRLLLEEERRRRRROOOTTTAAASSSUUUNNNAAA      

 

Hiri Hezitzailearen ideiaren birtualtasun bat da hezkuntza-egitearen konplexutasunaren 

irudia handitzen digula.  Erakusten digu hezkuntza ez dela egitate isolatu bat, errealitate 

askoz ere nonahiko, hedatu eta, batzuetan, nahasi eta gorabeheratsua baizik.  Gure hiria 

izan daitekeen bezain nonahikoa, hedatua, nahasia eta gorabeheratsua.   

 

Konplexutasun horrek Vitoria-Gasteizko hezkuntza-dimentsioa optimizatzeko erronka 

proposatzen digu, hiriaren errealitatea ezagutzeko erronka jartzen digu aurrean, 

ekimenak (formalak, ez-formalak eta informalak) harmonizatzekoa, ekimen horiek 

kuantitatiboki hedatzekoa, kualitatiboki hobetzekoa, proiektu berritzaileak sortzekoa, 

hiri-baliabideak hezkuntza aldetik erabiltzekoa... 

 

Dena dela, Hiri Hezitzailearen azpian ezkutatzen den gaitasun handi-handia garatu ahal 

izateko, baldintza anitz bete behar dira, eta horien guztien artean ezin ditugu antolaketa 

eremukoak ahaztu.  Antolaketaz aritzeko, zalantzarik gabe, “zeharlerrotasuna”z hitz egin 

behar dugu.  

 

Aurretik aipatu dugun bezala, inguruan dugun errealitatea konplexua da; hori dela eta, 

hezkuntza bizitza osoan zeharreko prozesutzat joko duten eta erantzun integral eta 

integratzaileak eskainiko dituzten esku-hartzeak behar dira.  Erantzunek, askotan, 

zenbait sail edota udal zerbitzu nahasten dituzte.  

 

Zalantzarik ez dago, sailen bidezko egituraketa gizartearen erantzun jakinei erantzuteko 

antolaketa-modu eraginkor bat izan da eta da.  Hala ere, udalak hiriko hezkuntza-

beharren aurrean duen konpromisoa dela-eta, horien zeharlerroko kontzepzioa 

beharrezkoa da. Horren arabera, Zerbitzu bakoitzean sor daitezkeen hezkuntza-

proiekzioko ekimenak elkarrekin eta sailen artean planifikatu behar ditugu.  

 

Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea, Opor-jardueren Programa, Osasun Plana, Euskararen 

erabilera normalizatzeko Plana, Genero-berdintasunerako Plana, Tokiko Agenda 21, Hiri-

antolaketarako Plan orokorra, Gazte Plana, Haur eta Nerabeen udal Plana, Herritarren 

parte-hartzerako Plana, Diru-laguntzen plan estrategikoa, Udal erakinen mantenurako 

Plana, Gardentasun Plana... Plan Estrategikoan barne hartzen diren sailen arteko lanaren 

esparruetako batzuk dira, eta Hezkuntza Zerbitzuak erantzunkidetasunez hartzen du 

parte horietan, bai horiek zuzenduz bai zenbait proposamen koordinatu eginez. Hiriaren 

geroan nahastuta gauden zerbitzuen arteko lankidetzaren ondorioa da.   
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111...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---ZZZEEEHHHAAARRRLLLEEERRRRRROOOTTTAAASSSUUUNNNAAA    

   

1.1 helburu orokorra: Hezkuntza ikuspuntuaren sarrera sustatzea udal 

politiketan, planetan edo programetan. 

1.1.1 berezko helburua: Sailen arteko taldeen buru izatea hezkuntza-proiektuak garatzeko.  

1.1.1.1: “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” argitalpena.   Eragina duten entitateak: 

 “Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” lan-taldea: Kultura, 

Hezkuntza eta Kirol Saila 

(Hezkuntza Zerbitzua; Kirol 

Zerbitzua; Folklore Akademia- 

Txistulari Banda; Jaien Atala; 

Antzoki Sarea). Gizarte Politiken 

eta Osasun Publikoko Saila 

(Adinekoen Zerbitzua; 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua). Alkatetzaren eta 

Erakunde Harremanen Saila 

(Garapenerako Lankidetza 

Zerbitzua; Berdintasunerako 

Zerbitzua; Bizikidetza eta 

Aniztasun Zerbitzua; Gazteria 

Zerbitzua; Herritarrentzako 

Informazio eta Arreta 

Zerbitzua). Ingurumenaren eta 

Espazio Publikoaren Saila 

(Ingurumen Osasuneko 

Zerbitzua). Enpleguaren eta 

Garapen Ekonomiko 

Iraunkorraren Saila.  

Partaidetza eta Gizarte Etxeen 

Saila (Gizarte Etxeen Zerbitzua, 

Herritarren Partaidetzaren 

Zerbitzua). Herritarren 

Segurtasunaren Saila.  

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. 

AMVISA/ Vitoria-Gasteizko Udal 

Urak, S.A. “Luis Aramburu Udal 

Musika-eskola. “José Uruñuela" 

Udal Dantza Kontserbatorioa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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1.1.1.2: “Udalaren Opor Programa" argitalpena.  Eragina duten entitateak: 

 “Aisia eta Denbora Librea” lan-

taldea: Hezkuntza Zerbitzua; 

Gizarte Etxeen Zerbitzua; 

Folklore Akademia; Kirol 

Zerbitzua; Gazteria Zerbitzua; 

ATARIA; Euskara Zerbitzua; 

Herritarrentzako Informazio eta 

Arreta Zerbitzua.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.1.3: Hezkuntza premia behar bereziak dizuten pertsonak 

eta taldeak udal plan, programa eta proiektuetan sartzeko 

protokoloa.  

Eragina duten entitateak: 

 “Aisia eta Denbora Librea” lan-

taldea. 

“Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.1.4: Premia sozioekonomikoak dizuten pertsonak eta 

taldeak udal plan, programa eta proiektuetan, hezkuntza 

eremuan, sartzeko protokoloa.  

Eragina duten entitateak: 

 “Aisia eta Denbora Librea” lan-

taldea. 

“Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2 berezko helburua: Sailen arteko udal planetan hezkuntza ikuspuntua gaineratzea.  

1.1.2.1: “Vitoria-Gasteizko hirian adizio eta beste antzeko 

portaeren desorekak murrizteko 2015/2019 IV. Planean” 

parte hartzea.  

Arduraduna duen zerbitzua: 

Osasun Publikoaren Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.2: “Vitoria-Gasteizko Udalean euskararen erabilera 

normalizatzeko 2013/2017 Planean" parte hartzea.        

Arduraduna duen zerbitzua: 

Euskarako Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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1.1.2.3: "Genero-Berdintasunerako IV. Planean” parte 

hartzea. 

Arduraduna duen zerbitzua: 

Berdintasunerako Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.4: “Tokiko Agenda 21”ean parte hartzea. Arduraduna duen saila: 

Ingurumenaren eta Espazio 

Publikoaren Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.5: “Vitoria-Gasteizko klima aldaketari aurre egiteko 

2010/20 Planean” parte hartzea. 

Arduraduna duen saila: 

Ingurumenaren eta Espazio 

Publikoaren Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.6: “Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorrean” parte 

hartzea.  

Arduraduna duen saila: 

Hirigintza Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.7: “Gazte IV. Planean” parte hartzea.  Arduraduna duen zerbitzua: 

Gazteria Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.8: “El Pilar esperientzian” parte hartzea. Arduraduna duen zerbitzua: 

Gazteria Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.9: “Haur eta Nerabeentzako Udal Planean” parte 

hartzea.  

Arduraduna duen zerbitzua: 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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1.1.2.10: “Gurasotasun positiboari" buruzko sailen arteko 

lan-taldean parte hartzea. 

Arduraduna duen zerbitzua: 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

1.1.2.11: “Herritarren parte-hartzerako udal Planean” parte 

hartzea.  

Arduraduna duen zerbitzua: 

Herritarren Partaidetzaren 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.12: “Osasuneko Mahai sektoreialean” parte hartzea. Arduraduna duen zerbitzua: 

Osasun Publikoaren Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.13: “Diru-laguntzen Plan estrategikoan" parte hartzea.  Arduraduna duen taldea: 

 “Diru-laguntzen Plan 

estrategikoaren" sailen arteko 

taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.14: “Irakurketa sustatzeko Astean” parte hartzea.  Arduraduna duen zerbitzua: 

Kultura Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.15: “Udal eraikinen mantenurako Planean" parte 

hartzea.  

Arduraduna duen zerbitzua: 

Mantentzeen Zerbitzu Nagusia.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

1.1.2.16: “Gardentasunaren eta Gobernu Irekiaren udal 

Planean” parte hartzea.  

Arduraduna duen zerbitzua: 

Herritarrentzako Informazio eta 

Arreta Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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222...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   LLLEEEHHHEEENNN   HHHAAAUUURRRTTTZZZAAARRROOOAAARRREEENNN   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---AAARRRRRREEETTTAAA      
 

Plan Estrategikoan lehen haurtzaroaren arretari buruzko berariazko lerroa sartzearen 

arrazoia, hezkuntza-eremuan eta eskolaratze goiztiarrean udalak duen ibilbide luzearekin 

lotutako zenbait faktore dira.  

 

Hona hemen berezko lerroarekin jarraitzearen zenbait arrazoi garrantzitsu: haur eskolen 

berezko sare bat duela, planifikazioan parte-hartze zuzen eta konprometitua duela, haur 

hezkuntzaren lehen zikloan eskola-lekuak sortu eta kudeatzen dituela eta Haurreskolak 

Partzuergoa osatzen duten Udaletako bat dela.  

 

Alde batetik, etengabeko jarduera pedagogikoaren eta garai eta behar berrietara 

egokitzearen ildoan, udal haur eskolen sareko hezkuntza-proiektua eta curriculum 

proiektuak sakonki berrikustea proposatzen da, berrikuntzarako proiektuak barne.  

 

Lehen haurtzaroari arreta egiteko eta hezkuntzarako eskubide atxikirako lehentasunezko 

ibilbidearekin bat etorriz, halabeharrez eskola-sisteman oinarritu behar ez den 

hezkuntzaren eta hazkuntzaren inguruko hezkuntza-proiektuaren oinarriak sortu nahi 

dira.  Proiektua gauzatzen joateko jarduera-ardatzak dira, batetik, lan horretan ari diren 

beste udal zerbitzu batzuen parte-hartze koordinatua, eta batetik, ondoko premisa: lan 

horretarako senideen trebakuntza eta parte-hartze aktiboa beharrezkoa dela.  

 

Gizarte ahultasun bereziko egoerei arreta egiteko eta horiek arintzeko politikak eta 

aukera-berdintasuna bultzatzeko politikak sustatzea helburu duen plan estrategiko berri 

honen oinarrian, zenbait ekintza ere proposatzen dira adingabeen hezkuntza eta 

hazkuntza egokirako trebakuntza-laguntza behar dituzten familien seme-alabak 

eskolaratzeko.  

 

Bi hizkuntza ofizialen irakaskuntzaren eta erabileraren aldeko apustua egiten da, baita 

familiekiko trebakuntza-ekintzetan euskararen erabilera soziala sustatzearen aldekoa ere.  

 

Eskolen udal sareak ingurumen-iraunkortasunean duen ibilbideari dagokionez, zenbait 

asmo berritu daude janari ekologikoaren inguruan eta denda txikietan eta hurbileko 

merkatuetan erostearen inguruan.  Baita bidezko merkataritzaren politikarekiko 

konpromisoa ere.  

 

Amaitzeko, lerro honen irakurketa Plan Estrategikoaren esparru orokorrean egin behar 

da, beste lerro batzuetan sartutako zenbait ekintza eta programa hemen ere sartzen 
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direla ulertzeko, ezinbestekoak baitira lehen haurtzaroaren hezkuntza-proiektua 

garatzeko orduan: erantzunkidetasuna eta senideen gaikuntza hezkuntza-lanari 

dagokionez, gizonen erantzunkidetasuna eta gaikuntza hezkuntza- eta hazkuntza-

lanetan, eskolaren eguneroko praktikan hezkidetza-ikuspegia... 



 

Página 33 de 67 

 

222...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   LLLEEEHHHEEENNN   HHHAAAUUURRRTTTZZZAAARRROOOAAARRREEENNN   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---AAARRRRRREEETTTAAA      

   
 

2.1 helburu orokorra: Udaleko Haur Eskoletan kalitate oneko hezkuntza-

proiektu bat eskaintzea.  

2.1.1 berezko helburua: Neska-mutikoen garapen osoari laguntzea; horretarako, behar fisiko, 

psikologiko, afektibo-emozional eta sozialei egingo zaie arreta.  

2.1.1.1: Haur Eskolen Udal Sarearen Hezkuntza Proiektua 

berregitea.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X     X 

2.1.1.2: Haur Hezkuntzako Udal Eskola bakoitzaren 

Curriculum Proiektua berregitea.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X     X 

2.1.2 berezko helburua: Hezkuntza-berrikuntzako proiektuak sustatzea.  

2.1.2.1: Arte-adierazpeneko programak gauzatu, 

inplementatu eta ebaluatzea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

2.1.3 berezko helburua: Garapenean arazoak dituzten neska-mutikoek izan ditzaketen 

ondorioak identifikatu, desagerrarazi, zuzendu edo minimizatzeko helburu duten berezko 

jarduera-programak sustatzea eta horietan parte hartzea.  

2.1.3.1: Udal Haur Eskoletan garapen-arazoak dituztenen 

kasuak identifikatzeko, bideratzeko eta Curriculum 

Jarraipena-Egokitzapena egiteko Jarduera Protokoloa.  

Eragina duten entitateak: 

Arabako Foru Aldundiko 

Arreta Goiztiarraren 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.1.4 berezko helburua: Ahuldade sozioekonomikoan diren familien haurrek hiriko 

haurreskola publikoetan ikaspostua izan dezaten konpentsazio neurriak ezartzea.  

2.1.4.1: Gizarte-ahuldade egoeran dauden eta baliabide 

ekonomikorik ez duten familientzako beken burtsa, seme-

alabak hiriko Udal Haur Eskoletara eta Partzuergoko 

Haurreskoletara eramaten laguntzeko.  

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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222...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   LLLEEEHHHEEENNN   HHHAAAUUURRRTTTZZZAAARRROOOAAARRREEENNN   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---AAARRRRRREEETTTAAA    

   

2.1.4.2: Haur Eskoletan sartzeko baremo berria, ondokoak 

aintzakotzat hartuko dituena: norberaren bizitza, familia eta 

lana bateratzeko egoerak eta gizarte-ahuldade egoerak.   

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Haurreskolak Partzuergoa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.1.4.3: Ahuldade-egoeran diren kasuen jarraipenerako 

identifikazio eta koordinazio protokoloa.  

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.1.5 berezko helburua: Bi hizkuntza ofizialen gizarte-desberdintasuna gainditzeko neurriak 

ezartzea.  

2.1.5.1: Trebakuntza-ekintzak familiekin, Udal Haur 

Eskoletako jardueran euskararen erabilera soziala 

sustatzearren.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

2.2 helburu orokorra: Hirian kalitate oneko hezkuntza-proiektu bat eskaintzea 

eskolatu gabeko lehen haurtzarorako.  

2.2.1 berezko helburua: Eskolaratu gabeko lehen haurtzaroari arreta egiteko udal hezkuntza-

proiektuaren helburuak eta oinarrizko edukiak identifikatzea.  

2.2.1.2: Lehen haurtzaroaren hezkuntza eta hazkuntzari buruz 

hausnartzeko eta senideak gaitzeko “Magalean” programa 

inplementatzea; beste udal ekintza batzuen osagarria da.  

Eragina duten entitateak: 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X     X 

2.2.2 berezko helburua: Hezkuntzaren eta hazkuntzaren lehen eta funtsezko eragile gisa 

familiak duen funtzioari balioa emateko moduko informazio-eta trebakuntza-bideak sortzea.   

2.2.2.1: Gurasotasun positiboari buruzko lanen, ikerketen eta 

hausnarketen berri ematea herritarrei eta, bereziki, lehen 

haurtzaroko seme-alabak dituzten familiei. 

Eragina duten entitateak: 

Hautzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 
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2.3 helburu orokorra: Haur Hezkuntzako lehen zikloan planifikazio eta 

eskaintza publiko bat eskaintzea, hezkuntzarekiko eskubidearekin eta 

norberaren bizitza, familia-bizitza, bizitza soziala eta lana bateratzeko 

printzipioarekin ados.  

2.3.1 berezko helburua: 2 urteko neska-mutilak dituzten eta eskolan lekua eskatzen dituzten 

familia guztientzako eskaintza unibertsala bermatzea, Hezkuntza Administrazioarekin 

koordinatuta.  

2.3.1.1: Prezio publikoak aldatzeko proposamena edo beken 

deialdia egiteko Udal Haur Eskolen 2. urtekoen geletan doan 

joan daitezen.  

Eragina duten entitateak: 

Ogasuneko Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X    X X 

2.3.3 berezko helburua: 0 eta 1 urteko neska-mutilak dituzten eta eskolan lekua eskatzen 

dituzten familia guztientzako eskaintza unibertsala bermatzea, norberaren bizitza, lana eta 

familia bateratzeko zerbitzua behar badute.  

2.3.2.1: 0 eta 1 urteko Eskola-lekuen inguruan dauden 

beharren mapa egitea, epe ertainera, beharrezko azpiegiturak 

sortzeko proposamenekin, Haurreskolak Partzuergoarekin 

koordinatuta.  

Eragina duten entitateak: 

Haurreskolak Partzuergoa.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.3.2.2: Onartzeko baremoa, Haurreskolak-ekin adostutakoa, 

berregokitzea, gurasoen lan-egoerari garrantzi gehiago 

emateko.  

Eragina duten entitateak: 

Haurreskolak Partzuergoa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.4 helburu orokorra: Matrikulazio-prozesu erraz eta arina eskaintzea.   

2.4.1 berezko helburua: Udal Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoan IKTren bidez 

matrikulatzeko aukera ematea.  

2.4.1.1: Udalaren web orrialdearen bitartez matrikulatzeko 

prozesua. 

Eragina duten entitateak: 

Herritarrentzako Informazio 

eta Arreta Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 
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2.5 helburu orokorra: Udaleko Haur Eskolen Sarean ingurumen-

iraunkortasunean sakontzea. 

2.5.1 berezko helburua: Ingurumen-iraunkortasuna hobetzeko neurriak ezartzea eta 

proiektuak sustatzea.  

2.5.1.1: Ingurumen- eta gizarte-irizpideak aplikatzea erosketa-

kontratuetan eta proiektuak gauzatzen direnean: 0 km 

merkatu erosketa eta denda txikien, produktu ekologikoen 

eta bidezko merkataritzaren politika.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

2.5.1.2: Udal Haur Eskoletan hondakinen gaikako bilketa eta 

birziklapena.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

2.5.1.3: Sukaldeko langileak trebatzeko plana: haurren 

elikadura, elikadura ekologikoa, iraunkortasuna eta menu 

egokituak.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 
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   333...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   BBBEEERRRDDDIIINNNTTTAAASSSUUUNNNAAA   EEETTTAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAARRRAAAKKKOOO   EEESSSKKKUUUBBBIIIDDDEEEAAA   

BBBEEERRRMMMAAATTTZZZEEEAAA   

   
Berdintasunean aurrera egitea eta hezkuntzarako eskubidea bermatzea dira, zalantzarik 

gabe, udalaren hezkuntza esku-hartzeak oinarritzat hartu behar dituen bi zutabe gure 

hiriaren eta hemen bizi diren egungo zein geroko belaunaldien funtzionamendua hobetu 

nahi badugu.  Hori dela eta, funtsezkoa dugu hori bermatuko dituzten akordioak lortzeko 

moduko zenbait estrategia definitzea.  

 

Lerro honen edukian, eta garatzen diren proiektuetan, argi gelditzen da premiazkoa dela 

hezkuntza-berdintasuna lortzea gizarte-berdintasun handiagoa bermatzearren.  Ikuspegi 

horrek, laguntza handiagoa behar dituzten pertsonen aldeko baloreen sistema bat eta 

zenbait politika inklusibo garatzeko konpromisoa dakar berekin, bereziki, izaera 

sozioekonomikoarekin edota kulturalarekin lotutako ahuldade bereziko egoeran dauden 

pertsonen aldekoak.  

 

Desberdintasun sozioekonomiko eta kulturalaren eta hezkuntza-desberdintasunaren arte 

ko loturaren inguruan ez dago zalantza handirik. Hortaz, beharrezkoa da esku hartzea 

desberdintasun hori gutxitzeko, bestela, hau da, desberdintasuna finkatzen bada eta gu 

re hirian modu egonkorrean gauzatzen bada, gizarte-hautura ezarriko da. Hortaz, gizar 

te-kohesioa gure jardueren erdigunean jarri behar dugu; horretarako, kalitatea eta ber 

dintasuna konbinatuko dituzten zenbait neurri erraztuko ditugu. Erronka horren garran 

tzia dela eta, guztiok konprometitu beharko gara denon artean ahalegin bera egiteko.   

 

Horrez gain, ez dago zalantzarik, Hiri Hezitzailearen ideiak gure hiri-eremuaren 

kontsiderazio orokorra ematen badigu ere, udal politikaren lehentasunezko ardatza 

Eskolan egiten den esku-hartzea izan behar da.  Hori nabarmendu behar dugu bizi dugun 

errealitate konplexuan eragina izango dituzten hezkuntza-aldaketak garatu nahi 

baditugu.  Hori dela eta, berdintasun-irizpideekin egin behar dugu lan, hau da, behar 

handiagoa duten eskolei gehiago eman behar diegu eta, batez ere, pertsona bakoitzari 

beharrezkoak dituen giza baliabideak eta baliabide material, teknologiko eta finantzarioak 

eman behar dizkiogu hezkuntza-aukerak aprobetxatzeko orduan berdintasun-

baldintzetan egon dadin eta ikasketa-emaitza parekagarriak lor daitezen.    

 

Hona hemen testuinguru honetan egin daitezkeen zenbait esku-hartze: hiriaren 

hezkuntza-planifikazioan parte hartzea, desabantailarako eta desberdintasun faktoreei 

aurre egitea, ikasteko arazoak dituzten haur eta gazteei eta horien familiei laguntzea eta 

erakundeen artean lankidetzan aritzea eskolaratze ezarekin eta absentismoarekin 

amaitzeko.  
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333...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   BBBEEERRRDDDIIINNNTTTAAASSSUUUNNNAAA   EEETTTAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAARRRAAAKKKOOO   EEESSSKKKUUUBBBIIIDDDEEEAAA   

BBBEEERRRMMMAAATTTZZZEEEAAA    

   

3.1 helburu orokorra: Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea 

hezkuntza eskubidea bermatze aldera. 

3.1.1 berezko helburua: Hiriko hezkuntza-planifikazioan laguntzea.  

3.1.1.1: Onarpen Bermeen Batzordean parte hartzea, haur, 

lehen eta bigarren hezkuntzako eskola-mapa planifikatzeko.  

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

Sindikatuetako ordezkariak. 

GEko konfederazioetako 

ordezkariak. 

Eskola Publiko eta 

Itaunduetako zuzendaritzetako 

ordezkariak.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.1.1.2: Matrikulatzeko “leihatila bakarraren” protokoloa.  Eragina duten entitateak: 

Haurreskolak Partzuergoa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.1.1.3: Administrazioaren eskola-mapan Udaleko Haur 

Eskolen 2. urtekoen gelak sartzeko proposamena, Haur eta 

Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako esleipenarekin.  

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.1.1.4: Hezkuntza Itunen Lurralde Batzordeetan parte 

hartzea.    

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

Sindikatuetako ordezkariak. 

GEko konfederazioetako 

ordezkariak. 

Eskola Publiko eta 

Itaunduetako zuzendaritzetako 

ordezkariak.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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3.2 helburu orokorra: Hezkuntzan desabantaila- eta desberdintasun-faktoreei 

aurre egitea.  

3.2.1 berezko helburua: Hezkuntza-arloan aukera-berdintasun ezaren arrazoiak aztertzea.  

3.2.1.1: Udalak antolatutako hezkuntza-jardueretan parte-

hartzeko aukera errazten duten udal baliabideak aztertzea 

(bekak, garraiorako laguntzak, diru-laguntzen irizpideak...).  

Eragina duten entitateak: 

 “Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X    X X 

3.2.2 berezko helburua: Konpentsatzeko hezkuntza-proiektuak gauzatzea.   

3.2.2.1: Ikasteko arazoak dituzten ikasleentzat, laguntza 

psikopedagogia-laguntzen deialdia egitea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.2.2.2: Esperientzia pilotua konpentsatzeko eremuan 

jarduerak behar dituzten ikastetxeetan.   

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

“Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Eragina duten zerbitzuak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

3.2.2.3: Curriculum-maila txikia duten ikasleei laguntzeko 

“Hamaika esku" programari laguntzea.  

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

“Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.2.2.4: Gela terapeutikoen programetan parte hartzen 

duten ikasleei laguntzeko programa.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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3.3 helburu orokorra: Eskolaratze eza eta absentismoa desagerrarazten 

laguntzea.   

3.3.1 berezko helburua: Eskolaratze eza eta absentismoa desagerrarazteko erakunde-

protokoloak gauzatzea.  

3.3.1.1: Absentismo eta Eskolaratze ezaren udal 

Batzordearen koordinazioa.  

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Udaltzainaren Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.3.1.2: Absentismo eta Eskolaratze ezaren erakundeen 

arteko Batzordearen parte hartzea.  

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

Arabako Foru Aldundia. 

Berritzeguneak. 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

3.3.1.3: Eskolaratzeari buruz informatzeko eta 

sentsibilizatzeko kanpaina. 

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Udaltzainaren Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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444...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   EEEZZZAAAGGGUUUTTTZZZAAA   EEETTTAAA   PPPRRRAAAKKKTTTIIIKKKAAA   OOONNNAAAKKK   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAANNN    

 

 

Hezkuntza arloan, eta beste edozein arlotan, behar bezala esku hartzeko, zehazki 

ezagutu behar da arlo jakin horren egoera zein den, zein behar dauden eta zer aukera 

dauden; gainera, ezagutza hori esku hartzen duten eragileen eta herritarren artean 

zabaldu behar da, eta arrakasta izan duten eta, kasu honetan, Vitoria-Gasteizko 

errealitatera ekarri ahal diren esperientziak eta praktika onak ere ezagutu behar ditugu.   

 

Hori dela eta, interesgarria da hezkuntzaren ezagutzari eta praktika onei buruzko lerro 

bat finkatzea, non pentsamendua eta ezagutza sortzeko eta hedatzeko eta praktika onak 

trukatzeko zenbait proiektu zehaztuko diren. Horretarako, hainbat kanal iraunkor eta 

ireki finkatuko dira, eta horien bidez eragileek hezkuntza arloko eta politika orokorrari 

buruzko zenbait proposamen zehatz gauzatu ahal izango dituzte.   

 

Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (HHES) Jarraipen Batzordean parte hartzeko erronka 

gain hartu duenez Hezkuntza Zerbitzuak, 2016/18 aldirako ahalegin berezia egin du 

HHESren lan-esparrua garatu beharreko sare tematikoen buru izateko edo horietan 

laguntzeko.  Nabarmentzekoa da desberdintasunak konpentsatzeko orduan Udalek duten 

funtzioari buruzko sare tematikoa zuzentzen duela Zerbitzuak; beste 18 hirik egin dute 

horrekin bat. Horrez gain, hiri hezitzaileak osatzeko orduan familiei laguntzeari buruzko 

sare tematikoan laguntzen du, eta hiri hezitzaileen eta turismo iraunkorraren osaketan 

oinarritutako hirugarren sare tematikoan ere laguntzen du.   

 

Desberdintasunak konpentsatzeko orduan Udalek duten funtzioari buruzko sare 

tematikoa zuzentzen duenez, jarduera-lerro honek erakundeen arteko zenbait lan-eremu 

jaso ditu desberdintasunak konpentsatzeko helburu dituzten neurriak inplementatzeko 

aukera emango duen pentsamendua eta ezagutza sortzearren.   

 

Horrez gain, zenbait lankidetza-esparru sortzen ditu gaitasun teknologikoak eta 

zientifikoak garatzeko ezagutza sortu eta hedatzeko, eta hezkuntza arloko beste zenbait 

gaitan ere laguntzen du.   

 

Udal Haur Eskoletan garatzen diren zenbait barneko lan-eremu ere jasotzen ditu, 0-3 

urtekoen hezkuntzako praktika onak ezagutu eta garatzeko helburua dutenak. Gainera, 

ikus-entzunezko eta plastikazko hezkuntzari buruzko Gasteiztxo Programa ezagutzeko 

eta trukatzeko erakundeen arteko Batzordea ere garatu du.   
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444...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   EEEZZZAAAGGGUUUTTTZZZAAA   EEETTTAAA   PPPRRRAAAKKKTTTIIIKKKAAA   OOONNNAAAKKK   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAANNN      
 

4.1 helburu orokorra: Hezkuntza arloan ezagutzaren sorrera eta hedapena 

sustatzea.   

4.1.1 berezko helburua: Hezkuntza arloan desberdintasunak konpentsatzeko orduan Udalek 

egiten duten esku-hartzeari buruzko pentsamendua eta ezagutza sortza.    

4.1.1.1: Erakundeen arteko lan-talde bat sortu eta 

koordinatzea, hezkuntza arloan desberdintasunak 

konpentsatzeko Udalek egin beharreko esku-hartzeari 

buruzko gorputz teorikoa gauzatzeko.     

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

UPV/EHU. 

Berritzeguneak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

4.1.1.2: UPV/EHUrekin lankidetzan aritzea hezkuntza arloan 

desberdintasunak konpentsatzeko udalek egin beharreko 

esku-hartzean sakontzea helburu duten hainbat ikerketa-

lerro garatzeko.  

Eragina duten entitateak: 

UPV/EHU. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

4.1.2 berezko helburua: Gaitasun teknologikoak eta zientifikoak garatzeko ezagutza sortu eta 

zabaltzea.  

4.1.2.1: Erakundeen arteko lan-talde bat koordinatzea 

gaitasun zientifiko eta teknikoarekin lotura duten jarduerak 

gauzatzearren.    

Eragina duten entitateak: 

Arabako Hezkuntza 

Ordezkaritza. 

UPV/EHU. 

Berritzeguneak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

4.1.2.2: Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astean 

laguntzea. UPV/EHUk antolatzen du urtero.    

Eragina duten entitateak: 

UPV/EHU. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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4.1.3 berezko helburua: Hezkuntza arloan ezagutza sortu eta zabaltzeko trebakuntza-

programak gauzatzen laguntzea EUP/EHUri.  

4.1.3.1: Vitoria-Gasteizen antolatzen diren “Udako 

Ikastaroen” programa egiten laguntzea UPV/EHUri.    

Eragina duten entitateak: 

UPV/EHU. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

4.1.3.2: Nazioarteko Zuzenbideari eta Nazioarteko 

Harremanei buruzko Ikastaroak egiten laguntzea UPV/EHUri.    

Eragina duten entitateak: 

UPV/EHU. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

4.2 helburu orokorra: Hezkuntzako praktika onenen ezagutzan eta trukean 

sakontzea.  

4.2.1 berezko helburua: Hezkuntza-proiektuak ezagutzeko eta praktika onak trukatzeko 

zenbait eremu sortzea.  

4.2.1.1: Udal Haur Eskoletan lanerako zenbait barne-eremu 

sortzea 0-3 urtekoen hezkuntzan praktika onak ezagutu eta 

garatzeko helburuarekin.  

Eragina duten entitateak: 

Hezkuntza eta Kiroleko 

Fakultatea. 

Arte eta Lanbide eskola. 

Bestelakoak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

4.2.1.2: Topaketa-eremuak, komunikazioa eta praktika onen 

trukea Udal Haur Eskolen eta Partzuergoko Haurreskolen 

artean. 

Eragina duten entitateak: 

Haurreskolak Partzuergoa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

4.2.1.3: Erakundeen arteko Batzorde bat osatzea, 

informazioan eta komunikazioan hezteko Gasteiztxo 

programaren inguruan praktika onak ezagutu eta 

trukatzekoa.  

Eragina duten entitateak: 

Hezkuntza eta Kiroleko 

Fakultatea. 

Arte eta Lanbide eskola. 

Arabako Artium Fundazioa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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4.2.2 berezko helburua: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sareko sare tematikoetan parte hartzea, 

2016/18 jardueren aldian.  

4.2.2.1: “Zer egiten dugu udalok desberdintasunak 

konpentsatzeko?” Sare tematikoa sustatu eta koordinatzea.  

Eragina duten entitateak: 

Hiri Hezitzaileen Estatuko 

Sareko hiriak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

4.2.2.2: Ondoko sare tematikoan parte hartzea: “Hiri 

hezitzaileen eraikuntzan familiei laguntzea”, Avileseko eta 

Parets del Valleseko udalek sustatu eta koordinatutakoa.      

Eragina duten entitateak: 

Hiri Hezitzaileen Estatuko 

Sareko hiriak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

4.2.2.3: Udalaren barneko laguntza “Hiri hezitzaileak, ondare 

ukiezina eta kultura-identitateak (Hiri hezitzaileak eta turismo 

arduratsua" sare tematikoak, Bartzelonako Udalak sustatu eta 

koordinatutakoan.     

Eragina duten entitateak: 

Turismoko Zerbitzua. 

Ingurumenaren eta Espazio 

Publikoaren Saila. 

Hiri Hezitzaileen Estatuko 

Sareko hiriak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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Heztea, ikastearen sinonimo izateaz gain, zenbait baldintza egoki sortzea ere bada 

pertsonek hainbat lan eta ardura burutzeko behar duten ezagutza eta berezko irizpidea 

izan dezaten.  Ezagutza da, zalantzarik gabe, dugun kapital baliotsuenetako bat.  Hori 

dela eta, pertsonek hazteko, euren ezagutza etengabe eguneratzeko aukera izan behar 

dute, eta azkar aldatzen diren egungo gizarteetako erronkei eta aukerei aurre egiteko gai 

izan behar dute.  Hortaz, hezkuntza eta trebakuntza ez da soilik haurrei eta gazteei 

dagokien zerbait, biztanle guztiei dagokiena baizik.   

 

Etengabeko ikaskuntza eta trebakuntzak garrantzi berezia du haur eta gazteak 

trebatzeko ardura duten pertsonen kasuan (gurasoak, irakasleak, hezkuntza-eragileak 

etab.).  Hori dela eta, jarduera lerro honek zenbait proiektu finkatzen ditu familientzat, 

irakasleentzat eta beste hezkuntza-eragile batzuentzat.   

 

Horren arabera, hezkuntza-esparruan familiak trebatzeari buruzko programa integral bat 

diseinatzea aurreikusi da; horrez gain, Gurasoen Elkarteetan, Udaleko Haur Eskoletako 

familien eta hezitzaileen arteko tailerretan, etab.etan egiten den lana biltzen da.  

Hezkuntza arloko familien trebakuntzak ezin ditu ahaztu, betalde, familia batzuek izan 

dezaketen ahuldade bereziko egoerak eta, hortaz, errealitate hori integratzeko beharra 

eta, kasua balitz, berezko neurriak inplementatzekoa. Familiei buruz hitz egitea, 

hezkuntzan eta adingabeen zaintzan emakumeen eta gizonen artean dagoen inplikazio-

desberdintasunez hitz egitea ere bada. Horregatik, aitentzako zenbait tailer aurreikusi 

dira, familia-eremuan hezkuntzari dagokionez dagoen genero-zuloa murriztearren.   

 

Horrek guztiak, gainera, Zerbitzuko langileak ere gaitzeko beharra sortzen du, familiekin 

hobeto lan egin ahal izateko. Beraz, Zerbitzuko langileentzako trebakuntza-jarduerak 

aintzat hartuko dira.   

 

Trebakuntza-proposamenetan, gainera, urteko zenbait jardunaldi pedagogiko edota 

hezkuntza arloko jardunaldi jaso dira hezkuntza-eragileen arteko topaketa eta 

hausnarketa ahalbidetzeko, baita ikastetxeetako ordezkaritza-organo gorenak osatzen 

dituzten sektoreentzako zenbait jardunaldi ere.   

 

Amaitzeko, lerroak, Hezkuntzako Administrazioaren laguntzarekin, haur hezkuntzako 

lehen zikloko langileei laguntzeko eta teknologia arloan irakasleak trebatzeko zenbait 

neurri jaso ditu.   
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555...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   TTTRRREEEBBBAAAKKKUUUNNNTTTZZZAAA,,,   GGGAAAIIIKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   LLLAAAGGGUUUNNNTTTZZZAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAANNN  

   

5.1 helburu orokorra: Familien trebakuntzari, gaikuntzari eta 

erantzunkidetasunari laguntzea hezkuntzan dituzten ardurei eta lanei 

dagokienez; ahuldade-egoeran dauden familiekiko laguntza nabarmenduko 

da.  

5.1.1 berezko helburua: Hezkuntza Zerbitzuko langileak gaitzea familiekin lan hobea egitea 

helburu duten gaietan.  

5.1.1.1: Hezkuntza Zerbitzuko langileak gurasotasun 

positiboan heztea, ahuldadearen ikuspuntua aintzat hartuta.   

Eragina duten entitateak: 

Funtzio Publikoko Saila. 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

5.1.1.2: Hezkuntza Zerbitzuko langileak berdintasunean eta 

gizonek hezkuntzan duten erantzunkidetasunean trebatzea.    

Eragina duten entitateak: 

Funtzio Publikoko Saila. 

Berdintasunerako Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

5.1.1.3: Hezkuntza Zerbitzuko langileak transkulturalitatean 

trebatzea.    

Eragina duten entitateak: 

Funtzio Publikoko Saila. 

Bizikidetza eta Aniztasun 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

5.1.2 berezko helburua: Familiei zuzendutako trebakuntza-programak garatzea.    

5.1.2.1: Familiak trebatzeari buruzko Hezkuntza Zerbitzuaren 

programa integrala diseinatzea eta abian jartzea, 

gurasotasunerako udal planarekin bat egingo duena.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

5.1.2.2: “Gurasoen Eskolen” programa.    

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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5.1.2.3: “Gurasoen Eskolen” arteko trukeetarako eta 

trebakuntzarako topaguneak. 

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

5.1.2.4: Udal Haur Eskolen familientzako eta hezitzaileentzako 

baterako tailerrak, jarduera didaktikoen ingurukoak.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

5.1.2.5: Udal Haur Eskoletako familia/eskola arteko 

harremanaren esparrua berregitea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

5.1.2.6: Ahuldadearen ikuspuntua familiekin egindako lanean 

txertatzea eta, beharrezkoa bada, berezko zenbait neurri 

abian jartzea.   

Eragina duten entitateak: 

Gizarte Politiken eta Osasun 

Publikoaren Saila. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

5.2 helburu orokorra: Hezkuntza arduretan eta lanetan aitek 

erantzunkidetasuna dutela sustatzea.  

5.2.1 berezko helburua: Gizonak hezkuntza arduretan eta lanetan gaitzea.  

5.2.1.1: Haur Eskoletako aitentzako tailerrak.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

5.3 berezko helburua: Nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileak 

hezkuntza arloan trebatzen eta gaitzen laguntzea.  

5.3.1 berezko helburua: Nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileen trukerako eta 

gaikuntzarako zenbait eremu sortzea.  

5.3.1.1: Nahastutako hezkuntza- eta gizarte-eragileentzako 

urteko jardunaldi pedagogikoak edota hezkuntza-jardunaldiak.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X    X X 
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5.3.1.2: Ikastetxeetako Ordezkaritza-Organo Gorenak osatzen 

dituzten sektoreentzako jardunaldiak.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X    X  

5.4 helburu orokorra: Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea 

irakasleen hezkuntza-lanari laguntzeari dagokionez.  

5.4.1 berezko helburua: Haur hezkuntzako irakasleak portaera-nahasmenduen prebentzioan 

eta esku hartzeko ereduen garapenean gaitzea. 

5.4.1.1: Haur hezkuntzako lehen zikloko irakasleak trebatzea.  Eragina duten entitateak: 

Berritzeguneak. 

Arabako Foru Aldundiko 

Arreta Goiztiarraren 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

5.4.2 berezko helburua: Irakasleak gaitzea teknologia eta robotikan lotutako gaietan. 

5.4.2.1: Irakasleak teknologia-esparruetan trebatzea 

(robotika).  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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666...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   JJJAAABBBEEEKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   PPPAAARRRTTTEEE   HHHAAARRRTTTZZZEEEAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---EEERRREEEMMMUUUAAANNN...    

 

 

Hiri Hezitzailearen eraikuntzak ondoko kontzeptuetan sakontzea eskatzen du: 

hiritartasun osoa, hezkuntzarekiko erantzunkidetasuna eta, beraz, nahastutako 

pertsonen eta eragileen parte hartze jabetua, aldaketarako eragile gisa.  Hezkuntza, 

azken batean, denon ardura bat da, eta ikuspuntu jabetu eta arduratsutik parte hartzea 

eskatzen du.  

 

Hori dela eta, hezkuntza-eragileen parte-hartzea sustatuko dituzten udaleko lan-egiturez 

hitz egin behar dugu halabeharrez.  Hori dela eta, Sareko Udal Kontseiluaren eta Udal 

Haur Eskolen Eskola Kontseiluaren Araudia berrikusteko eta, kasua balitz, hobetzeko 

beharra finkatzen du Planak.  Horrez gain, Udal Eskola Kontseiluaren garapen egonkorra 

jasotzen du ezinbestean.  

 

Bestalde, neska-mutilen eta gazteen artean berdintasunezko harreman libre, arduratsu, 

baketsu eta solidarioak sustatzeko beharra finkatzen du; horrek, zalantzarik gabe, 

norberaren jabekuntzan izango du eragina, eta horixe da lortu nahi dena.  Hori dela eta, 

eskola-jazarpenari aurrea hartzeko zenbait proiektu berri finkatzen dira, baita 

adingabeen arteko harreman errespetutsu eta solidarioak sustatzeko zenbait proiektu 

ere.  

 

Horrez gain, familien antolaketa, talde jabekuntza eta parte hartze publikoa hobetzen 

lagundu nahi du; horretarako, laguntza ekonomikoa emango da Gurasoen Elkarteek 

gauzatzen dituzten jardueretarako, eta GE Federazio Denon Eskolari eta FAPACNEri 

lagunduko zaie. Gainera, adingabeen menpekotasunei aurrea hartzeko familia-

jabekuntzaren inguruko proiektu bat jaso da.  

 

Jarduera-lerroarekin amaitzeko, zenbait neurri finkatu dira gizarte-eragileei jarduera 

publikoan laguntzeko, esaterako, hezkuntza-premia berezietan inplikatuta dauden 

elkarteentzako laguntza ekonomikoa, Fernando Buesa Blanco Fundazioarekin batera 

lankidetzan aritzea zenbait hezkuntza-jarduera gauzatzeko eta Jazzargia Elkartearekin 

lankidetzan aritzea jazz-kontzertu pedagogikoak egiteko.    
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666...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   JJJAAABBBEEEKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   PPPAAARRRTTTEEE   HHHAAARRRTTTZZZEEEAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---EEERRREEEMMMUUUAAANNN      
 

6.1 helburu orokorra: Hezkuntza arloan herritarren parte-hartzerako egiturak 

eta prozesuak sustatzea.   

6.1.1 berezko helburua: Udal Haur Eskolen parte hartzerako egiturak eguneratzea.  

6.1.1.1: Udal Eskolen Sareko Udal Kontseiluaren Araudia 

egungo bost Udal Haur Eskolen egoera berrira berregokitzea.  

  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

6.1.1.2: Udal Haur Eskolen Zentroetako Eskola Kontseilua 

berregokitzea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X   X 

6.1.2 berezko helburua: Udal Eskola Kontseiluaren funtzionamendu ezin  hobea ziurtatzeta.  

6.1.2.1: Udal Eskola Kontseiluaren garapen egonkorra.    

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

6.2 helburu orokorra: Berdintasunezko harreman libre, arduratsu eta 

solidarioak sustatzea neskatilen, mutilen eta gazteen artean, baita gatazken 

ebazpen baketsua ere.  

6.2.1 berezko helburua: Ikasleen arteko jazarpenarik gabeko harremanak sendotzeko 

ikastetxeei laguntzea.  

6.2.1.1: Diagnostikatzea zer esku-hartze egin duen udalak 

ikastetxeetan tratu txarren edota ikasleen arteko 

gehiegikeriaren lehen mailako prebentziorako.  

Eragina duten entitateak: 

 “Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” lan-taldea. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 

6.2.1.2: Gatazken kudeaketari eta ebazpen baketsuari buruzko 

hezkuntza-programa ikasleentzat.  

Eragina duten entitateak: 

Haurtzaro eta Senitarte 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 
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6.2.2 berezko helburua: Adingabeen arteko harreman solidarioak sustatzeko programa bat 

garatzea.   

6.2.2.1: Adingabeen arteko harreman solidarioak sustatzeko 

“Azoka Txikia” programa garatzea.    

Eragina duten entitateak: 

Garapenean Lankidetza 

Zerbitzua. 

Bizikidetza eta Aniztasun 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

6.3 helburu orokorra: Familien antolaketan, jabekuntzan eta jarduera 

publikoan laguntzea, hezkuntza-eragile gisa.  

6.3.1 berezko helburua: Gurasoen Elkarteen funtzionamenduari eta jarduerei laguntzea.   

6.3.1.1: Gurasoen Elkarteentzako diru-laguntzen deialdia, 

oporretarako jarduerak eta eskolaz kanpoko jarduerak 

gauzatzeko.  

 

  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

6.3.1.2: Lankidetza Hitzarmena Denon Eskolarekin.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

6.3.1.3: Lankidetza-hitzarmena FAPACNErekin.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

  X  X X 

6.3.2 berezko helburua: Mendetasunen aurrean prebentzioren eta esku-hartzearen eremuan 

jabekuntzari eta familia-antolaketari laguntzea.   

6.3.2.1: Adingabeengan eragina duten arriskuei aurrea 

hartzeko familia-jabekuntzarako FERYA Programan parte 

hartzea.  

 

  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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6.4 helburu orokorra: Hiriko gizarte-eragileen hezkuntza-lanari laguntzea.  

6.4.2 berezko helburua: Hezkuntza-jardueren garapenean gizarte-eragileen 

funtzionamenduari eta jarduerari laguntzea.  

6.4.1.1: Hezkuntza-premia berezien esparruan inplikatuta 

dauden elkarteei diruz laguntzeko deialdia.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

6.4.1.2: Lankidetza-hitzarmena Fernando Buesa Blanco 

Fundazioarekin zenbait hezkuntza-jarduera gauzatzeko.  

Eragina duten entitateak: 

Fernando Buesa Blanco 

Fundazioa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

6.4.1.3: Lankidetza-hitzarmena Jazzargia Elkartearekin jazz-

kontzertu pedagogikoak egiteko.  

Eragina duten entitateak: 

Jazzargia Elkartea. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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777...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::      HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   HHHIIIRRRIIIAAA...      BBBEEERRREEE   OOONNNDDDAAARRREEE   UUUKKKIIIGGGAAARRRRRRIII   EEETTTAAA   

UUUKKKIIIEEEZZZIIINNNAAA    

   
Hiri Hezitzaileak udalerriko ondare ukigarria eta ukiezina baliatzeko aukera proposatzen 

du, komunitatearen zerbitzuan egongo den hezkuntza-baliabide gisa erabiltzeko, eta 

herritarrei etengabeko trebakuntzarako aukera eskaintzeko ondokoak ziurtatzearren: 

gizarte inklusibo, anitz eta tolerantea osatzeko orduan gizarte-kohesioari eta hiritartasun 

aktiboari lagunduko dieten gaitasunak ikasteko moduko baldintzak.  

 

1988an, oinordetzan hartutako eta orain dela gutxi sortutako natura- eta kultura-

elementu guztiak, ukigarriak eta ukiezinak, ondarea direla definitu zuen UNESCOk.  Hori 

dela eta, Vitoria-Gasteiz, Hiri Hezitzaile denez, 1990etik era egituratuan eta nahita 

ahalegindu da hezkuntzarako ingurunea, bitartekoa eta edukia izateko.   

 

Vitoria-Gasteizko Udalak hezkuntza arloan duen nahia, arlo horri dagokionez, ikastetxe 

eta helduen talde guztiei zuzendutako hezkuntza-programen eskaintza unibertsalean 

gauzatzen da. Eskaintzak ondoko esku-hartze irizpideei erantzuten die:  

• Ikaskuntza-eredu gisa euren esperientzia eman dezaketen pertsonak, taldeak eta 

entitateak sartzea hezkuntza-proiektuetan.  

• Eskaintza eta talde jasotzaileak dibertsifikatzea, euren beharretara egokituz.  

• Hiriko baliabideak (ukigarriak eta ukiezinak) baliatzea gizarte plural eta anitz batean 

norberaren errealizaziorako, hiritartasun aktiborako, gizarte-kohesiorako eta 

elkarrekiko errespeturako beharrezkotzat jotzen diren giltzarriko gaikuntzak ikasteko 

tresna pedagogiko gisa.  

• Zenbait hezkuntza-programa osagarri eskaintzea Hezkuntza Administrazioak 

eskaintzen dituen programekiko, eskola-curriculuma zehaztuko dituzten oinarrizko 

eskumenak hobetzearren.   

• Hezkuntza-proiektuak herritarren behar berrietara egokitzea, aldaketetan arreta 

jarriz eta proposamen berritzaileak emanez.   

 

Helburu horrekin, jarduera-lerro honek zenbait hezkuntza-proiektu jaso ditu ikasleentzat 

eta helduentzat musika-adierazpenari, ibilbide historiko eta artistikoei, arte-ekoizpenari 

eta muralismoari, informazioan eta komunikazioan hezteari (Gasteiztxo Programa), 

literatura-adierazpenari, ekintzen prebentzioari eta hiriaren memoria historikoari buruz.   
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777...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::      HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   HHHIIIRRRIIIAAA...      BBBEEERRREEE   OOONNNDDDAAARRREEE   UUUKKKIIIGGGAAARRRRRRIII   EEETTTAAA   

UUUKKKIIIEEEZZZIIINNNAAA    

   
 

7.1 helburu orokorra: Hezkuntza formala osatzeko hezkuntza-jarduerak 

sustatzea.  

7.1.1 berezko helburua: Zenbait hezkuntza-programa inplementatzea kultura humanistiko eta 

artistikoko gaikuntza garatzeko.  

7.1.1.1: Musika-adierazpeneko Programa.  Eragina duten entitateak: 

Hiriko zenbait entitate eta 

baliabide. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

7.1.1.2: Ibilbide HIstoriko eta Artistikoen Programa. Eragina duten entitateak: 

Arabako Foru Aldundia. 

Katedrala Fundazioa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

7.1.1.3: “Magialdia” Programari laguntzea.  Eragina duten entitateak: 

Kultura Zerbitzua. 

Arabako Ilusionisten 

Elkartea. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

7.1.1.4: Arte-ekoizpen komunitarioko eta muralismoko 

programa ikastetxeetan.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X     X 

7.1.2 berezko helburua: Hizkuntza-komunikazioko eta informazioaren tratamendurako 

gaitasunak eta gaitasun digitala garatzeko helburu duten hezkuntza-programak 

inplementatzea.  

7.1.2.1: Gasteiztxo Programa, informazioan eta 

komunikazioan hezteari buruzkoa.  

Eragina duten entitateak: 

Komunikabideak. 

Zenbait elkarte. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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7.1.2.2: Literatura-adierazpeneko Programa.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

7.1.3 berezko helburua: Osasunerako kulturako eta autonomiarako eta norberaren 

ekimenerako gaitasunak garatzea helburu duten hezkuntza-programak inplementatzea.  

7.1.3.1: Mendetasunei aurrea hartzeko programa.  Eragina duten entitateak: 

Osasun Publikoaren 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

7.1.4 berezko helburua: Hiriaren memoriari buruzko programak inplementatzea.  

7.1.4.1: Hiriaren memoriari buruzko hezkuntza-programak.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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888...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   EEESSSPPPAAAZZZIIIOOO   EEETTTAAA   DDDEEENNNBBBOOORRRAAARRREEENNN   EEERRRAAABBBIIILLLEEERRRAAAKKK  

   
Hiria da bertako jarduera garatzeko espazio naturala, baina pertsonak, biztanleak dira 

udalaren jardueraren oinarriaren lehen helburua. Hori dela eta, lerro estrategiko honetan 

pertsonentzat, gure ustez, ezinbestekoak diren bi elementu hartu ditugu aintzakotzat.  

Alde batetik, irakasteko eraikinak eta, beste alde batetik, eskola-eremuen erabileren eta 

pertsonek duten denboraren artean sortzen den sinbiosia.  

 

Eskola-eremuei dagokienez, aipatu beharra dugu ezinbesteko garrantzia duela gizakiaren 

garapenaren hasierako faseetan.  Haurtzaroa leku horietan pasatzen dute, eta 

erreferente seguruak dira; gainera, helduok nahita haurrei laguntzen diegu eta euren 

ahalmenak eta bizitzarako oinarrizko gaitasunak modelatu eta garatzen ditugu.  Baliabide 

horiei ematen diegun garrantzia, horien edertasuna, horietan eta horiekin finkatzen 

ditugun harremanak giltzarriko elementuak dira gure biografian.   

 

Bestalde, udalbatzaren ezinbesteko ardurak dira ikastetxeak egiteko orubeak 

erreserbatzeari eta lagatzeari buruzko udal eskumak, haur hezkuntzako eta lehen 

hezkuntzako ikastetxeen mantentzerako, zaintzarako, kontserbaziorako eta hobetzeko 

eskumenak, eta instalazio horien erabilera eskola-orduetatik kanpo kudeatzea.  

 

Eskola-eremuen erabilerari eta pertsonen denborari dagokionez, adierazi beharra dugu 

gizarte-antolaketaren era berriek, eta horiei ematen zaien erantzunak, erakundeen 

aldetik zein gizabanakoek, ez dutela lortu emakumeen eta gizonen deboraren erabilera 

desberdinean eragina izan.  Denbora lanaren munduaren inguruan dabil, eta gizarte-

diskriminaziorako beste faktore bat da oraindik ere.  Denbora ondasun urritzat jotzen da, 

eta errealitate hori konplexua denez, jarraitu beharra dugu horretan lan egiten gizarte-

kohesioaren eta genero-berdintasunaren alde egingo duten udal politiken bidez.  

 

Ikuskera hori hezkuntza-esparrura eramateak, bizitza osorako hezkuntzaren 

ikuspuntutik, espazioaren eta eskola-denboraren eta espazioaren eta eskolaz kanpoko 

denboraren artean finkatutako dualtasuna haustea eta guztiari hezkuntza-balioa ematea 

dakar.  Esparru bat eraiki behar dugu non hezkuntza malgutasunaren, aniztasunaren eta 

denborarekiko eta espazioarekiko eskuragarritasunaren printzipioen inguruan egituratuko 

den.  

 

Eskola-denboretan ez du azken hamarkadotan aldaketarik egon, baina biderkatu egin 

dira eskola eremuan bete beharreko helburuak.  Lana eta familia bateratzearen inguruan 

familiek sentitu eta adierazi dituzten beharrak direla-eta, irakasteko jarduerarekin 

paralelo eta osagarri diren beste zenbait zerbitzu sortu behar izan dira:  jantokiak, 



 

Página 57 de 67 

 

zaintza-zerbitzuak, eskolaz kanpoko jarduerak, oporretarako jarduerak etab. Askotan, 

jarduera eta zerbitzu horiek ez dira kalitate aldetik berme nahikorekin gauzatzen.   

 

Horrez gain, udal politiketan lehentasunezkoa izan behar du familien arrisku- eta 

desabantaila-egoerei erantzuteak (gero eta handiagoak dira gainera), eta bereziki 

krisialdian egoera horiek zuzenago pairatzen dituzten umeen kasuan.  

 

Eskola-eremuak topaketarako eta aisialdian eta denbora librean hezkuntza-jarduerak 

sustatzeko leku gisa erabiltzeak, lagunduko du desberdintasunak arintzen eta gure 

auzoetako kohesioa eta gizarte-ehuna indartzen.   
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888...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA   EEETTTAAA   EEESSSPPPAAAZZZIIIOOO   EEETTTAAA   DDDEEENNNBBBOOORRRAAARRREEENNN   EEERRRAAABBBIIILLLEEERRRAAAKKK   

   

8.1 helburu orokorra: Udalaren ikastetxeen instalazioak mantendu eta 

hobetzea.  

8.1.1 berezko helburua: Udaleko ikastetxeen eta Udalaren arteko harremana erraztea 

instalazioen mantentze-lanei dagokienez.  

8.1.1.1: Udal Haur Eskolen eta Partzuergoko Haurreskolen, 

ikastetxeen eta Udal Eraikinen Mantentze Zerbitzuaren arteko 

bitartekaritza teknikoa, udalaren ikastetxeak zaindu eta 

hobetzearren.  

Eragina duten entitateak: 

Mantentzeen Zerbitzu 

Nagusia. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

8.2 helburu orokorra: Eskola-orduetatik kanpo eskola-eremuen erabilera 

sustatzea.  

8.2.1 berezko helburua: Udalaren eskola-eremuak helburu publikoekin erabil ditzaten 

erraztea. 

8.2.1.1: Udalaren eskola-eremuak eskola-orduetatik kanpo 

lagatzea eta erabiltzen ustea komunitateei eta gizarte-

eragileei.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

8.2.2 berezko helburua: Eskola-eremuak auzoak dinamizatzeko eta auzoetako gizarte-

kohesiorako erabiltzea.  

8.2.2.1: “Auzoarentzat zabalik” programa, eskola-eremuak 

eskola-orduetatik kanpo erabiltzekoa, auzoetako gizarte-

ehuna dinamizatzeko.    

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

X    X X 

8.2.2.2: “Lekuko eskolaz kanpoko planari” buruzko 

esperientzia pilotua: udal instalazioak erabiltzeari eta 

baliabideak koordinatzeari buruzkoa da, ikastetxeei eskolaz 

kanpoko jardueran laguntzearren.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 
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8.2.2.3: Ikastetxeen barneko antolaketa berritzeari buruzko 

“Hauspoa” proiektuarekin lankidetzan aritzea.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

8.3 helburu orokorra: Aisialdian eta denbora librean hezkuntza-jarduera 

sustatzea.  

8.3.1 berezko helburua: Oporraldietan hezkuntza-programa bat eskaintzea.   

8.3.1.1: Ikasleentzat aisialdirako eta denbora librerako 

hezkuntza-programa, oporraldietarako (jolas-txokoak, udaleku 

irekiak, ingurumen-udalekuak).  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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999...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   KKKAAANNNPPPOOOKKKOOO   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAZZZIIIOOOAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAANNN  

   
Hiri Hezitzailea kontzeptua, halabeharrez, ondoko ideian oinarritzen da: hezkuntza, 

eskolaratzetik haratagoko zerbait dela ulertuta, hezkuntzan dauden edo parte hartzen 

duten pertsona, erakunde eta eragile guztiek batera eraiki behar dugun lana dela.  

Horretarako, pertsonek eta eragileek nahiko informazio edukitzeaz gain, ulertzeko 

moduko eta kalitate oneko informazioa behar dute, besteak beste.  

 

Hori dela eta, informazio nahikoa, kalitate onekoa eta ulertzeko modukoa izateko aukera 

hobetu behar dela ikusi dugu. Egun dugun informazio handia aukeratu, ulertu eta lantzea 

oso garrantzitsua denez, Hezkuntza Zerbitzuak informaziorako eta komunikaziorako 

baliabideak antolatu eta hobetu behar ditu.   

 

Horregatik, kanpoko informazioan eta komunikazioan oinarritutako jarduera-lerro bat 

finkatu behar izan dugu; lerroak herritarrei kalitate oneko informazio sistematiko, 

eskuragarri eta eguneratua eskaintzeko beharra ezarri du.  Horretarako, Kanpoko 

informaziorako Plan bat egitea aurreikusi dugu, informazio-jarduera planifikatzeko eta 

antolatzeko; horrez gain, lerro horrek zenbait kalitate-irizpide ezarriko ditu urtero 

Zerbitzuak egiten  dituen hiru kanpaina nagusi ebaluatu ahal izateko:  Haur Eskoletan 

matrikulatzeko kanpaina eta “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” sailen arteko programak 

eta “Oporretarako Udal Jarduerak”.  

 

Bestalde, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak egun asko erabiltzen direnez, 

Zerbitzuak beste erronka batzuk ditu, esaterako, udalaren hezkuntzaren inguruko weba 

berrikusi eta hobetzea, aldizkari elektronikoa abian jartzea eta sare sozialetan profil bat 

sortzea, baita SMS edota WhatsApp zerbitzuak erabiltzea ere zenbait informazio zehatz 

emateko.   

 

Baina erronkak ez dira soilik informazioaren ingurukoak; izan ere, komunikazioa ere 

harremanetarako eta  Hiri Hezitzailea eraikitzen laguntzeko erreminta bat da.  Hortaz, 

beharrezkoak jo dugu urtero barne-ebaluazioak egitea Zerbitzuaren eta herritarren 

artean ohiko kanalen bidez egiten den komunikazioa hobetzearren eta Zerbitzuaren 

euskarazko komunikazioa bermatzearren.   

 

Komunikazioari dagokionez, gure gizartea anitza denez, komunikazio-oztopoak gutxitu 

behar ditugu arreta berezia behar dituzten taldeekin, adibidez, entzuteko gaitasuna 

murriztuta duten biztanleekin, eta euskaraz edo gazteleraz hitz egiten ez duten edo ondo 

ez dakiten biztanleekin.   
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999...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   KKKAAANNNPPPOOOKKKOOO   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   KKKOOOMMMUUUNNNIIIKKKAAAZZZIIIOOOAAA   HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAANNN  

   

9.1 helburu orokorra: Herritarrei kalitate oneko informazio sistematiko, 

eskuragarri eta eguneratua eskaintzea.  

9.1.1 berezko helburua: Zerbitzuaren informazio-jarduera planifikatu eta koordinatzea.     

9.1.1.1: Kanpoko informazio Plana egitea.   Eragina duten entitateak: 

Komunikazio Kabinetea. 

Edukien Atala. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

9.1.1.2: Udal Haur Eskoletako eta Haurreskolak Partzuergoko 

eskoletan matrikulatzeari buruzko informazio-kanpaina, 

erakundeen artekoa, koordinatzea.  

Eragina duten entitateak: 

Komunikazio Kabinetea. 

Edukien Atala. 

Haurreskolak Partzuergoa. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

9.1.1.3: Sailen arteko ondoko informazio-kanpaina 

koordinatzea: “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea”.  

Eragina duten entitateak: 

Komunikazio Kabinetea. 

Edukien Atala. 

Udal zerbitzuak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

9.1.1.4: Sailen arteko ondoko informazio-kanpaina 

koordinatzea: “Udalaren opor-jarduerak". 

Eragina duten entitateak: 

Komunikazio kabinetea. 

Edukien Atala. 

Udal zerbitzuak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

9.2 helburu orokorra: Informazio-kanalak dibertsifikatzea.  

9.2.1 berezko helburua: Hezkuntza Zerbitzuak ohiz ematen duen informazioari dagokionez, 

IKTren erabilera sustatzea.   

9.2.1.1: Udalaren hezkuntza-weba berrikusi, eguneratu eta 

hobetzea.   

Eragina duten entitateak: 

Edukien Atala. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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9.2.1.2: Hezkuntza Zerbitzuaren aldizkari elektronikoa egitea.   Eragina duten entitateak: 

Edukien Atala. 

Udal zerbitzuak. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

9.2.1.3: Hezkuntza Zerbitzuaren profila twitterren eta 

facebooken abian jartzea, eta sare sozialetan zabaltzea.  

Eragina duten entitateak: 

Edukien Atala. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 

9.2.1.4: Informazio jakin batzuetarako SMS edota WhatsApp 

zerbitzuak erabiltzea.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 

9.3 helburu orokorra: Herritarrekin komunikatzeko zenbait kanal egonkor 

eskaintzea.  

9.3.1 berezko helburua: Herritarrekin ezartzen den komunikazioa ebaluatzea.  

9.3.1.1: Ohiko kanalen bidez herritarrekin ezartzen den 

komunikazioaren inguruko barneko ebaluazioa (herritarren 

postontzia, Zerbitzuaren helbide elektroniko orokorra, posta 

elektronikoa, posta arrunta, telefonoa...).    

Eragina duten entitateak: 

Komunikazio Kabinetea. 

Edukien Atala. 

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

9.3.2 berezko helburua: Zerbitzuaren jardueran keinu-hizkuntza erabiltzeko neurriak 

inplementatzea.      

9.3.2.1: Keinu-hizkuntza eskaintzea Hezkuntza Zerbitzuaren 

oporretarako jardueretan eta herritarrentzako jarduera 

publikoan, eta zenbait neurri abian jartzea keinu-hizkuntzaren 

erabilerarako eta, hala eskatzen denean, Zerbitzuaren 

gainontzeko jardueretan.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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9.4 helburu orokorra: Komunikazioan euskararen erabilera ziurtatzea.  

9.4.1 berezko helburua: Zenbait neurri hartzea Zerbitzuaren jardueraren talde jasotzaileek 

euskara erabiltzeko eskubidea dutela bermatzearren.  

9.4.1.1: Zerbitzuaren jardueran euskaraz komunikatzeko 

eskubidea bete izanari buruzko diagnostikoa, eta zenbait 

neurri hartzea talde jasotzaileekin euskarazko hitzezko zein 

idatzizko komunikazioa ziurtatzearren.   

Eragina duten entitateak: 

Euskarako Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X  

9.5 helburu orokorra: Hirian beste hizkuntza batzuk edukitzeak sortzen dituen 

beharretan sakontzea.  

9.5.1 berezko helburua: Euskaraz edota  gazteleraz hitz egiten ez duten pertsonek zer 

komunikazio-behar dituzten antzematea.  

9.5.1.1: Jardueraren jasotzaileek edo parte-hartzaileek, 

euskaraz edota gazteleraz hitz egiten ez badute, dituzten 

beharren inguruko diagnostikoa, eta komunikazioa eta parte-

hartzea hobetuko dituzten zenbait neurri jartzea abian.    

Eragina duten entitateak: 

Bizikidetza eta Aniztasun 

Zerbitzua. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X  X 

9.5.2 berezko helburua: Ingelesez egindako hezkuntza-programak eskaintzea.  

9.5.2.1: Ibilbide Historiko eta Artistikoak hezkuntza-

programan ingelesezko jarduerak eskaintzea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

9.5.2.2: Zenbait jarduera hiru hizkuntzatan eskaintzea 

(euskara, gaztelera, ingelesa) oporretako programan eta 

aisialdirako eta denbora librerako zenbait proiektu ingelesez 

egitea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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111000...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   EEERRRAAAKKKUUUNNNDDDEEEEEENNN   AAARRRTTTEEEKKKOOO   KKKOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   NNNAAAHHHAAASSSTTTUUUTTTAAAKKKOOO   

HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---   EEETTTAAA   GGGIIIZZZAAARRRTTTEEE---EEERRRAAAGGGIIILLLEEEEEEKKKIIIKKKOOO   LLLAAANNNKKKIIIDDDEEETTTZZZAAA...    

   
Hiri Hezitzailea eraikitzeko, behar-beharrezkoa da esku hartzen duten eragileen 

lankidetza. Hortaz, beharrezkotzat jo dugu berezko jarduera-lerro bat ezartzea 

Hezkuntza Zerbitzuaren eta hezkuntza- eta gizarte-eragileen arteko lankidetza 

antolatzeko eta ikusgarri egiteko.  Dena dela, lerroak ez ditu agortuko Zerbitzuak dituen 

lankidetzarako eta kooperaziorako ardurak.  Planaren jarduera-lerroetan zehaztu egin 

ditugu zer lankidetza-egitura, -eremu edo –prozesu dituen Hezkuntza Zerbitzuak udaleko 

sail eta zerbitzuekin, Hezkuntza Administrazioarekin eta Haurreskolak Partzuergoarekin, 

Sareko Udal Kontseiluarekin eta Udaleko Haur Eskolen Eskola Kontseiluarekin, Udaleko 

Eskola Kontseiluarekin, gurasoekin eta euren elkarteekin, UPV/EHUrekin eta 

hezkuntzaren garapenean eta Hiri Hezitzailearen eraikuntzan esku hartzen dituzten beste 

eragile anitzekin.  

 

Jarduera-lerroak sakondu egin du Hezkuntza Administrazioarekin dituen lankidetza-

helburu eta –ardurak Vitoria-Gasteizen eskolaratzea garatzeari eta hobetzeari 

dagokionez, eta ikastetxeekin dituenak ordezkaritza-organo gorenetan udalak duen 

ordezkaritzaren bitartez.   

 

Horrez gain, Euskal Autonomoan diren Unibertsitateekiko lankidetza jaso du, adibidez, 

UPV/EHUrekin duen lankidetza-hitzarmena, bien intereserako ekintzak inplementatu eta 

koordinatzekoa; eta Vitoria-Gasteizko Udalak gure udalerriko UHUNko zentro atxikiari 

ematen dion laguntza.   

 

Hirian eskaintzen diren zenbait irakaskuntzaren garapenari ematen zaion laguntza ere 

jaso da, esaterako, Arte eta Lanbide Eskolaren Fundazioak eta Lanbide Heziketa Bultzatu 

eta Garatzeko Partzuergoak gauzatzen dituztenak.  

 

Amaitzeko, lerroak jaso egin du Udalaren eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen 

(HHNE) eta Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (HHES) arteko lankidetza.  Horrez gain, 

nabarmentzekoa da Hezkuntza Zerbitzuak parte hartzen duela 2016/18 eperako HHESren 

Jarraipen-batzordean eta inplikatuta dagoela “Azaroaren 30ean Hiri Hezitzaileen 

Nazioarteko Eguna" ospatzearekin.  
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111000...   LLLEEERRRRRROOOAAA:::   EEERRRAAAKKKUUUNNNDDDEEEEEENNN   AAARRRTTTEEEKKKOOO   KKKOOOOOOPPPEEERRRAAAZZZIIIOOOAAA   EEETTTAAA   NNNAAAHHHAAASSSTTTUUUTTTAAAKKKOOO   

HHHEEEZZZKKKUUUNNNTTTZZZAAA---   EEETTTAAA   GGGIIIZZZAAARRRTTTEEE---EEERRRAAAGGGIIILLLEEEEEEKKKIIIKKKOOO   LLLAAANNNKKKIIIDDDEEETTTZZZAAA   

   
 

10.1 helburu orokorra: Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzea.  

10.1.1 berezko helburua: Vitoria-Gasteizen eskolaratzea garatzen eta hobetzen laguntzea.   

10.1.1.1: Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzarekin eta Hezkuntza 

Arabako Hezkuntza Ikuskaritzaren Lurralde Unitatearekin 

lankidetzan aritzea Vitoria-Gasteizko eskolaratzea garatu eta 

hobetzeko.   

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.2 helburu orokorra: Ikastetxeetako planifikazioan eta jardueren 

garapenean lankidetzan aritzea, hezkuntza-komunitatearekin batera.  

10.2.1 berezko helburua: Vitoria-Gasteizen ikastetxeen jarduera garatzen eta hobetzen 

laguntzea.  

10.2.1.1: Udalaren ordezkaritza Ikastetxeetako Ordezkaritza-

organo Gorenetan.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.2.1.2: Hiriko hezkuntza-errealitateari buruzko ikerketa.    

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.3 helburu orokorra: EAEn diren Unibertsitateekin lankidetzan aritzea.  

10.3.1 berezko helburua: UPV/EHUrekin zenbait jarduera koordinatzea Vitoria-Gasteizen 

hezkuntza-ekintza garatu eta hobetzeko eta ezagutza zabaltzeko.   

10.3.1.1: UPV/EHUrekiko lankidetza-hitzarmena, 2016/19, 

bien intereserako zenbait ekintza, hezkuntza-ekintzaren esku-

hartzea garatu eta hobetzeko zuzendutakoak, koordinatu eta 

inplementatzeko.  

Eragina duten entitateak: 

UPV/EHU. 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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10.3.2 berezko helburua: Vitoria-Gasteizen UHUNri Atxikitako Zentroaren jarduerari 

laguntzea.  

10.3.2.1: Patronatuan parte hartzea eta UHUNri Atxikitako 

Zentroari diruz laguntzea ohiko jarduera gauza dezan.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.4 helburu orokorra: Hirian irakaskuntza ezberdinen garapenari laguntzea.  

10.4.1 berezko helburua: Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbideen Eskola Fundazioaren jarduerari 

laguntzea. 

10.4.1.1: Patronatuan parte hartzea eta Vitoria-Gasteizko Arte 

eta Lanbide Eskola Fundaziori diruz laguntzea ohiko jarduera 

gauza dezan.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.4.2 berezko helburua: Vitoria-Gasteizen Lanbide Heziketako hezkuntzaren alde egitea.  

10.4.2.1: Patronatuan parte hartzea eta Vitoria-Gasteizen 

Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoari diruz 

laguntzea.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.5 helburu orokorra: Hezkuntza arloan beste hiri batzuekin lankidetzan 

aritzea.  

10.5.1 berezko helburua: Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartean (HHNE) parte hartzea.  

10.5.1.1: Vitoria-Gasteiz HHNEko hiri kide gisa parte hartzea.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.5.2 berezko helburua: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (HHES) parte hartzea.  

10.5.2.1: Vitoria-Gasteiz HHESko hiri kide gisa parte hartzea.   

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 
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10.5.2.2: HHESren Jarraipen-batzordean parte hartzea 

2016/18 aldian.  

 

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

 X   X X 

10.5.2.3: “Azaroaren 30ean Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 

Eguna" ospatzea.  

Eragina duten entitateak: 

“Vitoria-Gasteiz Hiri 

Hezitzailea” taldea.  

Iraganean 

egin zen 

Aribidean Aribidean 

aldatuta 

Berria 2016/17 

ikasturtea 

2017/18 

ikasturtea 

   X X X 

 


