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1.  UDALAREN ESKU-HARTZEAREN TESTUINGURUA, 
ESKOLAGABETZEAREN ETA ESKOLA-
ABSENTISMOAREN KASUETAN

Hezkuntza-sistema unibertsalizatu honetan, desberdintasunek jarraitu egiten dute, esko-
lara iristen diren gizarte-desberdintasunak ebazteko gai ez garelako. Eginbehar modernoa 
mundu guztiari hezkuntza ematea da, baina aukera-berdintasunean oinarrituta eman be-
har zaie guztiei hezkuntza; eskolan islatzen diren arazoei irtenbidea ematerakoan, hiriak 
eskolari laguntzeko duen erantzukizunera eramango gaitu horrek.

Hezkuntzarako eskubidea oinarrizko giza eskubideetako bat da, eta eskubide hori gauza 
dadin ahalegintzera behartuta dagoen subjektuetako bat da Gasteizko Udala. Arlo ho-
rretan, udalaren jarduerak esparru zabala hartzen du, eta irakaskuntzaren programazio 
orokorra egiten parte-hartzea, eskoletan beharrezkoak diren leku guztiak bermatzea nahiz 
programa berezien bidez eskolako arrakasta sustatzea sartzen dira esparru horretan.

Testuinguru horretan, hezkuntzak, bere adierarik zabalenean hartuta, Gasteizko 
hiritarren gizarte-kohesioan eragin dezan, ildo hori jorratzera zuzendu behar du 
udalaren esku-hartzeak. Horretarako, behar-beharrezkoa da oinarrizko alderdi bat lan-
tzea: hezkuntzarako eskubidea jasotzerakoan izan behar dugun aukera-berdintasuna; ho-
rren ondorioz, aldatu beharra dago ekitatearen helburu horretan aurrera egitea eragozten 
digun oztopo bat: hezkuntza-sistema garaia baino lehen uzten dutenen kopurua 
eta eskola-absentismoa.

2.  HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA BERMATZEKO 
PROGRAMA. ESKOLAGABETZEA ETA ABSENTISMOA 
ERAUZTEA

Absentismoa fenomeno konplexua da, eta, beraz, erantzun konplexuak eskatzen 
ditu; horregatik, ezinbestekoa da herri-erakundeen arteko lankidetza. Euskal Au-
tonomia Erkidegoan garatu diren esperientziak oinarritzat hartuta, lantalde bat 
eratu zen 2012an, Arabako lurralderako erakundeen arteko jarduketa-protokolo 
bat lantzeko asmoz eta, ildo horretatik, nahitaezko eskolatze-aldia betetzera zuzenduko 
ziren ekintzen eraginkortasuna areagotzeko. “Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko 
programa” izenburua duen protokolo hori 2013an onartu zen, eta Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Sailak (Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza eta Ikuskaritza), Arabako Foru Al-
dundiak eta Gasteizko Udalak parte hartu zuten bertan.

Erantzunkidetasunaren eta sareko lanaren ikuspegitik, protokolo horren garapenak propo-
samen koordinatuak landu beharra dakar nahitaez, hiriaren etorkizunean inplikatuta 
gauden guztion arteko lankidetzaren ondorioz. Inolako zalantzarik gabe, Gasteizko Udala-
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ren hurbiltasunak eta hezkuntzaren zeharkako izaerak udalaren lidergoa funtsezko egiten 
dute, erreferentziatzat hiri hau duten hezkuntza-jarduketak planifikatzeko eta koordina-
tzeko orduan. Nahitaezko eskolatzea betetzen den zaindu beharra dagoela aintzat hartuta, 
ikuspegi horretatik lidergo horrek kontuan izan behar ditu lurraldean esku hartzen 
duten gainerako hezkuntza-administrazioekiko lankidetza nahiz parte hartzen 
duten udal-zerbitzuen hezkuntza-jarduketen koordinazioa:

• Erakundeen arteko koordinazioa

Hiri Hezitzaileak lurralde batean esku hartzen duten erakunde guztiak barnean hartzen 
dituen ideologia bat dakar, eta, partekatutako proiektu baten zerbitzura, egitura zehatz 
baten barnean kokatzen ditu. Gauzak horrela, zeharkakotasuna eta koordinazioa 
ezinbesteko baldintzak dira, hezkuntza bizitza osoan zeharreko proiektu gisa 
hartzen duten esku-hartzeei zentzua eta koherentzia emateko.

Ikuspegi horretatik, eskolagabetzea eta absentismoa erauzteko asmoz abiarazitako esku-
hartze horiek administrazioen arteko nahitaezko koordinazioa definitu behar dute –
Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Udala, Hezkuntza Ikuskaritza, Adingabeen Fiskaltza...-, 
bai eta esku hartzeko esparruak eta horietako bakoitzak garatuko dituen ekimenak 
ere.

• Udal-zerbitzuen koordinazioa

Erreferentziatzat adingabeak hartzen dituzten uda-eskumenak udalaren hainbat sail eta 
zerbitzuren bidez garatzen dira. Beraz, eta erakundeen arteko koordinazioaz hitz egite-
rakoan adierazitakoaren ildotik, eskolatzearen eta eskolako arrakastaren esparruetan 
udalaren ekintzaren eraginkortasuna hobetzeak esku hartzen duten zerbitzuen 
koordinazioa berraztertzea eskatzen du (Gizarte Gaiak eta Adinekoak, Herritarren Se-
gurtasuna eta Hezkuntza), aurrez aipatu den erakundeen arteko protokoloaren argitan.

3.  GASTEIZEN ESKOLAGABETZEA ETA ESKOLA-
ABSENTISMOA ERAUZTEKO UDALAREN 
LANKIDETZA-PROTOKOLOA LANTZEKO LAN-
METODOLOGIA

Jarduketa-testuinguru horretan, eta eskolagabetzearen eta eskola-absentismoaren espa-
rruan esku hartzen duten udal-zerbitzuen arteko beharrezko koordinazioa eta esku-har-
tzearen beraren eraginkortasuna hobetzeko asmoz, lantalde bat eratu da. Honako zeregin 
hauek hartu ditu bere gain lantalde horrek:

·  Arabako lurralderako ezarri den protokoloaren azterketa, bai legeak zehaztutako esku-
menen ikuspegitik eta bai proposatzen diren prozesuen ikuspegitik. 

.  Eskolagabetzearen eta eskola-absentismoaren esparruan garatuko diren jarduketak az-
tertzea, dagozkien udal-zerbitzuetako bakoitzean.

· Orain arte gauzatutako ekintzen garapenean, indarguneak eta ahulguneak identifikatzea. 

· Hirirako protokolo bat egiteko proposamena lantzea.

4. UDALAK ESKU HARTZEKO PROTOKOLOA

Hezkuntzarako eskubidea egiaz gauza dadin ahalegintzera behartuta dauden erakundee-
tako bat da udala, eta, beraz, hezkuntzarako eskubide hori gauzatzeko eta, aldi berean, 
eskolagabetzeak eta eskola-absentismoa murrizteko xedez, berorien erantzukizuna da es-
parru horietan aukera-berdintasuna bultzatuko duten esku-hartzeak sustatzea.

Abenduaren 27ko 27/2013 Legeak, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkor-
tasunari buruzkoak, dioenarekin bat etorriz, nahitaezko eskolatze-aldia betetzen dela 
ikuskatzeko orduan parte hartzeko eskumena landuko dute udalek. Aldi berean, aben-
duaren 5eko 12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, 5. artikuluan dio Gizarte Zer-
bitzuen Euskal Sistemak pertsona, familia eta talde guztien gizarteratzearen, autonomiaren 
eta gizarte-ongizatearen alde egitea duela xede, eta sustatzeko, aurrea hartzeko, babeste-
ko eta laguntzeko eginkizunak betez gauzatu nahi duela xede hori.

Testuinguru horretan, eskolagabetzearen eta eskola-absentismoaren esparruan Gas-
teizko Udalak garatuko duen esku-hartzea honako arlo hauetan oinarrituta gau-
zatuko da: 

Prebentzioaren arloa

Horrelakoak hautemateko arloa

Esku hartzeko arloa

Ebaluazioaren arloa

4.1. PREBENTZIOAREN ARLOA

Eskolagabetzeen eta absentismoaren esparruan esku hartzeko protokoloaren xede nagusia 
eta lehenengoa arazo horien agerpenari aurrea hartzea da, prebentzio-izaerako estrategiak 
erabiliz eta, batez ere, eskolatze irregularraren eta hezkuntza-sistema behar baino lehen 
uztearen jatorrian dauden arrazoi sozio-ekonomikoetan eta kulturaletan eraginez.

Ikuspegi horretatik, begien bistakoa da udalek hezkuntzaren eta gizartearen arloko esku-
hartzaren oinarrizko unitatetzat hartu behar dutela familia, ikasleak eskolara erregularta-
sunez joateko orduan oinarri-oinarrizko lekua betetzen duenez.
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Prebentzioaren arloan, hauek dira proposatzen diren esku-hartze batzuk: 

· Absentismoarekin edo eskolagabetzearekin lotutako jokaeren agerpenean eragiten ari 
diren faktoreak gainditzeko eta ikasleak babesteko faktoreak indartzeko planak anto-
latzea.

· Eskolatuta dauden adingabeak dituzten familiei eskolatzeari eusteko erantzukizuna 
dutela eta adingabe horientzat eskolara joatea nahitaezkoa dela jakinaraztea; eta 
familiekin lankidetzan jardunez absentismoa eta eskolagabetzea saihesteko udalak di-
tuen zerbitzuen berri ematea.

· Familien prestakuntza eta parte-hartzea sustatzea (guraso-eskolak, gurasotasun 
positiboan oinarritutako prestakuntza…).

· Hezkuntza-programak eta esku-hartze psikosozialak sustatzea, eta balia-
bideak eskaintzea, eskolako arrakastan eta, beraz, eskola-absentismoaren eta eskol-
agabetzearen prebentzioan eragin dezaten.

· Guraso-elkarteei zuzendutako laguntzak sustatzea, eskolaz kanpoko jarduerak eta 
jarduera osagarriak gara ditzaten.

· …

4.2. HORRELAKO KASUAK HAUTEMATEKO ARLOA

Absentismoa eta eskolagabetzea garaiz hautemateak izugarrizko garrantzia duela ez du 
zalantzan jartzen inork, esku-hartzeak arrakasta izateko aukerarekin lotuta baitago hori 
zuzen-zuzenean.

Ikastetxeetako ikasleak eskolara joaten diren kontrolatzea Eusko Jaurlaritzaren Hezkun-
tza Sailari dagokio, eta, xede horretarako, esku hartzen duten elementuen funtzioak eta 
zereginak zehatz-mehatz definituta dituzte (irakasleak, hezkuntza-ikuskaritza, Berritzegu-
nea...); baina, hori horrela izan arren, egia da baita ere gerta daitekeela egindako ahalegina 
nahikoa ez izatea; eta, beraz, horrelako kasuak hautemateko, nahitaezkoa izango da beste 
gizarte-eragile batzuen laguntza.

Horregatik, ezinbestekoa da Gasteizko Udalaren lankidetza, eta, beraz, prozedura batean 
jaso beharko du bertako profesionalen jardunbidea, horrelako jokabideak identifikatzeko; 
are gehiago, adingabeak babesgabe edo arriskuan egon daitezkeela hautemateko adie-
razle egokiak izan daitezkeela kontuan hartuta, eta, halaber, adierazle horiek beroriekin 
nahiz familiarekin esku hartzeko jarduerak ekar ditzaketela ikusita.

Ondoren, eskolagabetzeen eta eskola-absentismoaren kasuetan, horrelako egoerak haute-
mateko orduan nola jokatzen den azaltzen zaizue:

4.2.1. UDALTZAINGO-ZERBITZUEK HORRELAKO KASUAK HAUTEMATEKO BIDEA

Udaltzaingoak zerbitzu hau batez ere kaleko jantzitako udaltzainen bidez emango du. Ho-
rrelako kasuak uniformez jantzitako udaltzainek hautematen dituztenean, kaleko jantzi-
tako udaltzainekin harremanetan jarriko dira, atal honetan deskribatzen diren jarduketa-
jarraibideak formaliza ditzaten.

Ezinbestez kaleko jantzitako udaltzainen zerbitzurik ez dagoenean, uniformez jantziriko 
udaltzainen patruila arduratuko da aipatutako jarduketa-jarraibide hauek betetzeaz:

1.  Hautemateak lehentasunez parkeetan, ikastetxetik gertu dauden tabernetan, jolas-izae-
rako aretoetan eta adingabeak ibili ohi diren bestelako tokietan egingo dira.

2.  Adingabe bat eskola-orduetan eskolatik kanpo aurkituz gero, harekin hitz egingo da, 
ikastetxetik kanpo zergatik dabilen jakiteko asmoz.

3.  Eskolara ez joateko arrazoirik ez badu, identifikatu egingo da, eta haren familia-datuak 
eta matrikulatuta dagoen ikastetxeari buruzko datuak bilduko dira.

4.2.2. GIZARTE-GAIEN ETA ADINEKOEN SAILAK HORRELAKO KASUAK 
HAUTEMATEKO BIDEA

Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailak, Udaleko Gizarte Zerbitzuen eta profesionalen bidez 
(Komunitate Jarduera, Haurtzaroa eta Senitartea, eta Gizarteratzea), bere zeregin profe-
sionalak betez eta xede horretarako zehaztutako bideei eta prozedurei jarraituz, eskola-
gabetzearen eta eskola-absentismoaren esparruko kasu berriak hauteman eta identifikatu 
ahal izango ditu, garaiz esku hartu ahal izateko. Horretarako, honako esku-hartze hauek 
definitu dira:

· Eskolara joaten ez den edo eskolatu gabe dagoen adingabea hautematea, zuzene-
an esku hartzen duten zerbitzuen eta programen bidez, batez ere, Kale Heziketako 
Programaren eta Udaleko Gizarte Zerbitzuen bidez. 

· Eskola-absentismoaren edo eskolagabetzearen esparruko kasu baten agerpena edo 
horrelako egoera baten aurretiazko egoera balioesteko aukera ematen duten adiera-
zleak identifikatzea, Udaleko Gizarte Zerbitzuetan jada lehendik dauden kasuen bar-
nean.

· Protokoloa abian jartzea, adingabe baten eskola-absentismoa edo eskolagabetzea 
adieraz dezakeen egoera baten berri jasotzen den unean.

· Eskolagabetze-egoera bat edo eskola-absentismoko egoera bat den egiaztatzea.
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Horrez gain, udaleko beste sail batzuetatik eta beste erakunde batzuetatik hautemandako 
kasuak ere hartuko dira, batez ere Berritzegunetik datozenak (Eusko Jaurlaritzako Hezkun-
tza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila) eta udaltzaingo-zerbitzutik datozenak. Horrelako 
kasuetan, honela jokatuko da:

· Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailak (zuzendaritza/idazkaritza) eskola-absentismoaren 
eta eskolagabetzearen barneko egoera horiei buruzko informazioa eta dokumentazioa 
erregistratuko du, hots, udal-zerbitzuetatik (Udaltzaingoa, Hezkuntza Zerbitzua…) eta 
beste erakunde batzuetatik datorren informazioa eta dokumentazioa.

· Bildutako informazioa kontrastatu egingo da GESIS sistemaren bidez, Udaleko Gizarte 
Zerbitzuetan jasotako kasu bat den egiaztatzeko. Hala ez bada (hau da, kasu berria bada), 
familiaren helbidea kontuan hartuta zer ingurutan esku hartuko den definituko da.

Informazioa kontrastatu ondoren, Udaleko Gizarte Zerbitzura bideratuko da kasua (zerbi-
tzu bakoitzeko erreferentziazko profesionala edo profesionalak, Gizarte Gaien eta Adine-
koen Sailak ezarritako irizpideen eta prozeduren arabera).

4.2.3.  UDALEKO HEZKUNTZA-ZERBITZUAK HORRELAKO KASUAK HAUTEMATEKO 
BIDEA

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak, eskolagabetze-egoeran edo absentismo-egoeran dauden 
haur eta gazteak identifikatzerakoan, informazioa bilduko du hiriko ikastetxeetako eskola-
kontseiluen bidez (zerbitzuko langile teknikoak udalaren ordezkari dira organo horietan).

4.2.4.  UDALEKO BESTE ARLO BATZUEK ETA UDALETIK KANPOKOEK HORRELAKO 
KASUAK HAUTEMATEKO BIDEA

Aurreko ataletan deskribatutakoez gain, beste pertsona eta gune batzuek ere hauteman 
ditzakete eskolagabetzearekin eta eskola-absentismoarekin lotutako kasuak; adibidez, 
udal-izaera duen instalazio batean, edo udalarenak ez diren eremuetan. Horrelakoetan, 
protokolo honi jarraituko zaio:

1.  Kasua udal-areto batean hautematen bada, adingabea identifikatu duen pertsonak are-
to horren arduradunari emango dio horren berri, eta pertsona horrek, modu koordina-
tuan lan eginez, protokolo honen aplikazioari buruzko erabakia hartuko du, Udaltzaingo 
Zerbitzuaren bidez (4.3.1. atala).

2.  Udalaren sail batek edo udalarena ez den arlo batek1 eskolagabetze edo eskola-absen-
tismoko egoera baten berri izaten dutenean (adibidez, telefono-dei baten bidez, he-

1.  Adingabearen babes juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoak, 13.2 xedapenean, dio: “Baldin eta agintari edo herritarren batek 
jakiten badu adingabe bat eskolaratu gabe dagoela edo, arrazoibiderik eman gabe, derrigorrezko eskolaldian ez dela egunero eskolara 
joaten, eskumena duten herri-agintariei jakinarazi beharko die, haur hori eskolatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzaten”. 

rritarren postontziaren bidez, absentismoarekin lotuta egon daitekeen egoera bat ikus 
dezakeen norbait…), informazio hori Eskola Inguruko Taldeari (Udaltzaingo Zerbitzua) 
helaraziko zaio.

4.2.5. ERAKUNDEEN ARTEKO INFORMAZIOAREN KUDEAKETA

Eskola-absentismoari eta eskolagabetzeari buruzko informazioa ondoren azaltzen den pro-
zeduraren arabera kudeatuko da, informazio horren xedea aintzat hartuta, betiere:

1.  Hezkuntzako Ikuskatzailetzak eskatutako informazioa Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren 
bidez bideratuko da, eta hark osatuko ditu erroldari buruzko datuak, Gizarte Gaien eta 
Adinekoen Sailarekin lankidetzan. Hezkuntzako Ikuskatzailetzak benetan eskolagabetze 
eta eskola-absentismoko kasuak zein diren definitzeko, dagokion azterketa estatistikoa 
egiteko eta, bere eskumenen barnean, dagozkion esku-hartzeak abian jartzeko balio 
izango du informazio horrek.

2.  Berritzegunetik datorren informazioa Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailaren bidez bi-
deratuko da, eta honek, datuak gizarte-zerbitzuekin kontrastatu ondoren, dagozkion 
esku-hartzeei ekingo die, beren eskumenen barnean, betiere.

Eskolagabetze eta eskola-absentismoko kasuei buruzko informazioa Berritzegunearekin 
koordinatuko da udalaren esku-hartze bat abiarazita dagoenean, profesionalen arteko 
kasuetarako zehaztutako sareko lana ahalbidetzeko. Esku hartzen duten gainerakoekin, 
informazioa estatistikoa erabiliko da, eta xedatutako maiztasunez eta moduan emango da. 

Administrazioen artean edota udaleko sailen artean informazioa trukatzen denean, infor-
mazioaren trukatze hori bat etorriko da izaera pertsonala duten datuak babesteari buruzko 
araudiarekin.

4.3. ESKU HARTZEKO ARLOA

Bai eskola-absentismoa eta bai eskolagabetzea askotariko faktoreen eraginpeko jokabi-
deak dira; familiaren, eskolaren edo gizartearen esparruko alderdiek zerikusi zuzena dute 
esparru horretan, eta oso lotuta daude elkarrekin, gainera.

Jatorria ikaslearen ingurune hurbilean duten eskolagabetzea eta absentismoa erauzteko, 
ezinbestekoa da familiarekin sendo lan egitea (eskola-erakundearen eta eskolara joaten ez 
den edo eskolatu gabe dagoen adingabearen familiaren artean bitartekotza-lanak egitea, 
eskolara joateak duen garrantziari buruz gurasoak orientatzeko eta informazioa emateko; 
eskolara joaten ez den adigabearen familiari laguntzeko, kasu bakoitzean beharrezkoak 
diren baliabideak aplikatzea, eskolara joaten dela ziurtatzeko...).

Gerta daiteke eskola-erakundea bera izatea eskolatze irregularra, hezkuntza-sistema behar 
baino lehen uztea eta absentismoa bultzatzen duena, irakaskuntza eta irakaskuntzaren 
antolaera ikasleen behar eta ezaugarrietara egokitzeko zailtasunengatik; horrelakoetan, 
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begien bistakoa da erantzukizun nagusia hezkuntza-administrazio eskumendunarena dela. 
Dena den, horrek ez du esan nahi udalek ezin dutenik ezer egin, batez ere abiarazitako 
esku-hartzearen osagarri diren ekintzak gararaziz (ikastetxeekin batera, eskolara joaten ez 
diren adingabeekin eta horien familiekin arlo psikosozialean esku-hartze planak diseinatzea 
eta aplikatzea; gazteen behar eta interesetara egokitutako prestakuntza-ekintzen bidez, 
gazte horien prestakuntza osatzea, gizartean eta lan-munduan sartzeko modua izan de-
zaten…). 

Bai ikasleak parekoen taldean betetzen duen tokiagatik, bai berori bizi den inguruaren 
ezaugarriengatik edota bai baldintza kultural zehatz batzuengatik absentismoak jatorrian 
gizarte-arrazoiak dituenean, funtsezkoa da udalek bete dezaketen zeregina (ikasleak bere 
ingurunearekin duen harremana aldatzea, eta aisialdia inguruneko ikastetxe eta erakun-
deek antolatutako hezkuntza-jardueretara zuzentzeko aukera ematea; horren berri ematea 
gizarte-zerbitzu espezializatuei, adingabeak babesteko eskumena duten erakundeek ego-
kiak diren esku-hartzeak gara ditzaten…).

4.3.1. UDALTZAINGO-ZERBITZUAREN ESKU-HARTZEA

1.  Adingabeari ikastetxera edo familiaren bizilekura laguntzea

Adingabea identifikatu ondoren, bere ikastetxera lagunduko zaio, eman dituen datuak 
egiaztatuko dira han, eta tutorearen edo zuzendariaren ardurapean utziko da. Zuzenean 
adingabeari bere etxera ere lagundu diezaiokete egoerak hala eskatzen duenean, eta gu-
rasoen edo legezko ordezkarien ardurapean utziko da han.

2.  Familiari informazioa ematea

Adingabearen bizilekura joko da, gurasoei edo adingabearen tutoretza beren gain duten 
pertsonei gertatutakoen berri emateko, eta beren seme-alaba adingabeak eskolara joateko 
duten eskubidea eta betebeharra bermatzeko erantzukizuna dutela gogoraraziko zaie.

Egin denaren berri emango zaie, eta interesa agertuko dute ikastetxera ez joatea zerk bul-
tzatu duen jakiteko; horrez gain, txosten bat idatziko dela eta gertatuen berri izan dezaten 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzura eta Gizarte Zerbitzuetara igorriko dela jakinaraziko zaie.

3.  Gizarte Larrialdietarako Zerbitzura jotzea

Adingabea bere bizilekura eraman behar denean, han gurasoak edo legezko ordezkariak 
ez badaude, senitarteko baten edo adineko arduradun baten esku utziko da, aurrez pertso-
na hori identifikatu ondoren. Inor ez badago, Gizarte Larrialdietarako Zerbitzura eramango 
da.

4.  Egindakoaren berri ematea

Egindakoak jasotzen dituen txosten bat prestatuko da, eta udaleko Hezkuntza Zerbitzura 
eta Gizarte Zerbitzuetara igorriko da txosten hori; jarduketa horrekin lotutako pertsonen 
filiazio-datuak ez ezik, gertakari horrekin lotutako inguruabarrak eta jasotako oharpenak 
ere islatuko dira txosten horretan.

4.3.2. GIZARTE-GAIEN ETA ADINEKOEN SAILAREN ESKU-HARTZEA

Eskolagabetzearekin edo eskola-absentismoarekin lotutako egoera bat hautematen de-
nean, Gizarte Zerbitzuei dagokie adingabea arrisku-egoeran edo babes gabe dagoen era-
bakitzea, arrisku-egoera edo babesik gabeko egoera horren larritasun maila balioestea eta 
adingabea babesteko  neurriak hartu behar diren erabakitzea. Horretarako, honako pauso 
hauek emango dituzte:

1.  Udaleko Gizarte Zerbitzu bakoitzean, protokolo honen kasuan erreferentziazkoa den 
pertsona honako hauek egiteaz arduratuko da:

· Eskolagabetze eta eskola-absentismoaren arloko kasuen jakinarazpenak hartzea.

·  Informazioa kasu horretaz arduratzen ari den gizarte-langileari edo psikologoari 
ematea, jada kasu hori lantzen ari badira; eta kasu berria bada, esleipena eskatzea. 
Jarduera horren bidez, arreta emateko ibilbidearen koherentzia eta abiarazi beharreko 
esku-hartzeen koordinazioa bermatu nahi dira (batez ere Berritzeguneko eta ikastetx-
eetako, udaltzaingoko eta abarretako profesionalekin).

·  Berritzeguneko gizarte-langileekin eta beste hainbat profesionalekin koordinatzeko 
modua erraztea, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailekoekin, Udaltzaingo Zerbitzukoekin, Udaleko Gizarte Zerbitzuetan kasu 
horretan erreferentziazko profesionalak direnekin, etab.

·  Hezkuntza Ikuskaritzatik Fiskaltzara bideratutako kasuetan, aurrez Gizarte Zerbitzuekin 
koordinatuta egon behar dute. Fiskaltzaren ofizioak (beren jardunbidearen emaitzak 
jasota) Udaleko Gizarte Zerbitzuetan kasu horretan erreferentziazkoak diren profesio-
nalei igorriko zaizkie, Hezkuntza Zerbitzuaren bidez.

·  Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, kasuen jarraipena eta kontrola egitea, protokoloaren 
ebaluazio orokorrean udalari dagokion erantzukizuna ziurtatzeko.

2.  Udaleko Gizarte Zerbitzu bakoitzean, teknikariek honako jarduketa-prozedura hau be-
teko dute:

·  Kasua daramaten Udaleko Gizarte Zerbitzuetako langile teknikoek (gizarte-langilea 
eta psikologoa) berorri buruzko informazio zehatza jasoko dute, eta, egoki ikusiz gero, 
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esku-hartzea eskolagabetze-egoeraren edo absentismo-egoeraren berri eman duen 
sail, zerbitzu edo unitatearekin koordinatu ahal izango du. 

·  Kasua daramaten Udaleko Gizarte Zerbitzuetako langile teknikoek (gizarte-langilea 
eta psikologoa) dagokien jarduketa-prozedura abiaraziko dute, kasuaren ezaugarriak 
kontuan hartuta: horretarako, hitzordua emango diete familiaren edota adigabearen 
legezko ordezkariei, eta pertsona horien egoeraren diagnostikoa eta balioespena eg-
ingo dute; eta esku hartzeko plana ere egingo dute (ahal den heinean, familiarekin 
edo legezko ordezkariarekin negoziatuta eta haien partaidetzarekin). Esku hartzeko 
planean, familiarekin edo legezko ordezkariarekin lankidetzan aritzea ere jasoko da, 
lehentasuna duten helburuetako bat baita hori, adingabeek eskolatzeko duten esku-
bidea betearazteko eta ikastetxera joanarazteko.

·  Esku hartzeko prozesu osoan zehar, etengabe koordinatuta arituko dira ikastetxeeta-
ko profesionalekin eta, egoki bada, Berritzeguneko gizarte-langileekin, Udaltzaingo 
Zerbitzuarekin eta esku hartzen duten beste batzuekin, kasu bakoitzean zehaztu den 
sareko lanaren arabera.

·  Adingabe bat babesik gabe dagoen egoera bat hautematen denean, sailak horretara-
ko zehaztutako prozedura honen arabera jokatuko da: “Babesik gabeko egoeran edo 
babesik gabe egoteko arriskuan dauden haur eta nerabeen kasuistikan esku hartzea”.

4.3.3. HEZKUNTZA-ZERBITZUAREN ESKU-HARTZEA

1.  Hezkuntza Ikuskaritzari informazioa ematea

Udaleko zerbitzuek garatutako esku-hartzeari buruzko datu estatistikoen berri emango dio 
udaleko Hezkuntza Zerbitzuak Hezkuntza Ikuskaritzari. 

2.  Udaleko Gizarte Zerbitzuei informazioa ematea

Hezkuntza Ikuskaritzak edota ikastetxeek beraiek emandako datuen bidez bildu den infor-
mazioa Gizarte Gaien eta Adinekoen Sailera igorriko da, beharrezkoa bada haurrei eman 
beharreko arretaren esparruan eskumenak dituzten erakundeek egokiak diren esku-har-
tzeak gauza ditzaten.

3.  Udaleko Eskola Kontseiluari informazioa ematea

Esparru horretan udaleko zerbitzuek gauzatutako esku-hartzeen berri emango da urtero.

4.4. EBALUAZIOAREN ARLOA

Hezkuntza-prozesu guztietan horien ondorioak balioesteko beharra planteatzen da. Ba-
lioespen hori soilik ebaluazioaren bidez gauza daiteke, ebaluazioa zenbait neurritan oi-
narritutako iritziak lantzea eta iritzi horien ondorioz erabakiak hartzea dela ulertuta. Plan-
teamendu horretatik abiatuta, oro har udaleko hezkuntza-praktika hobetzeko funtsezko 
gako bihurtuko da ebaluazioa, eta, zehazki, eskola-absentismoaren eta eskolagabetzearen 
esparruan garatutako esku-hartzeak hobetzeko gako ere izango da.

Egin beharreko egokitzapenak orientatzeko ahalik eta informazio gehien lortu ahal izate-
ko, nahitaezkoa izango da jarraipen eta ebaluaziorako sistema bat aintzat hartzea protoko-
lo honetan, proposatutako helburuetako bakoitza zer neurritan bete den aztertzeko eta 
hobetzeko jarraibideak emateko. Esku hartzen duten udal-zerbitzu edo sailetako bakoitze-
ko bi ordezkarik osatutako batzorde bat arduratuko da berorretaz (Gizarte Gaiak eta Adi-
nekoak, Herritarren Segurtasuna eta Hezkuntza). Horretarako, gutxienez hiru hilean behin 
bilduko da ikasturte bakoitzean, eta zeregin hauek izango ditu bere gain:

· Ikasturtean zehar landuko diren helburuak zehaztea.

· Eskola-absentismoari eta eskolagabetzeari buruzko datuak aztertzea eta zehaztutako 
helburuen jarraipena egitea.

· Urteko txostena egitea Gasteizko eskola-absentismoari eta eskolabetzeari buruz.
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2. ERANSKINA

UDAL-ZERBITZUEN DIREKTORIOA

UDALTZAINGO-
ZERBITZUA

HARREMANETARAKO 
PERTSONA / KARGUA

TEL. /FAXA HELBIDE ELEKTRONIKOA

ZUZENDARITZA 

OROKORRA
Mª CARMEN MÍNGUEZ 945161421 mcminguez@vitoria-gasteiz.org

POLIZIA JUDIZIAL ETA 

ADMINISTRATIBOAREN ARLOA
JOSÉ ANTONIO ANGUIANO 945161431 jaanguiano@vitoria-gasteiz.org

HERRITARREN 

SEGURTASUNAREN ARLOA
Mª ÁNGELES VIDAURRE 945161432 mavidaurre@vitoria-gasteiz.org

UDALAREN GIZARTE-
ZERBITZUAK

HARREMANETARAKO 
PERTSONA / KARGUA

TEL. /FAXA HELBIDE ELEKTRONIKOA

KOMUNITATE-

JARDUERAREN ZERBITZUA

Mª JOSÉ LECERTÚA GOÑI 

(Zerbitzuburua)
945164620

Faxa: 945161363
mjlecertua@vitoria-gasteiz.org

KOMUNITATE-

JARDUERAREN ZERBITZUA

ANTONIO J. RUIZ 
BARRANCO

(Programa psikosozial eta 
komunitarioetako burua)

945164621
Faxa: 945161363

ajruiz@vitoria-gasteiz.org

GIZARTERATZE-ZERBITZUA
MARIXA BECERRIL DE CELIS 

(zerbitzuburua)
945164604

Faxa: 945161363
lbecerril@vitoria-gasteiz.org

GIZARTERATZE-ZERBITZUA
DELIA GARCÍA BESA 

(Ostatua emateko baliabi-
deen arloko burua)

945164605
Faxa: 945161363

dgbesa@vitoria-gasteiz.org

HAURTZARO ETA 
SENITARTE ZERBITZUA

LOLI GARCÍA GARCÍA 
(Zerbitzuburua)

94516379
Faxa: 945161361

lgarcia@vitoria-gasteiz.org

HAURTZARO ETA 
SENITARTE ZERBITZUA

ELENA REDONDO 
HERMOSA  (Prebentzio eta 
balioespen ataleko burua)

945161372
Faxa: 945161361

eredondo@vitoria-gasteiz.org

HAURTZARO ETA 
SENITARTE ZERBITZUA

BELÉN CEBERIO CUÑADO 
(Familia babesteko ataleko 
eta Familia- eta egoitza-
harrerako ataleko burua) 

945161371
Faxa: 945161361

bceberio@vitoria-gasteiz.org

HEZKUNTZA-ZERBITZUA
HARREMANETARAKO 
PERTSONA / KARGUA

TEL. /FAXA HELBIDE ELEKTRONIKOA

HEZKUNTZA-ZERBITZUA
JOSE KRUZ ARBILLA 

KARASATORRE (Zerbitzuburua)
945161217

Faxa: 945161220 jarbilla@vitoria-gasteiz.org

HEZKUNTZA-
KOORDINAZIORAKO ATALA

CARLOS ANGULO GARCÍA 
(Hezkuntza-koordinazioko 

teknikaria)

945161509
Faxa: 945161220

cangulo@vitoria-gasteiz.org

1. ERANSKINA

ESKOLA-ABSENTISMOARI ETA ESKOLAGABETZEARI  
BURUZKO ARAUDIA

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko eta, horrela, eskolatzea bultzatzeko, botere pu-
blikoek hainbat baliabide ezartzen dituzte; ondoren adierazitako arauetan islatzen dira 
horiek guztiak:

· Konstituzioa. (27. artikulua).

· Hezkuntzarako eskubidea arautzeko Lege Organikoa. (Oinarrizko hezkuntza nahi-
taezko eta doakotzat jotzen du).

· Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa. (4. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, oinarrizko irakaskuntzak hamar urteko eskolatzea hartzen du 
barnean, eta, oro har, sei urtetik hamasei urtera bitartean garatzen da, eta pertsona 
guztientzat nahitaezkoa eta doakoa da).

· 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsi-
tateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. 
(Eskolara joateko betebeharra zehazten du 23. artikuluko 1. eta 2. ataletan).

· Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa.

· Adingabeen babes juridikoari buruzko 1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 
15ekoa.

· 3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. 
(25. artikuluak dio baldin eta agintariek edo herritarrek jakiten badute derrigorrezko 
hezkuntza jasotzeko adinean dagoen haur edo neraberen bat eskolaratu gabe dagoela 
edo, arrazoibiderik eman gabe ez dela eskolara joaten, eskumena duten herri-agintariei 
jakinarazi beharko dietela, batez ere hezkuntza-administrazioko agintariei, toki-admin-
istrazioko erakundeei eta ministerio fiskalari, haurra edo nerabea eskolaratzeko, edo 
eskolara joanarazteko, beharrezkoak diren neurriak har ditzaten).

· 230/2011 Dekretua, azaroaren 8koa, BALORA-Euskal Autonomia Erkidegoan 
haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-
zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna balioesteko tresna onesten duena. 
(Babesgabetasun-tipologiak zehazten ditu, eta, besteak beste, prestakuntza-premiekiko 
arduragabekeria jasotzen du).
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GIZARTE-GAIEN ETA ADINEKOEN SAILAREN BALIABIDEAK

KOMUNITATE-JARDUERAREN ZERBITZUA 

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEN UNITAETA

BALIABIDEAREN IZENA:

LANDATXOKO 

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Santa Maria 4

Telefonoa-Faxa 945161682

Arduraduna
Pilar Triviño García
ptrivino@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

ALDABEKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea Eulogio Serdan 2

Telefonoa-Faxa 945161919

Arduraduna
Alicia Martínez De Bujo García
ambujo@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

IPARRALDEKO

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Zuberoa plaza z.g.

Telefonoa-Faxa 945161741

Arduraduna
Txaro Basterra Domínguez
tbasterra@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

ARANAKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea Aragoi kalea 8

Telefonoa-Faxa 945161735

Arduraduna
Kontxi Bilbao Cuevas 
kbilbao@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

JUDIMENDIKO 

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Sefarad plaza z.g.

Telefonoa-Faxa 945161739

Arduraduna
Kontxi Bilbao Cuevas
kbilbao@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

PILARKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea Konstituzio plaza 5

Telefonoa-Faxa 945161280

Arduraduna
Marian Sáenz de Ugarte Miguel
masaenzdeugarte@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

ARRIAGAKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea F. Xabier Landaburu kalea z.g.

Telefonoa-Faxa 945161774

Arduraduna
Blanca Ortiz de Pinedo Martínez de Alegría
bortizdepinedo@vitoria-gasteiz.org

ORGANIGRAMAK ETA BALIABIDEAK

HERRITARREN SEGURTASUNEKO SAILAREN BALIABIDEAK

UDALTZAINGO-ZERBITZUA

BALIABIDEAREN IZENA:

ZERBITZU ERAGILEA

Helbidea Agirrelanda 8

Telefonoa
Faxa

945161422
945161464

Arduraduna Txandako ofiziala

Baliabidearen ezaugarri esanguratsuenak:

- Auzo guztietan etengabe patruilan ibiltzea.

- Kaleko jantzitako udaltzainen patruila.

BALIABIDEAREN IZENA:

ESKOLA INGURUKO 

TALDEA

Helbidea Agirrelanda 8

Telefonoa
Faxa

945168100 (arduraduna)
945161464

Arduraduna Luis Ruiz de Erenchun

Baliabidearen ezaugarri esanguratsuenak:

- Ikastetxeekin eta eskolagabetzearekin lotutako zereginak dituen patruila.

- Familiekin eta ikastetxeekin aritzeko sailen arteko koordinazioa.

- Eskola inguruko guneak eta aisialdikoak kontrolatzea.

- Kaleko jantzitako udaltzainen zerbitzua.
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BALIABIDEAREN IZENA:

HEGOALDEKO 

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Alberto Schommer 10

Telefonoa-Faxa 945161877

Arduraduna
Montse Bocos Laconcha
mbocos@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

ARIZNABARRAKO 

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Ariznabarra 19

Telefonoa-Faxa 945162651

Arduraduna
Montse Bocos Laconcha
mbocos@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

LAKUAKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea Etxanobetarren zidorra z.g.

Telefonoa-Faxa 945162634

Arduraduna
Alicia Betolaza Salido
abetolaza@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

ABETXUKOKO 

OINARRIZKO GIZARTE-

ZERBITZUA

Helbidea Koopetatiba plaza z.g.

Telefonoa-Faxa 945162657

Arduraduna
Alicia Betolaza Salido
abetolaza@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

IBAIONDOKO OINARRIZKO 

GIZARTE-ZERBITZUA

Helbidea Landaberde 31

Telefonoa-Faxa 945 161815

Arduraduna
Blanca Ortiz de Pinedo Martínez de Alegría
bortizdepinedo@vitoria-gasteiz.org

GIZARTERATZE-ZERBITZUA

BALIABIDEAREN IZENA:

GIZARTE-

LARRIALDIETARAKO 

UDAL-ZERBITZUA

Helbidea San Antonio 10

Telefonoa-Faxa
945134444
945161743
smus@vitoria-gasteiz.org 

Arduraduna
Leyre Zubizarreta Aranguren
lzubizarreta@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

HARRERA SOZIALERAKO 

UDAL-ZENTROA (HSUZ)

Helbidea Mediterraneoaren hiribidea 12

Telefonoa-Faxa
945161606
945161610
cmas@vitoria-gasteiz.org

Arduraduna
Mª José Martín Fernández de Landa
mjmartin@vitoria-gasteiz.org

HAURTZAROA ETA SENITARTEA ZERBITZUA

HAURTZARO 

ETA SENITARTE 

ZERBITZUAREN 

BURUZAGITZA

Helbidea Jose Erbina kalea z.g.

Telefonoa-Faxa
945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Arduraduna
Loli García García
lgarcia@vitoria-gasteiz.org

PREBENTZIO ETA 

BALIOESPEN-ATALA

Helbidea Jose Erbina kalea z.g.

Telefonoa-Faxa
945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Arduraduna
Elena Redondo Hermosa
eredondo@vitoria-gasteiz.org

FAMILIA BABESTEKO 

ATALA ETA FAMILIA- 

ETA EGOITZA-

HARRERAKO ATALA

Helbidea Jose Erbina kalea z.g.

Telefonoa-Faxa
945161379
945161361
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org

Arduraduna
Belén Ceberio Cuñado
bceberio@vitoria-gasteiz.org

HERRITARRENTZAKO ZERBITZUEN ETA KIROLEN SAILAREN BALIABIDEAK

HEZKUNTZA-ZERBITZUA

BALIABIDEAREN IZENA:

HEZKUNTZA-

ZERBITZUAREN 

BURUZAGITZA

Helbidea Frai Zacarias Martinez 3

Telefonoa-Faxa
945161217
945161220

Arduraduna
Jose Kruz Arbilla Karasatorre
jarbilla@vitoria-gasteiz.org

BALIABIDEAREN IZENA:

HEZKUNTZA-

KOORDINAZIORAKO 

ATALA

Helbidea Frai Zacarias Martinez 3

Telefonoa-Faxa
945161509
945161220

Arduraduna
Carlos Angulo García
cangulo@vitoria-gasteiz.org


