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GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA KONTSEILUA 
2016ko urriaren 25eko bilkura 

Aktaren zirriborroa 
 

 
2016ko urriaren 15ean, 18:00etan, Montehermoso Kulturuneko Betolaza 
aretoan, Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako 
gai-zerrenda honekin: 

 
1. 2016eko ekainaren 30eko bilkuraren akta onartzea 

2. Hezkuntza Zerbitzuaren 2016-2022ko Plan Estrategikoa aurkeztea 
eta kontrastatzea. 

3. Galde-eskeak. 

 
 

Honako pertsona hauek hartu dute parte bilkuran: 

• ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE 
Batzordeko lehendakaria 

• IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  
Ordezkari politikoa (EAJ) 

• IÑAKI GARCÍA CALVO 
Ordezkari politikoa (PP)  

• JUAN CEREZUELA MIRÓN 
Ordezkari politikoa (Sumando Hemen Gaude) 

• PILAR ALBISU FERNÁNDEZ 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• MIKEL LÓPEZ DE SANTIAGO 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• CRISTINA SÁNCHEZ DE LA YNCERA 
Sare hitzartuko familien ordezkaria (FAPACNE) 

• CONCHITA GARCÍA-JALÓN 
Sare hitzartuko familien ordezkaria (FAPACNE) 

• ARANTZA SEMPRUN ROMEO 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (CCOO) 

• MERTXE NABARIDAS SANTOS 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (LAB) 

• ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA 
Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezka-
ria (LAB)  
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• Mª JOSE LAS HERAS LANDALUCE 
Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezka-
ria (ELA)  

• JOSERRA KINTANA INSAGURBE 
Sare publikoko zuzendaritzen ordezkaria (SAREAN) 

• ANDONI GOROSPE AZPILICUETA 
Ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkaria (KRISTAU ESKOLA) 

• AITOR PÉREZ DE SAN ROMÁN 
Ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkaria (ERKIDE) 

• JAVIER GARAIZAR CANDINA 
EHUko errektoreordea  

• REINA RUIZ BOBES 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitzaren ordezkaria 

• CARLOS ANGULO GARCÍA 
Kontseiluko idazkaria 
 

Ezin etorria adierazi dute Amparo Montero andreak (BIGE sare publikoko 
zuzendaritzen ordezkaria), Amelia Barquín López andreak (DENON 
ESKOLA sare publikoko familien ordezkaria), Hugo Diego Akaiturri jaunak 
(KRISTAU ESKOLA ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkaria) eta Lourdes 
Gil Ortiz andreak (Herritarren Parte-hartzerako eta Gardentasuneko Udal 
Zerbitzuaren ordezkaria). Hugo Diego Akaiturri jaunaren ordez, Andoni 
Gorospe Azpilicueta bertaratu da. 
 

 
1. 2016KO EKAINAREN 30EKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA 

Udaleko Eskola Kontseiluaren idazkariak barkamena eskatu du, ekainaren 
30eko kontseiluaren bilkurarako deialdia bidaltzerakoan egindako okerraga-
tik. Udaleko Eskola Kontseilu hau osatzen duten pertsona guztiak "helbide 
elektronikoen multzo" bateko kide dira; baina, oraindik ez dakizkigun 
arrazoiengatik, helbide horietako batzuk ezabatu egin ziren deialdi hori 
bidaltzerakoan. 

Estíbaliz Canto Llorentek jakinarazi du Carlos López jaunak DENON 
ESKOLA sare publikoko familien ordezkari izateari utzi diola. Pilar Albisu 
Fernández andreak hartu du haren tokia. Halaber, kontseilu honetako 
lehendakariorde izendatu zen Carlos López, eta, beraz, haren lekua hartuko 
duen pertsonaren proposamena egingo da laster. 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluak 2016ko ekainaren 30ean egindako 
bilkuraren akta onartu da.  

 

2. HEZKUNTZA-ZERBITZUAREN 2016-2022KO PLAN ESTRATEG IKOA 
AURKEZTEA ETA KONTRASTATZEA. 
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Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko buruak, Reina Ruiz Bobes andreak, plan 
estrategikoaren lanketan egindako prozesua aurkeztu du (Udaleko 
Hezkuntza Zerbitzuko langileen gogoeta eta lanketa, talde politikoei 
aurkeztea, eta Udaleko Eskola Kontseiluan kontrastatzea); eta azaldu du 
jarduketa-ildo nagusiak eta 2016tik 2022ra bitarteko epean zerbitzu horren 
jarduera gidatuko duten helburu orokorrak definituko dituen tresna baten 
beharrari erantzuten diola plan horrek. Baliabide horrek aukera emango digu 
Gasteizko Udaleko hezkuntza-politika sustatzeko eta, ildo horretatik, Gasteiz 
Hiri Hezitzaile gisa eratzeko bidean aurrera egiteko, berorren esku-hartzea 
hiriaren errealitatera eta gizarte- eta hezkuntza-beharretara egokituta, 
betiere. 

Plan estrategiko hori biurteko programazioen bidez gauzatuko dela 
aurreikusten da, eta, beraz, Hezkuntza Zerbitzuak 2016-2017 eta 2017-2018 
ikasturteetarako garatuko duen programazioa ere zehazten du dokumentu 
horrek. 

Ondoren, plan estrategikoa nola antolatuko den azaldu da: I. Hezkuntza 
Zerbitzuaren misioa, ikuspegia eta lanerako balioak; II. Jarduketarako 
oinarrizko printzipioak; III. Lan-estrategiak; IV. Hezkuntza Zerbitzuaren 2016-
2022ko Plan Estrategikoa (2016-2022rako jarduketa-ildoak eta helburu 
orokorrak, eta 2016-2018. urteetarako programazio-aldia), eta V. Jarduketa 
berrien memoria ekonomikoa (programazioko I. aldia). 

Amaitzeko, dokumentu honen oinarri diren printzipioak aurkeztu dira (1. 
Hezkuntza, partekatutako gizarte-erantzukizuna; 2. Hezkuntza gizarte-
kohesioaren zerbitzura; 3. Hezkuntza, eta aniztasunaren kudeaketa; 4. 
Bizitzan zeharreko hezkuntza; 5. Hezkuntza-jardueran zeharkako ikuspegiak 
txertatzea; 6. Hiri Hezitzailea, eraikuntza-lan bat; 7. Hezkuntza-elkartearen 
parte-hartzea; 8. Hezkuntzaren esparruko eskumenen eta udal-jardueraren 
garapen eraginkorra; 9. Hizkuntza-normalizazioa, eta 10. Udal barneko eta 
erakundeen arteko koordinazioa, eta hezkuntza- eta gizarte-eragileekiko 
lankidetza); horrez gain, ibilbide bat egiten da jarduketa-ildoetan zehar, 
helburuak eta esku-hartzeak egituratzeko. Hauek dira, hain zuzen: 

1.- Hezkuntzaren zeharkakotasuna. 
2.- Lehen Hezkuntzari zuzendutako hezkuntza-arreta. 
3.- Hezkuntza-eskubiderako berdintasuna eta bermea. 
4.- Ezaguera eta hezkuntzako jardunbide egokiak. 
5.- Prestakuntza, gaikuntza eta laguntza hezkuntzaren esparruan. 
6.- Hezkuntzaren esparruko ahalduntzea eta parte-hartzea. 
7.- Hezkuntza eta hiria. Ondare materiala eta immateriala. 
8.- Hezkuntza, eta espazioaren eta denboraren erabilerak. 
9.- Hezkuntzari buruzko informazioa eta kanpo-komunikazioa. 
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10.- Erakundeen arteko kooperazioa, eta hezkuntza- eta gizarte-
eragileekiko lankidetza. 
 

Azalpena amaitu ondoren, eskola-bereizketarekin eta baterako hezkuntzare-
kin lotutako planeko esku-hartzeez galdetu da. Eduki horiek planak jasotzen 
dituen zehar-lerroak direla erantzun zaio galdera horri. 

Horrez gain, hezkuntza-gaitasunarekin lotutako plan pilotu bat abian jartzeari 
buruz galdetu da. Urtea amaitu baino lehen hiriko bost ikastetxetan 
esperientzia bat abian jartzea aurreikusten dela jakinarazi da. Esku hartzeko 
hiru esparru izango ditu esperientzia horrek: 1. Ikasleekiko esku-hartzea 
(Haur Hezkuntzako azken mailako ikasleekin eta Lehen Hezkuntzako lehen 
eta bigarren mailekin jarduera bat garatzea aurreikusi da, “ahozkotasuna” 
ardatz hartuta, hizkuntza-gaitasuna eta, beraz, gainerako hezkuntza-gaitasun 
guztiak hobetzeko aurretiazko pauso gisa); 2. Familien prestakuntza 
(ikastetxe bakoitzeko familien prestakuntza-beharren diagnosiari lotutako 
prozesua), eta 3. Ingurunea (hainbat jarduera aurreikusten dira, ikastetxearen 
eta hurbileko ingurunearen arteko erlazioa sustatzeko, udal-baliabideen 
ustiapena eta ikastetxeetako jolastokiaren erabilera hobetzeko, eskolaz 
kanpoko jardueren kudeaketan guraso-elkarteen protagonismoa susta-
tzeko…).  

 

3. GALDE-ESKEAK. 

Urtea amaitu aurretik Hezkuntza eta Aniztasuneko Lan Mahaiak landutako 
eskola-bereizketari aurre egiteko proposamenak aurkeztuko zaizkiola kontseilu 
honi jakinarazi da, kontrastatu ahal izateko. 

 

 

Vitoria-Gasteizen, 2016ko urriaren 25ean 

 

Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria 


