
 

 

Herrita rrentzako Zerbitzuak eta Kir olak. Hezkuntza Zerbitzua  

Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deporte s. Servicio de Educación 

 

 
 

GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUAREN 
BATZORDE IRAUNKORRA 

2014ko azaroaren 27ko bilkura 
 
 

 

 
 

2014ko azaroaren 27an, 17:30ean, udaletxean (Alkatetzako 2 zenbakiko batzar-
aretoa) Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-
zerrenda honekin: 
 

1. 2014ko ekainaren 17ko bilkuraren akta onartzea. 
2. Udal Eskola Kontseiluaren gai-zerrenda prestatzea. 
3. Galde-eskeak. 

 
Honako pertsona hauek hartu dute parte bilkuran: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Batzorde Iraunkorraren lehendakaria 

• Carlos López Losada 
Lehendakariordea 

• Lurdes Errasti Arrieta  
Familien ordezkaria 

• Maite Errasti Opakua 
Ikastetxe publikoetan zuzendaritzen ordezkaria 

• Inmaculada Elorza Bergara  
Irakasle ez diren langileen ordezkaria 

• Jose Kruz Arbilla Karasatorre  
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitza 

• Carlos Angulo García  
Batzorde Iraunkorreko idazkaria 

 

José Manuel Martínez Fernández  jaunak (irakasleen ordezkaria) bilkura 
honetara ezin etorria adierazi du. 
 
Gai-zerrendako gaiei ekin aurretik, Alfredo Iturricha Yániz jaunak Maite Errasti 
Opakua  aurkeztu du, Udaleko Eskola Kontseiluan eta Kontseilu Iraunkorrean 
ikastetxe publikoetako zuzendaritzen ordezkari zen Alicia Epelde Murgia  
andrearen tokia hartu duena. Aliciak gutun bat bidali dio kontseiluko lehendakari-
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tzari, 2014ko irailetik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailarentzat aholkulari lanak betetzen hasi dela azaltzeko, eta, beraz, bere 
gain hartu dituen betebehar berriak Udaleko Hezkuntza Kontseiluan betetzen zuen 
ordezkaritzarekin bateragarriak ez direla adierazteko. 

Aldi berean, gonbidatu gisa Carlos López Losada jauna (sare publikoko 
gurasoen ordezkaria) bertan dela jakinarazi da, lehendakaritzak Udalaren 
Hezkuntza Kontseilurako eta bertako Kontseilu Iraunkorrerako lehendakariordetza 
betetzeko proposatu duen pertsona, zehazki; osoko bilkurak izendapena onartzea 
hurrengo bilkuraren gai-zerrendan sartuko da. 

 

1. 2014KO EKAINAREN 17KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA 

2014ko ekainaren 17an Batzorde Iraunkorrak egindako bilkuraren akta aho batez 
onartu da. 

 

2. UDAL ESKOLA-KONTSEILUAREN GAI-ZERRENDA PRESTATZE A 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak aurkeztutako edukiak (1. eranskina) aurkeztu 
ondoren, Udal Eskola Kontseiluaren hurrengo bilkurarako gai-zerrendan honako 
gai hauek sartzea erabaki da: 

1. 2014ko ekainaren26ko bilkuraren akta onartzea. 

2. Udal Eskola Kontseiluaren lehendakariordetza izendatzea.  

3. “Hezkidetza-egoerari buruzko diagnosi-azterlana Gasteizko ikastetxeetan, 0-
18 urte” lanaren aurkezpena. 

4. 2015-2016 ikasturteko eskola-maparen proposamena aurkeztea. 

5. Zabalganako eskolatzea.  

6. “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioaren gaur egungo egoera. 

7. Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoa -LOMCE- (CCOO 
Irakaskuntzaren proposamena aurkeztea). 

8. “Hiri hezitzaile eta inklusiboa” (Denon Eskolaren proposamena aurkeztea).  

9. Galde-eskeak. 

 

Udal Hezkuntza Kontseilurako interesgarriak diren baina gai-zerrenda honetan 
sartu ez diren gaiei dagokienez, informazioa posta elektroniko bidez ematea 
erabaki da. Eduki hauei egin zaie erreferentzia: hiriaren hezkuntza-egoerari 
buruzko azterketa; udaleko eskola-eraikinen mantentze- eta kontserbazio-egoera; 
ikastetxeetako garbitzaileen ordezkapenak; hiriko haur-eskoletako matrikulazioa 
2014-2015 ikasturtean; eskolagabetzea eta eskola-absentismoa 2013-2014 
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ikasturtean; 2014-2015 ikasturterako udalaren hezkuntza-jarduerak; desberdinta-
sunen osabidea; HAUSPOA proiektua eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea-
ren XIII. Biltzarra. 

 

3. GALDE-ESKARIAK 

Inmaculada Elorza Bergara  andreak (irakasle ez diren langileen ordezkaria), 
adierazi du zenbait ikastetxeetako lorategi-eremuetan mantentze-lanak egin direla, 
eta, horretarako, eskola-ordutegian makineria sartu dela jolastokietan. Ildo horretatik, 
Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Sailari horren berri emateko eskatu du, 
ikastetxe horietako ikasleentzat eta irakasleentzat arriskutsuak izan daitezkeen 
jarduera horiek saihets daitezen. 

Carlos López Losada jaunak (familien ordezkaria), Hiri Hezitzaileen Nazioarteko 
Elkartearen XIII. Biltzarrean Hezkuntza Zerbitzuak duen parte-hartzeari buruz eman 
den informazioaren haritik, adierazi du gure hiriarentzat interesgarria izan daitekeela 
Hiri Hezitzaileen Estatuko Sareak eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteak garatzen 
dituzten biltzarretako bat, nazio-mailakoa edo nazioartekoa, gure hirian antolatzea. 

Lurdes Errasti Arrieta  andreak (familien ordezkaria) hiriko ikasleen guraso-elkarte 
batzuek udaleko kirol-instalazioei ematen dien erabilerari buruz hainbat kexa azaldu 
ditu. Kexa horiek Udaleko Kirol Zerbitzuari helaraztea erabaki da, haiek eman 
diezaioten erantzuna kontu horri. 

 
 
19:30ean, amaitutzat eman da Gasteizko Udal Eskola Kontseiluaren Batzorde 
Iraunkorraren bilkura. 

Gasteizen, 2014ko azaroaren 27an 

 

Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko 

Eskola Kontseiluaren 
Batzorde Iraunkorreko idazkaria 
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1. ERANSKINA 
 
 
 

GASTEIZKO 
UDAL ESKOLA-KONTSEILUA 

 
GAIEN PROPOSAMENA 

2014ko azaroa 
 
 
 

• Hiriko hezkuntza-mapa. (Hezkuntzako ordezkariak aurkeztuko du 2015-
2016 ikasturterako proposamena). 

• Hiriko hezkuntza-egoeraren azterketa. (Zeregin hau betetzeko, EHUrekin 
izenpetutako hitzarmenari buruzko informazioa igorriko da). 

• Udaleko eskola-eraikinen mantentze- eta kontserbazi o-egoera. 
(Mantentze Sailari txosten bat egiteko eskatu zaio). 

• Ikastetxeetako garbitzaileen ordezkapenak. (Carlos López Losadak, sare 
publikoko familien ordezkariak -DENON ESKOLA- 2013-12-17an aurkeztu 
zuen proposamena, baina Udal Eskola Kontseiluaren azken bilkuran, ekai-
nekoan, ez zen sartu, gai hori lantzeko Mantentze Sailarekin bilkura egite-
koak zirenez). 

• Hiriko Haur Eskoletako matrikulazioa  2014-2015 ikasturtean. (Txostena 
igorriko da posta elektroniko bidez). 

• Eskolagabetzea eta eskola-absentismoa 2013-2014 ika sturtean.  
(Txostena igorriko da posta elektroniko bidez). 

• 2014-2015 ikasturterako udalaren hezkuntza-jarduera k. (Txostena 
igorriko da posta elektroniko bidez). 

• Hezkidetza-egoerari buruzko diagnosi-azterlana Gast eizko ikastetxee-
tan, 0-18 urte. (Javier Garaizar jaunarekin eta lan honekin egileekin lana 
jendaurrean aurkezteko data definitu behar litzateke).  
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• Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoa  -LOMCE-. (CCOO 
Irakaskuntzako idazkari orokorrak igorritako idatzien aurkezpena, ezin izan 
baitziren eztabaidatu Udal Hezkuntza Kontseiluaren aurreko bilkuran). 

• “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioa.  (Gaur egungo egoerari 
buruzko informazioa emango da). 

• Desberdintasunen osabidea: HAUSPOA proiektua . (Txostena igorriko da 
posta elektroniko bidez). 

• Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen Biltzarra . (Txostena igorriko da 
posta elektroniko bidez). 

• Zabalganako eskolatzea. (Udal Hezkuntza Kontseiluaren azken bilkuran 
gai hau aztertzeke utzi zen, gaia proposatu zuena, Lurdes Errasti Arrieta 
(DENON ESKOLA sare publikoko familien ordezkaria) falta zelako. 


