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2013ko abenduaren 17an, 17:30ean, Simone de Beauvoir aretoan, Gasteizko 
Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-zerrenda honekin: 
 

1. 2013ko azaroaren 11ko bilkuraren akta onartzea 
2. Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren zirriborroari egindako proposamenak 

aurkeztea eta onartzea 
3. 2014-2015 ikasturterako eskola-maparen proposamena aurkeztea 
4. Galde-eskeak 

 
 

 

Honako pertsona hauek hartu dute parte bilkuran: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Kontseiluko lehendakaria 

• Iñaki Prusilla Muñoz 
Ordezkari politikoa (EAJ-PNV) 

• Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
Ordezkari politikoa (PSE-EE) 

• Enrique Fernández de Pinedo 
Ordezkari politikoa (BILDU) 

• Carlos López Losada 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• Lurdes Errasti Arrieta 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• Mikel López de Santiago 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• José Manuel Gil Figueira 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• José Manuel Martínez Fernández 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (STEE-EILAS) 
 

• Araceli Gonzalez de Langarika Larrea 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (LAB) 

• Inmaculada Elorza Bergara 
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Ikastetxeetako AZLren ordezkaria, hezkuntza-administrazioa (LAB) 
• Aitor Pérez de San Román 

Ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkaria (ERKIDE) 
• Alicia Epelde Murgia 

Sare publikoko zuzendaritzaren ordezkaria (BIHE) 
• José Ramón Kintana Insagurbe 

Sare publikoko zuzendaritzaren ordezkaria (SAREAN) 
• Blanca Mª Guerrero Ocejo 

Arabako Hezkuntzako lurralde-ordezkaria 
• Jose Kruz Arbilla Karasatorre 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuburua 
• Lourdes Gil Ortiz 

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikaria 
• Carlos Angulo García 

Kontseiluaren idazkaria 
 

Hugo Diego Akaiturri jaunak (ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkaria, 
KRISTAU ESKOLA) bilkura honetara ezin etorria adierazi du. 
 

1. 2013KO AZAROAREN 11KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkuraren akta, 2013ko azaroaren 
11koa, onartu da. 

 

2. ANTOLAKUNTZA- ETA JARDUERA-ARAUDIAREN ZIRRIBORRO ARI 
EGINDAKO PROPOSAMENAK AURKEZTEA ETA ONARTZEA 

Udaleko Eskola Kontseiluaren Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren zirriborroari 
proposamenak aurkezteko epea amaituta, PSE-EE alderdi politikoaren ordezkari 
Isabel Martínez Díaz de Zugazua andreak aurkeztu duen proposamena azaldu da. 

Proposamen horrek 8. artikuluaren i) idatz-zatiari honako testu hau eranstea 
proposatzen du: 

“La memoria anual de actividades tendrá como referencia temporal el curso 
escolar. La Secretaría será la encargada de redactarla y se enviará a la 
Comisión permanente en el primer trimestre del curso siguiente, para su 
posterior aprobación en el Pleno del Consejo. Una vez aprobada, se en-
viará a la Delegación de Educación, a la Comisión del Pleno del Ayuntami-
ento de Vitoria-Gasteiz en la que se traten los temas de Educación y al 
Consejo Escolar de Euskadi. También se pondrá a disposición de la ciuda-
danía a través de los mecanismos que establezca el propio Consejo”. 



 

 3 

“Urteko jarduera-memoriaren erreferentzia, denboraren ikuspegitik, ikastur-
tea izango da. Idazkaritzak hartuko du berori idazteko ardura, eta Batzorde 
Iraunkorrari igorriko zaio hurrengo ikasturteko lehen hiruhilekoan, Kontsei-
luaren Osoko Batzarrean onar dezaten. Onartu eta gero, Gasteizko Udaleko 
Osoko Batzarrean hezkuntza-gaiak lantzen diren batzordera igorriko da, bai 
eta Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara eta Euskadiko Eskola Kontseilura 
ere. Herritarren eskueran ere jarriko da, Kontseiluak berak xedatutako me-
kanismoen bidez”. 

Onartu egin da aurkeztutako testua, egindako bozketaren emaitza hauek oinarri 
hartuta: aldeko 11 boto, aurkako botorik ez, eta 2 abstentzio. 

Aldaketarako proposamena onartu eta gero, botoetara jo da Antolakuntza eta 
Jarduera Araudiaren testu osoa onartu ahal izateko. Hauxe izan da bozketaren 
emaitza: aldeko 11 boto, aurkako botorik ez, eta 2 abstentzio. Beraz, Gasteizko 
Udaleko Eskola Kontseiluaren Antolakuntza eta Jarduera Araudia onartutzat jo da. 

 

3. 2014-2015 IKASTURTERAKO ESKOLA-MAPAREN PROPOSAME NA 
AURKEZTEA 

Blanca Mª Guerrero Ocejo andreak, Arabako Hezkuntzako lurralde-ordezkariak, 
2014-2015 ikasturterako eskola-maparen proposamena aurkeztu dio Udaleko 
Eskola Kontseiluari. Hauek dira, labur-labur, mapa horren ezaugarriak: 

• 2013-2014 ikasturtera artean indarrean egon den ereduak zonetan, hizkun-
tza-ereduetan eta hezkuntza-sarean oinarritutako eskola-mapa zehazten du. 
Eredu hori 3 mapatan zehaztu da ikastetxe publikoen kasuan, eta beste 3 
mapa zehaztu dira ikastetxe hitzartuetan, eta, beraz, erabat zatikatu da es-
kaintza. 

• Eskola-mapa berriak familiek aukeratzeko duten eskubidea eta administrazi-
oak plangintza egokia egiteko duen betebeharra bateratu nahi ditu, eta Haur 
Hezkuntzari eta Lehen Hezkuntzari eragiten die (Bigarren Hezkuntzan, 2013-
2014 ikasturteko zonakatzeari eutsi zaio). 

• Mapa berriak denboran aurrera egin ahala berorren egonkortasuna sustatzea 
du helburu, eta irizpide bakartzat lurraldea hartzen du. Horregatik, hizkuntza-
ereduari eta hezkuntza-sareari lotutako irizpideak albora utzita, mapa berriak 
4 zona zehazten ditu, eta horietako bakoitzarentzat beste hirurak zona muga-
kidetzat hartuko dira. Bi hezkuntza-sareetarako dira baliagarriak zona horiek. 

• Sare publikoan, hautatzeko aukerak areagotu egiten ditu eredu berriak, 
baina, aldi berean, garraiorako laguntza mugatuko litzateke, bizilekutik ger-
tuago beste ikastetxerik balego. 
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• Gaur egun, baremazio-irizpideak gutxi gorabehera ikastetxeen % 20tan 
aplikatzen dira. 2013-2014 ikasturteko lehen hiruhilekoan, 315 lagun matriku-
latu dira, horietatik 300 bat hiriko ikastetxeetan, eta % 90 ikastetxe publikoe-
tan. 

Mapa berria azaldu ondoren, txandaka hitz egiteko aukera eman da, kontseiluko 
kideek beren iritzia eman dezaten: 

• Ikastetxe hitzartuak aukeratzeko ahalmena murriztu egiten da, lehen bi zona 
bazeuden, orain lau izango baitira (Aitor Pérez de San Román, ikastetxe 
hitzartuetako titularren ordezkaria −ERKIDE−). 

• Bi sareetan zonakatze bakarra egiteko proposamena positiboki balioetsi da, 
bai eta ikastetxe publikoak aukeratzeko ahalmena handitzea ere. Horrez 
gain, “ghetto bihurtzeko” eta hezkuntza-bazterketa gertatzeko arriskuari 
erantzuteko, “eredu bakarra” aldarrikatu da (José Manuel Martínez Fernán-
dez, sare publikoko irakasleen ordezkaria −STEE-EILAS−). 

• Proposamenarekin ados agertu da, hezkuntza-sareetan berdintasunez eta 
zuzentasunez jokatzeko modu bat delako. San Ignacio HLHIn eta Adurtza 
Ikastola HLHIn Trebiñu Konderriko haurrak eskolatzeko orduan sortu diren 
arazoen berri eman da, eta Ventas de Armentiako ikastetxean eskolak eus-
karaz ematea proposatu da (José Ramón Kintana Insagurbe, sare publikoko 
zuzendaritzaren ordezkaria −SAREAN−). 

• Sare publikoaren eta hitzartuaren arteko kupoen banaketaz galdetu da 
(Araceli Gonzalez de Langarika Larrea, sare publikoko irakasleen ordezkaria 
−LAB−). Hezkuntzako ordezkariak erantzun du administrazioak euskaraz 
eskolatzearen alde egiten duela; baina kontuan hartu behar dira familien 
interesak eta argudioak ere. 

• Zenbait ikastetxetan, ikasle etorkinen proportzioak “gheto bihurtzeko” 
arriskua areagotu du, eta beharrezkoa ikusi da kanpotik hirira datozen fami-
liei harrera egiteko sistema bat definitzea. Horrez gain, zenbait familiaren 
paradoxa ere azaldu da, herrian bizitzea erabaki ondoren, seme-alabak 
eskolara ekartzeko mugitu behar baitute. Gainera, eskola-mapa lantzeko 
hurrena egiten diren prozesuetan modu aktiboan parte hartzeko eskaera egin 
da (Enrique Fernández de Pinedo, ordezkari politikoa −BILDU−) 

• Aurkeztu den eskola-maparen proposamenak bi hezkuntza-sareen arteko 
aukeramena parekatu egiten du. Bestalde, egungo baremazio-sistemaren 
barneko gai sakonagoei heldu beharra dagoela adierazi da, eta Lehen Hez-
kuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ibilbideak kezka pizten duela esan da 
(Mikel López de Santiago, sare publikoko familien ordezkaria −DENON 
ESKOLA−). 
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• Eskola-maparen proposamena azaldu izangatik eskerrak eman dira, bai eta 
berorri buruz eztabaidatzeko aukera izan dutelako ere (Isabel Martínez Díaz 
de Zugazua, ordezkari politikoa −PSE-EE−). 

• Ikastetxe hitzartuetako titularren ordezkariek adierazitako desadostasuna 
ulertzen da −ERKIDE−, baina, nola bilakatzen den ikusi behar bada ere, 
hiriko hezkuntza-paisaia argitu egiten du aurkeztu den proposamenak. Gai-
nera, eskolan hizkuntza-eredu bakarra planteatu beharra ere azpimarratu da 
(Iñaki Prusilla Muñoz, ordezkari politikoa −EAJ-PNV−). 

• Plangintzaren atzerapenak Zabalgana auzoari eragiten dio (Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxerik ez), eta plangintzaren barnean aurreikuspenik ez 
egitearen seinale da hori (Lurdes Errasti Arrieta, sare publikoko familien 
ordezkaria -DENON ESKOLA-).  

 

4. GALDE-ESKEAK 

Ondoren, atal honetan azaldu ziren gaiak dituzue: 

• Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura baten gai-zerrendan honako gai hau 
sartzeko eskaera egin da: “Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organi-
koaren aurrean –LOMCE− Udaleko Eskola Kontseiluak duen jarrera” (José 
Manuel Martínez Fernández, sare publikoko irakasleen ordezkaria −STEE-
EILAS−). 

• Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura baten gai-zerrendan honako gai hau 
sartzeko eskaera ere egin da: “José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioko 
tasen igoera” (Araceli Gonzalez de Langarika Larrea, sare publikoko irakas-
leen ordezkaria −LAB−). 

• Udaleko hezkuntza-jardueren eta horien txertatze mailaren balioespena 
(Araceli Gonzalez de Langarika Larrea, sare publikoko irakasleen ordezkaria 
−LAB−). 

• Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura baten gai-zerrendan honako gai hau 
sartzeko eskaera ere egin da: “Garbiketako langileen ordezkapenak ikaste-
txeetan”. (Carlos López Losada, sare publikoko familien ordezkaria −DENON 
ESKOLA−). 

 
20:30ean, Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura amaitutzat eman da. 

Gasteizen, 2013ko abenduaren 17an 
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Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria 

 
 
 
 


