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GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUA 
2014ko ekainaren 26ko bilkura 

 
 

2014ko ekainaren 26an, 17:30ean, Simone de Beauvoir aretoan, Gasteizko 
Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-zerrenda honekin: 

 

1. 2013ko abenduaren 17ko bilkuraren akta onartzea. 
2. Hiriko Haurtzaindegietako matrikulazio-prozesuaren txostena, 2014-2015 

ikasturteari dagokiona. 
3. Eskolagabetzeari eta eskola-absentismoari buruzko udal-protokoloaren 

aurkezpena. 
4. Udalak 2013-2014 ikasturterako eskainitako hezkuntza-jardueren azterketa. 

Udalak 2014-2015 ikasturterako eskainitako hezkuntza-jardueren aurkez-
pena. 

5. Hiriko hezkuntza-egoeraren azterketa: azterketarako adierazleak. 
6. Udalaren eta EHUren arteko hitzarmena. 
7. Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoaren aurrean –LOMCE− 

Udal Eskola Kontseiluak duen jarrera. 
8. “José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioko tasak.  
9. Zabalgana auzoko eskolatzeari buruzko informazioa. 

10. 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) 

• 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) 

• Endika Rodríguez García 
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Sare hitzartuko irakasleen ordezkaria (STEE-EILAS) 
• Josu Gutierrez Torre 

Sare publikoko irakasleen ordezkaria (CCOO-ELK) 
• Julen Llanos Hermosa 

Sare hitzartuko irakasleen ordezkaria (CCOO-ELK) 
• Inmaculada Elorza Bergara 

Ikastetxeetako AZLren ordezkaria, hezkuntza-administrazioa (LAB) 
• Alicia Epelde Murgia 

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

Sare publikoko zuzendaritzaren ordezkaria (SAREAN) 
• Hugo Diego Akaiturri 

Zentro hitzartuetako titularren ordezkaria (KRISTAU ESKOLA) 
• Jose Kruz Arbilla Karasatorre 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuburua 
• Lourdes Gil Ortiz 

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikaria 
• Carlos Angulo García 

Kontseiluaren idazkaria 
 

Carlos López Losada (sare publikoko familien ordezkaria), Araceli Gonzalez de 
Langarika Larrea (sare publikoko irakasleen ordezkaria) eta Javier Garaizar 
Candina  (Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreordea) jaun-andreek bilkura 
honetara ezin etorria adierazi dute. 
 

1. 2013KO ABENDUAREN 17KO BILKURAREN AKTA ONARTZEA 

2014ko urtarrilaren 27an posta elektronikoz igorritako aktari, abenduaren 17ko 
Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkurari dagokionari, honako ekarpen hauek egin 
dizkiote: 

• Aitor Pérez de San Román zentro hitzartuetako titularren ordezkariaren 
(ERKIDE) proposamena: 

“Gai-zerrendari dagokionez, Udaleko Eskola Kontseiluan planteatu nituen bi 
alegazioak eranstea proposatzen dut: 

1. 4. orrialdeko nire esku-hartzean, ordezkari andreak emandako datuen 
akatsen egiaztapena eranstea; zehazki, hautatutako paragrafoan letra lodiz 
markatutakoak: 

Gaur egun, baremazio-irizpideak gutxi gorabehera ikastetxeen % 20tan 
aplikatzen dira. 2013-2014 ikasturteko lehen hiruhilekoan, 315 lagun matri-
kulatu dira, horietatik 300 bat hiriko ikastetxeetan, eta % 90 ikastetxe publiko-
etan. 
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2. Udal-erroldaz arduratzen direnei konparazio estatistiko bat eskatzea, hala, 
dagozkion puntuak lortzeko etxebizitza aldatzeko trikimailuak behera egin 
duela adieraziz ordezkari andreak egindako baieztapena datu errealekin 
kudeatu ahal izateko eta hurrengo ikasturteko matrikulazioari begira jokatu 
ahal izateko.” 

• José Manuel Martínez Fernández sare publikoko irakasleen ordezkariaren 
(STEE-EILAS) proposamena. 

4. orrialdean, eskola-mapari buruz aritzerakoan, “ghetto bihurtzeko” eta hez-
kuntza-bazterketa gertatzeko arriskuari erantzuteko “eredu bakarra” aldarrika-
tzen duenean, “hizkuntza-eredu bakarra” esan nahi zuela zehaztu du. 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkuraren akta, 2013ko abenduaren 
17koa, onartu da. 
 
 
 
2. HIRIKO HAURTZAINDEGIETAKO MATRIKULAZIO-PROZESUAR EN 
TXOSTENA, 2014-2015 IKASTURTEARI DAGOKIONA 

Hiriko haurtzaindegietako matrikulazio-prozesuaren txostena aurkeztu da, 2014-
2015 ikasturteari dagokiona (eskaerak eta behin-behineko onarpenen proposa-
menak). Txostena Sareko Eskola Kontseiluan onartu zen, 2014ko ekainaren 12an. 
(1. eranskina). 

Aurkezpena egin ondoren, kontseiluko kideek beren iritziak adierazteko txanda 
ireki da: 

• Baldintza ekonomikoak direla-eta, gero eta zailagoa da haurrak hezkuntzaren 
adin-tarte horretan matrikulatzea; horren ondorioz, beharrezkoa da Partzuer-
goari 0-3 adin-tartearen doakotasuna eskatzea. Lortutako datuen balioespe-
naz ere galdetu du (José Manuel Martínez Fernández, sare publikoko irakas-
leen ordezkaria). 

• Eskaerak epez kanpo onartuko dira, modu horretan Zabalgana auzoko 
“itxaron-zerrendak” sortutako egoera konpontzeko (Jose Kruz Arbilla Karasa-
torre, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuburua). 

• Une honetan, Udal Haur Eskolek eta Haurreskolak egindako eskaintzaren 
artean alderik ez egotea da helburua (Alfredo Iturricha Yániz, Kontseiluko 
lehendakaria). 

• Hirian, Haur Hezkuntzan eskolatutako haurren datuak orokorki aztertu behar 
dira, ez soilik 0-3 adin-tartean matrikulatutakoenak (Endika Rodríguez 
García, sare hitzartuko irakasleen ordezkaria).  
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• Ikastetxe hitzarmendunetan, Haur Hezkuntzako adin-tarte horretan eskola-
tzeko arazoak daude (Hugo Diego Akaiturri, zentro hitzartuetako titularren 
ordezkaria, KRISTAU ESKOLA. 

 
 
 

3. ESKOLAGABETZEARI ETA ESKOLA-ABSENTISMOARI BURUZK O 
UDAL-PROTOKOLOAREN AURKEZPENA 

Ekainaren 20an, saio honen deialdiarekin batera “Eskolagabetzeari eta eskola-
absentismoari buruzko udal protokoloaren” zirriborroa igorri genizuen, azter 
zenezaten eta egoki iritzitako oharrak egin zenitzaten. (2. eranskina). 

Udaleko sailek jada garatutako prozedurak protokolo horretan txertatuta daudela 
jakinarazi da, bai eta “Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programan”, 2013an 
Arabako lurraldean ezartzeko onartutakoan, planteatutako aldaketak ere. 

Proposamenak aurkezteko epea zehaztu da, 2014ko uztailaren 31 baino lehen 
aurkeztu beharko dira (honako helbide elektroniko honetara igorri behar dira: 
cangulo@vitoria-gasteiz.org); aldi berean, epe horretan bertan txostenean parte 
hartu duten sailen baliozkotze teknikoa jaso behar duela adierazi da. 

Amaitzeko, Hezkuntzako Ikuskatzailetzari 2013-2014 ikasturteko eskolagabetzeari 
eta eskola-absentismoari buruzko datuak eskatu zaizkiola jakinarazi da (datu 
horiek jasotakoan kontseilu honetako kideei igorriko zaizkie); horrekin lotuta, 2015-
2016 ikasturteari dagokion matrikulazio-epean, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak 
sentiberatze kanpaina bat egitea aurreikusi du gai honen inguruan. 

 
 
 
4. UDALAK 2013-2014 IKASTURTERAKO ESKAINITAKO HEZKU NTZA-
JARDUEREN AZTERKETA. UDALAK 2014-2015 IKASTURTERAKO  
ESKAINITAKO HEZKUNTZA-JARDUEREN AURKEZPENA 

Udalak 2014-2015 ikasturterako egindako hezkuntza-jardueren eskaintzari begira 
planteatutako proposamenak biltzen dituen txostena aurkeztu da. Txosten hori 
2014ko ekainaren 20an igorri zen, eta inplikatutako udal-zerbitzuek prestatutako 
erantzun teknikoak ere txertatu dira. (3. eranskina). 

Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea 2014-2015 argitalpenari dagokionez, berorren 
zirriborroa banatu da, eta paperezko edizioa une honetan prestatzen ari direla 
jakinarazi da (iraileko lehenengo hiru egunetan banatuko da). Argitalpenaren web 
bertsioak berori osatzen duten 192 proiektuen informazio zehatza jasoko du 
(deskribapena, helburuak, nori zuzentzen zaion, parte hartzeko baldintzak…), eta 
2014ko irailaren 1etik aurrera izango da eskuragarri. 
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Udalaren oporraldiko jarduerak Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea argitalpenean 
txertatu ez direla azaldu da, jarduera horientzat argitalpen berezia ateratzen baita, 
garatzen diren garaia kontuan hartuta. Hala ere, informazioa eskuratzeko helbide 
elektronikoa txertatu da. 

Endika Rodríguez Garcíak, sare hitzartuko irakasleen ordezkariak (STEE-EILAS), 
adierazi du, azken aldian ikusten ari garen hainbat jokabideren aurrean, 
beharrezkoa dela jokabide horiek baztertzeko hezkuntzako esku-hartzeak 
txertatzea. 

Iñaki Prusilla Muñozek, EAJ-PNVko ordezkari politikoak, hiriko haurren eta 
gazteen sexu-formazioa kontuan hartzea eta berori bultzatuko duten hezkuntzako 
esku-hartzeak sustatzea proposatu du. 
 
Isabel Martínez Díaz de Zugazuak, PSE-EE talde politikoaren ordezkariak, 
adierazi du Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea proiektuaren filosofia kontuan hartuta, 
proiektu horrek hiriko hezkuntza-eskaintza osoari egin beharko liokeela ekarpena, 
eta ez soilik udalak kudeatutakoari. 
 
 
5. HIRIKO HEZKUNTZA-EGOERAREN AZTERKETA: AZTERKETAR AKO 
ADIERAZLEAK 

Araudiko 8.l. artikuluaren arabera, Udal Eskola Kontseiluak, bi urtean behin 
gutxienez, udalerriko hezkuntza-egoerari buruzko txosten bat prestatu behar du. 
Lan horren helburua bikoitza da: alde batetik, hezkuntzak gaur egun gure hirian 
duen egoera ezagutzea, eta, bestetik, hautemandako gabezien aurrean hobetzeko 
esku-hartzeak zehaztea. Horretarako, azterketa hori egiteko oinarri izan 
daitezkeen adierazleak jasotzen dituen zirriborro bat aurkeztu da (zirriborroa 
2014ko ekainaren 24an bidali zen posta elektronikoz). (4. eranskina). 

Zirriborroaren oharrak igortzeko epe bat zehaztea erabaki da (irailaren 15a). Egin 
beharreko aldaketak egin ondoren, txostena prestatzen hasiko ginateke. 
 
 
 
6. UDALAREN ETA EHU-REN ARTEKO HITZARMENA 

Une honetan, Gasteizko Udaleko eta Euskal Herriko Unibertsitateko lankidetza-
esparruak honako hauek dira: 

• Eskola-esparruan baterako hezkuntzak duen egoeraren diagnostikoa. 
Azterlan hau berariazko hitzarmen batetik abiatuta zehaztu da. Lan-taldea 
Musika, Plastika eta Gorputz Adierazpidearen Didaktika Saileko Mª Teresa 
Vizkarra Morales ikerlariak zuzentzen du. Baterako hezkuntzaren esparruan 
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ikastetxeetan garatzen den zeregina aztertzea da helburua. Diagnostikoa 
urrirako amaituko dutela aurreikusten da. 

• Gasteizko migrazio-fenomenoari buruzko azterketa diagnostikoa. Azterlan 
hau berariazko hitzarmen batetik abiatuta zehaztu da. Lan-taldea Soziologia 
eta Gizarte Langintza Saileko Gorka Moreno Márquez ikerlariak zuzentzen 
du. Egiturazko datuak aztertzea da helburua (migrazio-fluxuak, enplegua, 
hezkuntza, osasuna, etxebizitza, gizarte-babesa…), eta baita biztanleria 
autoktonoaren pertzepzioak eta iritziak aztertzea nahiz hiriko etorkin atzerri-
tarren pertzepzioen eta igurikimenen azterketa kualitatiboa egitea ere. Diag-
nostikoa abendurako amaituta izango dutela aurreikusten da. 

• Haurrak eta komunikabideak: horiek agertzeko gomendioak. Azterlan hau 
berariazko hitzarmen batetik abiatuta zehaztu da. Lan-taldea Ikus Entzu-
nezko Komunikazioa eta Publizitatea Saileko Miguel Ángel Casado del Río 
ikerlariak zuzentzen du. Azterlan honen helburua komunikabideek adin txiki-
koei buruzko komunikazio arduratsua egiteko marko teorikoa zehaztea da, 
objektibotasunez, errespetuz eta zintzotasun profesionaletik eta sentsaziona-
lismotik urruti. 

• Zientziaren Astea. Ebaluazio diagnostikoaren azken datuen arabera, 
beharrezkoa da ikastetxeei gaitasun zientifiko-teknologikoa hobetzeko balia-
bideak eskuratzeko aukera emango dieten esku-hartzeak sustatzea. Alde 
horretatik, 2014-2015eko Zientziaren Astea, EHUk antolatutakoa, abiapuntu 
izan daiteke esparru horretan izaera esperimentaleko proiektuak plantea-
tzeko. 

• Unibertsitateko kredituak. Aurtengo lehen hiruhilekoan, udal-sailei gonbida-
pena egin zitzaien, 2014-2015 ikasturterako “unibertsitateko kreditu” gisa 
kontuan hartzeko eta baliozkotzeko proposamenak aurkez zitzaten. Igorritako 
proiektu guztiak aztertu zituen EHUk, eta honako hau da emaitza: 

-“Aukera askeko kreditutzat” onartuko dira Gizarte Etxeen Zerbitzuko Kul-
tur Jardueren Atalak proposatutako ikastaro kulturalak (Herritarrentzako 
Zerbitzuak eta Kirolak Saila). Kreditu mota hau baliagarria da urriaren 
29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitateko ikasketa ofizialak arau-
tzen dituenak (BOE, 260. zk., 2007ko urriaren 30ekoa), zehaztutako 
araudia baino lehenagoko ikasketa-planak egiten ari diren ikasleentzat. 

-“Hautazko kreditutzat” joko dira Gazteria Atalak proposatutako “Hizkun-
tzen Kluba” programa (Kultur Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua) eta Gi-
zarte Etxeen Zerbitzuak aurkeztutako “Etxeko baratze ekologikoa lurrean” 
(Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak Saila). 

• Uda-ikastaroak. Arabako Campusak hainbat uda-ikastaro egingo ditu 2014. 
urtean (Nazioarteko zuzenbidea; Historia soziala; Nekazaritza ekologikoa; 
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Arartekoak…), eta ikastaro horietako batzuetan udalak laguntza eskainiko 
du, instalazioak utziz. 

• Udal Eskola Kontseiluko parte-hartzea. Euskal Herriko Unibertsitateak hiriko 
hainbat kontseiluk egindako deialdietan parte hartzen duenez, komenigarria 
izango litzateke Gasteizko hezkuntza-esparruarekin zuzenean lotutako gaiak 
berariaz lantzen dituen parte-hartze organoan ere izatea. Hori dela eta, ekai-
naren 17an egindako bilkuran, Batzorde Iraunkorrak Javier Garaizar Can-
dina, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreordea, Udal Eskola Kontseiluan 
sartzea onartu zuen.  

 
 
 

7. HEZKUNTZAREN KALITATEA HOBETZEKO LEGE ORGANIKOAR EN 
AURREAN –LOMCE− UDAL ESKOLA KONTSEILUAK DUEN JARRER A 

Manuel Martínez Fernándezek, sare publikoko irakasleen ordezkariak (STEE-
EILAS), Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoari –LOMCE– buruzko 
idatzia aurkeztu du, Udal Eskola Kontseiluak azter dezan (5. eranskina). Azaldu 
du helburua lege horren inguruan eztabaidatzea dela, eta Udal Eskola Kontseilu 
gisa babes handiena lortzea. 

Jose Kruz Arbilla Karasatorrek, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuburuak, 2014ko 
martxoaren 26an CCOOko Irakaskuntzako idazkari nagusiarekin bilera egin zutela 
adierazi du, eta bilera horretan bi dokumentu eman zirela, lege horren aurreko 
jarrera adierazteko. Gaizkiulertu baten ondorioz –barkamena eskatu du–, idatzi 
horiek (6. eranskina) ez dira txertatu saio honetako gai-zerrendan. 

Julen Llanos Hermosa, sare hitzartuko irakasleen ordezkaria (CCOO-ELK), ados 
agertu da eztabaidatzeko aurkeztutako idatziarekin, berak ordezkatzen duen 
taldeak aurkeztutako dokumentuei buruz adierazitako gorabehera alde batera 
utzita. 

Iñaki Prusilla Muñozek, EAJ-PNV talde politikoaren ordezkariak, ondorengo 
esaldian “kontrako” hitza aldatzea proposatu du: “…Eusko Jaurlaritzari eskatzen 
dio ezarpena minimizatzeko beharrezko neurri guztiak har ditzan”. 

Isabel Martínez Díaz de Zugazua, PSE-EE talde politikoaren ordezkaria, ados 
agertu da aurreko proposamenarekin. 

Hugo Diego Akaiturrik, zentro hitzartuetako titularren ordezkariak (KRISTAU 
ESKOLA), adierazi du ez duela zalantzan jartzen Euskal Autonomia Erkidegoko 
hezkuntza-idiosinkrasia, baina beharrezkoa dela diskurtso “antinazionala” eta 
“antikatolikoa” gainditzea…, desadostasunak gainditzea eta hitzarmenak lortzea. 

Sare publikoko familien ordezkariak (DENON ESKOLA) ados agertu dira 
aurkeztutako idatziarekin. 
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Inmaculada Elorza Bergarak, hezkuntza-administrazioko zentroetako AZLren 
ordezkariak (LAB), aurkeztutako idatziarekin ados dagoela adierazi du. 

Hala, ondorengo testua bozkatu da (jatorrizko testuarekiko egindako aldaketa 
urdinez ageri da):  

“Gasteizko Udal Eskola Kontseiluak Estatu Espainiarraren legebiltzarrean 
onartu berri den Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) delakoarekiko bere gaitzespena adierazi nahi du. 
Udal Eskola Kontseilu honek uste du lege hau ez dela beharrezkoa eta 
atzerapausu larriak ekarriko dituela gure hezkuntza sistemak orain arte 
eginiko lorpenetan. 
Halaber, bere kezka azaldu nahi du lege honen ezarpenak, gurean, ekarri 
ditzakeen ondorioez eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio ezarpena minimiza-
tzeko beharrezko neurri guztiak har ditzan”. 

Bozketaren emaitzak honako hauek dira: 

BAI: 10 boto 
EZ: 1 boto 
Abstentzioa: 2 boto 
 
 
 

8. “JOSÉ URUÑUELA” UDAL DANTZA KONTSERBATORIOKO TAS AK 

“José Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioko zerbitzuen prezio publikoari 
buruzko dokumentazioa ekainaren 20an igorri zitzaien Udal Eskola Kontseiluko 
kideei. 

Alfredo Iturricha Yánizek adierazi du PP talde politikoak bere garaian “José 
Uruñuela” Udal Dantza Kontserbatorioko tasak igotzeko egin zuen proposamena-
ren helburua Eusko Jaurlaritzaren aldetik zentro hori mantentzeko konpromiso bat 
lortzea zela, eta zerga-sistemari buruzko eztabaida zabalago baten barnean 
txertatzen zela. Gaineratu du estrategia horri esker lortu ahal izan dela adosta-
suna aurrekontuetan, eta lanbide-heziketa, Arte eta Lanbide Eskola, etab. hor 
txertatzen direla. 

Endika Rodríguez Garcíak, sare hitzartuko irakasleen ordezkariak, alarmarik ez 
sortzeko eta eztabaida instituzioen artean egiteko eta familiak ez inplikatzeko 
eskatu du. 

Iñaki Prusilla Muñozek, EAJ-PNV alderdi politikoaren ordezkariak, adierazi du 
Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaionean Euskadiko beste lurralde batzuetako 
ikasleen erabilerak sortutako gastua bere gain hartzeko, kontuan izan beharko 
litzatekeela baita ere beste erkidego batzuetatik etorritako ikasleei ez zaiela gauza 
bera eskatzen. 
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9. ZABALGANA AUZOKO ESKOLATZEARI BURUZKO INFORMAZIO A 
Lurdes Errasti Arrieta sare publikoko familien ordezkariaren (DENON ESKOLA) 
proposamenez txertatu da gai hau. Bilerara etorri ezin izan duenez, gai honen 
lanketa Udal Eskola Kontseiluaren hurrengo bilkurarako uztea erabaki da. 
 
 
 
10. GALDE-ESKEAK 

José Ramón Kintana Insagurbek, sare publikoko zuzendaritzaren ordezkariak 
(SAREAN), ikastetxeek eta Herritarrentzako Zerbitzuak eta Kirolak Sailak 
sinatutako hitzarmena berrikusteko eskaera egin du, udalaren kirol-instalazioen 
erabilerari dagokionez (futbol-zelaiak).  

Mikel López de Santiagok, sare publikoko familien ordezkariak (DENON ESKOLA), 
udalbatzan egingo den eztabaidan LOMCErekiko duten jarreran koherenteak 
izateko eskatu die bileran parte hartu duten talde politikoei. 

 
 
20:00etan, amaitutzat eman da Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura. 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 26an. 

 

 

Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria 

 
 
 
 


