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2020 ahaztu ezineko urtea izango da, COVID-19aren pandemia hasi zen urtea, hara! Pandemiaren ondorioz, herritarrok
berrasmatu egin behar izan dugu ordura arteko bizimodua. Giza legeak hala aginduta, gogora ekarri nahi ditugu pertsona
maiteren bat galdu dituzten milaka eta milaka familiak. Horiei guztiei, gure dolumin zintzoenak adierazi nahi dizkiegu.
Munduarentzat oro har bezala, Hezkuntza eta Kultura Sailarentzat ere pandemia erronka handia izan da, 2020rako
aurreikusitako programazio guztia berrikusi behar izan zelako, eta –burutu ezintasuna bitarte– bertan behera utzi behar izan
zelako aurretiaz programatutakotik gehiena.
Pandemiaren urtean nabarmen urritu zen Sailaren jarduera-kopurua, beste urte batzuekin alderatuz gero, baina ez egindako
lanaren kalitatea. Hain zuzen ere, guztiz kontrakoa gertatu zen. Lana kudeatu, programatu eta ebaluatzeko modu berri eta
ordura artean Sailean ezezagunak baliatu genituen, eta horrek lan alorrean modernizatu beharrera eraman ditu Saileko
lankide guztiak.
Teknologia tresna garrantzitsua izan zen konfinamenduak eragindako era guztietako oztopoei aurre egiteko. Gainera,
Sailaren programak kudeatzeko eta aurrera ateratzeko ere erabili zen.
Hezkuntza Zerbitzuari dagokionez, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen koordinazioa kudeatzeko modua berrasmatu behar
izan zuen. Pandemiak ahalegin handia egitea eskatu zien baita Udalaren Haur Eskolen Sareko hezitzaileei.
Kulturaren eremuan, tokiko kultura-sektorearekin batera aritu ginen Saileko langileok, Kultura Plan Estrategikoak eskatzen
digun bezala, eta elkarrekin batera erabaki zen ibilbide-orria, sektorearen egoera latza hein batean arintzeko asmoz. Horrez
gain, Udalaren arte-hezkuntzako ikastetxeek programatutako jarduera bete ahal izan zuten, online eskolei esker; horrek
lagundu egin zien herritarrei pandemiaren gorabehera gaiztoak ahazten, eta burua beste zerbaitetan jartzen.
Laburbilduz, Hezkuntza eta Kultura Sailaren 2020ko oroit-idazkian oso ondo ikusten da COVID-19k eragindako ondorioak,
baina, era berean, Saileko lantaldeek eginiko lan handia islatzen da, hartara herritarrek une hartako egoera gainditu zezaten
laguntzeko.
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2.1.
HEZKUNTZA ZERBITZUA
(2019-2020 ikasturtearen memoria)
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HEZKUNTZA ZERBITZUAREN ORGANIGRAMA
Zerbitzuburua

1 unitateko arduradun
1 psikopedagogo
1 hezkuntzako teknikari
Haurtzaro UHE:
1 zuzendari
9 hezitzaile
2 hezitzaile (jardunaldiaren % 50)
Lourdes Lejarreta UHE:
1 zuzendari
13 hezitzaile
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 66,66)
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 50)
Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala
Sansomendi UHE:
1 zuzendari
13 hezitzaile
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 66,66)
2 hezitzaile (jardunaldiaren % 50)
Zabalgana UHE:
1 zuzendari
13 hezitzaile
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 66,66)
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 50)
Zaramaga UHE:
1 zuzendari
13 hezitzaile
1 hezitzaile (jardunaldiaren % 50)
UHE Sareko poola: 5 hezitzaile
Hezkuntza Programen Atala

1 unitateko arduradun
1 psikopedagogo
4 hezkuntzako teknikari

Hezkuntza Koordinaziorako Atala

4 hezkuntzako teknikari
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HEZKUNTZA ZERBITZUAREN MISIOA, IKUSPEGIA ETA BALIOAK
Udal-egitura osoari eta, bereziki, Hezkuntza Zerbitzuari dagozkion hezkuntza-printzipioak Hiri Hezitzailearen
kontzeptuaren zordun dira.
Printzipio horiek hainbat dokumentutan jasota daude, eta hezkuntza gizarte-zeregin partekatu gisa ulertzeko
beharra azpimarratzen dute, hirian dauden erakunde, familia eta erakunde sozial, kultural eta ekonomiko guztiei
baitagokie.
Azpimarratu behar da hezkuntzak inklusioaren eta aukera-berdintasunaren alde lan egingo duen gizartekohesiorako faktore gisa duen garrantzia ulertu behar dela. Hiri Hezitzailearen ikuskera bultzatu behar du,
zentzurik zabalenean eta globalenean.
Hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea sustatu behar du, hezkuntza-kalitatearen eta gizarte-demokraziaren
bermatzaile gisa.
Urrats sendoak eman behar ditu hizkuntza-normalizazioko prozesuetan.
Era berean, hezkuntzaren arloko udal-eskumenak gero eta eraginkortasun handiagoa izan behar du, udalaren
barruko eta udalaz kanpoko koordinazioaren bidez.
Hauek dira zerbitzuaren misioa, ikuspegia eta balioak:
MISIOA: udal-administrazioari esleitutako zenbait eskumen gauzatzea hezkuntzaren arloan, hezkuntzaadministrazioarekin lankidetzan aritzea hezkuntza arautua osatzeko hainbat hezkuntza-jarduera inplementatzeko
orduan, eta, inplikatutako hezkuntza- eta gizarte-eragileen laguntzarekin, hezkuntza-jarduera espezifikoa eta
zeharkakoa sustatzea udalerrian, Vitoria-Gasteiz pixkanaka Hiri Hezitzaile gisa osatzen lagunduko duena.
IKUSPEGIA: Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eraikitzeko beharra azpimarratzea, udalerrian hezkuntzak dituen
beharrei eta erronkei erantzutera bideratuko den taldeko jarduera sustatuz horretarako.
BALIOAK: hauek dira Hezkuntza Zerbitzuaren lan-kulturaren balioak:
Koherentzia.
Kalitatea.
Iraunkortasuna.
Gardentasuna.
Komunikazioa.
Parte-hartzea.
Lankidetza.
Kontuak ematea.

HEZKUNTZA ZERBITZUAREN OINARRIZKO JARDUERA-PRINTZIPIOAK.
Hauek dira Hezkuntza Zerbitzuaren oinarrizko jarduera-printzipioak:
Hezkuntza, gizarte-ardura partekatua. Hiri hezitzaile bat eraikitzeko, hezkuntza-sare sendo bat eraiki behar da,
non erakunde eskudunek, familiek, eskolek, gizarte- eta hezkuntza-eragileek eta, modu esanguratsuan, udalak
parte hartuko duten.
Hezkuntza, gizarte-kohesioaren zerbitzura. Hezkuntza-politika gizarte-kohesioaren sustapenean esku hartzen
duen faktoretzat hartu behar dugu, eta ezingo ditu desabantaila-egoerak sortu edo horiek sakondu.
Hezkuntza eta aniztasunaren kudeaketa. Aniztasuna aberastasunaren eta bizikidetza-balioen adierazle da.
Hala ere, aniztasuna integratzeko eta kudeatzeko gai izango den gizartearen eraikuntzan sakondu beharra dago.
Hezkuntza bizitzan zehar. Pertsona orok izan behar du hezkuntza jasotzeko eskubidea bere bizitzan zehar, ez
soilik hezkuntza formala, baita hezkuntza ez-formala edo informala ere.
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Hezkuntzaren jardueran zeharkako ikuspegiak txertatzea. Hezkuntza-ekintzak bat etorri behar du beste
politika publiko batzuen helburuekin, eta zeharka txertatu behar ditu genero-berdintasunarekin, aniztasun
funtzionalarekin, kulturartekotasunarekin, ingurumen-iraunkortasunarekin eta abarrekin lotutako helburuak.
Hiri hezitzailea, eraikuntza bat. Hiri Hezitzailea eraikitzea herritarren hezkuntza-esparru bat eraikitzean datza,
eta horrek eskatzen du hezkuntzari dagokionez pertsonek duten konpromisoaz jabetzea, nahita eta sistematikoki,
pertsona horien bizitza osoan zehar eta ikasgeletatik harago.
Hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea.
Edozein komunitateren funtsezko printzipioetako bat da
hezkuntzaren eta parte-hartzearen arteko lotura. Horregatik, gure udalerria eragile politikoen, teknikarien, eragile
sozialen eta herritarren arteko elkarrizketatik eta parte-hartzetik abiatuta eraikitako harreman-sistematzat hartu
behar da.
Udalaren hezkuntza-arloko eskumenak eta jarduna eraginkortasunez eta efizientziaz gauzatzea. Udalek
beren eskumenak eraginkortasunez eta efizientziaz erabili behar dituzte, eta, aldi berean, hezkuntzaadministrazioarekin lankidetzan aritu behar dute, pertsona guztientzako kalitate handiko hezkuntza ahalbidetuko
duten jarduerak garatzeko.
Hizkuntza-normalizazioa. Gure ondare immaterialaren elementu nagusietako bat gure udalerrian elkarren
ondoan bizi diren hizkuntzak dira. Horretarako, beharrezkoa da udaleko hezkuntza-jardueran euskararen
eguneroko erabilera sustatzea eta, aldi berean, udalerrian beste hizkuntza batzuen presentzia ere kontuan
hartzea.
Udalaren barneko koordinazioa, erakundeen artekoa eta hezkuntza- eta gizarte-eragileekiko lankidetza. Hiri
hezitzailea eraikitzeko, beharrezkoa da hezkuntza-administrazioarekin eta unibertsitateekin lankidetzan aritzea
eta koordinatzea, bai eta hezkuntza ez-formalean eta informalean esku hartzen duten hezkuntza- eta gizarteeragileekin batera lan egitea ere.
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HEZKUNTZA ZERBITZUAREN JARDUNA
HEZKUNTZA ZERBITZUAREN PLAN ESTRATEGIKOA, 2016-2022
2016-2022 aldirako Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoak tresna bat izateko beharrari erantzuten dio;
tresna horrek 2016tik 2022ra arteko epean Hezkuntza Zerbitzuaren jarduketa epe ertain eta luzera zehaztuko
duten jarduketa-ildo nagusiak eta helburu orokorrak definitu behar ditu, eta epe laburrerako jarduketa ere
planifikatuko du, pixkanaka eta aldi horretarako ezarritako erronkekin ados.
Azken helburua hezkuntza-politika bat bultzatzea eta ezartzea da, Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eraikitzeko
bidean aurrera egiteko.
Plan Estrategiko honetan, Hezkuntza Zerbitzuak Vitoria-Gasteizko hezkuntza-garapenean duen konpromisoa
adierazten da; izan ere, konpromiso hori garatzeko beharrezkoa da inplikatutako udal-sailen eta esku hartzen
duten erakunde, entitate eta eragileen arteko lankidetza.
Interesgarritzat jo da epe ertain eta luzerako helburu orokorrak ezartzea, etorkizuna zehazteko eta bidean
gidatzeko, baina jakinda, betiere, hezkuntzaren arloan ezinezkoa dela helburuak epe laburrean betetzea.
Horregatik, 2016tik 2022ra bitarteko aldirako helburu orokorrak ezartzen dituen Plan Estrategiko bat diseinatu da,
baina epe laburreko lan-helburuak eta proiektuak ere zehazten ditu, ezarritako helburu orokorrekin bat etorriz eta
helburu orokor horiek betetzera bideratuta. Hala, interesgarritzat jo da bi urtez behingo programazioak
diseinatzea. Horrela, dagoeneko abiarazi da 2016-2018 biurtekoari dagokion jarduketa. Gaur egun, 2018-2020
aldiko jarduketa garatzen ari da, eta, hori amaitutakoan, 2020-2022 aldirako programazioa diseinatuko da.

HEZKUNTZA ZERBITZUAREN
ILDOAK (2016-2022).

PLAN

ESTRATEGIKOAREN

JARDUKETA-

Hezkuntza Zerbitzuaren Plan Estrategikoak 10 jarduketa-ildo finkatu ditu:
1. Hezkuntzaren zeharkakotasuna.
2. Lehen haurtzaroko hezkuntza-arreta.
3. Ekitatea eta hezkuntzarako eskubidearen 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 ez-materiala.
8. Hezkuntza, eta espazioaren eta denboraren erabilerak.
9. Hezkuntzako informazioa eta kanpo-komunikazioa.
10. Erakundeen arteko lankidetza, eta esku hartzen duten hezkuntza- eta gizarte-eragileekin elkarlanean
aritzea.

Jarduketa-ildo bakoitzak helburu eta jarduera batzuk zehazten ditu biurteko bakoitzeko hiru programazioetarako.
Ondoren, Hezkuntza Zerbitzuak 2018-2019 ikasturtean egin duen jarduketaren berri eman da. Jarduketa hori
dokumentu honetan antolatu eta aurkeztu da, aipatutako esku-hartze ildoen arabera.
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1. ILDOA: HEZKUNTZAREN ZEHARKAKOTASUNA. DESKRIBAPENA.
Hiri Hezitzailearen ideiaren birtualtasun bat da hezkuntza-egitatearen konplexutasunaren irudia zabaltzea.
Erakusten digu hezkuntza ez dela gertakari isolatu bat, baizik eta errealitate askoz ere nonahikoagoa,
hedatuagoa eta, batzuetan, nahasiagoa eta gorabeheratsuagoa. Konplexutasun horrek Vitoria-Gasteizko
hezkuntza-dimentsioa optimizatzeko erronka proposatzen digu, hiriaren errealitatea ezagutzeko erronka jartzen
digu aurrean, ekimenak (formalak, ez-formalak eta informalak) harmonizatzekoa, ekimen horiek kuantitatiboki
hedatzekoa, kualitatiboki hobetzekoa, proiektu berritzaileak sortzekoa, hiri-baliabideak hezkuntza aldetik
erabiltzekoa...
Hala ere, Hiri Hezitzaile baten azpian ezkutatzen den gaitasun handia garatu ahal izateko, baldintza ugari bete
behar dira, eta horien artean ezin ditugu ahaztu antolaketari dagozkionak. Eta antolaketaz hitz egitean,
“zeharkakotasuna” aipatu behar dugu.
Lehen esan bezala, inguruan dugun errealitatea konplexua da; hori dela eta, hezkuntza bizitza osoan zeharreko
prozesutzat joko duten eta erantzun integral eta integratzaileak eskainiko dituzten esku-hartzeak behar dira.
Erantzun horiek, askotan, udaleko hainbat sail edota zerbitzu inplikatzen dituzte.
Zalantzarik gabe, sailen bidezko egituraketa antolamendu-modu eraginkorra izan da eta da, oraindik ere,
gizarteari erantzun zehatzak emateko.
Hala ere, udal honek hiriko hezkuntza-premien aurrean duen
konpromisoak horien zeharkako ikuskera bat dakar, eta, horren ondorioz, gure zerbitzu bakoitzean sor daitezkeen
hezkuntza-proiekzioko ekimenak koordinatu behar ditugu, eta, are gehiago, elkarrekin eta sailen artean
planifikatu behar ditugu.
Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea, Opor-jardueren Programa, Osasun Plana, Euskararen erabilera normalizatzeko
Plana, Genero-berdintasunerako Plana, Tokiko Agenda 21, Hiri-antolaketarako Plan orokorra, Gazte Plana, Haur
eta Nerabeentzako udal Plana, Herritarren parte-hartzerako Plana, Dirulaguntzen plan estrategikoa, Udal
erakinen mantenurako Plana, Gardentasun Plana... Plan Estrategikoan barne hartzen diren sailen arteko lanaren
esparruetako batzuk dira, eta Hezkuntza Zerbitzuak erantzunkidetasunez parte hartzen du horietan, bai horien
gidaritza hartuz, bai zenbait proposamen koordinatu eginez, bai bere jardueran beste politika publiko batzuetatik
datozen helburuak txertatuz, hiriaren etorkizunean inplikatuta gauden zerbitzu guztien arteko lankidetzaren
ondorioz.

1. ILDOA: HEZKUNTZAREN
JARDUKETAK.

ZEHARKAKOTASUNA.

1. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZA-IKUSPEGIA
PLANETAN EDO PROGRAMETAN.

TXERTATZEA

HELBURUAK
UDALAREN

ETA

POLITIKETAN,

1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: sailen arteko taldeen gidaritza hartzea hezkuntza-proiektuak garatzeko
orduan.
JARDUKETAK:
1.1.1. “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” sailen arteko talde teknikoa, “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea”
programa abiarazteko.
Deskribapena: 2006an, Vitoria-Gasteizko Udalak sailen arteko lantalde bat eratu zuen, gure hirian hezkuntzaasmoko udalaren esku-hartzeak koordinatzeko. Helburua zen parte hartzen zuten 22 zerbitzuek proiektu
partekatu baterako lan-egitura baten inguruan biltzea: Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzaile gisa eratzea.
Ikasturte honetan, "Vitoria-Gasteiz hiri hezitzailea" argitalpenaz gain (argitalpen honek 225 udal hezkuntzaproiektu biltzen dituen proposamen bat sortu du), talde honen esku-hartze nabarmenena udal honen hezkuntzazeregina hobetzeko bereziki garrantzitsuak diren bi eremutan egindako azterketarekin lotuta dago:
Vitoria-Gasteiz hiri hezitzailea proiektuaren informazio- eta hedapen-beharrak aztertzea. Azterketa honen
asmoa izan da komunikazioaren ikuspegitik proiektu honen hurbilketa homogeneo eta global bat definitzea,
proiektua osatzen duten programen diseinu-fase guztietan presente egongo dena, hiriaren hezkuntzakonplexutasuna konpontzen laguntzeko.
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Udaleko hezkuntza-eskaintzaren eta hiriko hezkuntza-beharren arteko egokitzapena. Udal hezkuntzajardueren egungo eskaintzaren ezaugarriak, horietan parte hartzeko baldintzak, kolektibo hartzaileak,
ikastetxeen parte-hartzea aztertu dira. Horri guztiari esker, proposamen bat egin da, 2020-2021 ikasturtean
udal hezkuntza-eskaintza birplanteatzeko, egoera ahulenean dauden ikastetxeen parte-hartzea erraztuz
(Hamaika Esku programan eta Magnet programan parte hartzen duten ikastetxeak).
Helburuak:
Hezkuntza-proiekzioa duten udal-jarduerak koordinatzea.
Hezkuntza- eta komunikazio-estrategia berriak elkarrekin eta sailen artean planifikatzea.
Vitoria-Gasteiz hiri hezitzailea proiektuaren informazio- eta hedapen-beharrak aztertzea.
Udaleko hezkuntza-eskaintzaren eta hiriko hezkuntza-beharren arteko egokitzapena aztertzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Hezkuntza eta Kultura Saila (Hezkuntza Zerbitzua, Kultura Zerbitzua); Gizarte
Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila (Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua, Adinekoen Zerbitzua, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzua, Garapenean Laguntzeko Zerbitzua); Kirol eta Osasun Saila (Osasun Publikoaren
Zerbitzua, Kirol Zerbitzua); Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila (Gazteria Zerbitzua, Berdintasunerako
Zerbitzua, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua, Euskara Zerbitzua); Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren
eta Gizarte Etxeen Saila (Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua, Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren
Zerbitzua, Gizarte Etxeen Zerbitzua); Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren
Saila; Herritarren Segurtasunaren Saila; Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI); AMVISA/Vitoria-Gasteizko Udal
Urak, S.A.; “Luis Aranburu” Musika Eskola; “José Uruñuela” Dantza Kontserbatorioa. Udal zerbitzu eta
departamentu hauetaz gain, beste hainbat erakunde eta elkartek parte hartzen dute, hogeita hamarrek baino
gehiagok.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: udaleko sailak eta zerbitzuak.
Ondorioak eta proposamenak: udaleko sail, zerbitzu eta unitateen parte-hartze eta inplikazio teknikoak zeregin
honen balio esanguratsuak adierazten ditu. 2019-2020 ikasturtean, 8 sailetako, 3 erakunde autonomotako eta
udalaren sozietate anonimo bateko teknikariek hartu zuten parte talde horretan. Esanguratsua da pertsona horiek
guztiek udalak eskaintzen dituen hezkuntza-jarduerak koordinatzeko eta homogeneizatzeko egiten duten
ahalegina.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” sail arteko talde teknikoa bultzatzeak eta koordinatzeak gastu bat sortzen du
Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien lanarekin lotuta, eta gastu hori Giza Baliabideen Sailak kudeatzen duen I. kapituluari egozten
zaio. Horregatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza Zerbitzuaren kontura.

1.1.2. “Aisialdia eta denbora librea” sailen arteko talde teknikoa, “Udalaren Opor Programa” abian
jartzeko.
Deskribapena: 2008. urtearen amaieran, udalak diseinatzen zituen opor-jardueren eskaintza osoa koordinatzeko
beharraren ondorioz, hainbat sail eta zerbitzutako teknikariz osatutako lantalde bat eratu zen. Taldeko kide
kopuruak gora egin du urte hauetan, eta honako hauek parte hartu dute 2018-2019 ikasturtean: Hezkuntza
Zerbitzua, Gizarte Etxeen Zerbitzua, Folklore Akademia, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI), Kirol Zerbitzua,
Gazteria Zerbitzua, “Luis Aranburu” Musika Eskola, Euskara Zerbitzua, Aplikazio Informatikoen Zerbitzua,
Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren Zerbitzua, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko
Zuzendaritza Orokorraren Zerbitzua.
Programaren hasieran, honako bi helburu nagusi hauek garatu ziren:
- Vitoria-Gasteizko Udalaren aisialdiari eta denbora libreari buruzko esparru teoriko komuna egitea. Esparru
horretan, aisialdiko programak eta jarduerak garapen pertsonalerako eta sozialerako baliabideak eskaintzeko
eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko bitartekoak izango lirateke.
- Udalaren opor-programa guztiak bilduko dituen argitalpen bat egitea, herritarrei udal-eskaintzaren ikuspegi
zabala eta koordinatua emateko.
2019-2020 ikasturtean, hasiera batean, beste edizio batzuen antzeko programazioa garatu zen. 2020ko martxotik
aurrera osasun-krisiarekin lotuta gertatutako egoerak egokitzapena eragin zuen, ezinbestean. Martxotik ekainera
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bitartean, diseinatutako programei eusteko saiakera egin zen hasieran, egoerak jarduerak egitea ahalbidetuko
zuela aurreikusita. Martxotik ekainera bitarteko araudiak, ordea, administrazio-epeak geldiarazi zituen eta, horren
ondorioz, jarduerak eta izen-emate prozesu, zozketa eta esleipenak ere eten egin behar izan ziren.
Baldintza hauen pean, zerbitzu bakoitzak hasierako eskaintza arinduko zuten ekintzak ezartzeko aukera aztertu
zuen, antolamenduaren aldetik abiarazten errazak izan beharko zirenak. Azkenik, Gizarte etxeen zerbitzua izan
zen jarduera-eskaintza eskaini zuen bakarra. Hezkuntza zerbitzuan Auzoarentzat Zabalik programa berreskuratu
zen eta, horri esker, eskola-espazioak ireki ziren familiek modu autonomoan erabil eta goza zitzaten. Aldi berean,
kultura-jardueren eskaintza egin zen espazio berberetan.
Helburuak:
Gaur egun, “Aisialdiko eta denbora libreko” sail arteko talde teknikoak opor-jardueren programa batzuk garatzen
ditu, eta, funtsean, honako helburu hauek ditu:
Udaletako opor-programen eskaintza elkarrekin planifikatzea, edizio bakoitzean ahalik eta irizpide komun
gehien aplikatzen saiatuz.
Herritarrei, batez ere haurrei eta gazteei, aisialdian elkarrekin esperientziak bizitzeko aukera eskaintzea.
Baliabide soziokomunitarioak sortzea, pertsonen denborak erabiltzean gero eta erantzunkideagoa eta
berdintasunezkoagoa den gizarte-antolamenduaren beharrei erantzuteko baliabideak emateko familiei.
Udalaren opor-programako eskabide, formalizazio eta plaza libreen prozesurako tresna informatikoa
eguneratzea eta hobetzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Hezkuntza Zerbitzua; Gizarte Etxeen Zerbitzua; Folklore Akademia; Ingurugiro
Gaietarako Ikastegia (IGI), Kirol Zerbitzua, Gazteria Zerbitzua; “Luis Aranburu” Musika Eskola; Euskara Zerbitzua;
Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren Zerbitzua; Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren saila; Udal
Eraikinen Mantentze Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: udaleko sailak eta zerbitzuak eta erakunde
autonomoak.
Ondorioak eta proposamenak:
Komeni da adieraztea hobekuntzak eta egokitzapenak egin zirela plazen eskaintza eta esleipena kudeatzeko
prozesuetan, osasun-egoerara egokitzen saiatzeko.
Taldeak datuak biltzeko prozedura egituratua du, eta, horri esker, urtea amaitu eta hurrengo kanpainarekin
hasi aurretik, egindako eskaintzaren, eskariaren, garapen-aldien, aniztasunarekiko arretaren, tarifen eta
hobarien analisi konparatua egin dezake, besteak beste.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: sail arteko talde teknikoa bultzatzeak eta koordinatzeak gastu bat sortzen du Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien
lanarekin lotuta, eta gastu hori Giza Baliabideen Sailak kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Horregatik, ez da gasturik
sortu Hezkuntza Zerbitzuaren kontura.

1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: hezkuntza-ikuspegia txertatzea sailen arteko udal-planetan.
JARDUKETAK:
1.2.1 Hezkuntza Zerbitzuaren parte-hartzea udalaren plan eta programetan.
Deskribapena: udalean zeharkakotasuna gauzatzearen eta “hiria eraikitzea” konpromiso kolektiboa izatearen
adierazle garrantzitsuenetako bat erantzukizun partekatuko sailen arteko sare-sistema bat egotea da. Horri esker,
lankidetza eta koordinazioa ez ezik, lan-helburu partekatuak ere gara daitezke.
Hezkuntza Zerbitzuak udaleko hainbat sail eta zerbitzuk sustatu eta koordinatutako honako udal-plan eta programa hauetan parte hartzen du:
Vitoria-Gasteizen adikzioak eta antzeko beste portaera-nahasmendu batzuk murrizteko IV. Plana (20152019), Osasun Publikoko Zerbitzuak bideratutakoa.
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Vitoria-Gasteizko Udalean euskararen erabilera normalizatzeko Plana, Euskara Zerbitzuak bideratutakoa.
Vitoria-Gasteizko genero-berdintasunerako IV. Plana (2018-2021): Berdintasunerako Zerbitzua
Vitoria-Gasteizko IV. Gazte Plana (2017-2019): Gazteria Zerbitzua.
Vitoria-Gasteizko haur eta nerabeentzako II. Tokiko Plana (2018-2022): Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Gurasotasun positiborako udal-programa (2018-2022): Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua.
Herritarren parte-hartzerako Udal Plana (2015-2019): Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua.
Osasunerako mahai sektoriala: Osasun Publikoaren Zerbitzua.
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (sailen arteko taldea).
Udal-eraikinen mantenurako Plana: Udal Eraikinen Mantentze Zerbitzua.
Gardentasunaren eta gobernu irekiaren Udal Plana: Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren Zerbitzua.
Bizikidetzaren eta aniztasunaren Udal Plana (2018-2020): Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua.
Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko gaueko aisia arduratsuaz sentsibilizatu eta kontzientziatzeko Ekintza
Plana: Ingurumen Plangintzaren Zerbitzua.
Irisgarritasunaren Udal Plana: Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua.
Eskola-kirolari buruzko sailen arteko lantaldea: Kirol Zerbitzua.
Helburuak:
Adituen ekarpen teknikoa egitea zeharkako hezkuntza-ikuspegitik.
Beste politika publiko batzuetatik datozen lan-helburuak txertatzea zerbitzuaren jardunean.
Esku hartzen den errealitateen diziplinarteko azterketa bultzatzea.
Udal-ekintzaren artikulazioa hobetzea eta dimentsio integrala eta integratzailea ematea.
Sailen arteko lan-tresnak adostu eta hobetzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Osasun Publikoaren Zerbitzua, Euskara Zerbitzua, Berdintasunerako
Zerbitzua, Gazteria Zerbitzua, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua, Udal
Eraikinen Mantenurako Zerbitzua, Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren Zerbitzua, Bizikidetza eta
Aniztasun Zerbitzua, Ingurumen Plangintzarako Zerbitzua, Kirol Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: udaleko sailak eta zerbitzuak.
Ondorioak eta proposamenak: hezkuntzaren zeharkako izaera kontuan hartuta, udaleko sailen arteko planetan
kontuan hartu beharreko elementu estrategikoa da. Ikuspegi horretatik, plan horietan hezkuntza-izaerako
ekintzak txertatzea funtsezkotzat jotzen da tokiko komunitatearen kohesio soziala garatzeko. Bestalde,
funtsezkoa da, baita ere, udaleko hezkuntza-politikak beste politika publiko batzuetako lan-helburuak barnean
hartzea.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA

ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: sortutako gastua Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien lanarekin lotuta dago. Gastu hori Giza Baliabideen Sailak
kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Horregatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza Zerbitzuaren kontura.
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2.
LAN-ILDOA:
DESKRIBAPENA.

LEHEN

HAURTZAROKO

HEZKUNTZA-ARRETA.

Udalak hezkuntzaren eta eskolatze goiztiarraren esparruan izan duen ibilbide luzeari lotutako hainbat faktorek
bultzatu dute Plan Estrategiko honetan lehen haurtzaroaren arretari buruzko berariazko ildo bat txertatzea.
Pisuzko hainbat arrazoi izan ditugu ildo espezifiko honi eusteko: Haur Eskolen sare propioa egotea; Haur
Hezkuntzako lehen zikloan eskola-lekuak planifikatzen, sortzen eta kudeatzen zuzenean eta konpromisoz parte
hartzea; eta Haurreskolak Partzuergoarekin erakunde arteko koordinazioa beharrezkoa izatea, bi erakundeek
herritarrei ematen dizkieten zerbitzuak modu koherente, egoki eta eraginkorrean planifikatzeko.
Alde batetik, etengabeko eguneratze pedagogikoaren eta garai eta behar berrietara egokitzearen ildoan,
Udalaren Haur Eskolen Sarearen hezkuntza-proiektua eta horren ondoriozko curriculum-proiektuak sakon
berrikustea proposatzen da, berrikuntza-proiektuak barne.
Lehen haurtzaroari arreta emateko lehentasunezko ibilbidearekin eta haurrek hezkuntzarako duten berezko
eskubidearekin bat etorriz, ezinbestean eskola-sistema batean oinarrituko ez den hezkuntzaren eta hazkuntzaren
inguruko hezkuntza-proiektu baten oinarriak sortu nahi dira. Zeregin horretan esku hartzen duten beste udal
zerbitzu batzuekin koordinatuta parte hartzea eta zeregin horrek familien prestakuntza eta parte-hartze aktiboa
behar dituela dioen premisa izango dira proiektu hau gauzatzeko ardatzak.
Plan estrategiko berri honen oinarrian gizarte-egoera bereziki ahulak artatzeko eta arintzeko politikak eta aukera
berdintasuna sustatzeko politikak bultzatzeko ideia dago, eta, haurrak eskolaratzeko ekintzekin batera, haien
familiei ere haurrak behar bezala hezteko eta hazteko prestakuntza eta laguntza ematea planteatzen da.
Bi hizkuntza ofizialak irakastearen eta erabiltzearen aldeko apustua egiten da, bai eta familiekiko prestakuntzaekintzetan euskararen erabilera soziala bultzatzearen aldekoa ere.
Udalaren Haur Eskolen Sareak ingurumen-iraunkortasunaren arloan egin duen ibilbideari dagokionez, asmo
berriak sortu dira: janari ekologikoa sustatzea eta saltoki txikietan eta gertuko merkatuetan erostea.
Azkenik, ildo hau Plan Estrategikoaren esparru orokorraren barnean txertatu behar da, eta beste ildo batzuetako
ekintzak eta programak ere kontuan hartzen direla ulertu behar da, saihestezinak baitira lehen haurtzarorako
hezkuntza-proiektuaren garapenerako: familiaren erantzunkidetasuna eta gaikuntza hezkuntza-zereginean,
gizonen erantzunkidetasuna eta trebakuntza hezkuntzako eta hazkuntzako lanetan, hezkidetza-ikuspegia
eskolako eguneroko jardunean, eta abar.

2. ILDOA: LEHEN HAURTZAROKO HEZKUNTZA-ARRETA. HELBURUAK ETA
JARDUKETAK.
HELBURU OROKORRA 1: HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOAN PLANIFIKAZIO ETA ESKAINTZA BAT
EGITEA, HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEAREKIN ETA NORBERAREN BIZITZA, FAMILIA-BIZITZA, BIZITZA
SOZIALA ETA LANA BATERATZEKO PRINTZIPIOAREKIN ADOS.
HELBURU ESPEZIFIKOA 1.1: Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskaintza udalerrian dauden beharren
arabera egokitzea 2019-2020 ikasturtean.
JARDUKETAK:
1.1.1 Haur Hezkuntzako lehen zikloko eskola-eskaintza publikoaren plangintza.
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko haur eskoletan matrikulatzeko “Leihatila Bakarra”
garatzeko Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Haurreskolak Partzuergoaren artean sinatutako Erakunde arteko
Akordioaren esparruan, akordioaren I. eranskin berria sinatu zen 2019-2020 ikasturterako. Eranskin hori udalak
eta Partzuergoak sinatu zuten, aurreko ikasturteetan sinatutako antzeko baldintzetan. Eranskin horretan, besteak
beste, 0 urtetik urtebetera arteko haurrentzako gelen hasierako eskaintza eta plazen edo lekuen kudeaketa jaso
ziren, bai eta 2 urtekoentzako gelena ere, Udalaren Haur Eskolen kasuan.
2018-2019 ikasturtean plazen eskaria eta okupazioa kontuan hartuta, ikasturte horren hasierako eskolen eta
adinen araberako eskaintzari eutsi zitzaion, 2019-2020 ikasturte berrirako, Sansomendi eta Zabalgana Udal
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Haur Eskoletan izan ezik. Lehenengoan sehaska-gela bat gutxiago eta urte bateko haurrentzat gela bat gehiago
eskaini ziren; eta bigarrenean, 2 urtekoentzako gela bat gutxiago eta urte batekoentzako beste bat eskaini ziren.
Zonaldeka, eskolaka eta adinka aurkeztutako eskaerak aztertu ondoren, hasierako eskaintzan zenbait aldaketa
egitea proposatu zen, familiek eskatutako eskola-plazen lehen aukeraketen esleipenak hobetzeko. Aldaketa
horiek Haurreskolak Partzuergoak ere baloratu eta onartu zituen. Nolanahi ere, ez zuten aldatzen eskola
bakoitzean eskainitako gelen kopurua. Horrela:
-

-

Sansomendi Udal Haur Eskolan, 2 urteko geletako bat gela misto bihurtu zen, 1 eta 2 urteko haurrekin.
Horri esker, Eskola lehen aukeran eskatu zuten urte bateko haur guztiei eman zitzaien lekua, 2 urteko
eskaerei kalterik egin gabe.
Aranbizkarra Haur Eskolan urte bateko 13 haur gehiago onartu ahal izan ziren, sehaska-gela bat urte
bateko haurrentzako gela bihurtuz, 0 urteko haurren eskaera txikia zela eta.

Behin betiko zerrendak argitaratu ondoren, eta eskola guztietako matrikulazio-datuak kontuan hartuta, Izarra
Haur Eskolako egoera baloratu zen: gela bat betetzeko adina urte bateko haur zeuden itxaron-zerrendan, eta ez
zegoen sehaska-geletarako itxarote-zerrendarik. Beraz, Haurreskolak Partzuergoarekin adostu zen 0 urteko
gela urte bateko gela bihurtzea.
Ikasturtean zehar, plazen eskaintza ere aldatu egin da Eskolako gehiegizko plaza hutsak aprobetxatuz,
eskaerari erantzun handiagoa emateko eta haur gehiagori sartzeko aukera emateko. Horrela, Tximeleta Haur
Eskolako urte bateko gela bat 0 urteko gela bihurtzeak 8 plaza berri eman zizkion hiriko erdiguneari otsailean
eskaintzeko, gehienak 2020ko martxoan hasteko esleitu zirelarik.
Hurrengo taulan hasierako eskaintza zehazten da, Eskola eta adinak zehaztuta:
0 urte
Eskola

Urte 1

2 urte

Gelak

Tokiak

Gelak

Tokiak

Arana

1

8

3

39

Aranbizkarra

2

16

2

26

Ariznabarra

1

8

1

13

El Pilar

2

16

4

52

Galtzagorri

2

16

4

52

Gloria Fuertes

1

8

3

39

Gurutzmendi

1

8

2

26

Henrike Knorr

2

16

4

52

Ibaiondo

2

16

4

52

Izarra

2

16

3

39

Katagorri

2

16

3

39

Lakuabizkarra

2

16

5

65

Landaberde

2

16

4

52

Mariturri

2

16

4

52

Ortzadar

1

8

2

26

Salburua

2

16

4

52
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Gelak

Tokiak

18

Txagorritxu

1

8

3

39

Txantxangorri

1

8

2

26

Tximeleta

1

8

4

52

Virgen Blanca

1

8

1

13

Haurtzaro

1

8

2

26

1

18

L. Lejarreta

1

8

3

39

2

36

Sansomendi

1

8

3

39

2

36

Zabalgana

2

16

3

39

1

18

Zaramaga

1

8

3

39

2

36

GUZTIRA

37

296

76

988

8

144

Helburuak:
Titulartasun publikoko Vitoria-Gasteizko Haur Eskolen eskola-eskaintza 0-3 urte bitarteko seme-alabak
dituzten familien eskaeretara egokitzea.
Haur Hezkuntzako lehen zikloan ahalik eta familia eskatzaile gehien eskolatzen laguntzea, 2019-2020
ikasturte osoan zehar.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haurreskolak Partzuergoa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
0-3 urte arteko haurrak, Udal Haur Eskolen kasuan.
0-2 urte arteko haurrak, Haurreskolak Partzuergoaren Haurreskolen kasuan.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Udal Haur Eskoletan eskainitako plaza kopurua (eskolaren eta adinaren arabera), egindako aldaketen
ondoren:
Haurtzaro

L. Lejarreta

Sansomendi

Zabalgana

Zaramaga

GUZTIRA

0 urte

8

8

8

16

8

48

Urte 1

26

39

49

39

39

192

2 urte

18

36

23

18

36

131

2.- Egindako aldaketen ondoren, titulartasun publikoko Haur Eskoletan eskainitako plazen kopurua (adinaren
arabera):
280 plaza eskaini dira 0 urteko geletan, 1.024 plaza urte bateko geletan, eta 131 plaza 2 urteko geletan.
3.- Udalaren Haur Eskoletako lekuen eskaintzaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin
alderatuta:
0 urteko geletan plazen eskaintza % 13,04 jaitsi da; 1 urtekoetan, % 6,54 igo eta 2 urtekoetan, % 3,81 igo ere.
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4.- Titulartasun publikoko Haur Eskoletako lekuen eskaintzaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko
ikasturtearekin alderatuta:
0 urteko geletan, lekuen eskaintza %10,55 murriztu da; urte batekoetan, % 5,34 handitu da; eta 2 urteko geletan,
lekuen eskaintza % 3,81 gehitu da.
Ondorioak eta proposamenak: Plazen hasierako proposamena aldatzen joan da familien eskaerak jaso ahala,
bai ohiko matrikulazio aldian, bai ikasturtean zehar.
2018-2019 ikasturteari dagokionez, 2 urteko neska-mutilentzako plazen hasierako eskaria apur bat handitu zen,
baina eskaera guztiei lekua eman ahal izan zitzaien. Sansomendi Udal Haur Eskolan, zehazki, adin horretarako
hainbat toki libre geratu ziren, eta horri esker 1-2 urteko gela misto bat sortu ahal izan zen. Horrela, urtebeteko
haur guztien beharrei erantzun zitzaien.
Beste adinetako gelen hasierako eskaintzan aldaketa txiki batzuk egin dira, eskaintza familien beharretara
egokitzeko. Aldaketa horiek egin ahal izan dira eskola batzuetan adin-talde bat edo beste bat hartzeko aukera
ematen duten gela batzuk daudelako, premiaren arabera.
Hau ikusita, hasierako eskaintzan malgutasunari eutsi behar zaio, ahal den neurrian eskaintza egokitu ahal
izateko eta, horrela, hiriko ahalik eta familia gehienei erantzun ahal izateko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: sortutako gastua Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien lanarekin lotuta dago. Gastu hori Giza Baliabideen Sailak
kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Horregatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza Zerbitzuaren kontura.

1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: hezkuntzarako eskubide unibertsala garatzen laguntzea, Haur Hezkuntzako
lehen zikloan.
JARDUKETAK:
1.2.1 Bi urteko haurren doako sarbidea Udalaren Haur Eskoletan.
Deskribapena: 2018ko abenduaren 28an, ALHAOn argitaratu zen Udalaren Haur Eskolen 2019-2020
ikasturterako prezio publikoak arautzen dituen ordenantza. Ordenantza horretan ezartzen denez, 2017an jaiotako
neska-mutilek doako sarbidea izango dute, 08:00etatik 13:00etara eta eskola garaian, Eusko Jaurlaritzak
kudeatzen dituen ikastetxeetako 2 urteko gelekin parekatuta.
Hasiera batean, 144 leku eskaini ziren 2 urteko geletan Udalaren bost Haur Eskoletan (UHE). Eskaerak
matrikulatzeko ohiko epearen barnean aurkeztu ondoren, eta hasierako eskaintza urte bateko eta 2 urteko
haurren matrikulazio-eskarira egokitzeko, eskaintza murriztu egin zen 2 urteko haurrentzat, 131 leku eskainiz;
urte bateko haurrentzat, berriz, eskaintza handitu egin zen.
Helburua: 2 urteko haur guztien eskolatzea bultzatzea, hala eskatzen duten familia guztietan.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Osasun Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 2 urtetik 3 urtera arteko UHEetako haurrak.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako 2 urteko haurren kopurua:
2017an jaiotako 130 haur matrikulatuta egon dira, denera 2020ko martxora arte, hau da, Eusko Jaurlaritzak
ezarritako eskolen itxiera-unera arte, SARS-CoV-2k eragindako osasun-krisiaren ondorioz (udal gizartezerbitzuek bideratutako 5 haurrak barne).
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2.- 2 urteko gelen okupazioaren %, eskainitako leku kopuruarekiko:
2019-2020 ikasturtean, 2 urteko gelen eskaintza 131 plazakoa izan da, eta horietatik 130 bete dira. Beraz, %
99,23a bete da.
Ondorioak eta proposamenak: azken urteetan, Udalaren Haur Eskoletako 2 urteko geletarako matrikulazioak
apur bat jaitsi direla egiaztatu da, neurri batean jaiotza-tasa murriztu delako eta, batez ere, ikastetxeetan 2 urteko
gelak gehitu direlako. Beherakada txiki horren aurrean, urtebeteko haurrentzako lekuen eskaera handitu egin da.
2 urteko geletako doako sarbideak matrikulatzeko aukera eman die bestela, eta dena delakoagatik, eskolatzerik
izango ez zuketen haurrei.
Gainera, leku hutsak egoteak aukera ematen die haurrei ikasturtea hasi ondoren matrikulatzeko, eta, horri esker,
eskaera egiten duten familietako 2 urteko haurren % 100 eskolatzeko helburua betetzen da.
Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da 2 urteko haurrentzako gelak mantentzea Udalaren Haur Eskoletan.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: ikastetxeekin parekatzearen ondorioz, 8:00etatik 13:00etara eta eskola aldietan 2 urteko haurren matrikulazioaren
doakotasuna ez da Hezkuntza Zerbitzuarentzat gastu bat, baizik eta udal diru-sarreren murrizketa bat, 2019-2020 ikasturtean
197.718,75 eurokoa izan dena.

1.2.2 18.000,00 eurotik beherako urteko familia-errenta duten familietako haurrei zuzendutako asistentzia
doakoa izatea.
Deskribapena: 2018ko amaieran, Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordearen 2018ko urriaren 18ko
09/10-2018 erabaki berria argitaratu zen, Haurreskolak Partzuergoak eskaintzen dituen zerbitzuen prezio
publikoak ezartzen dituena. Akordio horren bidez, arautu daitezkeen eta Euskal Autonomia Erkidegoan ematen
diren hiru urtetik beherako adingabeen laguntza- eta hezkuntza-arretako zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa
finkatu zen, horien artean 0 Kuota Tartea (0,00 €) 18.000,00 eurotik beherako urteko familia-errentetarako.
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Haurreskolak Partzuergoak sinatutako Leihatila Bakarrari buruzko Akordioa kontuan
hartuta, baremazio irizpide hori UHEko eskaeretan ere aplikatzea erabaki da.
2018ko abenduaren 28an argitaratu zen ALHAOn 2019-2020 ikasturterako UHEn prezio publikoak arautzen
dituen Ordenantza. Ordenantza horretan ezartzen denez, 18.000,00 eurotik beherako urteko familia-errenta duten
familietan 2017, 2018 eta 2019. urteetan jaiotako haurrek, hartzen duten bertaratze-ordutegia edozein dela ere,
eta udal-haur eskolak irekitzen diren bitartean, ez dute dagokion kuota ordaindu beharko, ezta egokitzapenaldiaren kuota ere. Neurri horretatik salbuetsita geratzen da 2017an eta 2018an jaiotako haurrentzako jantoki
zerbitzua, baldin eta 8:00etatik 16:00etara bitarteko bertaratze ordutegia hartu badute, kasu hauetan 32,60 euro
ordaindu beharko baitituzte jantoki-zerbitzuagatik, bertaratzea doakoa izango delarik ordutegi horretan.
Helburuak:
−
−

Ekonomikoki ahulenak diren familietako 0-3 urteko haurren eskolatzea sustatzea.
Aukera berdintasuna bultzatzea.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Ogasun Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 0 urtetik 3 urtera arteko UHE-etako haurrak.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- 18.000,00 eurotik beherako familia-errenta duten familietako haurren ehunekoa, udal haur eskoletan
matrikulatuak:
2020ko martxora arteko datuak honakoak dira:
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2017an jaiotako haurrak: % 23,07; horietatik % 43,33k jantoki-zerbitzua erabili du, eta 32,60 euro ordaindu
ditu bazkariagatik.
2018an jaiotako haurrak: % 14,83; horietatik %51,85ek jantoki-zerbitzua erabili du, eta 32,60 euro ordaindu
ditu bazkariagatik.
2019an jaiotako haurrak: % 20,83; horietatik % 40k 8:00etatik 16:00etara bitarteko ordutegia erabili dute, eta
familiek bazkaria eraman dute.
Ondorioak eta proposamenak: Doako laguntza duten haurren ehuneko handiena 2017an jaiotakoei dagokie.
Garrantzitsua da aipatzea familia horiek dagoeneko doako kuota izango luketela 2 urteko haurrak izateagatik;
beraz, eragin ekonomikoa datuek adierazten dutena baino txikiagoa da.
Datu garrantzitsuak dira; izan ere, ondoriozta daiteke familia batzuek, laguntza hori gabe, ezingo lituzketela beren
seme-alabak UHE-etan matrikulatu, oinarrizko baliabideetara iristeko aukeretan gizarte arrakala sortuz.
Hori dela eta, garrantzitsua da neurri horrekin jarraitzea, baina ez da ahaztu behar zenbait arrazoi direla medio
oraindik ere haur batzuek ezin dutela eskolatze goiztiarra egin.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: Urtean 18.000 eurotik beherako familia-errenta duten familietako haurren doakotasunak ez dio gasturik eragiten
Hezkuntza Zerbitzuari, baizik eta udal diru-sarreretan murrizketa bat, 2019-2020 ikasturtean 81.126,15 eurokoa izan dena.

HELBURU OROKORRA 2: MATRIKULAZIO PROZESU IRISGARRI ETA ARIN BAT ESKAINTZEA
HELBURU ESPEZIFIKOA 2.1: Udalaren Haur Eskoletan eta Haurreskolak Partzuergoko eskoletan
matrikulatzeko prozesu bera ahalbidetzea, aurrez aurre edo udalaren webgunearen bidez.
JARDUKETAK:
2.1.1 “Leihatila Bakarra” Hitzarmena garatzea Udalaren Haur Eskoletan eta Vitoria-Gasteizen kokatutako
Haurreskolak Partzuergoko eskoletan matrikulatzeko.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskola batzuk Haurreskolak Partzuergoari transferitzeko hitzarmenaren
esparruan, “Leihatila Bakarra” sortzea erabaki zen 0-1 eta 1-2 urte bitarteko haurren eskola-plangintza eta eskaintza egiteko hiriko titulartasun publikoko Haur Eskoletan (Udalaren Haur Eskolak eta Haurreskolak
Partzuergoko eskolak).
Orduz geroztik, udalak egin du “Leihatila Bakar” horren zuzeneko kudeaketa, herritarrengandik hurbil egoteko
tresna egokiak dituelako: Hezkuntza Zerbitzuaren azpiegitura eta Herritarren Arretarako Bulegoak, bai
zabalkunderako eta informaziorako, bai matrikulazio-prozesuaren berezko administrazio-prozesuetarako.
“Leihatila Bakarraren” bidez kudeatutako matrikulazio-prozesua Eusko Jaurlaritzak ezarritako lege-araudira
egokitu da.
Familiei informazioa emateko prozesuak informazio-liburuxka bat eta orri berezi bat eskaini ditu udalaren
hezkuntzako webgunean, Hezkuntza Zerbitzuko bulegoetan eta Herritarren Arretarako Bulegoetan zuzeneko eta
telefono bidezko arretaz gain..
Halaber, informazio-hitzaldiak egin dira hiriko lau gizarte-etxetan, bai 2019ko irailean eskolan matrikulatzeko
prozesua hasi aurretik, bai 2019-2020 ikasturtean zehar, matrikulazio prozesua azaltzeko, hura hasi ondoren.
“Leihatila Bakarraren” hitzarmenak udaleko beste zerbitzu eta sail batzuekiko koordinazioa eskatzen du:
−
−
−

−
−

Gizarte-etxeetan dauden Herritarren Arretarako Bulegoak eta bulego horietako arduradunak.
Gizarte-etxeetako administrazio-langileak, espazioak lagatzeko.
Udalaren Administrazio Saileko, eta Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren Zerbitzuko langileak, bai
eskabideen datuak grabatu eta informatikoki tratatzeko prozesuari dagokionez, bai hezkuntzako webguneko
informazioa eta dokumentazioa eguneratzeari dagokionez.
Atezaintza Zerbitzua, dokumentazioa Herritarrentzako Arreta Bulegoetara banatzeko.
Zergak Kudeatzeko Zerbitzua, UHE-etan matrikulatzeagatiko eta egonaldiagatiko kuotak kudeatzeko.
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Helburuak:
Informazio-kanal bakarra sortzea, bai Haurreskolak Partzuergoko eskoletarako, bai Vitoria-Gasteizko
Udalaren Haur Eskoletarako (UHE).
Vitoria-Gasteizen dauden titulartasun publikoko haur eskoletan izena emateko eta matrikulatzeko prozedura
bakarra erabiltzea, irizpide komun batzuetatik abiatuta.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haurreskolak Partzuergoa, Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren
Zerbitzua, Udaleko Zerbitzu Informatikoak, Atezaintza Zerbitzua, Zerga Kudeaketako Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
- 0-3 urteko haurrak, Udalaren Haur Eskolen kasuan.
- 0-2 urteko haurrak, Haurreskolak Partzuergoko eskolen kasuan.
Ondorioak eta proposamenak: “Leihatila Bakarra”ren hitzarmenak prozedura errazten die Vitoria-Gasteizko
familiei hiriko titulartasun publikoko Haur Eskoletako hezkuntza-eskaintzari buruzko informazioa jasotzeko eta
izena emateko eta matrikulatzeko. Horregatik, hitzarmen horri eustea eta Vitoria-Gasteizko Udalak haren
kudeaketa egitea proposatzen da.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

2.1.2
Vitoria-Gasteizko Udalaren Haur Eskoletan eta Vitoria-Gasteizen kokatutako Haurreskolak
Partzuergoko eskoletan matrikulatzeko prozesua.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskolen 20109-2020 ikasturteko prezio publikoak arautzen dituen Ordenantzak,
2018ko abenduaren 28ko ALHAOn argitaratuak, honako hau ezarri zuen hirugarren urtez:
2 urtetik 3 urtera bitarteko haurrak doan sartzea, 08:00etatik 13:00etarako ordutegian eta eskola-aldietan,
ikastetxeetako baldintzekin parekatuta.
2017an, 2018an eta 2019an jaiotako haurrak, zaurgarritasun sozioekonomikoa duten familietakoak badira
eta Gizarte Zerbitzuek proposamen arrazoitua egiten badute, zuzenean sartuko dira eta ez dute kuotarik
ordaindu behar, eskolara zein ordutegitan doazen kontuan izan gabe eta Udalaren Haur Eskolak irekita
dauden denboraldi osoan.
Ordenantza horrek, lehen aldiz, ezartzen du 2017, 2018 eta 2019. urtean jaiotako haurrentzako doako sarbidea
izango dutela, 18.000,00 eurotik beherako urteko errenta duten familietatik badatoz, edozein dela ere hartzen
duten asistentzia ordutegia eta Udalaren Haur Eskolak irekita dauden aldi osoan. Neurri horretatik salbuetsita
dago 2017an eta 2018an jaiotako haurrentzako jantoki-zerbitzua, baldin eta bertaratze ordutegia 8:00etatik
16:00etara artekoa bada: 32,60 euro ordaindu beharko dira jantoki zerbitzuagatik, eta doakoa izango da ordutegi
horretan bertaratzea.
Udal Haur Eskolen 2019-2020 ikasturterako matrikulazio araudian, besteak beste, matrikulazio epeak eta
onarpen baremoa ezarri ziren.
Bestalde, 2019-2020 ikasturterako, Haurreskolak Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak hartutako erabaki horiek
hartu dira abiapuntutzat.
Matrikulazioaren ohiko aldian, epe barruan aurkeztutako 1.104 eskaera jaso ziren guztira. Izena emateko eta
plazak baremoaren arabera esleitzeko prozesu orokorraren ondoren, matrikulazioa zein saretarako eskatzen zen
kontuan hartu gabe, eta erreklamazioak egiteko epeak igaro ondoren, 2019ko ekainaren 24an, onartutako neskamutilen kopurua taula honetan ageri dena izan zen:
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0-1 urte

Eskola

1-2 urte

2-3 urte

ON

HU

IZ

ON

HU

IZ

Arana

2

6

0

28

11

0

Aranbizkarra

3

5

0

39

0

2

Ariznabarra

6

2

0

13

0

0

El Pilar

3

13

0

34

18

0

Galtzagorri

13

3

0

52

0

7

Gloria Fuertes

3

5

0

18

21

0

Gurutzmendi

5

3

0

26

0

11

Henrike Knörr

11

5

0

52

0

5

Ibaiondo

1

15

0

32

20

0

Izarra

4

12

0

39

0

14

Katagorri

6

10

0

39

0

10

Lakuabizkarra

6

10

0

16

49

0

Landaberde

0

16

0

14

38

0

Mariturri

12

4

0

52

0

1

Ortzadar

2

6

0

26

0

2

Salburua

11

5

0

52

0

11

Txagorritxu

8

0

1

39

0

1

Txantxangorri

0

8

0

6

20

0

Tximeleta

8

0

1

29

23

0

Virgen Blanca

0

8

0

8

5

0

Haurtzaro

7

1

0

26

0

Lourdes Lejarreta

8

0

0

29

10

Sansomendi

1

7

0

45

Zabalgana

7

9

0

Zaramaga

2

6

0

GUZTIRA

129

159

2

ON: onartuak

ON

HU

IZ

4

18

0

6

0

36

0

0

4

0

22

1

0

39

0

4

12

6

0

29

10

0

36

0

4

782

229

72

124

7

10

HU: hutsik IZ: itxaron-zerrenda

Matrikulazio-prozesua amaituta, familia batzuek ez zuten matrikula egin esleitutako eskolan, eta, beraz, haien
plazak hutsik geratu ziren, berriro eskaini ahal izateko.
Bigarren esleipena uztailean hasi zen, itxarote-zerrendan zeuden familien eskaerekin eta izen-ematea epe
orokorretik kanpo, maiatzaren amaieran eta ekainean, egin zuten familia berrien eskaerekin. Eskolak eskaini
zitzaizkien, eskaeren eta hutsik zeuden lanpostuen arabera.
2019ko uztailaren 23an, matrikulazio-prozedura orokorra itxi zen, eta datuak Haurreskolak Partzuergoari bidali
zitzaizkion. Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko haur-eskoletako plazen egoera honako taula honetan jasotzen
dena da:
0-1 urte

Eskola

1-2 urte

2-3 urte

M

HU

IZ

M

HU

IZ

Arana

4

4

0

28

11

0

Aranbizkarra

3

5

0

39

0

1

Ariznabarra

5

3

0

13

0

1

El Pilar

2

14

0

37

15

0

Galtzagorri

15

1

0

52

0

1

Gloria Fuertes

4

4

0

18

21

0

Gurutzmendi

2

6

0

26

0

4

Henrike Knörr

9

7

0

51

1

0

Ibaiondo

1

15

0

32

20

0

Izarra

4

4

0

46

6

0

Katagorri

5

11

0

39

0

0

Lakuabizkarra

5

11

0

17

48

0
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0-1 urte

Eskola

1-2 urte

2-3 urte

M

HU

IZ

M

HU

IZ

Landaberde

0

16

0

14

38

0

Mariturri

12

4

0

52

0

0

Ortzadar

2

6

0

24

2

0

Salburua

12

4

0

52

0

0

Txagorritxu

7

1

0

39

0

0

Txantxangorri

0

8

0

6

20

0

Tximeleta

8

0

0

26

26

0

Virgen Blanca

0

8

0

8

5

0

Haurtzaro

4

4

0

26

0

Lourdes Lejarreta

8

0

0

28

11

Sansomendi

3

5

0

44

Zabalgana

8

8

0

Zaramaga

3

5

GUZTIRA

126

154

M: Matrikula eginda

HU: hutsik

M

HU

IZ

1

18

0

0

0

31

5

0

5

0

20

3

0

39

0

0

11

7

0

0

29

10

0

31

5

0

0

785

239

8

111

20

0

IZ: itxaron zerrenda

Ikasturtean zehar, plaza huts guztiak eskaini ziren, lehendik zeudenak eta izandako bajen ondoren sortu zirenak,
martxoaren hasierara arte, orduan eskolak itxi behar izan baitziren konfinamenduaren ondorioz.
−

2 urteko gela guztiak beteta egon dira, Sansomendin geratu zen toki bat izan ezik.

−

Urte bateko gelei dagokienez:
-

-

Hiriko hego-ekialdeko eskoletan (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri, Salburua eta Henrike Knörr) okupazioa
oso handia izan da; Salburuan plaza bat hutsik geratu da, Katagorrin beste bat eta hiru Izarran.
Mendebaldeko eskoletan (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana y Mariturri), plaza guztiak bete
ziren martxorako.
Txagorritxu haur eskola (ekainean osatu zituen gelak) eta Tximeleta haur eskola izan ezik (martxoan
osatu ditu), erdiguneko gainerako eskoletan (Arana, Aranbizkarra, El Pilar, Zaramaga eta Haurtzaro)
tokiak geratu dira hutsik.
Hiriaren iparraldeko eskolek (Gloria Fuertes, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde, Lourdes Lejarreta,
Txantxangorri eta Andre Maria Zuria) plaza huts ugari dituzte, Sansomediko UHE izan ezik (urtarrilean
osatu zituen ikasgelak).
0 urteko gelei dagokienez:

−
-

Hiriaren hego-ekialdeko eskolek (Gurutzmendi, Izarra, Katagorri Salburua eta Henrike Knörr) martxoan
bete zituzten beren lekuak.

-

Hiriaren mendebaldeko aldeko eskolek (Ariznabarra, Galtzagorri, Ortzadar, Zabalgana eta Mariturri),
ikasturtea leku hutsekin hasi bazuten ere, guztiak bete zituzten lehen hiruhilekoa amaitu baino lehen.

-

Erdiguneko eskolek plaza hutsekin hasi zuten ikasturtea. Txagorritxu haur eskolan izan ezik, eskola
guztietan egon dira plazak ikasturteko bigarren hiruhilekora arte. Tximeletan otsailean erabaki zen urte
bateko gela bat sehaska-gela bihurtzea, zonaldeko eskaintza eskasaren eta plaza eskariaren ondorioz
eta, martxoan, hiru plaza huts geratu ziren, El Pilar haur eskolan bezala.

-

Sansomendi eta Lourdes Lejarreta iparraldeko eskolek beren gelak osatu zituzten lehen hiruhilekoan.
Inguruko gainerako eskoletako plazak (Gloria Fuertes, Ibaiondo, Lakuabizkarra, Landaberde,
Txantxangorri eta Andra Mari Zuria) ikasturteko bigarren hiruhilekoan zehar bete ziren, baina horietako
bakar batean ere ez da okupazio osoa izan.

Hurrengo taulan agertzen diren datuak 2020ko martxokoak dira. Datu horiek esanguratsuak izan daitezkeen
arren, ez dira behin betikoak, familia askok apirilean, maiatzean eta ekainean matrikulatzen baitituzte semealabak.

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

25

0-1 urte

Eskola

1-2 urte

2-3 urte

M

HU

IZ

M

HU

IZ

Arana

8

0

-

34

5

-

Aranbizkarra

8

0

-

38

1

-

Ariznabarra

8

0

-

13

0

-

El Pilar

13

3

-

46

6

-

Galtzagorri

16

0

-

52

0

-

Gloria Fuertes

7

1

-

19

20

-

Gurutzmendi

8

0

-

26

0

-

Henrike Knörr

16

0

-

52

0

-

Ibaiondo

9

7

-

38

14

-

Izarra

8

0

-

49

3

-

Katagorri

16

0

-

38

1

-

Lakuabizkarra

14

2

-

19

46

-

Landaberde

9

7

-

17

35

-

Mariturri

16

0

-

52

0

-

Ortzadar

8

0

-

26

0

-

Salburua

16

0

-

51

1

-

Txagorritxu

8

0

-

39

0

-

Txantxangorri

6

2

-

8

18

-

Tximeleta

13

3

-

39

0

-

Virgen Blanca

3

5

-

8

5

-

Haurtzaro

8

0

-

25

1

Lourdes Lejarreta

8

0

-

34

5

Sansomendi

8

0

-

49

Zabalgana

16

0

-

Zaramaga

8

0

-

TOTALES

258

30

-

M: Matrikula eginda

HU: hutsik

M

HU

IZ

-

18

0

-

-

36

0

-

0

-

22

1

-

39

0

-

18

0

-

35

4

-

36

0

-

846

165

-

130

1

-

IZ: itxaron zerrenda

Otsailean jasotako eskaerak, martxoan plaza lortzeko aukera zutenak eta horrela apirilean eskolan has
zitezkeenak, kudeatu ahal izan ziren, baina egoerak plazak esleitzea eragotzi zuen.
Informazio gisa, datuek erakusten dute familiek plaza ikasturteko azken hiruhilekorako eskatzen jarraitzen dutela:
2 urteko gelak: familia batek plaza lortu zuen apirilean hasteko, eta 4 itxaron-zerrendan geratu ziren.
Urtebeteko gelak: 12 familiek apirilean hasteko tokia lortu zuten, eta 10 itxaron-zerrendan geratu ziren.
0 urteko gelak: 15 familiek plaza lortu zuten apirilean hasteko, eta 49 itxaron-zerrendan geratu ziren.
Helburuak: Erraztea 0-3 urteko haurrak Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko haur-eskoletara sartzea, bai
matrikulazio-prozesu arruntean, baita ikasturte osoan ere.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haurreskolak Partzuergoa, Herritarrei Laguntzeko eta Gardentasunaren
Zerbitzua, Udaleko Zerbitzu Informatikoak, Atezaintza Zerbitzua, Zerga Kudeaketako Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
0-3 urteko haurrak, Udalaren Haur Eskolen kasuan.
0-2 urteko haurrak, Haurreskolak Partzuergoko eskolen kasuan.
Ondorioak eta proposamenak:
Datuok 2020ko martxokoak direla kontuan hartuta, hurrengoa ondorioztatu dezakegu:
2 urteko gelen kasuan, eskainitako plazen okupazioa % 99,23 izan da.
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Urtebeteko geletan, eskainitako plazen okupazioa % 83,67 izan da.
0 urteko geletan, eskainitako plazen okupazioa % 89,58 izan da.
Zonaldeei dagokienez:
−

Auzo gazteenetako eskolek betetzen dituzte plazak lasterren: Zabalgana, Salburua...

−

Olarizu-San Kristobal zonak 0 eta 1 urteko plaza-eskari handia du, auzoko eraikin berriak direla eta, familia
gazteak erakartzen dituelako. Inguruan dagoen eskola bakarrak ezin die eskaera guztiei erantzun, eta
aldameneko auzoek ere eskari handia dute. Beste behin, Aretxabaleta-Gardelegi inguruan eskola berri bat
eraikitzea proposatzen da, auzoak hazten jarraituko baitu urte batzuetan zehar.

−

Titulartasun publikoko haur eskolek hiriko ia eskari guztiari erantzuna eman diezaiokete, baina familientzat
irizpide garrantzitsua da eskola etxetik hurbil egotea seme-alabak eskola batean edo bestean
matrikulatzeko orduan. Hori dela eta, badira plaza hutsak dituzten eskolak eta, aldi berean, itxarotezerrendan dauden haurrak.

Oro har, esan dezakegu Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko Haur Eskolen Sareak betetzen duela Haur
Hezkuntzako lehen zikloko lekuen eskaerari erantzuteko helburua.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

2.1.3 Titulartasun publikoko Haur Eskoletan matrikulatzeko programa informatiko bat abian jartzea,
udalaren webgunearen bidez.
Deskribapena: Hainbat programatako lekuen udal-eskaintzari dagokionez egiten diren kudeaketa asko on-line
egiten direnez udalaren web-orriaren bidez, Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko Haur Eskoletan izena
emateko ere sistema hori erabiltzeko beharra ikusi da.
Prozedura horretarako beharrezko tresna erabiltzeko, ezinbestean, udaleko beste zerbitzu batzuen lana eta
lankidetza behar da. Gainera, Haurreskolak Partzuergoari ere helarazi zaio informazioa, eta hark erabiltzen duen
on-line prozedurari buruzko informazioa trukatzeko prozesuari ekin zaio.
Helburuak: Titulartasun publikoko Haur Eskoletan, udalaren webgunearen bidez izena emateko aukera ematea
familiei.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haurreskolak Partzuergoa eta udaleko zerbitzu informatikoak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
0-3 urteko haurrak, Udalaren Haur Eskolen kasuan.
- 0-2 urteko haurrak, Haurreskolak Partzuergoko eskolen kasuan.
Ondorioak eta proposamenak: 2019-2020 ikasturteko matrikulazio prozesuan, familiei ez zitzaien izen-ematea
udalaren webgunearen bidez egiteko aukera eskaini. Hala ere, 2020ko maiatzean online matrikulazioa abiarazi
zen 2020-2021 ikasturteko matrikulazio orokorrerako. Krisi sanitarioak eragindako gizarte-egoera berriaren
ondorioz, on-line matrikulazioak tramitea erraztuko die hiriko familiei.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.
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3. HELBURU OROKORRA: GIZARTE-ZERBITZUEKIN LANKIDETZAN ARITZEA, BEREZIKI, EGOERA
ZAURGARRIAN DAUDEN EDO ARAZO ETA BEHAR ESPEZIFIKOAK DITUZTEN FAMILIETAKO HAURRAK
UDALAREN HAUR ESKOLETAN HEZTEKO.
3.1 HELBURU ESPEZFIKOA: Udaleko Gizarte Zerbitzuetan artatutako familien kasuan, 0 urtetik 3 urtera
bitarteko haurrak Udalaren Haur Eskoletan matrikulatzea bultzatzea.
JARDUKETAK:
3.1.1 Udalaren Gizarte Zerbitzuekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko protokoloa, zaurgarritasun
sozioekonomikoko egoeran edota babesgabetasun-arriskuan dauden 0 urtetik 3 urtera bitarteko haurren
heziketa eta arreta bultzatzeko.
Deskribapena: 2017ko irailaren 11n, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailak eta Hezkuntza eta Kultura
Sailak honako hau sinatu zuten: “Udaleko Gizarte Zerbitzuen eta Hezkuntza Zerbitzuaren arteko Lankidetza eta
Koordinazio Protokoloa, zaurgarritasun sozio-ekonomikoko egoeran edota babesgabetasuna jasateko arriskua
duten nahiz babesgabetasun-arriskuan dauden 0-3 urteko haurren hezkuntzarako eta arretarako”.
Horren bidez, prozedura koordinatuak garatzen dira, hezkuntzaren prebentzio- eta konpentsazio-funtzioan
eragina duten jarduerak sortzeko. Dokumentuan hurrengoak sustatzea aipatzen da: Udal Gizarte Zerbitzuetan
artatutako 0-3 urte bitarteko haurren udal haur eskoletako matrikulazioa, erreserbatutako plazetarako sarbidea
(tasetatik salbuetsita, hala badagokio) eta haurren arrisku egoeren edo babesgabetasun egoeren detekzio
goiztiarra.
Protokoloa dokumentu bizia da eta, beraz, berrikusia eta eguneratua. 2019-2020 ikasturtean bi aldiz eguneratu
da. Otsailaren 25ean atalen edukia berrantolatzeari buruzko eguneratze bat sinatu zen. Bigarren aldaketa
uztailaren 27an sinatu zen, erreserbatutako plazen kopuruarekin lotuta: 15 plaza izatetik 20 izatera igaro ziren.
Helburuak:
Bultzatzea Udalaren Gizarte Zerbitzuetatik bideratutako eta zaurgarritasun sozio-ekonomikoko egoeran
edota babesgabetasuna jasateko arriskua duten nahiz babesgabetasun-arriskuan dauden 0-3 urteko haurrak
Udalaren Haur Eskoletan eskolatzea.
Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako 0-3 urteko haurren zaurgarritasun-egoeren, balizko arrisku-egoeren
edo babesgabetasun-egoeren detekzio goiztiarra sustatzea, eta udaleko gizarte-zerbitzuei jakinaraztea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Lehen Haurtzaroko Hezkuntza Ataleko, Udalaren
Haur Eskoletako eta Udaleko Gizarte Zerbitzuetako talde profesionalak, Protokoloaren helburuetan aipatutako
haurren kasuak artatzen dituztenak.
Ondorioak eta proposamenak:
Protokoloaren helburuak eta edukiak berrikusi eta eguneratu egiten direlako planteamenduan oinarrituta lanean
jarraitzea, eragin diezaioketen aldaketei eta errealitate berriei erantzun behar dielako.
Bi zerbitzuen arteko koordinazioaren eta lankidetzaren garrantzia azpimarratzea, honako arlo hauetan:
Protokoloaren Jarraipen Batzordearen lanean, familiei eta haurrei zuzeneko arreta ematen diharduten kolektibo
profesionalen lanean, matrikulazio-uneetan edo matrikulatu aurretik, ikasturtean zehar, detekzio goiztiarrean eta
familiei laguntzeko garaian.
Garrantzitsua da adieraztea profesionalen arteko informazio-trukea behar-beharrezkoak eta garrantzitsuak diren
datuetara mugatzen dela.
Lehenengo helburua azpimarratzea eta neurriak hartzea 0-3 urte bitarteko haurrak, zaurgarritasun
sozioekonomikoko egoeran edota babesgabetasun-arriskuan edo babesgabetasun-egoeran daudenak, Udalaren
Haur Eskoletan eskolatzea bultzatzeko, eta hala, desorekei aurrea hartzeko eta desorekak konpentsatzeko
hezkuntza sustatzea.
Protokoloan inplikatutako talde profesionalei zuzendutako informazio- eta prestakuntza-ekintzak egitea.
Hezkuntza konpentsatzailearen ikuspegia areagotzea Udalaren Haur Eskoletan.
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GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

3.1.2 Udaleko Gizarte Zerbitzuetan artatutako familietako haurrak Udalaren Haur Eskoletara bideratzea.
Deskribapena: Udaleko Gizarte Zerbitzuen eta Hezkuntza Zerbitzuaren arteko lankidetza- eta koordinazioprotokoloaren lan-ildoetako bat Gizarte Zerbitzuetan artatutako haurrak bideratzea eta Udalaren Haur Eskoletan
matrikulatzea da, zaurgarritasun sozio-ekonomikoko egoeran dauden edota babesgabetasun-arriskuan nahiz
babesgabetasun-egoeran dauden 0 urtetik 3 urtera bitarteko haurrak hezteko eta haiei arreta emateko.
Horretarako, 15 leku erreserbatu dira haur horientzat matrikulazio arrunta hasi aurretik; 2020-2021 ikasturterako
20 leku izango dira plaza zuzeneko sarbidea badute eta, hala badagokio, tasetatik salbuetsita badaude.
Ahaleginak egiten dira erreserbatutako plazak modu ekitatiboan bana daitezen bost udal haur-eskolen artean,
familien beharrak errespetatuz eta adinaren arabera.
Protokoloaren Jarraipen Batzordeak prozedura horretarako epeak ezartzen ditu, Gizarte Zerbitzuek beren
proposamenak egin ditzaten, lekuak esleitu daitezen eta familiek Haur Eskoletan matrikulatu ditzaten. Epe hori
amaituta, bete ez diren lekuak Udalaren Haur Eskoletako eskaintza orokorrera igaroko dira.
Hamabost lekuak bete ez badira eta Haur Eskoletan leku hutsak badaude, matrikulazio-premia berriak onar
daitezke irailetik martxora bitartean.
Helburua: Udalaren Gizarte Zerbitzuetatik bideratutako eta zaurgarritasun sozio-ekonomikoko egoeran edota
babesgabetasuna jasateko arriskua duten nahiz babesgabetasun-arriskuan dauden 0-3 urteko haurrak Udalaren
Haur Eskoletan eskolatzea bultzatzea. Azken helburua desorekei aurrea hartzeko eta horiek konpentsatzeko
hezkuntza sustatzea da, hezkuntza eta gizarte ekitatearen bila.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udaleko Gizarte Zerbitzuetan artatutako
familietako 0 urtetik 3 urtera bitarteko haurrak.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Udaleko Gizarte Zerbitzuek bideratutako eta Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako haurren kopurua:
14 haur matrikulatu dira, honela banatuta: 2017an jaiotako 5 haur, 2018an jaiotako 7 haur, eta 2019an jaiotako bi.
2.- Gizarte Zerbitzuetatik bideratutako eta Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako haur kopuruaren gehikuntza
edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
Aurreko ikasturtean ez bezala, ez da okupazioaren % 100era iritsi, ziurrenik COVID-19ak sortutako pandemiaren
ondorioz martxoan eskolak itxi zirelako.
Ondorioak eta proposamenak:
Familiekin eta 0 urtetik 3 urtera bitarteko haurrekin lan egiten duten talde profesionalen arteko komunikazioa
hobetzeko lanean jarraitu behar da, komunikazio hori arina eta eraginkorra izan dadin eta behar-beharrezkoa den
horretara zuzen dadin, pertsona bakoitzaren eta pertsona horren familia-ingurunearen garapen integralean
laguntzeko.
Protokoloaren Jarraipen Batzordeak ondo finkatu behar ditu epeak, inplikatutako talde profesionalek beren lana
behar bezala egiteko behar duten informazioa izan dezaten. Halaber, Protokoloan izendatutako arduradunek
behar bezala bideratu behar dute prozesuan zehar sortzen den informazio guztia.
Bi talde profesionalei zuzendutako informazio- eta prestakuntza-ekintzak egin behar dira.
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Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik bideratutako haurren kopurua
JAIOTZA URTEA
2017
1027
Ordutegia
Goizez
Goizez eta
jangela
Nº niñas y niños
2
3

2018
Goizez
2

2018
Goizez eta
jangela
5

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

2019
Goizez eta
jangela
2

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik bideratutako 14 haurren doako matrikulak ez dakarkio gasturik Hezkuntza Zerbitzuari;
udalaren diru-sarreretan murrizketa badakar, ordea, eta 11.369,20 €-koak izan ziren 2019-2020 ikasturtean.

3.1.3 Lankidetza-hitzarmena Haurreskolak Partzuergoarekin, Udaleko Gizarte Zerbitzuetan artatutako
familietako 0 urtetik 2 urtera bitarteko haurrak doan sar daitezen Vitoria-Gasteizen kokatutako
Partzuergoko eskoletan.
Deskribapena: Haurreskolak Partzuergoak 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera bultzatutako 18.000,00 eurotik
beherako urteko errentak dituzten familientzako doakotasun-neurri berriarekin, desagertu egin da hitzarmen
honen xedea. Gizarte Zerbitzuek artatutako familia gehienak doakotasun neurri horren onuradunak dira. Beraz,
hitzarmen hau ez zen 2019-2020 ikasturtean sinatu.
Gizarte eta hezkuntza zerbitzuetako profesionalen arteko koordinazio-prozedurak antolatzeari buruzko edukiak
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Haurreskolak Partzuergoaren arteko lankidetza-protokoloaren bidez garatu dira,
Haurreskolak Partzuergoko haur eskoletan zailtasun sozial, ahultasun sozioekonomiko edota babesgabetasunarriskua duten 0 eta 2 urte bitarteko haurrak hezteko eta artatzeko. Protokolo hori 2019ko azaroaren 11n sinatu
zen.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila, Haurreskolak Partzuergoa.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

3.1.4 Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Haurreskolak Partzuergoaren arteko lankidetza-protokoloa,
Haurreskolak Partzuergoko haur eskoletan zailtasun sozial, ahultasun sozioekonomiko edota
babesgabetasun-arrisku egoera duten 0 eta 2 urte bitarteko haurrak hezteko eta artatzeko.
Deskribapena: 2019ko azaroaren 11n sinatutako protokolo honen helburua hurrengoa da:
Vitoria-Gasteizko Udalaren Hezkuntza Zerbitzuaren, Gizarte Zerbitzuen eta Haurreskolak Partzuergoaren arteko
koordinazioa eta lankidetza, gizarte-zailtasuneko, zaurgarritasuneko edo babesgabetasuneko egoeretan dauden
edota arriskuan dauden 0 eta 2 urte bitarteko haurren hezkuntza eta arreta hobetzeko. 2018ko azaroaren 5ean
sinatutako protokoloaren eguneraketa da.
Dokumentu honetan lan-prozedurak garatzen dira eta inplikatutako profesional-taldeak zehazten dira. Era berean,
azpimarratzen du hezitzaileak gaitzeak garrantzi handia duela egoera sozioekonomiko ahulean dauden haurren
hezkuntzan, eta haurren babesgabetasun-egoera posibleak hautematean.
Honen harira, Hezkuntza Zerbitzuak, Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Sailarekin batera, prestakuntzajardunaldi bat antolatu zuen 2019ko urriaren 1ean, Partzuergoko Haurreskoletako koordinatzaileentzat:
“Haurtzaroa Vitoria-Gasteizen. Balizko urrakortasun- eta/edo babesgabetasun-egoerak, 0 eta 2 urteko haurren
artean”.
Helburua: Aurrera egitea Haurreskolak Partzuergoko haur-eskoletan matrikulatutako haurrak egon daitezkeen
zaurgarritasuneko edota babesgabetasuneko arrisku-egoerak goiz detektatzen.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saila, Haurreskolak Partzuergoa.
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Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Haurreskolak Partzuergoan izena emanda duten
0-2 urte bitarteko haurrak.
Ondorioak eta proposamenak:
Beharrezkoa da lan-prozesu koordinatuak eta lankidetza-prozesuak sustatzea.
Koordinatzaileei zuzendutako prestakuntza-jardunaldiaren balorazioa oso positiboa izan zen. Interesgarria da
aurrera egitea lanbide-prestakuntzaren eta trebakuntzaren ildo horretan.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

4. HELBURU OROKORRA: GARAPEN-ARAZOEN PREBENTZIOAN ETA DETEKZIO GOIZTIARREAN NAHIZ
HEZKUNTZA-PREMIA BEREZIEN LANKETAN SAKONTZEA UDALAREN HAUR ESKOLETAN.
4.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: garapen-arazoak dituzten haurrek izan ditzaketen ondorioak
identifikatzeko, desagerrarazteko, zuzentzeko edo minimizatzeko helburua duten jarduketa-programa
espezifikoak sustatzea eta horietan parte hartzea.
JARDUKETAK:
4.1.1 Udalaren Haur Eskoletan matrikulatuta dauden eta garapen-arazoak izan ditzaketen haurren
jarraipen psikopedagogikoa egitea, hezkuntza-premia bereziak lantzea eta familiei arreta eskaintzea.
Deskribapena: Haur Eskolak haurren garapena alda dezaketen faktoreak prebenitzeko eta goiz detektatzeko
guneak dira.
Lehen Haurtzaroko Hezkuntza Ataleko talde teknikoak Udalaren Haur Eskoletako hezkuntza-taldeei laguntzen die
matrikulatutako haurren garapen fisikoaren, kognitiboaren, afektibo-emozionalaren eta sozialaren jarraipena
egiten.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrei planteamendu inklusiboetatik ematen zaie hezkuntza-erantzuna,
behar diren aukera, laguntza pertsonal eta materialak eskainiz.
Helburuak:
-

Garapen arazoak dituzten haurrak, aldez aurreko baloraziorik ez dutenak, detektatzea, bideratzea, haien
jarraipena egitea, eta familiei orientazioa ematea.
Berariazko hezkuntza-laguntzaren premiak dituzten haurrei kalitatezko arreta eskaintzea, ingurune
inklusiboan bilakaera positiboa izan dezaten.

Aniztasunaren eta arreta goiztiarraren tratamendu horrek beste erakunde batzuekin koordinatzeko prozedura bat
eskatzen du, hezkuntza-premia bereziak dituen haurra Haur Eskolan matrikulatzen den une beretik. Une honetan,
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuarekin egiten da koordinazioa, beharrak
ezagutzeko eta haurren eskolatzea orientatzeko. Familia bakoitzarekin lehen harremana ezartzeko unea ere
bada, hasiera-hasieratik laguntza emateko.
Horrela jokatuz gero, ikasturtea hasi aurretik hartu ahal izango dira premia espezifikoei eman beharreko erantzun
motari buruzko lehenengo erabakiak; besteak beste, ikasgelan laguntzeko langileak jartzea, ikasgelako ratioa
aldatzea (eskariaren arabera balioetsi beharko da) edo garapenaren jarraipen espezifikoagoa egitea,
profesionalen arteko koordinazio gehiagorekin. Horrela, ikasturtearen hasieran harrera egiteko eta ezagutzeko
epe bat izango da. Aurten, bi geletan laguntzako langileak ezarri dira.
Arreta Goiztiarreko Zerbitzuko langileen eta Udalaren Haur Eskoletako hezitzaileen arteko koordinazioa ikasturte
hasieran hasten da, eta aldian-aldian egiten da; halaber, Lehen Haurrentzako Hezkuntza Ataleko teknikariek
haurren jarraipena egin dute.
Ondoren, 2019-2020 ikasturtean Arreta Goiztiarreko Zerbitzutik bideratutako haurrak ikus daitezke laburpen
taulan.
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Hezkuntza Premia Bereziak:
Gehienak heldutasunerako garapenean zailtasunak dituzten haurrak izan dira, eta fisioterapiaren, estimulazio
Ikastetxea
Lourdes Lejarreta UHE
Zabalgana UHE
Zaramaga UHE

Haurra

Jaiotza urtea

B.L.D

2017

B.L.D.

2017

D.J.

2017

A.M.T.

2019

Ikasturteak aurrera egin ahala, nahiko ohikoa da tratamendu berezia behar duten kasu berriak hautematea,
hezitzaileen laguntzarekin. Kasu bakoitzaren berezitasunaren arabera, bilakaeraren eta garapenaren jarraipena
egitea balioetsi daiteke, esku hartzeko jarraibide txikiekin, edo Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Balorazio
Unitate Teknikora bideratzea plantea daiteke balioespena egiteko, eta, beharrezkoa bada, Arreta Goiztiarreko
Zerbitzuak esku hartzea. Prozesu osoa familiekin eta gelako hezitzaileekin koordinatuta egiten da.
Ondoren, ikasturtean zehar jarraipena eta balioespena egin zaien haurrak jasotzen dira:

Ikastetxea
Haurtzaro UHE
Lourdes Lejarreta UHE
Sansomendi UHE
Zabalgana UHE

Haurra

Jaiotza urtea

L.G.L.

2019

A.B.N.

2017

A.A.P.

2018

N.P.

2017

M.S.C.

2017

G.D.C.

2019

goiztiarraren eta logopediaren arloetan errefortzu-saioak egitera bideratu dira.
COVID-19ak sortutako pandemia dela eta, konfinamendu-aldian jarraipen berezia egin zitzaien haur horiei, eta
familiei laguntza eta orientazioa eman zitzaien une zail haietan.
Berritzeguneko teknikariekin egiten da Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzarekiko koordinazioa. Bigarren
hiruhilekoaren hasieran, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzaren mendeko ikastetxeetan aurrez izena emateko
epearekin bat etorriz, jarraipen berezia behar izan duten haurren zerrenda bidali zen. Kasu gehienetan,
Berritzeguneko teknikariak Udalaren Haur Eskoletako geletara hurbiltzen dira, haur horiek eskola-testuinguruan
ezagutzeko. Koordinazio-neurri horien helburua haurren premiak ezagutzea da, ondoren eskolatzeko baliabide
egokiak aurreikusi ahal izateko.
Helburuak:
-

Garapen-arazoak dituzten haurrak identifikatzea eta haien jarraipena egitea, aldez aurreko balioespenik ez
dutenean, esku-hartze goiztiarra bermatzeko eta, hala badagokio, tratamendu espezifikoa jaso dezaketen
beste baliabide batzuetara bideratzeko.

-

Udalaren Haur Eskoletara aldez aurreko balioespena izanda joaten diren haurrek dituzten garapenzailtasunak identifikatzea, haien berariazko hezkuntza-laguntzaren premiei ahalik eta erantzun onena
emateko.

Azken helburua modu inklusiboan esku-hartzea da haur guztiak eta, bereziki, garatzeko zailtasunak dituztenak
edo izan ditzaketenak eskolatzen hasten direnetik.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Orientazio eta Balorazio Zentroa:
Balorazio eta Arreta Goiztiarreko Unitate Teknikoa, Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza, Berritzegunea
eta ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne hartzeko Baliabidetegia.
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Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako 0 urtetik
3 urtera bitarteko haurrak.
Ondorioak eta proposamenak:
-

Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrak dituzten geletako laguntza-langileen funtzioak aztertzea.

-

Hezitzaileek ikasgeletan egiten duten behaketa eta jarraipen-lanean eragitea, garapenean zailtasunen bat
dagoela susmarazten duten alderdiak ahalik eta azkarren hautemateko.

-

Funtsezkoa da familiei laguntzea seme-alaben garapenean dauden zailtasunak detektatzen eta baloratzen.
Garrantzi handiko uneak dira familientzat.

-

Interesgarria litzateke lan-dokumentu batean jasotzea Arreta Goiztiarreko hezkuntza-esparru batean
jarduteko prozedurak.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

4.1.2 Koordinazio pedagogikoa Arabako Foru Aldundiko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuarekin.
Deskribapena: hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren eskolatzea eta bilakaeraren jarraipena Arabako
Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Arreta Goiztiarreko Zerbitzuko langileekin koordinatzen dira. Era berean,
jarraipen pedagogikoaren ondorioz zerbitzu horretara bideratu beharrik izan ez duten haurren kasuan, edo haien
deribazioa eta ondorengo balorazioa atzeratu egin bada, Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzari jakinarazi
zaio, kontuan har ditzan ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan sartzeko.
Helburuak:
Balorazio eta Arreta Goiztiarreko Unitate Teknikoarekin koordinatzea garapen-arazoak dituzten haurrak
identifikatzeko eta haien jarraipena egiteko jarduerak, haur horiek aldez aurreko baloraziorik ez duten
kasuetan, hala, esku-hartze goiztiarra bermatzeko eta, hala badagokio, behar diren baliabideak eskaintzeko.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren jarraipena egiteko jarduerak koordinatzea, Balorazio Unitate
Teknikoaren balorazioa dutenean eta Arreta Goiztiarreko Zerbitzuak haiekin esku hartzen duenean.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Orientazio eta Balorazio Zentroa:
Balorazio eta Arreta Goiztiarreko Unitate Teknikoa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako 0 urtetik
3 urtera bitarteko haurrak.
Ondorioak eta proposamenak:
Hezkuntzako profesionalen arteko koordinazio-ildo horretan jarraitzea eta aurrera egitea.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren arreta goiztiarra eta inklusioa lantzea, Udalaren Haur Eskoletan
kalitatezko hezkuntza emateko giltzarri gisa.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.
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5 HELBURU OROKORRA: KALITATEZKO HEZKUNTZA-PROIEKTUA ESKAINTZEA UDALAREN
HEZKUNTZAKO ESKOLETAN.

HAUR

5.1 HELBURU ESPEZIFIKOA: Udalaren Haur Eskoletako Sarearen funtzionamendua koordinatzea.
JARDUKETAK:
5.1.1 Udalaren Haur Eskoletako zuzendaritzako langileen, hezitzaileen eta sukaldeko langileen kudeaketa.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskoletan, Hezkuntza Zerbitzuari atxikitako zuzendaritzako langileek, hezitzaileek
eta sukaldeko langileek lan egiten dute, eta Lehen Haurtzaroko Hezkuntza Atalak egiten du haien kudeaketa.
2019ko otsailean, gainontzeko udal zerbitzuetan bezala, udal haur-eskoletan zeuden programako plaza guztiak
LPZn sartu ziren eta ez ziren amaitu, aurreko ikasturteetan bezala, abuztuaren 31n. Horren ondorioz, 2019-2020
ikasturtearen hasierako egoera oso desberdina izan zen aurreko ikasturteekin alderatuta. Eskoletako oinarrizko
plantillak dagoeneko eskoletan daude, eta ez da beharrezkoa langile gehiago eskatzea.
Hezitzaileei eskola edota plaza aldatzeko aukera eskaintzeko, 2019ko uztailean lanpostuak trukatzeko prozesu
bat gauzatu zen. Eskola berean plaza trukatzeko eskaera bat jaso zen, uztailaren 15ean formalizatu zena, eta
2019ko irailaren 2tik aurrera gauzatuko zena.
Bestalde, lanaldiaren %100 baino gutxiagoko plazak, jantoki-zerbitzuari eta hezkuntza-premia bereziak dituzten
haurrei arreta emateko errefortzuetara bideratzen direnak, LPZn sartu ziren, 2019ko otsailean kontratatuta
zeuden pertsonak kontuan hartuta.
Kontuan hartuta jantokia eta hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrak zaintzeko errefortzu-premia horiek asko
alda daitezkeela ikasturte batetik bestera, plaza horiek esleitzeko prozesu txiki bat egin zen ikasturte hasieran,
2019ko irailean. Prozesu horretan, 2019-2020 ikasturterako matrikulaziotik sortutako premia espezifikoak ikusita,
errefortzu-plaza horiek betetzen dituzten hezitzaileek kontratazio zerrendaren ordenaren arabera aukeratzen dute
bete nahi duten plaza.
2019-2020 ikasturterako programatu ziren plazak hurrengoak izan ziren:
Jardunaldia %
% 66,66
% 66,66
% 66,66
% 50
% 50
% 50
% 50
% 50
% 50

Udal Haur Eskola
Lourdes Lejarreta UHE
Sansomendi UHE
Zabalgana UHE
Haurtzaro UHE
Haurtzaro UHE
Lourdes Lejarreta UHE
Sansomendi UHE
Sansomendi UHE
Zaramaga UHE

Aurreko ikasturteetan bezala, udal haur-eskolen sareak bost errefortzuko pertsona izan ditu, bost eskolen
zerbitzura egon daitezkeenak, plantillako langileen baimen eta lizentzietatik eta ezintasun iragankorreko
egoeretatik eratorritako hezitzaileen bertaratze faltak ordezkatzeko.
Udal haur-eskoletako zuzendariez eta hezitzaileez gain, udal haur-eskolek sukaldeko bost ofizial dituzte.
Hezitzaileen ordutegiak zerbitzuen erabileraren eta familiei eskainitako ordutegi malgutasuneko tarteen arabera
antolatzen dira.
Langileen horniduraz gain, ikasgelen eta adinen eskaeren arabera ikasturtearen hasierara egokituta, baimenak,
lizentziak eta ordu-konpentsazioak dakartzaten langileen gorabeherak kudeatzea ere badakar. Udaleko haureskoletako zuzendaritzako langileekin batera baloratuko da hau.

Haur Eskola
Haurtzaro UHE

Zuzendaria
1

L.Lejarreta UHE

1

Sansomendi UHE

1
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Hezkuntza langileak
9 oinarrizko plantilla
1 UHE sareko errefortzu
13 oinarrizko plantilla
1 UHE sareko errefortzu
13 oinarrizko plantilla
1 UHE sareko errefortzu
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Errefortzuak
(2) % 50 jantokirako

Sukaldeko ofizialak
1

(1) % 66,66 jantokirako
(1) % 50 jantokirako
(1) % 66,66 jantokirako
(1) % 50 jantokirako
(1) % 50 hpb

2
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Zabalgana UHE

1

13 oinarrizko plantilla
(1) % 66,66 jantokirako
1 UHE sareko errefortzu
(1) % 50 hpb*
Zaramaga UHE
1
13 oinarrizko plantilla
(1) % 50 jantokirako
2
1 UHE sareko errefortzu
* Udal Haur Eskolen Sareko egiturazko plantillako hezitzaile batek bere gain hartzen du indartze lan hori

Funtzionamendu bereziko aldiak:
"Eskola" oporren inguruko aldi horietan, funtzionamendu berezia gauzatzen da eskoletan, non hezitzaile-taldeak
prestakuntza egunak edota txandakako barne-antolaketako egunak baititu.
Normalean, taldearen erdia haurrei arreta zuzena ematen aritzen da egun horietan, eta beste erdia, berriz,
aipatutako prestakuntza edo barne-antolaketako zereginetan. Gabonak, Pazko Astea eta uztaila dira aldi horiek.
Gabonak: 2019ko abenduaren 23tik 2020ko urtarrilaren 6ra arte, Gabonetako "funtzionamendu bereziko aldia"
izan zen. Ikastaro horretako bi aste horietan ez ziren haur asko bertaratu, eta ez zen beharrezkoa izan lantalderik indartzea.
Ikasturte honetan, Pazko Asteko eta uztaileko funtzionamendu bereziko aldiak osasun-krisiak markatu zituen.
COVID-19ak sortutako osasun-krisia:
2020ko martxoaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Hezkuntza Sailak erabaki zuten hiriko
ikastetxeetan jarduera etetea martxoaren 10etik 23ra. Hori dela eta, 2020ko martxoaren 10ean, etenda geratu
zen udal haur-eskoletako hezkuntza-jarduera.
Une horretan, eskoletan matrikulatutako haurrek ezin ziren eskolara joan, baina eskoletako langileek
(zuzendariak, hezitzaileak, sukaldeko langileak eta kontratatutako kanpoko langileak) ikastetxeetan bertan lan
egiten jarraitu zuten.
2020ko martxoaren 16an, Vitoria-Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen Sailak informazio-ohar bat argitaratu zuen.
Bertan, Udaleko langileek telelanaren modalitatea eska zezaketen, haur-eskoletako hezitzaileek barne. Une
horretan, eskola bakoitzeko zuzendariak edo haien ordezkoak bakarrik egotea erabaki zen. Eskoletako sukaldeko
langileek eskolan jarraitu zuten lanean, baina premiak izan zitzaketen beste sail edo zerbitzu batzuen eskura
egonda.
Eskola bakoitzeko taldeek lan plan bat egiten dute telelanean dauden aldirako, lehentasuna emanez ikastetxe
bakoitzeko hezkuntza-proiektua sortu edo egokitzeari.
Martxoaren 18an, Hezkuntzako sailburuak jakinarazi zuen, gertaerak ikusita, ikastetxeen jarduera etetea luzatuko
zela beste abisu bat eman arte.
Martxoaren 23an, eskoletako sukaldeko langileek, garbiketa-lanak amaitu ondoren, eskoletara bertaratzeari utzi
zioten, eta Udaleko beste sail eta zerbitzu batzuetan sortzen ziren beharrizanen esku geratu ziren.
Modu berean jokatu zen eskoletan presentzialki jarraitzen zuten hezitzaileekin; hezitzaile guztiak on-line hasi
ziren lanean.
Eskoletako zuzendariak martxoaren 23ra arte egon ziren eskoletara bertaratzen, hurrengo asteetarako lan-plana
amaitzeko.
2020ko martxoaren 23an, Udal Haur Eskolak itxi ziren.
Udal Haur Eskolak itxita egon ziren bitartean, eskoletako hezkuntzako lan-taldeek on-line modalitatean lan egiten
jarraitu zuten.
Eskola bakoitzeko taldeak konfinamendurako lan-plan bat egin zuen, plan horretan garrantzi handia eman
zitzaiolarik familiei laguntzeari.
Ikasgela bakoitzeko hezitzaileak harremanetan jarri ziren beren gelako familiekin, posta elektronikoaren bidez
eta, kasu batzuetan, bideo-deien bidez, familiei laguntza eta hezkuntza- eta jolas-baliabideak eskainiz, hala nola:
familientzat interesgarri izan zitezkeen hezkuntzaren inguruko liburu edo artikuluak, ikuspuntu pedagogikotik
interesgarriak izan zitezkeen jarduerak egiteko ideiak…
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Hauetaz gain, ikasgelan landu ohi zituzten abesti, errima edo ipuinen grabazioak, gelako bizitzaren argazkiak...
ere bidali zituzten. Helburua bertan egotea eta familiek hezitzaileengan laguntza aurkitzea zen, bizitzen ari ziren
konfinamendu-egoera ahalik eta hobekien eramateko.
Helburu berarekin, hainbat irratsaio egin ziren Pilar Ruiz de Larrea kazetariak aurkeztutako Radio Vitoriako "Gaur
Magazine" irratsaioan eta Onda Cero-n, Susana Marqués kazetariaren "Más de uno Álava" saioan. Irratsaio
horiekin, udal haur-eskoletan matrikulatutako haurren familiei laguntzeaz gain, hiriko familia guztietara iritsi nahi
izan zen.
Itxialdi-garaian egindako irrasaioak:
-

2020ko apirilaren 6ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Naiara Ormazabal, Zaramagako UHEko haurhezitzailea: Proposamen ludikoak konfinamenduan.
2020ko apirilaren 15eko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Naiara Ormazabal, Zaramagako UHEko haurhezitzailea: Musika eta emozioak 0-3 urte artean.
2020ko apirilaren 22ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Naiara Ormazabal, Zaramagako UHEko haurhezitzailea: Bihotzetik.
2020ko apirilaren 29ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Naiara Ormazabal, Zaramagako UHEko haurhezitzailea: zurekin ikasi nuen: Aitona-amonak.
2020ko maiatzaren 6ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Naiara Ormazabal, Zaramagako UHEko haurhezitzailea: Beldurrari aurre egitea.
2020ko maiatzaren 7ko saioa, Susana Marqués eta Lourdes Garijo, Sansomendiko UHEko haur-hezitzailea:
Hezkuntza-jarduera 0 eta 3 urte bitarteko haurrekin.
2020ko maiatzaren 13ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Belén Corral, Zaramagako UHEko haur-hezitzailea:
Ipuinak hezkuntzan.
2020ko maiatzaren 14ko saioa, Susana Marqués eta Lourdes Garijo, Sansomendiko UHEko haurhezitzailea: Pantailak adin goiztiarretan erabiltzea.
2020ko maiatzaren 20ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Belén Corral, Zaramagako UHEko haur-hezitzailea:
Besarkadak. Kontaktu fisikoa.
2020ko maiatzaren 21eko saioa, Susana Marqués eta Lourdes Garijo, Sansomendiko UHEko haurhezitzailea: Bizitzaren erritmoa.
2020ko maiatzaren 27ko saioa, Pilar Ruiz de Larrea eta Belén Corral, Zaramagako UHEko haur-hezitzailea:
0-3 urteko eskolatzea.
2020ko maiatzaren 28ko saioa, Susana Marqués eta Lourdes Garijo, Sansomendiko UHEko haurhezitzailea: Haur eskolek nola funtzionatzen duten.

Apirilaren amaieran, deseskaladari buruz hitz egiten hasi ziren, eta ikastetxeak berriz irekitzeko aukerari buruz.
Helburu horrekin, segurtasun-planak eta osasun-protokoloak egiten hasi ziren.
Haur-eskoletako langileak maiatzaren 25ean itzuli ziren eskoletara.
Azkenik, Lehendakariaren ekainaren 7ko 13/2020 Dekretuak, trantsizio-prozesuaren 3. fasea Euskal Autonomia
Erkidegoaren eremuan kudeatu eta aplikatzeko arauak ezartzen dituenak, 4.1 artikuluan ezari zuen zero urtetik
hiru urtera bitarteko haurrak zaintzeko haurtzaindegiak eta Haur Eskolak irekitzeko aukera ematen zela, edukiera
ratioaren edo ohiko edukieraren % 60ra mugatuz. Horren ondorioz, Udalak erabaki zuen ekainaren 24tik
uztailaren 16ra arte (biak barne) berrekitea udal haur-eskoletako haurrekin egiten zuen eskola jarduerari, 20192020 ikasturtea amaitu arte.
Era berean, jantoki-zerbitzua normaltasunez eskaintzen hasi zitzaien hala eskatu zuten familiei.
Udal Prebentzio Zerbitzuarekin koordinatuta, udaleko haur-eskolen jarduerara itzultzeko Kontingentzia Plana egin
zen (2019-2020 ikasturterako), 2020ko ekainaren 17an.
Plan horrek COVID-19ak sortutako pandemiaren ondoriozko prebentzio-gomendioak jasotzen zituen, uztailean
hezkuntza-jarduerara itzultzeko hezkuntza-komunitatearen osasun-segurtasuna bermatzeko. Langile guztiei
eman zitzaizkien beren lana segurtasunez egiteko behar zituzten NBEak.
Irizpideak ezarri ziren zerbitzua zein familiak jaso zezaketen zehazteko. Irizpide horiek honako hauek izan ziren:
bi gurasoko familiak, non bi pertsonek lan-merkatuan lan egiten zuten, modu presentzialean zein telelanaren
modalitatean; guraso bakarreko familiak, non ama edo aita egoera horretan zegoen; eta udal mailako gizarte
zerbitzuetan artatutako familiak, 2019-2020 ikasturtean haien seme-alabak UHEtara bideratu zituztenak.
Familiei plan horretan jasotako neurrien berri eman zitzaien, eta hartutako prebentzio-neurrien berri izateko eta
haiekin konpromisoa hartzeko berariazko baimena sinatu zuten.
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Hezkuntza taldeek osasun neurrien arabera antolatu zuten hezkuntza jarduera, eguneroko jardueraren uneak
kontuan hartuta.
Honako hau izan zen berrirekitze aldi horretako asistentzia:
Haur Eskola
Haurtzaro UHE
Lourdes Lejarreta UHE
Sansomendi UHE
Zabalgana UHE
Zaramaga UHE

Haur kopurua
6
3
9
7
6

Helburuak:
Eskola bakoitzerako hezitzaileen beharrak ezartzea, zerbitzuari behar bezala erantzun ahal izateko.
Ikasturteko zerbitzu eta uneetan hezkuntza-arreta behar bezala emateko behar adina hezitzaile dagoela
ziurtatzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Giza Baliabideen Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: UHEetako zuzendaritzako langileak, hezitzaileak
eta sukaldeko langileak.
Ondorioak eta proposamenak: helburua zerbitzua beti behar bezala eskaintzea dela kontuan hartuta,
funtsezkoa da Haur Eskoletako zuzendarien eta Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Ataleko arduradunaren arteko
koordinazioa, beharrak ezartzeko eta, hala badagokio, betetzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

5.2 HELBURU ESPEZIFIKOA: haurren garapen integralean
psikologikoak, afektibo-emozionalak eta sozialak aintzat hartuta.

laguntzea,

haien

premia

fisikoak,

JARDUKETAK:
5.2.1 Udalaren Haur Eskolen Sarearen Hezkuntza Proiektua eta Udal Haur Eskola bakoitzaren Hezkuntza
Proiektua berregitea.
Deskribapena: 2018-2019 ikasturtean, Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Ataleko teknikariek, udal haureskoletako zuzendariekin batera, "Udal Haur Eskolen sarearen hezkuntza-proiektua" egiteko proposamena egin
zuten. Proposamen hau EHUko irakasleek eta Kirol eta Hezkuntza Fakultateko IkHezi UPV/EHU-GIU 15/29
Ikerkuntza taldeak elkarlanean egindako partaidetzazko hausnarketa-prozesuaren ondoriozko dokumentuan
oinarritu zen.
Azaroan zehar, proposamen hori aztertu eta hobetu egin zuten bost udal haur-eskoletako eskola kontseiluetako
kideek, bai eta udal eskola-kontseiluak ere, 2019ko azaroaren 18an. Azkenik, Udal Haur Eskolen Sareko Eskola
Kontseiluak onartu zuen, 2019ko abenduaren 11n.
Azkenik, Udal Gaiak Bilduman argitaratu zen, Vitoria-Gasteizko Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Zerbitzuaren
lana eta dedikazioa jasotzen baititu.
Udal haur-eskolen sareko pedagogia-printzipioak eta hezkuntza-jarduna jasotzen dituen oinarrizko dokumentu
honekin, sare hori osatzen duten bost eskoletako bakoitza bere hezkuntza-proiektuaren inguruan hausnartzen eta
egituratzen hasi zen, eskola bakoitzaren errealitate fisikoa, soziala eta hezkuntzakoa kontuan hartuta.
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Lehenengo urratsa bi prestakuntza-jardunaldi egitea izan zen, hezitzaileekin eta zuzendaritzako langileekin,
2019ko abenduan, edukiak eta lan kronograma adosteko. Hortik aurrera, talde bakoitza bere Eskolako Hezkuntza
Proiektua egiten hasi zen, Udako Euskal Unibertsitateko irakasleen on-line laguntzarekin, plataforma digital baten
bitartez. Urtarrila eta ekaina bitartean lan handia egin zen hezkuntza- eta gizarte-behar eta erronka berriak
berrikusteko eta egokitzeko. Itxialdiaren hilabeteetan haur-eskolen proposamen pedagogikoak sakon zehaztu
ziren. Etorkizuneko berrikuspenen mende dagoen dokumentu "bizia" bada ere, uztailean ia amaituta zegoen.
Lan horrekin batera, eskolen "aurkezpen-bideoak" egin ziren. Bideo horien edukia eskola bakoitzaren Hezkuntza
Proiektuaren laburpena da.
Udalaren webguneko Hezkuntza Zerbitzuaren espazioan eskuragarri daude bai Udal Haur Eskolen Hezkuntza
Proiektua, bai aurkezpen-bideoak.
Helburuak:
Udalaren Haur Eskolen Sarerako lan-dokumentu komun bat egitea, egungo aldaketa sozialetara eta araudialdaketetara nahiz proposamen pedagogiko berrietara egokituta.
Udalaren Haur Eskoletako oinarri teorikoei eta hezkuntza-praktikari buruzko gogoeta egitea, etengabeko
hobekuntzaren inguruan.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Entidad implicada: UEU (Udako Euskal Unibertsitatea).
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Haurtzaro UHEko, Lourdes Lejarreta UHEko,
Sansomendi UHEko, Zabalgana UHEko eta Zaramaga UHEko hezkuntza-elkarteak.
Ondorioak eta proposamenak:
Udal Haur Eskolen nortasun-ezaugarriak jasotzen dituzten dokumentuak dira, lehen haurtzaroaren arretan
egindako ibilbide zabala kontuan hartuta prestatuak, eta familiei, hezkuntza- eta gizarte-eragileei eta, modu
zabalagoan, Vitoria-Gasteizko udalerriari aurkezteko balio dute.
Hausnarketarako eta etengabeko hobekuntzarako uneak sortzen jarraitu behar da.
Erabilitako lan-metodologiak parte-hartzea bultzatu du.
Plataforma birtual baten bidezko lan-esperientzia, hasieran "erronka" izan zena, oso positiboa eta gogobetegarria
izan da, are gehiago konfinamenduarekin sortutako egoeragatik eta, ondorioz, teknologia berrietara jo
beharragatik.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

5.2.2 Udalaren Haur Eskolen koordinazio pedagogikoa.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskoletako zuzendarien eta Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien arteko koordinaziobilerak hamabostean behin egingo dira, ikasturte hasieratik hasita.
Antolaketa horri esker, Atalak eta eskolek bultzatutako hezkuntza-programen jarraipen eta balorazio egokia egin
daiteke. Era berean, eskola guztietarako antolamendu- eta funtzionamendu-irizpideak bateratzeko aukera ematen
du.
Antolamendu-egitura horrek ez du eragozten berariazko bilera monografikoak egitea. Bilera horiek antolaketaren
edota programen alderdietan sakontzea izango dute helburu. Ohiko bilera horiez gain, Eskola bakoitzarekin beste
bilera batzuk egin daitezke, era espezifikoagoan, aurrez aurre edo zuzendari bakoitzarekin unean uneko bilerak
eginez.
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Ataleko teknikariek Eskoletan garatzen diren hezkuntza-programak aurrera eraman aurreko koordinazioa egiten
dute. Hainbat enpresak eta erakundek esku hartzen dute programa horietan; Haur Hezkuntzako familien
prestakuntzarekin eta adierazpen artistikoarekin lotutako programak ere koordinatzen dituzte.
Helburuak:
UHE-en Sare baten eraikuntzan sakontzea, irizpide pedagogiko komunak kontuan hartuta.
Eskoletan egunero gertatzen diren egoeretan jarduteko moduak hausnartzea eta bateratzea.
Eskoletan egiten diren ekintza pedagogikoak koordinatzea.
Bost eskolen esperientziak partekatzeko espazio bat eskaintzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Lehen Haurtzaroko Hezkuntza Ataleko talde
teknikoa eta Udalaren Haur Eskoletako zuzendaritzako langileak.
Ondorioak eta proposamenak: Ataleko talde teknikoaren eta Eskolen arteko koordinazioa ezinbestekoa da, bai
eskolen eguneroko funtzionamendurako, bai Eskolen Sarean modu globalean gauzatzen diren proiektuak
koordinatzeko, bai eta eskolen esperientziak eta jarduteko moduak partekatzeko ere.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.

5.2.3 Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako haurren jarraipen psikopedagogikoa, eta haien
familientzako arreta.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskoletako hezitzaileek egiten dute Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako
haurren garapenaren jarraipena eta ebaluazioa. Gela bakoitzeko hezkuntza-bikoteak haur guztien bilakaera
balioesten du, ikasturtean zehar hainbat ebaluazio-teknika erabiliz. Haur batek garapen fisikoan, kognitiboan,
afektibo-emozionalean eta sozialean arazoren bat izan dezakeela balioesten den egoeretan, Ataleko teknikarien
laguntza eskatzen da jarraipen zehatzagoa egiteko.
Baterako jarraipen horren ondorioz, Arreta Goiztiarreko Balorazio Taldera bideratu daiteke, balioespena egin
dezan, edo haurraren garapenaren bilakaeraren jarraipena egin daiteke, esku hartzeko jarraibide txikiekin.
Prozesu hori guztia familiekin lankidetzan egiten da, informazioa jasotzen baitute eta aktiboki parte hartzen
baitute.
Helburua: Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako haurren garapen integralean laguntzea, arreta goiztiarraren
hezkuntza-planteamenduetatik abiatuta.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Arreta Goiztiarreko Balorazio
Unitatea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako haurrak.
Ondorioak eta proposamenak: taldean lan egiteko ildo horri eustea eta bultzatzea.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Kudeaketa gastuak, funtsean, langile-gastuekin lotuta daude, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak kudeatzen
duen I. kapituluari egozten zaio. Alde horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren kontura.
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5.2.4 Udalaren Haur Eskoletako zuzendaritzako langileen eta hezitzaileen etengabeko prestakuntza.
Deskribapena: Hezkuntza Zerbitzuko talde teknikoak, Giza Baliabideen Saileko Prestakuntza Unitatearekin
koordinatuta, udalaren haur-eskoletako hezitzaileen eta zuzendarien prestakuntza antolatzen du. Beharrak
detektatzen dira eta erantzuten saiatzen da.
2019-2020 ikasturte honetan, ikastetxe bakoitzaren Hezkuntza Proiektua egiteko ezarritako helburua hartu zen
kontuan, batik bat. Beharrezkoa zen hezkuntza-taldeei laguntzea, oinarriak sortzen laguntzeko, taldeen lana
gidatzeko eta bideratzeko eta, aldi berean, lanaren garapena motibatzeko, kontuan hartuta sei hilabetetan
garatzeko lana aurreikusten zela.
Prestakuntza-jarduera abenduan hasi zen, bi jardunaldirekin, eta, ondoren, urtarriletik uztailera bitartean, egin
beharreko lana egituratuko zuen laguntza teknikorantz bideratu zen, funtsezko uneetan orientabide eta gida izan
zedin.
2019ko abenduko jardunaldien helburua izan zen Hezkuntza Proiektuen funtsezko puntuak modu orokorrean
aurkeztea eta 2020ko urtarriletik uztailera bitarteko hilabeteetarako lan-kronograma zehaztea.
Laguntza teknikoa "Ikasgela birtuala UEU" plataforma birtualaren bidez egin zen, proposatutako irakurketa eta
ikus-entzunezko material osagarrien bidez eta hezkuntza-taldeek egiten zuten lanari egindako ekarpenen baten
bidez ere bai.
Helburuak:
Zuzendaritzako langileei eta hezitzaileei etengabeko prestakuntzako espazioak eskaintzea, Udalaren Haur
Eskoletako hezkuntza-jarduna hobetu ahal izateko.
Bost UHE-etako zuzendarien eta hezitzaileen artean partekatutako prestakuntzarako eta hausnarketarako
gune bat sustatzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Giza Baliabideen Saila.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: UHE-etako zuzendaritzako langileak eta
hezitzaileak.
Ondorioak eta proposamenak:
Eskoletako hezkuntza-taldeek egindako lana kalitate handikoa izan da, eta Vitoria-Gasteizko Udal Haur Eskolen
Sareari balioa ematen dio.
Hezitzaileen etengabeko prestakuntza Udal Haur Eskoletan egiten den lanaren kalitatearen beste adierazle bat
da.
Prestakuntza

Haur Eskolaren
Hezkuntza Proiektua
egiteko orientabide
orokorrak.

Haur Eskolaren
Hezkuntza Proiektua
egiteko laguntza
teknikoa.
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Egunak
2019ko
abenduaren 26
eta 27 (14
ordu)
2020ko
urtarrilaren 2
eta 3 (14 ordu)

Urtarriletik
ekainera arte
2020 (28 ordu)

Tokia

Hizlariak

Montehermoso
Kulturunea

Maialen Urbieta
(UEU-Udako Euskal
Unibertsitatea)

On- line

UEUko irakaslegoa
(UEU-Udako Euskal
Unibertsitatea)
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Parte-hartzaileak

Hezitzaileak eta
zuzendariak,
txandakako bi
azpitaldetan banatuta.

Hezitzaileak eta
zuzendariak.
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GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Prestakuntza eta laguntza teknikoa Hezkuntza Proiektua egiteko
GUZTIRA

ZENBATEKOA
5.600,00 €
5.600,00 €

OHARRA: taulan adierazitako zenbatekoaz gain, Giza Baliabideen Sailak 2.800,00 euroko kreditua eman zuen
prestakuntzarako.

5.2.5 Sukaldeko langileentzat etengabeko prestakuntza haurren nutrizioari eta menu egokituei buruz.
Deskribapena: Hezkuntza Zerbitzuak, sukaldeko langileen eskari eta beharren arabera, prestakuntzetarako
edukiak proposatzen ditu.
Unitateko teknikariek 2018-2019 ikasturtean zehar egindako menuen berrikuspenaren ondorioz, guztiz
beharrezkotzat jo zen sukaldeko langileen parte-hartzea bultzatzea egindako prozesuan eta 2019-2020
ikasturterako menuetan egindako aldaketetan.
Sukaldeko langileek menuak egiteko fitxa teknikoak berrikusi zituzten, eta produktu ekologiko eta hurbileko
produktuen despentsa antolatzeari buruzko orientabideak jaso zituzten.
Hezitzaileekin prestakuntza jardunaldiak egin zituen pertsona bera izan zen prestakuntza eman zuena. Hasitako
prozesua jarraitu eta osatzeko modua zen, hezkuntza-komunitate osoak proiektu berean parte har zezan,
elikadura osasungarriago eta iraunkorrago baterantz aurrera eginez.
Udal Haur Eskola bateko sukaldean egin zen, menu berriak nola egin eta despentsa nola antolatu ikasteko.
Hasieran, lan-egun bat erabiltzea erabaki zen, baina gaiaren zabaltasuna zela eta, bi lan-egun erabili ziren osorik.
2019-2020 ikasturteko lehen hiruhilekoan, on-line harremana mantendu zen aholkularitza batekin.
Helburuak:
Sukaldeko langileei 2019-2020 ikasturtean inplementatu beharreko Udal Haur Eskoletako menu berrien berri
ematea.
Ezagutza teorikoak eta praktikoak bereganatzea menu berriak egiteko: elikagaiak (egosketak, ehundurak,
zaporeak), plateren fitxa teknikoak, denborak sukaldean antolatzea...
Egungo elikadura-ereduari buruz hausnartzea, eredu jasangarriago eta osasungarriago baterantz aurrera
egiteko.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Giza Baliabideen Saila.
Ondorioak eta proposamenak:
Formakuntza

Egunak

Tokia

Elikadura
osasungarriago eta
iraunkorrago
baterantz.

2019ko irailaren 5
eta 6 (12 ordu
30m)

Haurtzaro UHE

izlariak
Nani Moré (Menjadors Ecològicseko zuzendaria eta jantokietan
aditua den sukaldaria).

Parte-hartzaileak
Sukaldeetako langileak
(5 pertsona)

Ondorioak eta proposamenak:
Balorazioa oso positiboa izan zen. Sukaldariak oso pozik agertu ziren jasotako prestakuntzarekin. Hasiera
batean, udal haur-eskoletan menu berriak ezartzeak zalantza ugari sortu zituen, eta adituak zituen haureskoletako jantoki ekologikoei buruzko esperientzia eta ezagupenen ondorioz argitu ziren.
Garrantzitsua da sukaldeko langileentzako prestakuntza-espazioak sortzea.
Hezkuntza-komunitatearen planteamendutik lan egiten jarraitu behar da.
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Prestatzaile adituaren eskuragarritasuna oso interesgarria eta aberasgarria izan zen, mezu elektroniko
bidezko komunikazio azkarra eta arina erraztu baitzuen.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Formakuntza
GUZTIRA

ZENBATEKOA
500,00 €
500,00 €

OHARRA: Taulan adierazitako kredituaz gain, Giza Baliabideen Sailak 750,00 euro jarri zituen.

5.3 HELBURU ESPEZIFIKOA: Hezkuntza berriztatzeko proiektuak bultzatzea.
JARDUKETAK:
5.3.1 “Artea eta Lehen Haurtzaroa” programa.
Deskribapena: Eskola-komunitatea Artearekin eta Kulturarekin elkartzeko proposamena da, arte eszenikoen
munduko profesionalek garatua.
Ibilbide luzeko programa da haur-eskoletan, eta bere hezkuntza proiektuan txertatuta dago. Urte hauetako
esperientziak, erronka eta ilusio berriak aztertzearekin batera, gure hiriko lehen haurtzaroan arte-hezkuntzako
eredu berritzaile bat eraikitzea ahalbidetzen du.
Edizio berri hau egiteko, ekintza-sekuentzia bat garatu zen, hasieran hurrengoak barne hartzen zituena:
prestakuntza tailerrak hezkuntza-taldeekin, lantegi artistikoak familiekin eta ekintza eszenikoen proiektu bat
eskoletan, "Nomadak" ikuskizunaren inguruan. Hala ere, 2019-2020 ikasturterako proiektua ezin izan da osorik
garatu, COVID-19ak sortutako pandemiak ekarritako eskolen itxialdia dela eta.
Jarraian, egindako lana zehazten da:
Eskola bakoitzeko hezkuntza-taldeak familiekin edo haurrekin bitartekaritza artistikoa egiteko prestakuntza-tailer
rak egin ziren. Eskolak itxi zirenez, bi eskolek bakarrik egin ahal izan zituzten lantegi horiek, haien edukia
familiekin instalazio artistikoak prestatzera bideratu baitzuten. Jolas-espazio eta -materialen gaia jorratu zen.
Familiei zuzendutako 20 tailerrak egin dira. “Jolasen eszenografiak” instalakuntza haurren jolas sinbolikoaren
espazio batzuk irudikatzen dituen espazio multzoa da (zirkulua, etxea, labirintoa eta habia). Lantegi bakoitzaren
gutxi gora-beherako iraupena 70 minutukoa izan da. Instalazioak eskola bakoitzeko espazio balioaniztunetan egin
dira, gehienez 15 familiarentzat saio bakoitzeko, Haur Eskola bakoitzaren beharren arabera.
Haurrek egin behar zituzten “Nomadak” antzezlanak bertan behera geratu ziren, eskolak martxoan itxi ondoren.
Helburuak:
-

Proiektu pedagogikoak garatzea ikuskizun artistiko baten inguruan, Haur Eskolaren bizitzarekin lotuta eta
euskara adierazpide eta komunikazio bidetzat hartuta.
Familiei giro artistiko suspergarriak eskaintzea, ikastetxe bereko gurasoek euren seme-alabekin eta beste
familia batzuekin elkartzeko aukera izan dezaten, aisialdi sortzaileko egoeretan.
Udalaren haur-eskoletako hezitzaileek arte adierazpenean sakontzeko eta horri buruz hausnartzeko
espazioak sortzea.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: UHE-etako haurrak eta euren familiak, eta
hezitzaileak.
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ESKOLA

“NOMADAK” lantegia – Jarduera artistikoa familiekin
2019ko azaro eta abendua
Neskak

Mutilak

Amak

Aitak

Hezitzaile
emakumeak

Hezitzaile
gizonak

Haurtzaro - 3 saio

11

15

19

5

4

1

L. Lejarreta – 4 saio

19

19

27

11

3

0

Sansomendi – 5 saio

27

23

39

7

10

0

Zabalgana – 3 saio

12

14

18

6

6

0

Zaramaga – 5 saio

20

15

29

5

7

0

GUZTIRA - 20 saio

89

86

132

34

40

1

Adierazleak:
1.- Parte hartu zuten haur kopurua:
Taulan tailer artistikoetan parte hartu zuten neska eta mutilak (ikasleak) eta emakume eta gizonak (gurasoak eta
hezitzaileak) banakatu dira. Haur-eskoletan matrikulatutako seme-alabak dituzten familien erdiek baino gehiagok
parte hartu zuen proposamenean. Bertaratzen diren amen kopurua aitena baino askoz ere handiagoa da. Aitak,
apurka-apurka eskolako bizitzan gero eta gehiago parte hartzen ari diren arren, askoz ere gutxiago dira.
2.- Gastu ekonomikoaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
Aurreko urteetako aurrekontua mantendu zen, nahiz eta gastua txikiagoa izan zen aurreko urteekin alderatuta,
eskolen itxierarengatik hainbat jarduketa ez baitziren egin.
Ondorioak eta proposamenak:
-

Familiekin elkartzeko eta harremanak izateko modu berriak sortzen dituen proposamena da. Interesgarria
da tailer horiek familiak elkartzeko uneekin lotzea.
Urrats bat da kultur demokratizaziorako bidean, familia guztiei aukera ematen baitie Artera eta Kulturara
hurbiltzeko.
Arteen munduko profesional horiek hezkuntza-taldeekin batera lan egiteko prest egoteak UHE-etan kalitate
handiko hezkuntza- eta arte-proiektuak garatzen laguntzen du.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Artea eta Lehen Haurtzaroa programarako laguntza teknikoa (2019ko abendura arte)

ZENBATEKOA
10.970,77 €
GUZTIRA
10.970,77 €

5.3.2 Arte eta Lanbide eskolarekin lankidetza.
Deskribapena: Haur-eskoletako hezitzaileen eta Arte eta Lanbide Eskolako profesionalen elkarlanetik sortutako
proiektu honek eguneroko jolasguneetan esku hartzea sustatzen du, hezkuntza komunitate osorako
esperimentazio-, gozamen estetiko- eta harreman-espazio bihurtzeko. Ikuspegi pedagogikoa, alde batetik, eta
artistikoa eta sortzailea, bestetik, bateratzeko aukera da.
Hezkuntza-berrikuntzarekin, eraldaketarekin, parte-hartzearekin, sormenarekin eta artearekin lotutako balioak
lantzen ditu. Ikasturtean zehar hiru une edo fase igarotzen ditu:
1.- Lankidetza-proiektuaren definizioa.
2.- Materialak diseinatu eta sortzea.
3.- Bost Udal Haur Eskoletan arte-instalazioak
Irailean bi profesional hasi ziren aurtengo proiektua egiten, “Ozar, Izar” izenburupean. 2019-2020 ikasturterako
proposamena unibertsoan inspiratutako argi, kolore eta forma desberdineko joko-agertoki gisako instalazio
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artistiko bat sortzea izan zen. Helburua espazio ludiko eta estetiko bat eraikitzea zen, haurrek bertan jolastuz
esperimentatu, sortu, erlazionatu eta pentsatzeko.
Lehenengo eta bigarren faseak Zaramaga UHEn egin ziren.
Martxoko itxierak hirugarren fasea egitea ekidin zuen. Aurreikuspena 2020-2021ean zehar instalakuntza
artistikoak egitea da, materialak sortuta baitaude jadanik.
Helburuak:
Udal haur-eskoletan garatzen diren proposamen pedagogikoak aberastea eta osatzea, Vitoria-Gasteizko
Arte eta Lanbide Eskolako irakasleen ikuspegi artistiko eta sortzaileari esker.
Espazio ludikoak eta estetikoak sortzea, Udal Haur Eskoletako haurren garapen integralari laguntzeko.
Arteari eta lehen haurtzaroari buruzko esperientziak eta gogoetak partekatzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola, Udal Mantentze Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udal Haur Eskoletako haurrak eta euren familiak,
eta hezitzaileak.
Irizpideak:
1.- Parte hartu zuen haur kopurua:
Ez zen parte-hartzerik egon, Covid-19ak sortutako krisialdiaren ondorioz Haur Eskolak itxi baitziren.
2.- Gastu ekonomikoaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
COVID-19ak eragindako osasun-krisia zela eta, instalazio artistikoak ezin izan ziren egin. Materialak ikasturteko
lehen hiruhilekoan egin ziren. Materialak egiteko gastu hori aurreko ikasturtean baino % 45 handiagoa izan zen,
Material hauek 2020-2021 ikasturtean erabiltzeko gorde ziren.
Ondorioak eta proposamenak: Arte eta Lanbide Eskolaren lankidetza Udal Haur Eskoletako ohiko jarduna
berritzen eta aberasten gehien lagundu duen lankidetzetako bat izan da, eta bertan parte hartzen duten pertsona
guztiek asko baloratu dute. Lan-ildo hori berritzailea eta aitzindaria da, oso interesgarritzat jotzen da horretan
aurrera egitea.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Materialak

ZENBATEKOA
2.110,86 €
GUZTIRA
2.100,86 €

OHARRA: Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren doako lankidetzaren bidez gauzatzen da programa. Taulako gastua
beharrezko materialak erosteari dagokio soilik.

5.3.3. Folklore programa.
Deskribapena: Udal Folklore Akademiak Udalaren Haur Eskolekin batera lan egiten du, eskoletan kontzertu
pedagogikoak emanez. Euskal folkloreko instrumentuen erakustaldi bat da, azalpen teknikorik gabekoa, non
garrantzitsuena den gure instrumentuen tinbre bereizgarriak entzutea, haurrek normalean oso ezagunak dituzten
doinuekin.
Emankizun hauek Udal Folkore Akademiako irakasleek ematen dituzte, Eskola bakoitzaren programazioaren
barruan.
Aurreikusita zegoen 2020ko maiatzaren lehen astean egitea. Azkenik, ezin izan ziren egin 2020ko martxoaren
10ean Udal Haur Eskolak ixteagatik, COVID-19ak sortutako pandemia zela eta.
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Helburuak:
−
−
−

UHE-etara bere inguruneko musika folklorea hurbildu.
Haurrek musikarekin goza dezaten errazten duen giro bat sortzea.
Hezkuntzako kolektibo profesional ezberdinen arteko topaguneak sortzea.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udal Folklore Academia.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udal Haur Eskoletako haurrak eta euren familiak,
eta hezitzaileak.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Udal Folklore Akademiaren doako lankidetzaren bidez gauzatzen da programa.

5.4. HELBURU ESPEZIFIKOA: Hezkidetzako eta erantzunkidetasuneko proiektuak bultzatzea.
JARDUKETAK:
5.4.1. Hezkuntza-jarduera hezkidetzaren printzipioetatik berrikusteko programa.
Deskribapena:
“Hezkidetza eguneroko bizitzan” programa 2017-2018 ikasturtean garatu zen Haurtzaro UHEn, eta oso
positibotzat jo zen. Horren ondorioz, 2018-2019 ikasturtean, proiektu hori udalaren beste bi haur eskolatara
zabaltzea erabaki zen: Sansomendira eta Zabalganara. Sansomendi UHEn, 2018ko azarotik 2019ko otsailera
egin zen; eta Zabalgana UHEn, 2019ko urtarriletik maiatzera.
Zaramaga Udal Haur Eskolako hezitzaileek beren hezkuntza-jarduna hezkidetzaren ikuspuntutik aztertzeko
eskatu zutenez, aurreko hiru eskoletan garatutako prestakuntza-proiektuari ekin zitzaion. Helburua zen laguntzea
hezitzaileei praktika horretan zituzten indarguneak eta ahuleziak hautematen, generoari lotutako estereotipoak
transmititzeari dagokionez, eta hobetzeko proposamenak egitea.
Proiektua garatzeko, Mondragon Unibertsitateko aditu baten zerbitzuak kontratatu ziren.
Gainontzeko eskoletan bezala, lan-dinamika ezberdinak erabili dira: testuen irakurketa eta analisia, bideoak,
behaketa saioak, egunerokoak, taldekako balorazioak… adituaren laguntzarekin, beti.
Helburuak:
Hezitzaileen jarduna aztertzea hezkidetzaren ikuspegitik, haurrekiko, familiekiko eta langileen arteko
harremanari dagokionez eta kanpoko aditu baten laguntzarekin.
Hezkidetzaren arloan hezkuntza-taldearen jardunaren indarguneak eta ahulguneak hautematea, eta
jarduteko akordio komunak lortzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Lehenik, Sansomendi eta Zabalgana UHEetako
hezitzaileak, eta, ondoren, gainerako langileak, matrikulatutako haurrak eta haien familiak.
Ondorioak eta proposamenak:
Erabilitako dinamikei esker, hezkidetzari dagokion eskolako praktikei buruzko azterketa eta autoanalisia egin ahal
izan da, jarduteko moduaz jabetuz eta, ondorioz, hura hobetu ahal izateko.
Horregatik, talde hezitzaileak jarduteko irizpide komun batzuk finkatu ditu, aipatutako hausnarketaren ondorioz
eta "Hezkidetzari buruzko dekalogoa" sortu du, familiekin partekatu duena.
Berriz ere, balorazio orokorra positiboa izan da, eta aurrera egiten eta jarduerak hobetzen jarraitzeko nahia dago.
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GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Zaramaga UHEko proiektuaren kontratua

ZENBATEKOA
2.999,00 €
GUZTIRA
2.999,00 €

5.4.2. Zaintzan eta hezkuntzan gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko programa.
Deskribapena: Lourdes Lejarreta Udal Haur Eskolaren erantzunkidetasunari buruzko prestakuntza-proiektuak bi
fase izan ditu. Lehenengoa 2019ko lehen seihilekoan egin zen, eta emaitza "Aitek eskolako eguneroko bizitzan
duten parte-hartzearen diagnostikoa" izan zen. Bigarren fasea 2019ko azken hiruhilekoan egin da, eta helburua
da hezitzaileek erantzunkidetasunari buruz pentsatzen dutena eta zein jarrera hartzen duten ezagutzea, haien
lan-tresna eta -dinamikak aztertuz eta hezkuntza-praktika hobetuz.
On:GIZ Berdintasunerako Elkarteak aztertu du nola egokitzen den hezkuntza-jarduera gizonek zaintzan eta
hezkuntzan duten erantzunkidetasun-printzipiora. Horren arabera zenbait ekintza ezarri dira, hala nola hizkuntza
inklusiboaren arloko prestakuntza, testuen egokitzapena, eta abar. Gai hauekin lan egitean taldea bera izan da
lan-ardatz.
Helburuak:
Gizonek beren seme-alaben zaintzan eta hezkuntzan duten erantzunkidetasunaren eremuan hezitzaileek
duten inplikazioa diagnostikatzea.
Hezitzaileen hezkuntza-jardunaren alderdi ahulak hautematea, erantzunkidetasunari dagokionez.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Lourdes Lejarreta UHEko hezitzaile-taldea.
Ondorioak eta proposamenak:
Hizkuntzaren erabileraren eta beste jarrera batzuen garrantziaz jabetzea izan da proiektuaren balio nagusia; izan
ere, zentzu batean zein bestean, haurren eta haien familien artean sexismo maila jakin batzuk transmititzen
laguntzen dute.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Lourdes Lejarreta UHEn proiektua aurrera eramateko kontratua
GUZTIRA

ZENBATEKOA
1.550,00 €
1.550,00 €

5.5 HELBURU ESPEZIFIKOA: Udalaren Haur Eskoletan kalitate handiko elikadura-dieta eta jangelazerbitzua eskaintzea.
JARDUKETAK:
5.5.1 Udalaren Haur Eskoletako jangela-zerbitzua etengabe hobetzea, ekintza pedagogiko gisa.
Deskribapena: "Vitoria-Gasteizko Udal Haur Eskoletako jantoki ekologikoak" proiektuaren funtsezko alderdietako
bat jantokia eskolaren beste hezkuntza-espazio bat dela da.
2018-2019 ikasturteko hezitzaileentzako prestakuntzaren barruan, 2019ko uztailean hezitzaile-talde osoari eta
UHE-etako zuzendariei menu berrien eta jantoki-zerbitzuaren inguruko prestakuntza eskaini zitzaien, eta
menuetan erabiltzen diren osagaiak, horien jatorria eta horiek egiteko modua erakutsi zitzaien. Garrantzi handia
eman zitzaion elikadura-ekintzaren eta eskola-jantokien alde pedagogikoari.
Laburbilduz, gogoeta sakona egin zen jantoki zerbitzuari buruz, eskolan duen garrantziari buruz eta kontuan hartu
beharreko alderdiei buruz. Udal haur-eskoletako jantokiak jantoki ekologikoak izatearen alde egin zen, hau da,
jantoki osasungarri eta jasangarriak izatearen alde.
Eskola bakoitzean jantokiari buruzko hausnarketa prozesu bat egin zen eta, gogoeta horren ondoren, adostutako
aldaketak ezartzeko beharrezko neurriak hartu ziren.
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Proiektua arrakastaz ezartzeko, ezinbestekoa ikusi zen hezkuntza komunitate osoak parte hartzea, eta,
horretarako, bi jarduera egin ziren:
Menu berriei eta nutrizioari buruzko prestakuntza eskaini zitzaien udal haur-eskoletan menuak egiten
dituzten sukaldariei.
Haurren elikadurari buruzko bi hitzaldi eskaini zitzaien Udal Haur Eskoletan matrikulatutako haurrak dituzten
familiei. Maria Manerak eskaini zituen, Kataluniako Osasun Publikoko Agentziako dietista-nutrizionista dena,
eta lehen haurtzaroko elikadurari buruzko hainbat gidaren egilea ere bai.
Hezkuntza Zerbitzuak "Jantoki ekologikoak Vitoria-Gasteizko Udal Haur Eskolen sarean" proiektua aurkeztu
zuen, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen XIV. topaketan zabaltzeko. Topaketa Sevillan egin zen, 2020ko
martxoan. Proiektua hautatua izan zen topaketako erakustokian egoteko.
Oraingo honetarako, eta beste hedabide batzuen bidez ere zabaltzeko, bideo bat egin zen eta, bertan,
proiektuaren helburuak, faseak eta egindako hausnarketak azaldu ziren. Gainera, inplikatutako eragile guztien
azalpenak eskaintzen dira. Bideo hau Vitoria-Gasteizko Udalaren Youtubeko kanalean dago eskuragarri.
Helburua: Kalitate handiko jangela-zerbitzua eskaintzea UHEetan.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: UHE-etan matrikulatuta dauden eta jantokia
erabiltzen duten haurrak.
Ondorioak eta proposamenak:
Gaur egun, UHE-etako taldeek sentiberatasun handiagoa dute jangela-zerbitzuaren inguruan, eta aldaketak
eragin ditu horrek eskoletan eta jangeletan.
Beharrezkoa da jangelari dagokion garrantzi hezitzailea ematen jarraitzea. Zerbitzu hori berrikusten eta
hobetzeko lanean jarraituko dugu.
Elikadura osasungarriaren gaiak interes handia piztu zuen familiengan, eta oso modu positiboan erantzun
zieten eskaini zitzaizkien hitzaldiei. Interesgarria litzateke gai hori familiekin lantzen jarraitzea, 0 eta 3 urte
bitarteko haurren elikadura osasungarria lortzea familiaren esku baitago, zalantzarik gabe.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Hitzaldiak
“Jantoki ekologikoak Vitoria-Gasteizko Udal Haur Eskolen sarean" proiektuaren sustapenbideoa grabatzea eta editatzea
Sevillako RECEaren XIV. topaketako kartela
GUZTIRA

ZENBATEKOA
700,00 €
2.347,40 €
84,70 €
3.132,10 €

5.5.2 Udalaren Haur Eskoletan eskaintzen den menuak berregitea.
Deskribapena: “Jangela ekologikoak Vitoria-Gasteizko Udalaren Haur Eskoletan” proiektuaren bigarren alderdi
garrantzitsua Udalaren Haur Eskoletan eskaintzen diren menuak osorik berrikustea eta berregitea izan da.
Helburuak: UHE-etako jangela-zerbitzua erabiltzen duten haurrei dieta osasungarria, orekatua eta jasangarria
eskaintzea, elikadura-ohitura osasungarriak har ditzaten.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (IGI).
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletan matrikulatutako
urtebeteko eta 2 urteko haurrak.
Ondorioak eta proposamenak:
2018-2019 ikasturtean zehar oinarrizko bi menu prestatu ziren, bata beroa eta bestea hotza, sasoian sasoiko
elikagaiak kontuan hartuta. Aurreko menuen aldean, honako hauek dira menu berrien alderik nabarmenenak:
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Fruta (100 g) eta barazki (100-120 g) gehiago kontsumitzen dira egunero.
Barazki mota gehiago (30 barazki mota) eta sasoikoak beti.
Animalia-proteina gutxiago kontsumitzen dira: lehen plateretan erabat kendu da eta, bigarren plateretan,
osasun-agintariek adin horietan gomendatutako kopurua eskaintzen da.
Zereal mota gehiago sartu dira menuetan, eta beti osokoak.
Udal Haur Eskolen Sarean zatikako elikadura osagarriaren aldeko apustua egiten bada ere, menu horien bi
aldaera daude, zatiak osorik hartzeko aldaera eta birrindutako aldaera, haurrak eskolako jantokira egokitzen
laguntzeko.
Menuak egiteko erabiltzen diren osagai gehienak ekologikoak eta sasoikoak dira. Jasangarritasunean
oinarritutako balorazio-irizpideak ere sartu ziren elikagai-produktuen horniduraren kontratazioko agiri teknikoen
balorazioetan.
Menu basal hauek haurrek izan ditzaketen elikadura intolerantzietara edo alergietara egokitzeko aukera dago,
baita familiek eska ditzaketen hainbat alderditara ere, betiere sukaldeetan berezitasun horiei erantzuteko
gaitasuna badago.
2019-2020 ikasturtean menu egokituen eskaerak jaso ziren, guztiak artatu ziren eta, ondorioz, arrautzarik gabeko
2 menu begetariano zerbitzatu ziren Haurtzaro UHEn eta laktosarik gabeko menu bat Lourdes Lejarreta UHEn.
Menu hauek 2019ko irailean ezarri ziren eskoletan, 2019-2020 ikasturtearen hasieran. Oso ondo hartu eta
baloratu zituzten bai eskoletako taldeek (hezitzaileek eta sukaldeko langileek), bai familiek, bai jantokia erabiltzen
duten haurrek.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Fruta, barazkiak, jogurta, lekaleak eta despentsako produktuak
Oilasko haragia
Txahal haragia
Arrain freskoa
Ogia

ZENBATEKOA
21.412,08 €
2.532,13 €
2.268,28 €
4.943,42 €
1.185,04 €
GUZTIRA
32.340,95 €

5.5.3 Udalaren Haur Eskoletako jangela-zerbitzuan laguntzeko laguntzaileak kontratatzea.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskoletako bitan sukalderik eta, beraz, sukaldeko ofizialik ez dagoenez,
beharrezkoa da Lourdes Lejarreta eta Zabalgana UHE-etako jangeletako zerbitzu- eta garbiketa-lanetan
laguntzeko langileak kontratatzea. Kopurua eta ordu-dedikazioa ikasturteen eta eskolaren arabera zehaztuko
dira.
Krisi sanitarioak eragindako eskola-itxieraren ondorioz, kontratua etenda geratu zen 2020ko martxoaren 24tik
ekainaren 24ra bitartean.
Helburua: Jangela-zerbitzua behar bezala garatzeko beharrezkoak diren higiene-, osasun- eta logistikazereginak betetzea, hala nola sukaldeetako menuak jasotzea, plateren tenperaturak hartzea eta erregistratzea,
garraioko kutxatilak garbitzea eta gordetzea…
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Colectivos destinatarios: Lourdes Lejarreta UHE eta Zabalgana UHE.
Ondorioak eta proposamenak: Jangela-zerbitzua behar bezala garatzeko beharrezko zerbitzua da.
Beharrezkoa da Mantentze Sailarekin koordinazio ona izatea, laguntzaile horiei dagozkien zereginak eta
eskoletan lan egiten duten udaleko garbitzaileei dagozkienak definitzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
Lourdes Lejarreta UHE eta Zabalgana UHE jantokiko laguntzaileen zerbitzuaren kontratua
21.161,80 €
Kontratua eten ondorengo kalte-ordaina
5.521,58 €
GUZTIRA
26.683,38 €
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5.5.4 Menuak garraiatzeko zerbitzua kontratatzea sukalderik ez duten Udalaren Haur Eskoletarako.
Deskribapena: Lourdes Lejarreta eta Zabalgana Udalaren Haur Eskoletan sukalderik ez dagoenez, menua
garraiatzeko zerbitzua kontratatu da eskola horietarako. Zaramaga UHEtik Lourdes Lejarreta UHEra garraiatzen
da menua; eta Sansomendi UHEtik Zabalgana UHEra. Garraio isotermoa erabiltzen da, berme sanitario guztiekin
eta beharrezko denborak errespetatuz.
Krisi sanitarioak eragindako eskola-itxieraren ondorioz, kontratua etenda geratu zen 2020ko martxoaren 11tik
ekainaren 24ra bitartean.
Helburua: Zaramaga UHEko eta Sansomendi UHEko sukaldeetan prestatutako menuak egunero garraiatzea
sukalde propiorik ez duten bi eskoletara, hau da, Lourdes Lejarreta UHEra eta Zabalgana UHEra.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Colectivos destinatarios: Lourdes Lejarreta UHE eta Zabalgana UHE.
Ondorioak eta proposamenak: Udalaren bost Haur Eskoletan eskaintzen den jantoki-zerbitzua behar bezala
garatzeko beharrezko zerbitzua da eta, baliabide propiorik ez izateagatik, ezinbestekoa da kontratatzea.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Menuen garraioa Lourdes Lejarreta UHE eta Zabalgana UHEra
Kontratua eten ondorengo kalte-ordaina
GUZTIRA

ZENBATEKOA
10.648,10 €
1.826,37 €
12.474,47 €

UDALAREN HAUR ESKOLETAKO DIRU SARRERAK, 2019-2020 IKASTURTEA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza (2019-2020 ikasturtea)
1.069.551,21 €
Matrikulazioen hileroko kuotak (2019-2020 ikasturtea)
(*) 221.817,49 €
GUZTIRA
1.291.368,70 €
(*) Matrikulazioko hileko kuotetatik eratorritako diru-sarreren kopurua nabarmen txikia da, izan ere, COVID-19ak eragindako
osasun-krisiaren ondorioz Udal Haur Eskolak itxita egon ziren bitartean ez zen hileko kuotarik kobratu.
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3. LAN-ILDOA: EKITATEA
BERMEA. DESKRIBAPENA.

ETA

HEZKUNTZARAKO

ESKUBIDEAREN

Ekitatean aurrera egitea eta hezkuntzarako eskubidea bermatzea dira, zalantzarik gabe, udalaren hezkuntzako
esku-hartzeak oinarritzat hartu behar dituen bi zutabe, gure hiriaren eta hemen bizi diren egungo zein geroko
belaunaldien funtzionamendua hobetu nahi badugu. Hori dela eta, funtsezkoa dugu hori bermatuko dituzten
akordioak lortzeko moduko zenbait estrategia definitzea.
Ildo honen edukian, eta garatzen diren proiektuetan, argi gelditzen da premiazkoa dela hezkuntza-ekitatea
lortzea, gizarte-ekitate handiagoa bermatzearren. Ikuspegi horrek laguntza handiagoa behar dituzten pertsonen
aldeko baloreen sistema bat eta zenbait politika inklusibo garatzeko konpromisoa dakar berarekin, bereziki,
izaera sozioekonomikoarekin edota kulturalarekin lotutako ahuldade bereziko egoeran dauden pertsonen
aldekoak.
Desoreka sozioekonomiko eta kulturalaren eta hezkuntza-desorekaren arteko loturaren inguruan ez dago
zalantza handirik. Hortaz, beharrezkoa da esku hartzea desoreka hori gutxitzeko, bestela, hau da, desoreka
finkatzen bada eta gure hirian modu egonkorrean gauzatzen bada, gizarte-haustura ezarriko da. Hortaz, gizartekohesioa gure jardueren erdigunean jarri behar dugu; horretarako, kalitatea eta ekitatea konbinatuko dituzten
zenbait neurri erraztuko ditugu. Erronka horren garrantzia dela eta, guztiok konprometitu beharko dugu, denon
artean ahalegin bera egiteko.
Horrez gain, ez dago zalantzarik, Hiri Hezitzailearen ideiak gure hiri-eremuaren ikuspegi orokorra ematen badigu
ere, udal politikaren lehentasunezko ardatzak Eskolan egiten den esku-hartzea izan behar du. Hori nabarmendu
behar dugu, bizi dugun errealitate konplexuan eragina izango dituzten hezkuntza-aldaketak garatu nahi baditugu.
Hori dela eta, ekitate-irizpideekin egin behar dugu lan, hau da, behar handiagoa duten eskolei gehiago eman
behar diegu eta, batez ere, pertsona bakoitzari beharrezkoak dituen giza baliabideak eta baliabide material,
teknologiko eta finantzarioak eman behar dizkiogu hezkuntza-aukerak aprobetxatzeko orduan berdintasunbaldintzetan egon dadin eta ikasketa-emaitza parekagarriak lor daitezen.
Hona hemen testuinguru honetan egin daitezkeen zenbait esku-hartze: hiriaren hezkuntza-plangintzan parte
hartzea, desabantailarako eta desorekarako faktoreei aurre egitea, ikasteko arazoak dituzten haur eta gazteei eta
horien familiei laguntzea eta ikastetxeei laguntzea, ikasleek hezkuntza-programetan parte har dezaten.

3. LAN-ILDOA: EKITATEA ETA HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEAREN BERMEA.
HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZA-ADMINISTRAZIOAREKIN LANKIDETZAN ARITZEA, HEZKUNTZAESKUBIDEA BERMATZE ALDERA.
1.1 HELBURU ESPEZIFIKOA: hiriko hezkuntza-plangintzan laguntzea.
JARDUKETAK:
1.1.1. Ikasleak onartzeko Berme Batzordean parte hartzea, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta
Bigarren Hezkuntzako eskola-mapa planifikatzeko.
Deskribapena: hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko
ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta
Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide-heziketa
ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura
arautzen duen urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuaren 15. artikuluak onarpen-prozesuaren Berme Batzordea
arautzen du Lurralde Historiko bakoitzean.
Hala ere, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzetako ordezkariek hala erabakitzen badute, maila edota eremu
geografiko jakin batzuetako onarpen-prozesuaren beste Berme Batzorde batzuk eratu ahal izango dira.
Helburuak:
-

Arabako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua
gainbegiratzea, eta prozesu hori arautzen duen araudia betetzen dela bermatzea, Hezkuntza Ikuskaritzaren
eginkizunak eta eskumenak alde batera utzi gabe.
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-

Hezkuntzako lurralde-ordezkariei aholkularitza ematea ikastetxe bakoitzaren eragin-eremuak eta eremu
mugakideak zehazteko.
Hezkuntzako lurralde-ordezkariei aholkularitza ematea, eskaera bat baino gehiago aurkeztu dituzten eta
eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa faltsua dela egiaztatzen duten ikasleen eskolatzeari buruzko
erabakietan.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Hezkuntzako Arabako lurralde-ordezkariak koordinatzen du onarpenprozesuaren Arabako Berme Batzordea. Hezkuntza Administrazioko eta toki-administrazioko ordezkariek nahiz
gurasoen, irakasleen eta urtarrilaren 9ko 1/2018 Dekretuaren xede diren ikastetxeen ordezkariek osatzen dute.
Osaera eta erregulazioa urtero ezartzen dira, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailburuaren agindu baten
bidez.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Vitoria-Gasteizko Udalak, Hezkuntza Zerbitzuko
teknikarien bidez, onarpen-prozesuaren Arabako Berme Batzordeak deitutako saio guztietan parte hartu du.
Ondorioak eta proposamenak: batzordearen eskumeneko eremu geografikoko udalaren parte-hartzea
dagokion araudian jasota egoteaz gain, interes berezikotzat jotzen da haren lankidetza.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: langileen gastuak Giza Baliabideen Sailak kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaizkio. Alde horretatik, jarduketa
honek ez dio inolako gasturik sortu Kultura eta Hezkuntza Sailari.

1.1.2. Hezkuntza-itunei buruzko Lurralde Batzordean parte hartzea.
Deskribapena: irailaren 8ko 293/1987 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko
ikastetxeetarako hezkuntza-itunei buruzko araudia onartu zuen, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuak
emateko itunpeko ikastetxe pribatuak funts publikoekin sostengatzea arautzen duena. Itunen araubidearen
helburuetako bat da ikastetxe pribatuetan derrigorrezko eta doako oinarrizko hezkuntzarako eskubidea
gauzatzea, itun orokorren bidez.
Bestalde, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko apirilaren 27ko Aginduak, 2016-2017
eta 2021-2022 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko eta itun berriak izenpetzeko dei egiten duenak,
ezartzen du behin-behineko proposamen bat egingo dela, eta Lurralde Batzorde batean aurkeztuko dela;
proposamen hori Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzek emandako txostenetan oinarrituta egingo
da.
Lurralde Batzorde horri behin-behineko proposamena aurkeztu ondoren, lurralde-ordezkariek ikastetxeei
jakinaraziko diete.
Helburuak: Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuek hezkuntza-itunak
berritzeari eta itun berriak izenpetzeari buruzko txostenak aztertzea eta proposamenak egitea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: batzorde horrek lurralde-izaera du, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko
eskumena duen saileko Kudeaketa Ekonomikoko zuzendaria du buru, eta Lurralde Ordezkaritzako Aukera
Berdintasunaz arduratzen den administrazio-kudeaketako langile tekniko bat da idazkaria.
Hauek dira batzorde horretako kideak:
Lurralde-ordezkaria.
Aurrekontuen Kudeaketa Ekonomikoaren Arloko arduraduna.
Ikastetxeetako lurralde-arduraduna.
Hezkuntza Berriztatzeko Programen arduraduna.
Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoko lurralde-arduraduna.
Lanbide Heziketako teknikariak.
Hezkuntza Bereziko programetako teknikariak.
Hezkuntza Saileko Hezkuntza Itunen eta Ordainketa Eskuordetuaren arduraduna.
Ikastetxe pribatuetako guraso-elkarteen federazioetako ordezkariak.
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Irakasleen ordezkariak.
Ikastetxe pribatuetako titularren elkarteen ordezkariak.
Hezkuntza-itunen xede den hezkuntza zabalduen dagoen udalerrietako udalen ordezkaria.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Vitoria-Gasteizko Udalak, Hezkuntza Zerbitzuko
teknikarien bidez, itun ekonomikoei buruzko Lurralde Batzordeak deitutako saio guztietan parte hartu du.
Ondorioak eta proposamenak: udalaren parte-hartzea dagokion araudian jasota egoteaz gain, interes
berezikotzat jotzen da haren lankidetza.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: langileen gastuak Giza Baliabideen Sailak kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaizkio. Alde horretatik, jarduketa
honek ez dio inolako gasturik sortu Kultura eta Hezkuntza Sailari.

2. HELBURU OROKORRA: DESABANTAILA ETA DESOREKA FAKTOREEI AURRE EGITEA HEZKUNTZAN.
2.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: konpentsatzeko hezkuntza-jarduketak garatzea hezkuntzan edota
hezkuntzaren esparruan.
JARDUKETAK:
2.1.1. Laguntza psikopedagogikoen deialdia, ikasteko arazoak dituzten ikasleentzat.
Deskribapena: dirulaguntzen deialdiaren helburua da laguntza ekonomikoa ematea Vitoria-Gasteizko ikastetxeei
2019-2020 ikasturtean, Derrigorrezko Lehen Hezkuntzan matrikulatuta dauden eta ikasteko zailtasunak dituzten
haurrek laguntza psikopedagogikoa jaso dezaten.
Laguntzen hartzaileak Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako irakaskuntza ematen duten Vitoria-Gasteizko
ikastetxeak izango dira. Ikasteko zailtasunak dituzten eta Hezkuntza Zerbitzuak onartzen dituen (ikastetxeek
aurkeztutako eskaeren eta txostenen arabera) ikasleei laguntza psikopedagogikoa emateko erabiliko dituzte
ikastetxe horiek laguntzak.
2019-2020 ikasturtean zehar ondorengoek hartu dute parte ikaskuntza sustatzeko saio hauetan:
-

2018-2019 ikasturtean laguntza hauen onuradun izan ziren Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako ikasleak,
ikasturte horretako laguntza psikopedagogikoen deialdiaren 3. klausularen babesean.

-

Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako ikasleak, lehenengoz parte hartzen zutenak.

Helburuak: Ikasteko arazoak dituzten eta zaurgarritasun-egoeran egon daitezkeen ikasleei laguntza
psikopedagogikoa ematea, haien prestakuntza hobetzeko eta hezkuntza-arloko desorekei aurrea hartzeko edo
horiek konpentsatzeko.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
Nori zuzentzen zaion: Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako ikasleak.
Parte-hartzea: 39 ikastetxetako Lehen Hezkuntzako 364 ikasle artatu dira.
dirulaguntzen deialdiaren baldintzak ez betetzeagatik.

28 haur ez dira onuradun izan,

Adierazleak:
1.- Dirulaguntzen onuradun diren haurren kopurua:
139 neska (% 38,18) eta 225 mutil (% 61,82) izan dira onuradunak; guztira, 364.
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2.- Aurreko ikasturtekoarekin alderatuta, haur onuradunen kopuruaren gehikuntza edo murrizketa (%):
2018-2019 ikasturtearekin alderatuta, 33 haur onuradun gutxiago izan dira, 2018-2019 ikasturtean 397 izan
baitziren. Beraz, jeitsiera % 9koa izan da.
3.- Ikaskuntzan arazoak dituzten haurrei arreta emateko diruz lagundutako saioen kopuruaren gehikuntza edo
murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
2018-2019 ikasturtean, 13 saio eskaini ziren ikasle bakoitzeko; 2019-2020 ikasturtean, berriz, 14 saio eskaini
ziren, onartutako ikasleen kopurua handitu zelako. Beraz, saioen kopurua igo da.
4.- Ikastetxe publikoetatik eta itunpeko ikastetxe pribatuetatik datozen eskaerak (%):
Ikastetxe publikoetako ikasle onuradunak % 87,3 dira, eta itunpeko ikastetxe pribatuetakoak, berriz, % 12,7.
5.- Laguntzen deialdira bideratutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%).
2018-2019 ikasturtean, 160.222,00 euro bideratu ziren deialdira. Bestalde, 2019-2020ko deialdian, 161.171,00
euroko kreditua bideratu zen.
Ondorioak eta proposamenak: Deialdia ezinbesteko tresna bezala ikusten da, gehiengo batek saio gehiago
egiteko beharra ikusten badu ere.
Banakako arretan oinarritutako laguntza honen balioespen positiboa egiten dute ikastetxeetako
kontsultoreek, eta tresna eraginkortzat jotzen dute ikaskuntzako arazoei aurre egiten laguntzeko.
Familia gehienek prozesuan parte hartu dute, eta haien inplikazioak asko lagundu du. Inplikazio horrek
seme-alaben hezkuntza-prozesu ezberdinetan gurasoen parte-hartzeak duen garrantziaz jabetzen laguntzen
du.
Banakako saioak eraginkorragotzat hartzen dira, taldekoak baino.
Ikasturte gehiagotan jarraitzea komeni litzatekeela diote ikastetxeetako kontsultoreek.
Hau da, nahiz eta 1. eta 2. mailei eskeini sor daitezkeen egoerei adin goiztiarretan aurre egiteko, ongi letorke
kurtso gehiagotan eskeini ahal izatea, prozesu hori luzatzeko.
Programa honen aurre-kontua handitzea beharrezkoa litzateke, ikasturteko saio-kopurua handitu ahal
izateko.
Behar-beharrezkoa ikusten da,programaren kudeaketa egokirako, familia, kontsultore,tutore eta udaleko
teknikarien parte-hartzea eta konpromezua.
Ikasleen parte-hartzea oso handia izan da, ia ikasle guztiak joan baitira saio guztietara. Hala ere, gizartearen
osasun-egoera dela eta, saio asko on-line egin behar izan dira edota, konfinamendua bukatu ondoren,
aurrez aurre egin.
Deialdiaren irizpide batzuk berrikustea beharrezkoa litzateke. Izan ere, laguntza jasotzeko aurreko
ikasturteetan beka jaso behar izanak deialditik kanpo uzten ditu iritsi berriak, eta saio hauek jasotzeak euren
harrera eta ikaste-giro berrira egokitzeko prozesua errzz litzake.
Ikasturte honetan aurreikusita zegoen deialdia Berritzegunearekin batera aztertzea, baina osasun-krisia dela
eta, 2020-2021 ikasturtera atzeratu da.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Ikasteko dirulaguntzetarako deialdia, 2018-2019 ikasturtea
GUZTIRA
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2.1.2. Ikastetxeentzako garraiorako laguntzen deialdia, ikasleak Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntzaprogrametara eraman ahal izateko.
Deskribapena: Derrigorrezko Hezkuntzako ikaskuntzak eskaintzen dituzten Vitoria-Gasteizko ikastetxeei
dirulaguntza ematea da deialdi honen xedea, betiere, ikastetxe horietako ikasleek (guztiek edo batzuek) 20192020an Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak antolatutako hezkuntza-programetako batean parte
hartu bazuten eta, horrez gain, garraiobide kolektiboren bat erabili behar izan bazuten parte hartzeko.
Helburuak: Ikastetxeei laguntza ekonomikoa ematea, Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntza-programetan parte
hartzen duten ikasleak garraio kolektiboa erabiliz lekualdatzeko.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako
ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 2019-2020 ikasturterako deialdian, ikastetxeen 26
eskaera aurkeztu eta 25 onartu. Diru-laguntza ikastetxe bati ez zaio eman, Vitoria-Gasteizko udalerritik kanpokoa
izateagatik.
Adierazleak:
1.- Ikasleak lekualdatzeko laguntzen onuradun diren ikastetxeen kopuruaren gehikuntza edo murrizketa (%),
aurreko ikasturtekoarekin alderatuta.
Deialdi honetan 2018-2019an baino 3 eskaera gehiago jaso dira.
Dirulaguntza jaso duten ikastetxeetatik 16 publikoak dira eta 9 itunpekoak. Hamaika Esku barruan dauden 7
ikastetxeek eskatu dute dirulaguntza.
2.- Laguntza ekonomikoaren estaldura-maila, ikasleak lekualdatzean sortutako gastuari dagokionez.
Aurten ezin izan dira Hezkuntza Zerbitzuak programatutako jarduera guztiak egin, SARS-CoV2ak sortutako krisia
dela eta. Hala ere, gastu aurreikuspen guztia bete ez badute ere, krisia hasi aurretik egin ziren lekualdatzeak
justifikatuta eta gastuaren %100a barne hartzen ez dela kontuan hartuta, ikastetxeek ez dute dirurik itzuli behar
izan.
3.- Laguntzen deialdira bideratutako kredituaren gehikuntza edo murrizketa (%).
Deialdira bideratutako kreditua aurreko deialdiko bera izan da: 11.248,00 euro.
Ondorioak eta proposamenak: deialdi hau interesgarria da ikastetxeentzat, Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntzaprogramak egiten diren lekutik urrun dauden ikastetxeetako ikasleen parte-hartzea bultzatzen duelako.
Dirulaguntzen deialdiko balorazio-irizpideek lehentasuna eman zieten egoera ahulean zeuden ikastetxeei, ikusi
baitzen ikastetxe horiek egoera ekonomiko ahulagoa izan zezaketela hezkuntza-programetara joateko
beharrezkoa zen lan kolektiboa ordaintzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Ikasleak garraiatzeko dirulaguntzen deialdia, 2019-2020
GUZTIRA
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4. ILDOA: EZAGUERA ETA HEZKUNTZAKO JARDUNBIDE EGOKIAK.
DESKRIBAPENA.
Hezkuntza-arloan, eta beste edozein arlotan, behar bezala esku hartzeko, zehatz ezagutu behar da arlo jakin
horren egoera zein den, zer behar dauden eta zer aukera; gainera, ezagutza hori esku hartzen duten eragileen
eta herritarren artean zabaldu behar da, eta arrakasta izan duten eta, kasu honetan, Vitoria-Gasteizko
errealitatera ekarri ahal diren esperientziak eta jardunbide egokiak ere ezagutu behar ditugu.
Horregatik, interesgarria da hezkuntzaren ezagutzari eta jardunbide egokiei buruzko ildo bat finkatzea, non
pentsamendua eta ezagutza sortzeko eta hedatzeko eta jardunbide egokiak trukatzeko zenbait proiektu
zehaztuko diren. Horretarako, hainbat kanal iraunkor eta ireki ezarriko dira, eta, horien bidez, eragileek
hezkuntza-arloko nahiz politika orokorreko zenbait proposamen zehatz gauzatu ahal izango dituzte. Zerbitzuak
EHUko Uda Ikastaroak Fundazioarekin izandako lankidetza nabarmendu behar da.
Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE) Jarraipen Batzordean parte hartzeko erronka bere gain hartua du
Hezkuntza Zerbitzuak, eta, horrekin lotuta, ahalegin berezia egin du 2016-2018 aldian eta 2018-2020 aldian
RECEko lan-esparruan garatu beharreko sare tematikoan gidari lanak egiteko edo horietan laguntzeko.
Nabarmentzekoa da desberdintasunak konpentsatzeko orduan udalek duten funtzioari buruzko sare tematikoa
zuzendu duela zerbitzuak, bai eta eskolako segregazioari buruzko sare tematikoa ere; eta, horrez gain,
hezkuntzari eta balioei buruzko sare tematiko batean ere lagundu du.
Gainera, lankidetza-esparruak finkatu ditu gaitasun teknologikoak eta zientifikoak garatzera zuzendutako
ezagutza sortu eta hedatzeko.

4. ILDOA: EZAGUERA ETA HEZKUNTZAKO
HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU
SUSTATZEA.

OROKORRA:

HEZKUNTZA-ARLOAN

JARDUNBIDE

EZAGUTZAREN

SORRERA

ETA

EGOKIAK.
HEDAPENA

1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: gaitasun teknologikoak eta zientifikoak garatzeko ezagutza sortu eta
zabaltzea.
JARDUKETAK:
1.1.1. Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astean (Zientzia Astea) laguntzea. EHUk antolatzen
du urtero.
Deskribapena: Udalaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) arteko lankidetzarako esparruhitzarmenaren barnean, EHUk antolatutako Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Astearen (Zientziaren
Astea 2019) garapenean lagundu da, 2019-2020 ikasturtean.
EHUren jarduera honen berri udalaren webgunearen bidez eta Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea argitalpenaren
bidez eman da. Gainera, esku-hartze honen barnean, hainbat arlo babestu dira ekonomikoki; adibidez, Bibat
museoko ikus-entzumenezko muntaia edota CEIP Ángel Ganivet-Santa Lucía HLHIren parte-hartzea Zientzia
Asteko stand batean.
Helburuak:
-

Udalaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko lankidetzarako esparru-hitzarmena garatzea.
Irakaskuntzaren, ikerketaren eta garapen zientifiko eta teknologikoaren esparruetako jardueren garapenean
laguntzea.
Zientziaren Astea antolatzen laguntzea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: EHU (Arabako Campuseko Errektoreordetza) eta Vitoria-Gasteizko Udala
(Udal Hezkuntza Zerbitzua).
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Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Vitoria-Gasteizko ikastetxeek eta herritarrek parte
hartu dute.
Ondorioak eta proposamenak: Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailearen ideia garatzeko, funtsezkoa da udalerrian
aritzen diren hezkuntzaren esparruko erakundeekin jardutea. Horien artean, pribilegiozko tokia betetzen du
unibertsitateak, eta, ikuspegi horretatik, elkarrekin zenbait ekintza garatzeak parada ederra eskaintzen du
erakundeen arteko zeharkakotasuna gauzatu ahal izateko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Bibat Museoan egin zen erakusketako soinu-sistema
Bibat Museoan egin zen erakusketako pantaila-sistema
GUZTIRA

ZENBATEKOA
698,45 €
3.301,57 €
4.000,02 €

1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: prestakuntza-programen garapenean EHUrekin lankidetzan aritzea,
hezkuntza-arloko ezaguera sortzeko eta zabaltzeko.
JARDUKETAK:
1.2.1. Vitoria-Gasteizen antolatzen diren “Udako Ikastaroak” programa egiten laguntzea EHUri.
Deskribapena: Hezkuntza Zerbitzuak laugarren udako ikastaroa egin zuen 2020an, EHUk Arabako Campusean
antolatutako udako ikastaroen barruan. "Hiri hezitzailea: Udalak eta Eskola inklusiboa" izeneko ikastaroa 2020ko
uztailaren 29an egin zen, online formatuan, Europa Biltzar Jauregian. 5 orduko iraupena izan zuen.
2020. urtean, Vitoria-Gasteizko Udalak Hiri Hezitzaileen Estatuko Sareari (RECE) proposatu zion "Hiri inklusiboa,
Hiri hezitzailea" gaia jorratzea. Sare horretan 34 hirik hartzen dute parte, eta testuinguru horretan egin da udako
ikastaro hau, aniztasunari erantzuteko hezkuntza-arloko esku hartzeko ereduak proposatzeko asmoz.
Eduki aipagarrienak honako hauek izan ziren: Hiri inklusiboa eta Hiri hezitzailea (Álvaro Marchesi Ullastres);
Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022 (Izaskun Eskubi Goienetxe), eta Aniztasunaren Inklusioa
eta Arreta krisi-garaian (Nelida Zaitegui De Miguel, Álvaro Marchesi Ullastres eta Izaskun Eskubi Goienetxe).
Helburuak: Udal hezkuntza-politikak gizarteratzeko faktore bihur daitezen erraztea, eta hezkuntzako esku
hartzeko ereduak proposatzea, hirietako gobernuei aniztasunaren dimentsio guztiei erantzutea erraztuko
dietenak.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: EHUko Udako Ikastaroak Fundazioa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: RECEko hiriak, tokiko administrazioko langileak,
ikasleak eta herritarrak, oro har. 136 pertsonak parte hartu dute (94 emakumek eta 42 gizonek).
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Udako ikastaroan parte hartu dutenen gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko urteko parte-hartzearekin
alderatuta:
2019ko udako ikastaroan, 109 lagunek parte hartu zuten (83 emakumek eta 26 gizonek), eta horrek adierazten
du 2020 ikasturteko parte hartzea % 24,77 handitu dela (94 emakume eta 42 gizon).
2.- Udako ikastaroari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin
alderatuta:
2019an, 8.894,68 euro erabili ziren udako ikastaroa antolatzeko eta, beraz, 2020an erabilitako zenbatekoa
(1.598,42 €) % 82 txikiagoa izan zen (murrizketa horren arrazoi nagusiak honako hauek dira: online formatua eta
ordu-kopuruaren murrizketa –10etik 5era–).
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Ondorioak eta proposamenak:
UPV/EHUren esparruan egindako uda-ikastaroen laugarren edizio honi esker, Hiri Hezitzailearen ideia ardatz
hartuta, 2017an hasitako ekintzak egonkortzen jarraitzen du, Udalak UPV/EHUrekin duen lankidetzaren ondorioz.
Zalantzarik gabe, esku-hartze baliotsua da, bai 2020an erakunde horien artean sinatutako esparru-hitzarmenari
edukia ematen diolako, bai Hezkuntza Zerbitzua buru den RECE sarearentzako garapenerako erreferentzia gaia
delako.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Kurtsoaren antolaketa. EHUko Udako ikastaroak Fundazioa.
GUZTIRA

ZENBATEKOA
1.598,42 €
1.598,42 €

1.2.2. EHUko Uda Ikastaroak Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena, Nazioarteko Zuzenbideari eta
Nazioarteko Harremanei buruzko ikastaroak garatzeko.
Deskribapena: 2014tik, lankidetzan dihardu udalak EHUko Uda Ikastaroak Fundazioaren, Vitoria-Gasteizko
Nazioarteko Zuzenbideari eta Nazioarteko Harremanei buruzko ikastaroak antolatzeko xedez; urteroko ekitaldi
horren bidez, erreferente bihurtu da hiria estatuan eta nazioartean, nazioarteko ordena juridiko eta politikoa
osatzen duten gaien inguruko eztabaida zientifikoan eta hedapenean.
SARS-CoV-2k sortutako pandemia dela eta, ezin izan zen ikastaroaren 2020ko edizioa ospatu. Hala ere, honen
prestakuntza urtearen lehen egunetan hasi zenez, ikastaroko batzorde zientifikoarekin lotutako hainbat gastu
sortu ziren, hainbat aldiz bildu baitzen ikastaroko programa egiteko, alarma estatua ezarri aurretik. Hezkuntza
Zerbitzuak bere gain hartu zituen prestaketan sortutako gastuak.
Helburuak: Udako ikastaroen barnean EHUko Uda Ikastaroak Fundazioak garatzen duen Nazioarteko
Zuzenbideari eta Nazioarteko Harremanei buruzko Ikastaroak abian jartzen laguntzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua
Esku hartzen duten erakundeak: EHUren Uda Ikastaroak Fundazioa
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Nazioarteko Zuzenbideari eta Nazioarteko
Harremanei buruzko ikastaroetan, Nazioarteko Zuzenbidearekin lotuta dauden irakasleek, ikertzaileek,
nazioarteko ikasleek eta herritarrek hartzen dute parte.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Lankidetza-hitzarmenari
ikasturtekoarekin alderatuta:

zuzendutako

aurrekontuaren

gehikuntza

edo

murrizketa

(%),

aurreko

Ezin zaio erantzun adierazle horri; izan ere, SARS-CoV-2k sortutako pandemiak ikastaroaren 2020ko edizioa
egitea eragotzi zuen. Hala ere, Hezkuntza Zerbitzuak bere gain hartu zituen prestaketan sortutako gastuak
(5.447,35 euro).
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
EHUko Uda Ikastaroak Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena
GUZTIRA
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2. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZAKO JARDUNBIDE EGOKIEN EZAGUTZAN ETA TRUKEAN
SAKONTZEA.
2.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE) sare tematikoetan parte
hartzea, 2018-2020 aldian.
JARDUKETAK:
2.1.1. "Hiri inklusiboa, Hiri hezitzailea" gai-sarea sustatzea eta koordinatzea.
Deskribapena: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE) "Hiri inklusiboa, Hiri hezitzailea" sare tematikoa
martxoaren 13an Sevillan egindako Hiri Hezitzaileen XIV. Topaketan onartu zen. Bertan 34 hirik hartzen dute
parte eta, Vitoria-Gasteizek koordinatuta, ikasturte berrian (2020ko irailaren 29an) egingo dute lehen lan-saioa.
Helburuak:
"Inklusioa" eta "aniztasunarekiko arreta" kontzeptuak definitzea.
Aniztasunaren dimentsioak identifikatzea.
Aniztasunak sor ditzakeen bazterketa-mekanismoak identifikatzea.
Udal-politikak gizarteratzeko/baztertzeko faktore gisa duen eragina aztertzea.
Tokiko gobernuek gizarteratzeko udal hezkuntza-politikak sustatzeko estrategiak eta jarraibideak
definitzea.
Hiri hezitzaile batean aniztasunari erantzuteko udaletan esku hartzeko jarraibideak definitzea.
Inklusibitatea aztertzeko tresnak definitzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (RECE); Euskal Herriko Unibertsitatea
(Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila, eta Hezkuntzako Ikerkuntza eta
Diagnosi Metodoen Saila) eta Mondragon Unibertsitatea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: RECEko 34 hirik parte hartu dute (Almoradí, Pinto,
Castelló, Cuenca, Tomelloso, Gandia, Oviedo, Ontinyent, Xàtiva, Ciudad Real, Alaquàs, L’alfàs del Pi, Terrassa,
Sant Cugat del Vallès, Soria, Valdemoro, Burjassot, Bilbao, Lleida, Prat de Llobregat, Móstoles, Chiclana, Alcoi,
Igualada, Olot, Barakaldo, Ermua, Alcobendas, D’eivissa, Aspe, Roquetas de Mar, Illescas, Málaga eta VitoriaGasteiz).
Ondorioak eta proposamenak: sare tematikoa baliabide bikaina izan da, udal askori eragiten dien errealitate
bati heltzeko. Bai parte hartu duten hirien inplikazioagatik eta bai lortutako emaitzengatik; RECEk 2022ko
martxorako antolatutako XIV. Jardunaldietan argitaratu eta aurkeztuko dira emaitza horiek, Vitoria-Gasteizen.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
EHU (sare tematikoaren garapeneko bigarren fasea)
Laguntza teknikoa
Guneen egokitzapena eta altzariak
Bertaratzeen identifikatzaileak
Beste gastu batzuk
GUZTIRA

ZENBATEKOA
16.940,00 €
2.539,70 €
1.134,98 €
34,37 €
3.957,58 €
24.606,63 €

2.1.2. Bilboko Udalak sustatu eta koordinatutako “Balioak dituen hiria, hiri hezitzailea” sare tematikoko
parte-hartzea.
Deskribapena: hiri bat berroneratzeari dagokionez, eredu da Bilbo, eta, ildo horretatik, hiria “eraikitzen” jarraitu
nahi izan du; baina, oraingo honetan, balioen esparru partekatutik. Herritar guztien balioez ari gara, zeregin
estrategikoa beteko duten balioez, gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren ikuspegitik iraunkorragoa izango
den garapen baterako motor izango diren balioez. 2016tik Bilbon garatzen ari diren “Bilbao balioen hiria”
proiektua oinarri hartuta planifikatu da sare horretako lana.
Hiri Hezitzaileen Estatuko Sareko (RECE) kide den aldetik, Bilboko hiriak uste du gainerako hiri hezitzaileetara
zabaldu beharreko eztabaida dela; izan ere, bakoitzaren idiosinkrasiatik harago, balio komunitario batzuk badirela
ulertzen du, eta horiek partekatu daitezkeela eta partekatu behar direla.
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Helburuak:
-

Hiri hezitzaile baten sustatzaile izan behar duten balioez gogoeta egitea, hiri batean giza trakziorako motor
izan daitezen.
RECEko hirietan, balioen esparru partekatu baten garapena bultzatzea.
Balioen esanahia definitzea.
Hainbat hiritako balioak konparatzeko modua bermatzea.
Partekatutako balioen Vademecum bat egitea, balio bakoitzerako fitxa eredu bat eginez.
Definitutako balioekin lotuta udalek gauzatu behar lituzketen ekintzak definitzea.
Jardunbide egokien modelizaziorako esperientzien banku bat sortzea.
Kolektiborako garrantzitsuenak diren balioak sustatzeko, jardunbide egokien dekalogo bat egitea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: sare hau Bilboko Udalak gidatu eta koordinatu du, eta Deustuko Cities Lab
katedraren laguntza izan du idazkaritza teknikoan eta saioen garapenean.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Bilboko hiriaz gain, izena eman zuten sare
honetan honako hiri hauek, nahiz eta ez zuten azkenean guztiek parte hartu: Bartzelona, San Just Desvern,
Lleida, Vila-Real, Granollers, Barakaldo, Iruñea, Alcoi, Camargo, Castelló, Vila-Real, Santiago de Compostela,
Parets del Vallés, La Vall D'Uxó, Cuenca, Sant Feliu de Llobregat, Ciudad Real, Rivas Vaciamadrid, Llobregat,
Zaragoza, Pontevedra, Ibi, Girona, Villanueva de la Torre, Eivissa, Bilbo eta Vitoria-Gasteiz.
Ondorioak eta proposamenak: sare honek Bilbon izandako esperientzia hau izan zuen abiapuntu: “Bilbao
Balioen Hiria / Bilbao Ciudad”. Erakundeen lidergoaren garrantzia eta erabilitako baliabideak (herritarrei
zuzendutako inkesta, eragileen mapa eta vademecuma) izan ziren parte hartu zuten hiri guztiek partekatutako
lanaren hasierako puntuak.
Lanaren bigarren fasean, bertaratutako guztien balioak, bakoitzarenak eta partekatuak, bildu ziren zerrenda
adostu batean, “Balioen gutuna” definitzeko xedez.
Hirugarren fasean, sare honetan parte hartu zuten hiriek esparru honetan aurkeztutako esperientziak bateratu
ziren.
Eta, amaitzeko, agenda bateratu eta partekatu bat lantzea izan zuen xede sareak. Eragile guztien artean
(erakundeak, enpresak, elkarteak eta herritarrak) adostutako eta partekatutako balioen multzoaren
erreferentziazko esparru gisa definitu zen agenda; lurralde baten nortasunaren adierazgarri da, eta zeharkako
izaera du; horrez gain, egutegian txertatutako ekintzen plan bat ezartzen laguntzeko tresna baliagarria izan nahi
du.
Azken bi urte hauetan lanean jardun da sare tematiko horretan (2018-2019), eta 26 hirik parte hartu dute; ildo
horretatik, hasieran zehaztutako helburuak betetzea lortu du. Garatutako lanak izan zuen emaitzarik: Sarearen
Balioen Gutunerako proposamena; hasierako adierazpenarekin edo atariko sarrerarekin batera, hamalau balio
ageri dira, horien definizioa, izaera eta irismena adostu ondoren. Horrez gain, hiru ekintza zehatz proposatu ziren,
gutunaren edukia garatuko duten balioen agendarako oinarri izan daitezkeenak.
Azkenik, gomendio bat ere eman zen: sare tematikoko hiri bakoitzak eta, oro har, interesa izan dezaketen
RECEko hiriek kontuan har zezatela aukera Balioen Gutuna eta Balioen Agenda definitzeko prozesu partehartzaile bat abian jartzeko, udalerri bakoitzaren errealitatera eta beharretara egokituta.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: langileen gastuak I. kapituluaren kargura dira, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatzen du atal hori. Ildo horretatik, ez
da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
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5. ILDOA: PRESTAKUNTZA, GAIKUNTZA ETA LAGUNTZA, HEZKUNTZAREN
ESPARRUAN. DESKRIBAPENA.
Heztea, ikastearen sinonimoa izateaz gain, zenbait baldintza egoki sortzea da, pertsonek hainbat zeregin eta
ardura betetzeko behar duten ezagutza eta irizpidea izan ditzaten baldintzak sortzea. Zalantzarik gabe, ezagutza
da dugun kapital baliotsuenetakoa. Horregatik, hazteko eta euren ezagutza etengabe eguneratzeko aukera izan
behar dute pertsonek, eta gai izan behar dute etengabe aldatzen ari diren egungo gizarteetako erronkei eta
aukerei heltzeko. Hortaz, hezkuntza eta prestakuntza ez dira haurrei eta gazteei soilik dagokien zerbait; aitzitik
biztanle guztiei dagokie.
Ikaskuntza eta etengabeko prestakuntza horrek garrantzia handia hartzen dute haurren eta gazteen
prestakuntzaz arduratzen diren pertsonen kasuan (gurasoak, irakasleak, hezkuntzako beste eragile batzuk,
etab.). Horregatik, jarduketa-ildo honek familiei, irakasleei eta bestelako hezkuntza-eragileei zuzendutako hainbat
proiektu finkatu ditu.
Bestalde, familien prestakuntzan, ezin da ahaztu familia horietako batzuek bizi dezaketen egoera zaila,
hauskortasuna, eta, beraz, ezinbestekoa izango da errealitate hori ere barnean hartzea eta, hala badagokio,
neurri bereziak ezartzea. Familiez hitz egitea hezkuntzan eta adingabeen zaintzan emakumeek eta gizonek duten
inplikazio desberdinaz hitz egitea ere bada; horregatik, aitei zuzendutako lantegiak ere aurreikusi dira, familiaren
barnean eta, zehazki, hezkuntzarekin lotuta sumatzen den genero-arrakala hori ahal beste murrizteko.
Horrek guztiak, gainera, zerbitzuaren barneko langileak gaitu beharra ekarri du, familiekin lan hobea egiteko
aukera emango baitu horrek; beraz, zerbitzuko langileei zuzendutako prestakuntza-jarduera zenbait ere kontuan
hartu dira.

5. ILDOA: PRESTAKUNTZA, GAIKUNTZA ETA LAGUNTZA, HEZKUNTZAREN
ESPARRUAN. HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: FAMILIEN PRESTAKUNTZAN, GAIKUNTZAN ETA ERANTZUNKIDETASUNEAN
LAGUNTZEA, HEZKUNTZAN DITUZTEN ARDUREI ETA ZEREGINEI DAGOKIENEZ; ETA EGOERA
ZAURGARRIAN DAUDEN FAMILIEI EMAN BEHARREKO LAGUNTZA AZPIMARRATZEA.
1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: Hezkuntza Zerbitzuko langileak gaitzea, familiekin lan hobea egitea
ekarriko duten arloetan.
JARDUKETAK:
1.1.1. Hezkuntza Zerbitzuko hezitzaileen eta teknikarien etengabeko prestakuntza, hezkuntzarekin eta
hezkuntzaren eremuarekin lotutako gaietan; eta familiei zuzendutako babesa eta gaikuntza.
Deskribapena: Hezkuntza Zerbitzuko langileak (hezitzaileak, teknikariak edo administrazio-langileak)
prestakuntzaren esparruko hainbat ekimenetan parte hartzen ari dira; Giza Baliabideen Sailak, udaleko beste
zerbitzu batzuek, beste erakunde batzuek edo Hezkuntza Zerbitzuak berak antolatutako ekimenak dira.
Helburuak: Hezkuntza Zerbitzuko langileak etengabe trebatzea, lan-helburuei hobeto erantzun ahal izateko.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua
Esku hartzen duten erakundeak: Giza Baliabideen Saila, udaleko beste zerbitzu batzuk eta bestelako
erakundeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Hezkuntza Zerbitzuko hezitzaileak, teknikariak eta
administrazioko langileak.
Ondorioak eta proposamenak: interes berezia du Hezkuntza Zerbitzuko langileei etengabeko prestakuntza
eskaintzeak, laneko helburuei ekiteko orduan haien trebakuntza sustatzeko, helburu horiek aldatzen joango
baitira gizarte-aldaketekin eta gizartearen egungo erronkekin batera.
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GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Langileen gastuak I. kapituluaren kargura dira, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatzen du atal hori. Ildo horretatik, ez
da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.

1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: familiei zuzendutako trebakuntza-programak garatzea hezkuntzan edota
hezkuntzaren eremuan.
JARDUKETAK:
1.2.1.

Haur eskoletako eta ikastetxeetako Guraso Eskolak Programa.

Ikastetxeetako Guraso-eskolak seme-alaben hezkuntzari dagokionez, familiak prestatzea, motibatzea eta horien
interesa piztea dute xede guraso-eskolek; horrez gain, hezkuntza-eragile diren neurrian duten arduraren
kontzientzia handiagoa hartu dezaten lagundu nahi dute; seme-alabekin lotuta sortzen diren arazo komunei
aurrea hartzeko edo aurre egiteko baliagarri izan daitezkeen baliabideak eta jarraibideak proposatu nahi dira, eta,
besteak beste, hezkuntzarekin zerikusia duten erabakiak hartzea erraztu nahi da.
Horretarako, talde egonkorrak osatu ondoren, bildu egiten dira aldian-aldian (12 lagun gehienez koordinatzaile
bakoitzeko), beraiek aukeratutako gaiak aztertzeko; guraso gisa betetzen duten zereginarekin, hezkuntzarekin
lotuta bikoteak duen harremanarekin edo herritar aktibo eta kritiko gisa betetzen duten lekuarekin lotutako gaiak
izan ohi dira. Bilera bakoitzak bi orduko iraupena du, ikasturte hasieran eskola bakoitzak zehaztutako
egutegiaren arabera. Lan-dinamika funtzionamendu-metodologia komun batean oinarritzen da, erreferentzia gisa;
baina malgua da metodologia hori, eskola bakoitzaren inguruabarren arabera. Eskolen helburua ez da soilik
informazioa ematea; horrez gain, hainbat gai aztertu eta gogoeta egin nahi da, eta zenbait jarrera hartzeko eta
aldatzeko laguntza ere eman nahi da.
Ikasturte honetan, osasun-alerta eta konfinamentuaren ondorioz, guraso-eskolako talde gehienetan era
telematikoan egiten jarraitu dute (formatu ezberdinetan, familien beharrei egokitu ahal izateko):
-

Bideo-konferentzia bitartez (Jitsi edo Zoom plataformak erabiliz)
Whatsapp taldeen bitartez
Telefonoz egindako kontsulten bitartez

Martxoaren 10ean eskola guztiak bertan behera geratu ziren behin-behinean, eta hauen formatua nola jarraitu
erabakitzeko hausnarketa egin behar izan genuen.
Talde gehienek egindako proposamena onartu zuten eta martxoaren amaieran formatu berrietan hasi genituen,
berriz, ikastaroak. 121 saio egin ziren era telematikoan.
8 taldek ez jarraitzea erabaki zuten eta ikasturtea amaitutzat ematea, kontziliazio-baldintzek derrigortuta, egoera
berriak jasan ezin zuten esfortzua eskatzen baitzien.
Guraso Eskolek hurrengo eskema jarraitzen dute, ohiko egoerako saio batetan:
-

Gaiaren aurkezpena (taldeak aurretik dituen ideiak, zalantzan jartzeak...)
Edukien aurkezpena (gaia modu zabalean eta sakonean jorratzen da)
Talde txiki edo handian eztabaida
Ideia ezberdinen bateratzea
Ondorioak

Interes ezberdinak dituzten kide berriak hurbiltzen direnez, taldeak etengabe berrituz, kiribilean edo espiralean
egindako ikasketa erabiltzen da oinarrizko baliabide bezala: jorratzen diren gaiak errepikatzen dira noizean behin,
baina hauek aberastuko dituzten gai berriak proposatuz. Gai berri hauek iritsi berrien interesa pizten dute eta,
batera, aurretik hurbiltzen zirenentzako sakontasuna eta aberastasuna gehituko diete saioei.
Familiei arreta eta laguntza emateko on-line zerbitzua:
Ikasturte honetan Familiei arreta eta laguntza emateko on-line zerbitzua sortu du Hezkuntza Zerbitzuak, IPACEk
lagunduta. Bere helburua era eraginkorrean familien beharrei erantzutea da, konfinamendu egoerak sortutako
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egoera eta arazoen aurrean laguntza behar dutenean. Psikologo talde batek eskakizunak erantzuten ditu,
telefonoz eta telematikoki. Aurten apirilaren 2an hasi eta ekainaren 5ean bukatu zen.
65 eskakizun erantzun dira, gehienak familia-kontziliazioa, antsietate-arazoak edota familia barnean gertatutako
gatazkak direla eta. Eskakizun hauetatik batzuk beste baliabide batzuetara bidali dira, zerbitzu honek ez
baitzituen euren beharrak barne hartzen (laguntza behar izatea etxeko lanekin, pedagogia-baliabideak...).
Gainerakoek banan-banako arreta jaso dute, bideo-konferentzia bitartez, 30 eta 45 minutu bitarteko saiotan.
Laguntza-zerbitzu hau udalerriko familiei zuzendu da gehien bat, nahiz eta Errioxatik zetorren eskakizun gutxi
batzuk erantzun diren.
Artatutako egoerei dagokienez, askotarikoak izan dira, bai kasuistikari dagokionez, baita aholkularitza eskatzen
zuten adingabeen adinari dagokionez ere. Horien artean, askotariko gaiak planteatu dira: emozioen kontrola eta
erregulazioa; bizikidetzarako, harremanetarako eta hezkuntzarako jarraibideak ezartzeko laguntza;
konfinamendu-egoeraren ondoriozko antsietatea eta estresa kudeatzeko laguntza psikologikoa; familia barruko
behar eta eskakizun desberdinak doitzeko esku-hartzeak; gurasoentzako isolamenduaren ondorioak gainditzeko
laguntza; nerabeekin esku hartzeko aholkularitza...
Kasu gehienetan familiek asko eskertu dute laguntza hau jaso izana, konfinamenduan zehar edo ondoren pairatu
dituzten barne krisialdiei erantzuna emateko.
Parte-hartzea:
2019-2020 GURASO-ESKOLAK
Parte-hartzeari buruzko datuak
Guraso-eskoletako taldeak
Amak
Abendaño (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
9
Abetxuko Ikastola (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
12
Adurtza Ikastola (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
15
Angel Ganivet (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
8
A. Lpz. de Guereñu (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
14
Arantzabela (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
8
Armentia (Lehen Hezkuntza)
9
Barrutia (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
16
Korazonistak 1 (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
11
Korazonistak 2 (Bigarren Hezkuntza)
12
Errekabarri (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
11
Eskolapioak 1 (Lehen Hezkuntza)
10
Eskolapioak 2 (Bigarren Hezkuntza)
7
Eskolapioak 3 (Haur Hezkuntza)
11
Hogar San José (Lehen Hezkuntza)
17
Ikasbidea (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
8
9
Inma. Concepción Abetxuko (Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntza)
Koldo Mitxelena (Bigarren Hezkuntza)
9
Lakua Erdizka Institutua (Bigarren Hezkuntza)
19
Lakuabizkarra (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
7
Lakuabizkarra HPB (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
14
Mendebaldea (Bigarren Hezkuntza)
14
Odon Apraiz (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
14
Olabide (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
7
Padre Orbiso (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
14
3
Presentación de María (Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntza)
Sagrado Corazón 1 (Haur Hezkuntza)
8
Sagrado Corazón 2 (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
9
San Prudencio 1 (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
10
San Prudencio 2 (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
21
San Viator II (Bigarren Hezkuntza)
13
Sansomendi (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
15
Toki Eder I (Lehen Hezkuntza)
11
Toki Eder II (Haur Hezkuntza)
9
Umandi (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
13
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Aitak
2
3
4
2
2
2
0
0
1
1
5
0
1
1
4
1
0

Guztira
11
15
19
10
16
10
9
16
12
13
16
10
8
12
21
9
9

1
0
1
1
1
3
3
6
2

10
19
8
15
15
17
10
20
5

2
0
2
4
1
2
2
2
2

10
9
12
25
14
17
13
11
15
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Urkide (Haur Hezkuntza)
Urkide (Lehen Hezkuntzako 1., 2., 3. mailak)
Urkide (Lehen Hezkuntzako 4., 5., 6. mailak)
Urkide (Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa)
Zabalgana (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza)
Galtzagorri Haur Eskola
Haurtzaro Udal Haur Eskola
Lourdes Lejarreta Udal Eskola
Salburua Haur Eskola
Txagorritxu Haur Eskola
GUZTIRA – 46 Guraso Eskola
HELDUA Emakumeak
Jarraipen irizpideak:

13
26
19
17
11
14
8
2
10
11
534

6
2
5
2
1
1
5
2
6
7
101

19
28
24
19
12
15
13
4
16
18
635

1.- Guraso Eskoletan parte hartu duten emakumeen eta gizonen kopurua (generoaren arabera bereizita):
Ikasturte honetan, guztira, 635 pertsonak parte hartu dute programan (101 gizon ( % 15,9) eta 534 emakume ( %
84,1).
2.- Parte-hartzaileen ehunekoa aurreko ikasturtearekin alderatuta:
2018-2019 ikasturtean 684 pertsonek parte hartu zuten; beraz, ikasturte honetan 49 pertsona gutxiagok parte
hartu dute.
3.- Haur-eskoletako eta ikastetxeetako Guraso Eskolen kopurua:
46 taldek parte hartu dute guztira, 41ek ikastetxeetan (19 ikastetxe publikotakoak eta 12 itunpeko
ikastetxetakoak) eta haur-eskoletako 5 taldek.
4.- Aurreko ikasturtearekin alderatuta, Gurasoen Eskolen igoera edo beherakada:
Aurreko ikasturtean 42 talde sortu ziren guztira, eta 2019-2020 ikasturtean 46.
5.- Programara bideratutako aurrekontua, aurreko ikasturtearekin alderatuta:
2018-2019 ikasturtean aurrekontua 55.936,00 eurokoa izan zen, eta 2019-2020 ikasturtean 51.700 eurokoa;
beraz, aurrekontua jaitsi egin da.
Ondorioak eta proposamenak:
2019-2020 ikasturteko azken zatian izandako osasun-krisia dela eta, datorren ikasturteari begira, saioak
aurrez aurre berriz hastea planteatzen da, ahal den guztietan; bestela, bide telematikoak erabiliko dira:
- Bideo-konferentzia bidez (Zoom edo Jitsi Meet bezalako plataformekin)
- WhatsAppeko taldearen bidez
- Telefono bidezko kontsulten bidez
Etorkizunean, programa hedatzeko orain arte erabili diren euskarriak berritzen saiatuko gara (bideoa eta
informazio-liburuxka).
Guraso Eskolen programaren barruan eta Hezkuntza Zerbitzuaren barruan hasitako hausnarketarekin
jarraitzea, Guraso Eskolen programan parte hartzen ez duten gainerako familiei prestakuntza nola zabaldu
hausnartzeko, hala nola egoera ahulean dauden familiei. Ildo horretan, interesgarria litzateke Guraso Eskola
bakoitza kide den ikastetxearekin harreman estua izatea. Horretarako, ikasturte hasieran behar den
informazio guztia helaraziko zaie ikastetxeetako zuzendaritzei eta guraso-elkarteei.
2019-2020 ikasturte honetan ezinezkoa izan denez, hurrengo ikasturterako beharrezkoa ikusten dugu
taldeen barne-funtzionamendua ezagutzea; horretarako, eta talde horien baimenarekin, egiten dituzten
saioetakoren batean parte hartu nahi genuke. Ikastetxe publiko bateko talde batekin eta itunpeko beste
batekin jarraipena egitea proposatzen dugu.
Udalaren web orrian programari buruzko informazio guztia eguneratuta edukitzea: funtzionamenduirizpideak, parte hartzen duten eskolak, urteko topaketa, izena emateko fitxa...
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Hainbat arrazoirengatik parte-hartzaileen kopuruan edo gehiegizko kopuruan arazoak dituzten Guraso
Eskolei jarraipena izaten laguntzea, arazoa nolabait konpontzeko, talde guztietan eskolen kalitatea bilatuz.
Sortzen diren talde berriei arreta espezifikoa ematea, abian jartzen lagunduz.
Programaren koordinatzaileengana hurbiltzen jarraitzea. Horretarako, bilera bat egingo da ikasturtearen
hasieran, programaren funtzionamendurako jarraibide orokorrak finkatzeko, eta beste bat amaieran,
programaren garapena ebaluatzeko.
Gurasoen asistentzia hilero kontrolatzea eskola guztietan, asistentzia txikia bada, ahalik eta lehen esku
hartzeko, haien arrazoiak aztertuz.
Udal Zerbitzuek familiei eskaintzen dizkieten udal hezkuntza-jarduerei buruzko informazio guztia igortzea
bozeramaileei, esteka gisa.
Ikasturtea amaitzean, programaren balorazio-orria parte hartzen duten eskola guztien artean banatzen
jarraitzea.
Guraso Eskolen jarraipenarekin eta motibazioarekin jarraitzea, gurasoen parte-hartzea handitzea eta
ikastetxe guztietan dagoen kultura-aniztasunak benetako ordezkaritza izan dezala bilatuz.
Eskolei 1,5 orduko saioak proposatzea, ikasturtean zehar gehienez 13 saio eginda, edo 2 ordukoekin
jarraitzeko aukera, gehienez 10 saio eginik. Bi kasuetan, eskola bakoitzeko prestakuntzaren gehieneko
iraupena 20 ordukoa izango da.
Lehendik dagoen Guraso Eskolen eskaintzarekin jarraitzea.
Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren Guraso Eskolek ikastetxe guztietara zabaldu nahi dute beren
eskola.
Jarduera dinamikoagoak eta praktikoagoak sustatzea Eskolen barruan, alderdi berriak eta erakargarriagoak
sartzea, guraso-talde batzuek egindako eskaerari erantzuteko.
Hurrengo ikasturterako, beste jarduera bat diseinatzea proposatu zaio enpresari, eskolen artean
elkarteratzeak egoteko aukera sortzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Laguntza teknikoa
GUZTIRA

ZENBATEKOA
51.700,00 €
51.700,00 €

1.2.2. Guraso Eskolen elkartrukerako eta prestakuntzarako topaketa.
Deskribapena: Guraso Eskolek elkartrukerako eta prestakuntzarako topaketa bat egiten dute urtero. 2020an
otsailaren 1ean egin zen XXIV. topaketa, Europa Biltzar Jauregian. Aukeratutako gaia hurrengoa izan zen:
"Emozioetan hezten ikastea: gure seme-alaben garapenerako oparirik onena". Topaketa arratsaldez egin zen,
Europa Jauregian 620 pertsona inguruk parte hartu zutelarik, Mar Romera hizlari zela.
XXIV. topaketa antolatzeko batzordea Lakuabizkarra ikastetxeko eta Lakua eta Koldo Mitxelena institutuetako
Guraso Eskolek osatu zuten.
Helburuak:
Elkarrekin prestakuntza saio bat egitea eta, aldi berean, guraso-eskola guztien eta haien kideen arteko
bizikidetza- eta ezagutza-esparru bat sortzea.
Topaketa hezkuntzako profesionalei, gurasoei eta, oro har, herritarrei zabaltzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala eta Hezkuntza Programen Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Guraso Eskoletako antolakuntza batzordea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Vitoria-Gasteizko Guraso Eskolak, hezkuntza
arloko langileak, gurasoak eta, oro har, herritarrak.
Parte-hartzea: XXIV. Topaketan 620 pertsona inguruk hartu zuten parte; eta zaintza zerbitzuan, 34 neska eta 47
mutil (81 guztira), 2 eta 12 urte bitartekoak.
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Guraso Eskoletako taldeetako parte-hartzaileen ehunekoa aurreko urteetako ia berdina izan zen. Galdetegia
erantzun zuten pertsonen % 36,40k Guraso Eskoletan parte hartzen zuten.

Bai
Ez

2016-2017
Kopurua
119
227

GURASO ESKOLETAN PARTE-HARTZEA
2017-2018
2018-2019
%
Kopurua
%
Kopurua
%
33,1
120
36,81
79
36,40
64,6
206
63,19
138
63,60

2019-2020
Kopurua
105
210

%
34
66

Adierazleak:
1.- Zenbat emakumek eta zenbat gizonek parte hartu duten:
Galdetegia erantzun zuten pertsonen % 25,45 gizonak ziren. Ehuneko horrek apur bat gora egin du aurreko
ikasturtearekin alderatuta.

Emakumeak
Gizonak

2016/2017
Kopurua
252
80

PARTE HARTU ZUTEN GIZON ETA EMAKUMEAK
2017/2018
2018/2019
%
72,7
22,7

Kopurua
264
62

%
80,98
19,02

Kopurua
165
52

%
76,04
23,96

2019/2020
Kopurua
246
84

%
74,55
25,45

Ondorioak eta proposamenak:
Balorazio inkestetan, parte-hartzaileek gogobetetze maila handia adierazi zuten, bai edukiari dagokionez, bai
formatuari dagokionez.
Lehenik eta behin, hizlariak mezuak transmititzeko eta bertaratutako guztiengana iristeko duen gaitasuna
nabarmentzen da.
Oso positibotzat jotzen da topaketaren ordutegi-aldaketa.
María de Maeztu aretoa eta haren banaketa oso egokitzat jotzen dira ponentzia garatzeko.
Topaketaren egun berean, antolaketa-batzordea osatzen duten Guraso Eskoletako taldeetako zenbait pertsonak
adierazi dute parte hartu dutela eta ondo antolatu direla. Haien lankidetza funtsezkoa izan zen bertaratutakoak
sartu zirenean.
Garrantzitsutzat jotzen da, sare sozial posible guztien bidez, ikastetxeekin, Guraso Eskolarekin eta gurasoelkarteekin komunikatzea; hala eta guztiz ere, paperezko liburuxkaren banaketak oso eraginkorra izaten
jarraitzen du.
Haurtzaindegi-zerbitzuaren gaia aipatzen da berriz ere, eta Europa Biltzar Jauregitik bertatik eskaintzeko beharra.
Topaketaren balorazioa:
Oso ondo
Ondo
Erdipurdi
Oso gaizki
Erantzun gabe

267
32
2
2
27

% 81
% 9,7
% 0,6
% 0,6
% 8,1

Saioari buruzko gogobetetasun maila: inkestari erantzun dioten pertsonen % 81ek oso balioespen ona egin dute
topaketaz; % 9,7k ondo egon dela iritzi diote; % 0,6k erdipurdikotzat jo dute, eta % 0,6k ere oso balioespen
kaxkarra egin dute. % 8,1ek ez zuen erantzunik eman. Oro har, balioespena oso positiboa izan dela ikusi dugu.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Guraso-eskolen XXIV. Topaketa
GUZTIRA
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ZENBATEKOA
7.012,37 €
7.012,37 €
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2. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZAREN ESPARRUKO ARDURETAN ETA ZEREGINETAN AITEK
DUTEN ERANTZUKIZUNA SUSTATZEA.
2.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: gizonak hezkuntzaren arloko ardurak eta zereginak betetzeko gaitzea.
JARDUKETAK:
2.1.1. Seme-alabak titulartasun publikoko eskoletan matrikulatuta dituzten gizonei zuzendutako lantegiak:
“Gure seme-alaben hazieraz eta hezkuntzaz arduratzen den aitatasuna eraikiz. Bigarren maila”.
Deskribapena: 2017-2018 ikasturtean, Vitoria-Gasteizko titulartasun publikoko haur-eskoletan matrikulatutako
haurren aitei edo tutoreei zuzendutako lehen tailerra egin zen. 2018-2019 ikasturtean bigarren edizioa egin zen.
Bi tailerrak oso positiboki baloratu zituzten bai parte-hartzaileek, bai On:giz elkarteak eta Hezkuntza Zerbitzuak
berak. Bigarren tailer horren ondoren eskatu zuten parte hartzaileetako batzuek bigarren maila bat. Lehen maila 6
saiok osatzen zuten, eta gurasoek, oro har, laburregitzat jotzen zuten, gai ezberdinetan ezin baitzen sakondu.
Interes horren ondorioz, sakontze-proiektu bat bultzatu zen, bi taldeak elkartu zituena eta, horrela, "Aitatasun
arduratsuen tailerra. 2. maila” sortu zen. Azken edizioko partaide gehienek eta lehenengo edizioko parte-hartzaile
batzuek parte hartu dute.
Lantegi honek 12 orduko iraupena izan zuen, eta 6 saiotan banatu zen. Saio horiek txandaka egin dira, 2019ko
azken hiruhilekoan.
Helburuak: Aitek aitatasunean eta etxeko eta zaintzako lanetan duten inplikazio pertsonalaren kontzientzia
hartzean sakontzea, eta benetako aldaketa-jarduerak egin ahal izatea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udalaren Haur Eskolak, Haurreskolak Partzuergoko eskolak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Aurreko bi lantegietako batetan parte hartu zuten
aitak.
Adierazleak:
1.- Zenbat gizonek parte hartu duten: 9 gizonek.
2.- Gizonezko parte-hartzaileen kopuruaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko urtekoarekin alderatuta:
horrelako lehenengo lantegia denez, ezin da erkaketarik egin aurreko kopuruekin.
3.- Lantegiari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
horrelako lehenengo lantegia denez, ezin da erkaketarik egin aurreko kopuruekin.
Ondorioak eta proposamenak:
Oro har, oso balioespen positiboa egin zuten lantegiaz. Aitek beraiek tailerraren jarraipena eskatze hutsak
hasiera ona suposatu du. Parte-hartzaileen jarrera elkarlanekoa eta aita hobeak izateko inplikaziokoa izan da.
Bigarren maila honetan, akatsak, zailtasunak eta erantzunkidetasunik eza onartzeko gaitasunak aurrera egin
duela ikus daiteke.
Proposamen gisa, aztertzen ari diren gaiari buruzko gogoeta-ekintza lan batekin jarraitzeko beharra planteatu da,
baina jada esparru instituzionaletik kanpo.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Aitatasun arduratsuei buruzko II. mailako tailerra, 0-3 urte bitarteko haurrak
hezteko eta zaintzeko bidean
GUZTIRA
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1.620,00 €
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2.1.2 Titulartasun publikoko haur-eskoletan matrikulatutako seme-alabak dituzten gizonentzako tailerrak:
"Gure seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan aitatasun arduratsua eraikiz".
Descripción: II. mailako tailerra amaitu ondoren, 2019-2020 ikasturtean titulartasun publikoko haur-eskoletan
matrikulatutako seme-alabak dituzten gizonei zuzendutako hastapen tailerraren hirugarren edizioa abian jartzea
proposatu zen; izan ere, aurreko bi tailerren esperientziak berretsi egiten du aitatasuna beste aita batzuekin
partekatzeko espazio bat eman behar dela, eta gizonak zaintzaren munduan inplikatzeko beharraz jabetu behar
direla.
Aurreko proposamenetan bezala, tailerraren helburua da 0-3 urteko seme-alaben hazkuntzan eta hezkuntzan
gizonek duten inplikazioa eta gaitasuna hobetzea, sozializatzeko gune bat eskainiz eta bizipenean eta teorian
oinarritutako metodologia bat erabiliz.
Lantegiaren iraupenari 4 ordu (2 saio) gehitu zitzaizkion, aurreko urteetako parte-hartzaileen balorazioaren eta
Hezkuntza Zerbitzuaren onespenaren ondorioz, eta bi orduko 6 saio izatetik bi orduko 8 izatera igaro zen.
Informazioa hainbat bidetatik zabaldu zen: informazio-liburuxka postontzietan banatu zen, bi sareetako
hezitzaileek informazioa eman zuten, irratian elkarrizketak egin ziren, prentsaurrekoa egin zen eta bi informaziohitzaldi eman ziren Salburua eta Zabalgana gizarte-etxeetan.
Azkenik, "Aitatasun arduratsuak" izeneko III. tailerra jarri zen abian, eta 2020ko otsailean lehenengo bi saioak
egin ziren. Baina martxoan, alarma-egoerari buruzko dekretuak eta ondorengo konfinamenduak eragotzi egin
zuten ikastaroarekin jarraitzea, eta mugarik gabe eten zen.
2020ko urrian ekin zitzaion berriro tailerrari, aita gehienen parte-hartzearekin. Nahiz eta dinamikak aldatu egin
behar izan diren Covidaren aurkako segurtasun-neurriak zirela eta, gainerako 6 saioak egin ahal izan ziren.
Helburuak:
Existitzen diren eta norberaak dituen aitatasun-ereduei buruz hausnartzea, bai eta eredu horiek
erantzunkidetasunarekin duten loturari buruz ere.
Zaintzarekin eta afektuarekin lotutako esperientziak eta bizipenak partekatzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udalaren Haur Eskolak, Haurreskolak Partzuergoko eskolak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udal Haur Eskoletan matrikulatutako haurren aitak.
Adierazleak:
1.- Parte hartu zuten gizon kopurua: 17 gizon.
2.- Aurreko ikasturtearekin alderatuta parte hartu duten gizon kopurua gehitu edo gutxitu den ehunekoa:
tailerraren bigarren edizioarekin erkatuta % 35,29ko igoera izan da.
3.- Aurreko ikasturtearekin erkatuta aurrekontuaren ehuneko igoera edo jaitsiera: tailerraren lehen edizioko
aurrekontuarekin erkatuta % 24,30 handitu da aurrekontua.
Ondorioak eta proposamenak:
Tailerra lagungarria izan da gizon talde hau berdintasunezko jarreretara hurbiltzeko eta maskulinitate- eta
aitatasun-eredu bidezkoagoak ezagutzeko. Ezarritako helburuak bete badira ere, maskara erabiltzeko
derrigortasunak hurbiltasuna murriztu du eta harreman pertsonala eragotzi du, bi alderdi garrantzitsu direnak
gizonen arteko harremanetan estereotipoak haustean. Azken honek zuzenean eragiten du gurasoen eta semealaben arteko harremanetan. Parte-hartzea bikaina izan da.
17 gizonek parte hartu zuten, agian gehiegi, hurrengo deialdietarako gehieneko kopurua txikiagoa izatea
proposatuko da.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
Aitatasun arduratsuei buruzko tailerra, 0-3 urte bitarteko haurrak hezteko eta zaintzeko bidean.
2.602,40 €
GUZTIRA
2.602,40 €
2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

67

6. ILDOA: HEZKUNTZAREN ESPARRUKO AHALDUNTZEA ETA PARTEHARTZEA. DESKRIBAPENA.
Hiri Hezitzailea eraikitzeko, ezinbestekoa da ondoko kontzeptu hauetan sakontzea: herritartasun osoa,
hezkuntzako erantzunkidetasuna eta, beraz, esku hartzen duten eragileen eta pertsonen parte-hartzea,
horretarako ahalmenekin eta aldaketarako eragile diren aldetik. Azken batean, denon ardura da hezkuntza, eta,
ahaldunduta eta arduraren ikuspegitik, guztion parte-hartzea eskatzen du.
Hezkuntza-eragileen parte-hartzea sustatuko duten udalaren lan-egiturez hitz egin beharra dakar horrek:
Udalaren Haur Eskoletako eskola-kontseiluez, Udalaren Haur Eskolen Sareko Kontseiluaz eta Udaleko Eskola
Kontseiluaz, zehazki.
Horrez gain, erakundea hobetzeko, taldea ahalduntzeko eta familien parte-hartzea bultzatzeko lagungarri diren
proiektuak ere azpimarratu nahi dira; horretarako, babes ekonomikoa emango da guraso-elkarteek egindako
jardueretarako, edota Denon Eskola IGEen Federazioarekin eta FAPACNErekin lankidetza sustatuko da.
Azkenik, gizarte-eragileei beren zeregin publikoetan laguntzeko neurriak ere finkatu ditu jarduketa-ildo honek;
besteak beste, hezkuntza-premia berezien esparruko elkarteei laguntza ekonomikoa eman zaie, Udaberria
Elkartearekin lankidetzan jardun da dibertsitate funtzionala duten pertsonei musika ikasten laguntzeko, Fernando
Buesa Blanco Fundazioarekin lan egin da hezkuntza-jardueren garapenean, edota Jazzargia elkartearekin aritu
dira izaera pedagogikoko jazz-kontzertuak emateko.

6. ILDOA: HEZKUNTZAREN ESPARRUKO AHALDUNTZEA ETA PARTEHARTZEA. HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZAREN ARLOAN HARRITARREK PARTE HARTZEKO EGITURAK
ETA PROZESUAK SUSTATZEA.
1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: parte hartzeko egiturek ahalik eta hobekien funtzionatzen dutela ziurtatzea,
Hezkuntza Zerbitzuarekin koordinatuta arituz.
JARDUKETAK:

1.1.1. Udalaren Haur Eskolen Sareko Kontseiluaren funtzionamendu egonkorra.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskolen Sareko kide anitzeko parte-hartze organoa da Udalaren Haur Eskolen
Sareko Eskola Kontseilua, eta honako hauek osatzen dute:
-

Alkatea edo ordezka dezan hark izendatutako zinegotzia; kontseiluko presidentea izango da.
Hezkuntza Zerbitzuko burua.
Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Ataleko arduraduna.
Udalaren Haur Eskoletako bi zuzendari.
Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atalak esleitutako zerbitzuetako langileen ordezkari bat.
Udalaren Haur Eskoletako bi guraso.
Udaleko talde politikoen ordezkariak.
Zerbitzuko administrazio orokorreko teknikaria, idazkari lanetan arituko dena.

Helburuak:
-

Udalaren Haur Eskolen Sarearen garapenean hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea sustatzea.
Nahitaez, oro har 0-3 urte bitarteko etaparen plangintzari buruz eta, zehazki, Udalaren Haur Eskolen Sareko
plangintzari buruz Sareko Kontseiluari kontsulta egitea.
Nahitaez ikasturte bakoitzeko lekuen eskaintzari eta matrikulazio-araudiari buruz kontsulta egitea Sareko
Kontseiluari.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: seme-alabak Udalaren Haur Eskoletan matrikulatuta dituzten familiak eta
udaleko talde politikoak, bai eta Hezkuntza Zerbitzuko kolektibo profesionalak ere.

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

68

Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletako hezkuntza-komunitatea
eta udaleko alderdi politikoak.
Ondorioak eta proposamenak:
Udalaren Haur Eskolen Sareko Kontseilua 2005eko uztailaren 29an udalbatzak osoko bilkuran onartutako
araudia hau da: “Haur Hezkuntzako Udal Eskolen Sarearen Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudia”. 2005etik
gaur egunera bitartean Udalaren Haur Eskolen Sarean izan diren aldaketak kontuan hartuta, ezinbestekoa da
erregulazioa eguneratzea, bai eta, horren ondorioz, araudia ere.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: langileen gastuak I. kapituluaren kargura dira, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatzen du atal hori. Ildo horretatik, ez
da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.

1.1.2. Udalaren Haur Eskoletako eskola-kontseiluen funtzionamendu egonkorra.
Deskribapena: eskola-kontseilua Udalaren Haur Eskoletako kide anitzeko gobernu-organoa da. Honako kide
hauek osatzen dute:
Eskolako zuzendaria; kontseiluko lehendakaria izango da.
Zinegotzi arduraduna edo ordezka dezan hark izendatutako teknikaria.
Eskolak zenbat hezkuntza maila dituen, horrenbeste hezitzaile.
Eskolak zenbat hezkuntza maila dituen, horrenbeste aita edo ama.
Zerbitzuko langileen ordezkari bat.

-

Helburuak:
-

Haur Eskolaren garapenean hezkuntza-komunitatearen parte-hartzea sustatzea.
Ikastetxeko curriculum-proiektua lantzeko jarraibideak eta irizpideak zehaztea.
Urtero, ikastetxeko plana eta memoria lantzeko jarraibideak eta irizpideak finkatzea, dokumentu horiek
onartzea eta horien aplikazioa ebaluatzea.
Instalazioak eta eskola-ekipamendua berritu ditzaten bultzatzea, eta horien kontserbazioaz arduratzea.
Ikastetxeko jarduera orokorra gainbegiratzea.
Proposamenak helaraztea Sareko Eskola Kontseiluari.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Udalaren Haur Eskoletako hezkuntza-komunitatea.
Ondorioak eta proposamenak: 2005eko uztailaren 29an udalbatzak osoko bilkuran onartutako araudi honek
arautzen ditu Udalaren Haur Eskoletako eskola-kontseiluak: “Haur Hezkuntzako Udal Eskolen Sarearen
Antolakuntza eta Funtzionamendu Araudia”. 2005etik gaur egunera bitartean Udalaren Haur Eskolen Sarean izan
diren aldaketak kontuan hartuta, ezinbestekoa da erregulazioa eguneratzea, bai eta, horren ondorioz, araudia
ere.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: langileen gastuak I. kapituluaren kargura dira, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatzen du atal hori. Ildo horretatik, ez
da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.

1.1.3. Udaleko Eskola Kontseiluaren funtzionamendu egonkorra.
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko Udal Eskola Kontseilua (UEK) gure hiriko hezkuntza-komunitatea osatzen
duten gizarte-sektoreen partaidetza-organoa da, eta Udalaren kontsulta- eta aholkularitza-tresna, hezkuntzaarloko esku-hartzeei dagokienez.

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

69

Egungo Udalbatza 2019-2020 ikasturtearen hasierarako eratu zen. Ikasturte hasieran eratu zen korporazioa.
UEKaren lehen saioan erabaki zen lan-taldeei protagonismoa ematea. Hala ere, Kontseilua sortzen duten
sektore ezberdinetatik bertatik proposatuta datozen gonbidatutako beste pertsona batzuen lankidetzara irekita
daude, kezkagarritzat jotzen diren gaiei heltzeko gai izan badaitezke.
Hala, martxoaren erdialdera arte, sei bilkura egin ziren: Kontseiluaren bi osoko bilkura, Batzorde Iraunkorreko bi
eta lantaldeen bi saio.
Horietan parte hartzeko gaiak eta proposamenak taula honetan jaso dira.

GAIAK LEHENTASUNAREN ARABERA
PROPOSATUTAKO GAIAK

TALDEAK
DENON ESKOLA
KRISTAU ESKOLA
STEE-EILAS
LAB
Eskola-segregazioa
ELA
EH BILDU
PODEMOS
DENON ESKOLA
HEZKUNTZA ZERBITZUA
STEE-EILAS
Eskola-patioen inguruko analisia
LAB
EH BILDU
PODEMOS
HEZKUNTZA ZERBITZUA
Hezkuntza Sailaren eta Vitoria-Gasteizko Udalaren arteko berariazko hitzarmena, bizikidetzaren STEE-EILAS
eta hezkuntza-ekitatearen alde lan egiteko. Hiriko hezkuntza- egoera (eskola-uztea, KRISTAU ESKOLA
EH BILDU
absentismoa). Eskola-segregazioa (indizea, konpentsazio-programak)
PODEMOS
DENON ESKOLA
STEE-EILAS
ELA
Eskola eraikinen mantentzea eta kontserbazioa
EH BILDU
PODEMOS
HEZKUNTZA ZERBITZUA
ELA
Udal Haur Eskolak
STEE-EILAS
PODEMOS
DENON ESKOLA
Familien formakuntza
KRISTAU ESKOLA
ELA
DENON ESKOLA
Eskola jantokiak
LAB
PODEMOS
DENON ESKOLA
Joko-aretoak / Haur eta gazteen ludopatia
ELA
EH BILDU
KRISTAU ESKOLA
Aniztasunari aurre egiteko baliabide eta analisiak
EH BILDU
STEE-EILAS
DENON ESKOLA
Guraso Elkarteen egoera, diagnosia, proposamenak
EH BILDU
STEE-EILAS
ELA
Genero ikuspuntua: Zer da Skolae? Matxismo ezkutuak
STEE-EILAS
EH BILDU
LAB
Euskararen normalizazioa, ezagutza eta erabilera. Zer emaitzak ditugu?
STEE-EILAS
EH BILDU
LAB
Ikastetxeetako garbitzaileak ordezkatzea. Hizkuntza-eskakizuna.
ELA
HEZKUNTZA ZERBITZUA
Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea 2020-2021 (eskaintza, hedapena...)
KRISTAU ESKOLA
KRISTAU ESKOLA
Ikastetxeei lotutako trafikoaren arazoa
STEE-EILAS
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EH BILDU
STEE-EILAS
LAB

Eskola Kontseiluaren rola, ustezko Lege berriaren barnean

Jolasa: ikasteko, hazteko eta hezteko
Hiri Hezitzaileen Estatuko eta Nazioarteko Sareak (RECE eta AICE): sare tematikoak; jarraipenHEZKUNTZA ZERBITZUA
batzordea; RECEren XV. Topaketarako hautagaitza (2020-2022 aldia)

Helburuak:
-

Hirian hezkuntzaren esparruan garatzen diren esku-hartzeak alderatzeko eta adosteko foro bat eratzea.
Vitoria-Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua sendotzea, hirian hezkuntzaren esparruan diharduen
erakunde garrantzitsua den aldetik.
Herritarrek hezkuntzaren arloan dituzten beharrei erantzutea, hurbiltasun-irizpideetan oinarrituta.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udaleko Eskola Kontseiluan parte hartzen duten sektoreak eta kolektiboak
(Arabako eskola publikoko guraso-elkarteen Denon Eskola Federazioa; itunpeko ikastetxeetako gurasoelkarteen FAPACNE Federazioa; irakasleen sindikatu-elkarteak; Sarean; BIHE; Kristau Eskola; Erkide; Arabako
Lurralde Ordezkaritza eta EHUren Errektoreordetza.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: hiriko hezkuntza-elkartea.
Ondorioak eta proposamenak: zenbait urtetan ezer egin gabe egon ostean 2013ko ekainean Udaleko Eskola
Kontseilua osatzeak inflexio-puntu bat izan zen haren funtzionamenduan. Geroztik 2013-2015, 2018-2019 eta
2019-2023 epeetan egin da lan. Lan-egitura bat sendotzeko balio izan dute, eta hiriko hezkuntza-zereginetan
garrantzi handia duten gaiei heldu ahal izan zaie hauei esker.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Udalekoa Eskola Kontsiluaren askotariko gastuak
GUZTIRA

ZENBATEKOA
3.000,00 €
3.000,00 €

2. HELBURU OROKORRA: FAMILIEN ANTOLAKETAN, AHALDUNTZEAN ETA JARDUKETA PUBLIKOAN
LAGUNTZEA, HEZKUNTZA-ERAGILE DIREN NEURRIAN.
2.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: guraso-elkarteen funtzionamendurako eta jarduerarako laguntza ematea.
JARDUKETAK:
2.1.1. Guraso-elkarteei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdia, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko
jarduerak gauzatu ditzaten.
Deskribapena: Vitoria-Gasteizek Hiri Hezitzaile gisa oinarrian duen printzipio nagusietako bat familien partehartzea da, bai banakakoa eta bai talde gisakoa; talde-izaera hori ikasleen guraso-elkarteen bidez islatzen da.
Testuinguru horretan, Hezkuntza Zerbitzuak guraso-elkarteen jarduera hori sustatzeko konpromisoa hartu du,
horixe baita hezkuntzarako eskubidea benetan gauzatu ahal izateko bermeetariko bat. Konpromiso hori
askotariko esku-hartzeen bidez gauzatzen da; esate baterako, 2019-2020 ikasturtean jarduera osagarriak eta
eskolaz kanpokoak egiteko Vitoria-Gasteizko ikasleen guraso-elkarteei zuzendutako dirulaguntzen deialdiaren
bidez.
COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisia zela eta, 2020ko martxoaren 10ean bertan behera utzi ziren
Vitoria-Gasteizko ikastetxeetan egindako eskola-jarduera eta eskolaz kanpoko jarduera presentziala. Bestalde,
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak Alarma-egoera deklaratu zuen osasun-krisi horren egoera
kudeatzeko.
Horrek guztiak, 2020ko martxoaren 10etik aurrera, guraso-elkarteek ikastetxeetako ikasleei zuzendutako eskolaz
kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak eta familiei zuzendutako eskolaz kanpoko jarduerak ezin egitea eragin
zuen. Hala ere, guraso-elkarteek, hezkuntza-eragile eta eskola-komunitateko kide gisa, aipatutako osasun-krisiari
aurre egiteko hartutako neurriak direla eta, ikasleengan eta haien familiengan sor zitezkeen premiei aurre egiteko
neurriak abian jartzen lagun zezaketenez, deialdiaren oinarri espezifikoak aldatu ziren. Dirulaguntzaren xedeari,
dirulaguntzaren xede diren jarduerei eta deialdirako dirulaguntza justifikatzeko epeari buruzko klausulak aldatu
ziren.
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Aldaketa horien gaineko informazioa maiatzean bidali zitzaien Vitoria-Gasteizko ikastetxe guztiei eta haien
guraso-elkarteei, Udaleko Gobernu Batzarrak onartu ondoren.
Azken hiruhilekoan, Sailak erabaki zuen deialdi bakar batean batzea 2020-2021 ikasturteko Gurasoen Elkarteei
zuzendutako deialdi biak: alde batetik, jarduera osagarriei eta eskolaz kanpoko jarduerei buruzkoa eta, bestetik,
2020rako opor-jarduerak egitera zuzendutakoa.
Helburuak:
- Guraso-elkarteek hezkuntza-prozesuan modu aktiboan parte har dezaten bultzatzea.
- Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak antolatzeko baliabideak ematea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Haur Hezkuntzako eta Derrigorrezko Hezkuntzako ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Hartzaile diren elkarteak: Vitoria-Gasteizko gurasoelkarteak, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Derrigorrezko Hezkuntzako mailak dituzten ikastetxeetakoak.
Jarraipenerako adierazleak:
Dirulaguntzen onuradun izan ziren guraso elkarteen kopurua: 57.
Eskaera egin duten guraso elkarteen kopuruaren hazkundea edo murrizketa (%), aurreko urtekoarekin
alderatuta: eskaera egin duten guraso elkarteak % 23,91 gehiago izan dira, aurreko urteko eskaerekin
alderatuta.
Eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien onuradun izan diren hezkuntza premia bereziekiko
haurren kopurua: 29 haur (aurreko deialdian baina haur bat gehiago).
Aurreko ikasturtearekin alderatuta, ez da aldaketarik izan laguntzen deialdira bideratutako aurrekontuan.
Ondorioak eta proposamenak: guraso-elkarteei zuzendutako dirulaguntzen deialdiari esleitutako aurrekontua
urria da lan-helburuak gauzatu ahal izateko. Horren ondorioz, garatzen diren jardueren kostuaren oso azpitik
daude laguntza horiek.
Hurrengo deialdi berriari begira, aipatutako deialdietako bi aurrekontu-partidak batuko dira. Diru-laguntza
berriaren izena "Guraso Elkarteek antolatutako hezkuntza-jardueretarako diru-laguntza" izango da.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Guraso-elkarteetarako dirulaguntzak eskolaz kanpoko jardueretarako eta jarduera
osagarrietarako
GUZTIRA

ZENBATEKOA
125.999,65 €
125.999,65 €

2.1.2. Guraso elkarteei zuzendutako dirulaguntzetarako deialdia, opor-jarduerak gauzatu ditzaten.
2020ko opor-programetarako dirulaguntzen deialdi honek bat egin zuen jarduera osagarriak eta eskolaz
kanpokoak egiteko guraso-elkarteei zuzendutako laguntzen deialdiarekin (2020-2021 ikasturtea). 2020ko
martxoan, eskolaz kanpoko jardueretarako, jarduera osagarrietarako eta opor-programetarako aurrekontupartidak bateratzea erabaki zen, beraz, 2020-2021 ikasturteari begira.

2.1.3. Denon Eskolarekiko Lankidetza Hitzarmena.
Deskribapena: hitzarmen honen helburua Udalaren eta Arabako Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Guraso
Elkarteen - Denon Eskola Federazoiaren arteko lankidetza finkatzea eta arautzea da; eta hezkuntzari buruzko
informazio-bulegoari eutsi nahi zaio horrela.
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Helburuak:
-

Hezkuntza-elkartearen behatzaile izatea, hainbat esparrutan izan ditzakeen beharrak agerian jarriz, arazoak
bideratuz eta planteatzen diren gaietan arreta jarriz.
Sumatzen diren gabezietarako diagnostikoa egitea, bideratu ondoren hezkuntzaren esparruan ardurak
dituzten erakundeek ezagut ditzaten.
Hezkuntzari eta Euskal Hezkuntza Sisteman gurasoek duten parte-hartzeari buruzko informazioa eta
aholkularitza, prestakuntza eta komunikazioa eskaintzea.
Guraso-elkarteen kudeaketarako aholkuak eta laguntza ematea, beren jarduketa-esparru guztietan: eskolaz
kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programak, opor-programak…
Sentiberatze-kanpainen bidez, aldatzen laguntzea gizarte inklusibo batera iristeko.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Arabako Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Guraso Elkarteen Federazioa:
Denon Eskola.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Arabako Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Guraso
Elkarteen Federazioa: Denon Eskola.
Adierazleak:
Aurreko ikasturtean lankidetza-hitzarmenari zuzendutako aurrekontuarekiko gehikuntza edo murrizketa (%):
Ez da aldaketarik egon aurreko ikasturtearekin erkatuta.
Hainbat topaketa egin dira ikasturtean zehar Elkarteen Federazioarekin. Hezkuntza Zerbitzuaren eta Denon
Eskolaren arteko koordinazioa funtsezkoa da, batez ere familien eta guraso-elkarteen esparruan
planifikatutako lanari dagokionez.
Ondorioak eta proposamenak: lankidetza-hitzarmen hau funtsezko baliabidea da guraso-elkarteen federazioen
beharrei erantzun ahal izateko, bai horien funtzionamenduari begira eta bai elkarte horiek antolatzen dituzten
jarduerak sustatzeari begira.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Denon Eskola: Hitzarmena Arabako IGEen federazioarekin
GUZTIRA

ZENBATEKOA
30.000,00 €
30.000,00 €

2.1.4. FAPACNErekiko Lankidetza Hitzarmena.
Deskribapena: hitzarmen honen helburua Udalaren eta Arabako Itunpeko Ikastetxeetako Ikasleen Guraso
Elkarteen FAPACNE Federazoiaren arteko lankidetza finkatzea eta arautzea da; eta hezkuntzari buruzko
informazio-bulegoari eutsi nahi zaio horrela.
Helburuak:
-

Hezkuntza-elkartearen behatzaile izatea, hainbat esparrutan izan ditzakeen beharrak agerian jarriz, arazoak
bideratuz eta planteatzen diren gaietan arreta jarriz.
Sumatzen diren gabezietarako diagnostikoa egitea, bideratu ondoren hezkuntzaren esparruan ardurak
dituzten erakundeek ezagut ditzaten.
Hezkuntzari eta Euskal Hezkuntza Sisteman gurasoek duten parte-hartzeari buruzko informazioa eta
aholkularitza, prestakuntza eta komunikazioa eskaintzea.
Guraso-elkarteen kudeaketarako aholkuak eta laguntza ematea, beren jarduketa-esparru guztietan: eskolaz
kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programak, opor-programak…
Sentiberatze-kanpainen bidez, aldatzen laguntzea gizarte inklusibo batera iristeko.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Arabako Itunpeko Ikastetxeetako Ikasleen Guraso Elkarteen Federazioa:
FAPACNE.
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Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Arabako Itunpeko Ikastetxeetako Ikasleen Guraso
Elkarteen Federazioa: FAPACNE.
Adierazleak:
1.- Aurreko ikasturtean lankidetza-hitzarmenari zuzendutako aurrekontuarekiko gehikuntza edo murrizketa (%):
Ez da aldaketarik egon aurreko ikasturtearekin erkatuta.
2.- Bi topaketa egin dira ikasturtean zehar Federazioarekin. Ikasturtea hasi eta bukatzerakoan, bana.
Ondorioak eta proposamenak: lankidetza-hitzarmen hau funtsezko baliabidea da guraso-elkarteen federazioen
beharrei erantzun ahal izateko, bai horien funtzionamenduari begira eta bai elkarte horiek antolatzen dituzten
jarduerak sustatzeari begira.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
FAPACNE – Hitzarmena Arabako Itunpeko Ikastetxeetako Ikasleen Guraso Elkarteen
Federazioarekin.
GUZTIRA

ZENBATEKOA
5.862,00 €
5.862,00 €

3. HELBURU OROKORRA: HIRIKO GIZARTE-ERAGILEEN HEZKUNTZA-LANARI LAGUNTZEA.
3.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: hezkuntza-jardueren garapenean gizarte-eragileen funtzionamenduari eta
jarduerari laguntzea.
JARDUKETAK:
3.1.1. Hezkuntza-premia berezien esparruan inplikatuta dauden elkarteei diruz laguntzeko deialdia.
Deskribapena: Hauxe da deialdi honen xedea: hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonekin lan egiten duten
elkarteei laguntzea, bai bazkideei edota horien senitartekoei zuzendutako hezkuntza-jarduketak antolatzen eta
kudeatzen, bai ikastetxeetako ikasleei edota horien familiei edo irakasleei zuzendutako jarduketak antolatzen eta
kudeatzen; betiere, Vitoria-Gasteizko esparruan pertsona horiek eskolan edo gizartean integratzeko bidea sustatu
behar dute jarduketa horiek, 2019-2020an.
COVID-19 pandemiak eragindako osasun-krisia zela eta, 2020ko martxoaren 10ean Vitoria-Gasteizko
ikastetxeetan aurrez aurreko eskola jarduera eten zen eta, ondoren, martxoaren 14ko 463/2020 Errege
Dekretuak alarma-egoera deklaratu zuen osasun-krisi horri aurre egiteko.
Horrek guztiak zailtasun handia eragin zuen elkarte onuradunek dirulaguntzaren xede ziren jarduerak egin ahal
izateko. Horren ondorioz, elkarte onuradunek jarduera aurrera eramateko epea 2020ko uztailaren 31ra arte luzatu
zen, egun hori barne. Horretarako, dirulaguntzen deialdiaren oinarri espezifikoak aldatu ziren.
Halaber, interesgarritzat jo zen hezkuntza-premia berezien esparruan sor zitezkeen premiei aurre egitea, baita
uztailean ere. Kontuan hartu ziren hezkuntza-premia bereziak zituzten eta elkarte onuradunei lotuta dauden
pertsonak, eta ikastetxeetako ikasleak edota familiak eta irakasleak.
Helburuak:
-

Hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonekin, horien familiekin eta, oro har, herritarrekin lan egiten duten
elkarteen parte-hartze aktiboa sustatzea.

-

Hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonek inklusioaren esparruan dituzten beharrez sentiberatzeko
jarduerak (osagarriak, eskolaz kanpokoak eta opor-garaikoak) antolatzeko baliabideak eskaintzea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Hezkuntza-premia bereziekiko pertsonekin lan egiten duten elkarteak.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Hezkuntza-premia bereziekiko pertsonekin lan egiten duten elkarteak.
GUZTIRA
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19.226,72 €
19.226,72 €
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3.1.2. Udaberria elkartearekiko lankidetza-hitzarmena.
Deskribapena: lankidetza-hitzarmen bat egin zuen udalak Udaberria elkartearekin 2019ko ekitaldian, aniztasun
funtzionala duten pertsonei zuzendutako musika-programa bat, haiei egokitutakoa, babesteko xedez.
Udaberria elkarteak, bere Udaberria Musika Eskolaren bidez, aniztasun funtzionala duten pertsonekin aritzeko
erabilitako musika sistema Aschero Musika Sistema da batik bat. Aschero Musika Sistema irakurketa eta
idazketako kode bat da, zenbakien, koloreen, neurrien eta bolumenen arteko erlazioan oinarritzen dena.
Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat oso egokia da sistema hau, adin eta maila guztietako pertsonentzat,
zehazki, irakurketa, interpretazioa eta sorkuntza prozesu bakar batean biltzen baititu.
Hauek dira programaren helburu musikalak:
-

Soinu-kalitate desberdinak bereizteko gaitasuna garatzea (iraupena, altuera, intentsitatea eta tinbrea).
Erritmo-elementuekin praktikatzea, denbora eta pultsua landuz.
Ahots-adierazpena sustatzea (kantua, bokalizazioa eta arnasketa).
Entzumen-pertzepzioa garatzea.
Instrumentu melodiko baten ikaskuntzan saiatzea (teklatua).
Sormenari eragitea (interpretazioa eta konposizioa).

Helburua: aniztasun funtzionala duten pertsonei zuzentzen zaizkien musikako hezkuntza-programak babestea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Udaberria elkartea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Hitzarmen honen xede den kolektiboa dibertsitate
funtzionala duten pertsonek osatzen dute, musikaren mundura gerturatzeko ikaskuntza-metodo berezi bat behar
duten pertsonek, zehazki.
Aschero metodoaren bidez musika ikasteko programa honetan, 11 pertsonak parte hartu dute.
Adierazleak:
1.- Lankidetza-hitzarmenari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko urtekoarekin
alderatuta:
Ez zen lankidetza-hitzarmenik sinatu aurreko urtean; beraz, ezin dira konparatu 2018ko eta 2019ko ekarpen
ekonomikoak. Aurrerago, hitzarmen hau ikasturterako sinatu da, eta ez urte natural baterako; beraz, hemen
zehaztutakoaren ondorengo hitzarmena 2020-2021 ikasturterako da.
Ondorioak eta proposamenak: Aniztasun funtzionala duten pertsonek, musikaren munduan sartzeko,
ikaskuntzako metodo berezi bat behar dute. Ikuspegi horretatik, lagungarria da hitzarmena, pertsona horiek
musikaren esparrura hurbildu daitezen. Dena den, iruditzen zaigu aurrera egin behar dugula, eta dibertsitate
funtzionala duten pertsonek modu normalizatu batean musika ikasteko eskoletan parte har dezaten neurri
egokiak hartu behar ditugula.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Lankidetza-hitzarmena Udaberria elkartearekin.

ZENBATEKOA
7.000,00 €
GUZTIRA
7.000,00 €

3.1.3. Fernando Buesa Blanco Fundazioarekin lankidetza-hitzarmena hezkuntza-jarduerak garatzeko.
Deskribapena: hitzarmenaren helburua Fernando Buesa Blanco Fundazioaren ohiko jardueraren finantzaketan
Vitoria-Gasteizko Udalaren lankidetza bilatzea da; horrez gain, jardueren garapenean udalaren parte-hartzea ere
sustatzen du. Fernando Buesa Blanco Fundazioaren urteko aurrekontua fundazioaren zuzendaritza-organoek
onartutako memorian biltzen diren jarduerak gauzatzera bideratzen da. Fundazioaren estatutuetako 28. artikuluan
xedatutako ekarpenek, erakundeenek nahiz partikularrenek ordaintzen dituzte jarduera horiek. Lankidetza-

hitzarmenaren iraupena 2020. urtea da.
Irabazi-asmorik gabeko erakundea da fundazioa, eta honako xede hauek ditu:
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-

Printzipio eta erakunde demokratikoak sustatzea eta babestea.
Indar etikoa duen gizarte bat artikulatzeko ezinbestekoak diren balioen transmisiorako hezkuntza.
Irudiaren oroimena, eta euskal gizartearen eta herritarren kanpo-proiekzioa.

Helburuak: Fernando Buesa Blanco Fundazioaren ohiko jarduera finantzatzen eta gauzatzen laguntzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua
Esku hartzen duten erakundeak: Fernando Buesa Blanco Fundazioa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Fernando Buesa Blanco Fundazioa.
Adierazleak:
1.- Lankidetza-hitzarmenari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko urtekoarekin
alderatuta: 2019. urtearekin alderatuta, lankidetza-hitzarmenera zuzendutako aurrekontuak ez du aldaketarik
izan; 45.000,00 euro zuzendu dira oraingoan ere. Azkenik, hitzarmenari lotuta gauzatutako zenbatekoa
44.559,51 eurokoa izan zen.
Ondorioak eta proposamenak:
Fernando Buesa Blanco Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena Hezkuntza Zerbitzuak kudeatzen du azken
urteetan eta, beraz, zerbitzu horren ohiko jardueren barnean sartzen da.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Hitzarmena Fernando Buesa Blanco Fundazioarekin
GUZTIRA

ZENBATEKOA
44.559,51 €
44.559,51 €

3.1.4. Jazzargia elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, izaera pedagogikoko jazz-kontzertuak egiteko.
Deskribapena: musika-adierazpenari buruzko Hezkuntza Zerbitzuaren hezkuntza-programazioaren esparruan,
udalak lankidetza-hitzarmenak egin ditu Jazzargia elkartearekin zerbitzu horren bidez, “Jazz Uhinak Hirian
Barrena” programa garatzeko; 2019-2020 ikasturtean, zehazki, XIV. edizioa izan zen. Jesus Guridi Musika
Kontserbatorioko areto nagusian garatzen da normalean, baina COVID-19ak sortutako osasun-egoera zela eta,
lehenengo hiru kontzertuak egin ziren soilik.
“Jazz Uhinak Hirian Barrena” ekimenaren XIV. edizioko programak sei kontzertu pedagogiko (gehienez) egiteko
aukera ematen zuen. Bestalde, ohorezko makila ematen zaio pertsona edo erakunde bati programa honen
barnean, jazzaren hedapenean pertsona edo erakunde horrek egindakoa jendaurrean aitortzeko. Edizio honetan,
ohorezko makila Ricardo Mirallesi egokitu zitzaion, baina bertan behera geratu behar izan zen.
Honako ekitaldi hauek izan ziren programaren barnean:
−

JVERA QUARTET. 2019/12/17

−

CHARLES COOPER "CHOP" & TRILOGY. 2020/01/21

−

ADRIÁN FERNÁNDEZ QUARTET. 2020/02/25

−

COMBOS LUIS ARANBURU Y JESÚS GURIDI (”Ohorezko makila” ematea). 2020/03/17

−

GURIDI BIG BAND y BIG BAND BERRI. 2020/04/07

−

GONZALO DEL VAL TRIO & ORQUESTA DE CÁMARA GREGORIO SOLABARRIA. 2020/04/19

Horrez gain, CD bat ere grabatu zen “Jazz Uhinak Hirian Barrena” programaren XIV. edizioa biltzeko, programan
Laboral Kutxak duen lankidetzaren bidez. Programaren esparruan garatu ziren kontzertuak jaso zituen CDak.
CDa bilduma honetako zazpigarrena izan zen eta bere izenburua Charles Cooper "Chop" & Triology Vol.II. izan
zen. Disko honetan bildutakoa Arabako lupus gaixoen elkarteari (ADELES) eman zitzaion oso-osorik.
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Helburuak:
-

“Jazz Uhinak Hirian Barrena” programa garatzen laguntzea, teknikoki eta ekonomikoki.
Batez ere eskoletako ikasleei begira, Musika Adierazpeneko Hezkuntza Programa osatzea, musikaren
esparruan herritarrei zabaldutako programazio ireki baten bidez.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Jazzargia elkartea, Luis Aramburu Udal Musika Eskola, Jesús Guridi Musika
Kontserbatorioa. Radio Vitoria-EITB, Laboral Kutxa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Programa herritarrei zuzenduta dago eta 1.485
pertsonak hartu dute parte. Kopurua aurreko edizioetan baino nabarmen baxuagoa da, azken hiru kontzertuak
bertan behera geratu baitziren.
Adierazleak:
1.- Jazzargia elkartearekiko lankidetza-hitzarmenari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%),
aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
2019-2020 ikasturtean sinatutako hitzarmenak 2019-2020 ikasturterako sinatutako kreditu bera izan zuen; hau
da, 30.000,00 euro. Ildo horretatik, ez da aldaketarik izan xede horretara zuzendutako aurrekontuari dagokionez.
Hala ere, pandemiaren ondorioz kontzertuen etendura zela eta, hitzarmenaren gastua, 20.659,44 eurokoa izan
zen, azkenean.
Ondorioak eta proposamenak:
“Jazz Uhinak Hirian Barrena” programak izen handia du, eta egonkortasun handia lortu du; horixe erakusten dute
parte-hartzearen inguruko datuek ere. Bestalde, Musika Adierazpeneko Programaren osagarri garrantzitsua da,
bere jarduera hezitzailea oro har herritar guztiei zuzentzen baitzaie.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Jazzargia elkartearekiko lankidetza-hitzarmena.
GUZTIRA
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7. ILDOA: HEZKUNTZA ETA HIRIA. ONDARE MATERIALA ETA EZMATERIALA. DESKRIBAPENA.
Hiri Hezitzaileak udalerriko ondare materiala eta ez-materiala baliatzeko aukera proposatzen du, komunitatearen
zerbitzura egongo den hezkuntza-baliabide gisa erabiltzeko, eta baita herritarrei etengabe trebatzeko aukera
eskaintzeko ere; horrela, gizarte inklusibo, askotariko eta tolerante bat osatzeko orduan, gizarte-kohesioari eta
herritartasun aktiboari lagunduko dieten gaitasunak ikasteko baldintzak ziurtatu ahal izango dira.
1988an, oinordetzan hartutako eta berriki sortutako elementu natural eta kultural guztiak, ukigarriak eta ukiezinak,
ondare direla zehaztu zuen UNESCOk. Horregatik, Hiri Hezitzaile den aldetik, modu egituratu batean eta ahalegin
osoa eginez hezkuntzako ingurune, bitarteko eta eduki izan dadin saiatu da Vitoria-Gasteizko hiria 1990etik.
Ildo horretatik, Vitoria-Gasteizko Udalak hezkuntzaren esparruan duen asmo hori hezkuntza-programen eskaintza
unibertsal baten bidez mamitu da; ikastetxe guztiei eta pertsona helduen kolektibo guztiei zuzentzen zaie, esku
hartzeko irizpide hauen arabera:
-

Hezkuntza-proiektuetan laguntzea eta ikaskuntza-eredu gisa euren esperientzia ekar dezaketen pertsona,
kolektibo eta erakundeak proiektu horietan txertatzea.
Eskaintza eta hartzaile diren kolektiboak dibertsifikatzea, eta haien beharretara egokitzea.
Hiriko baliabideak (materialak eta ez-materialak) erabiltzea, askotariko gizarte plural batean norberaren
errealizaziorako, herritartasun aktiborako, gizarte-kohesiorako eta elkarren errespeturako beharrezkotzat
jotzen diren funtsezko gaitasunak ikasteko tresna pedagogiko diren neurrian.
Zenbait hezkuntza-programa eskaintzea, Hezkuntza Administrazioak eskaintzen dituen programen osagarri
direnak, eskola-curriculuma zehazten duten oinarrizko gaitasunak hobetzeko.
Hezkuntza-proiektuak herritarren behar berrietara egokitzea, aldaketetan arreta jarriz eta proposamen
berritzaileak eginez.

Asmo horrekin, zenbait hezkuntza-proiektu bildu ditu jarduera-ildo honek, bai ikasleentzat eta bai helduentzat,
musika-adierazpenari, Arte eta Historia ibilbideei, Vitoria-Gasteizko historian emakumeek egindakoa agerian
jartzeari eta aitortzeari, informazioaren eta komunikazioaren esparruko hezkuntzari eta mendekotasunei aurrea
hartzeari buruz.

7. ILDOA: HEZKUNTZA ETA HIRIA. ONDARE MATERIALA ETA EZ-MATERIALA.
HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZA FORMALAREN OSAGARRI DIREN HEZKUNTZA-JARDUERAK
SUSTATZEA.
1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: historiako, kultura humanistikoko eta kultura artistikoko gaitasuna
garatzera zuzendutako hezkuntza-programak abiaraztea.
JARDUKETAK:
1.1.1. Musika Adierazpeneko Hezkuntza Programa: Musikarekin jolasean, Notak eskolan, Hau entzuna dut,
Klasedun musika.
Deskribapena: Musika Adierazpeneko Hezkuntza Programa 1988an jaio zen, Vitoria-Gasteizko ikasleei
kontzertu pedagogikoak eskaintzeko asmoz. Hiriko zenbait musika-taldek interpretatutako kontzertu horiek mailen
arabera antolatutako hezkuntza-ekintzak dira, asmo zehatz batekin egiten direnak, eta horregatik dira, hain
zuzen, horren aberatsak; musika-edukiak helarazteaz gain, gure entzumena trebatuko eta sentiberatuko da
horrela.
Horretarako, musikan modu aktiboan parte hartzeko berehalakoena den modu batez baliatuko da programa:
zuzenean entzutea, hezkuntza-baliabide gisa, eta irakasleei zuzendutako material osagarriak emango dira,
ikasgelan erabili ahal izateko.
Hiru bloke ditu programak: Musikarekin jolasean, Notak eskolan eta Hau entzuna dut.
Hirurak eskaintza finkoaren barnean sartzen dira; sekuentziatan egituratuta eta pixkana gauzatzen dira, eta
curriculumaren erabilera egokirako jarduketa-esparrua finkatu nahi da horien bidez. Eskaintza hori osatzeko,
hirian garatu daitezkeen ekimenak baliatzen dira eta programaren barnean sartzen.
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Musikarekin jolasean: Haur Hezkuntzako 2. zikloko haurrei zuzentzen zaien gai-multzo honek musikaentzunaldiak proposatzen ditu; horrela, soinu eta musikaren arloetako prestakuntza jolasaren eta sormenaren
ikuspegitik landuko da. Saioak ikastetxe bakoitzean garatzen dira. Hauek hartzen ditu barnean: Ipuina musikaz
lagunduta jarduera, 4 urteko haurrei zuzentzen zaiena, eta Pianoarekin jolasean jarduera, 5 urteko haurrei
zuzendua.
Notak eskolan: Lehen Hezkuntzako ikasleei eskaintzen zaie bigarren gai-multzoa (eta baita pertsona helduen
kolektibo batzuei ere), eta askotariko musika-edukiak jorratuko dituzte, lehen kontzertutik zuzeneko musikaren
magiarekin esperimentatzeko eta musikarekin ikasi eta gozatzeko, entzuteko jarrera aktiboa izanez eta
errespetuz beti. Udal Sareko hiru antzokitan izaten dira kontzertuak, Félix Petite, García Lorca eta Principal
aretoetan, bai eta Jesús Guridi Musika Kontserbatorioan ere.
Hau entzuna dut: hirugarren gai-multzo honetan, Bigarren Hezkuntzako ikasleei eta helduen kolektiboei
zuzendutako zenbait kontzertu pedagogiko proposatzen dira. Hiriko zenbait musika-taldek interpretatutako
kontzertuak dira, eta Udal Sareko antzokietan izaten dira (Félix Petite, García Lorca eta Principal aretoetan), bai
eta Jesús Guridi Musika Kontserbatorioan ere.
Jazz Uhinak hirian barrena: Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea ideian oinarrituta; Musika Adierazpeneko
Programako kontzertu didaktikoen planteamendu berari eutsiz, gasteiztar guztientzat irekita dauden kontzertu
hauek eskeintzen dira. Azken programa hau dokumentu honetako atal berezi batean deskribatu da.
Helburuak:
-

Ikasleei musika-hezkuntzan laguntzea, jarrera positiboa eta hausnartzailea izan dezaten, entzuteko, arreta
jartzeko eta errespetua izateko ohitura jorratzea ikasleengan, eta musika-edukiak ikasten laguntzea.
Irakasleei baliabidea eskaintzea, curriculuma garatu ahal izateko (zuzeneko musika, baliabide didaktikoak).
Hiriko musika-taldeak, proiektuak eta guneak ezagutaraztea.

Eta, zeharbidez:
-

Kontzertu pedagogikoekin loturaren bat duten emakumeak ikusaraztea, musikari eta gizarteari egindako
ekarpena baloratzeko.
Gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden kolektiboei gizarteratzen laguntzea, kulturan eta, zehazki,
musika-adierazpenean sarbidea izan dezaten lagunduz.
Hiriko musika-ondarearen hedapenean laguntzea (folklorea eta musika herrikoia, Euskal Herriko
konpositoreak...).
Kulturen arteko bizikidetzari laguntzea, musika-adierazpenen aniztasunari balioa emanez.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala
Esku hartzen duten erakundeak:
Arabatxo, Arabako Haur Abesbatzen Federazioa.
Carmelo Bernaola Orkestra – Vitoria-Gasteizko Jesús Guridi Musika Kontserbatorioko ikasleak.
Vitoria-Gasteizko Jesús Guridi Kontserbatorioko Musika Elektroakustikoko Kabinetea.
José Uruñuela dantza-kontserbatorioa.
Crescendo musika-elkartea.
Turukutupa musika-elkartea.
Folklore udal-akademia.
Udal Musika Banda.
Ertzaintzaren musika-banda.
Jazzargia elkartea.
Horrez gain, Udal Antzoki Sarea ere sartuta dago programan, zenbait kontzertu antzoki hauetan izan baitira:
Principal antzokia.
García Lorca antzokia (Lakuako Gizarte Etxea).
Félix Petite antzokia (Ibaiondo Gizarte Etxea).
Zuzendaritza pedagogikoa bere gain hartzen duen pertsona batek zuzentzen ditu kontzertuak. Zuzendaritza
pedagogikoak kontzertuak aurkezteaz eta bertaratutako publikoaren parte-hartzea moderatzeaz gain, Hezkuntza
Zerbitzuaren ordezkari da kontzertuetan, baliabideak koordinatzen ditu (kokatze-lanak, ikus-entzunezko zerbitzu
teknikoa...) eta musika-taldeen esku-hartzeak bideratzen ditu.
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Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
Egoera soziosanitarioaren ondorioz bertan behera geratu ziren kontzertuak direla eta, partaide kopurua
nabarmen jeitsi da. Aurrerantzean, inskripzio-datuak jasoko dira, alde batetik, eta partaidetza-datuak, bestetik,
lehenengoak programaren bilakaera eta egoera baloratzeko adierazle izan daitezen.
Musikarekin jolasean (Haur Hezkuntzako bigarren zikloa): Bloke honetan 101 saio programatu ziren, guztira
2.326 neskato eta 2.414 mutilekin (guztira: 4.740), 51 ikastetxe desberdinekin. Aurrekoetatik 81 saio egin ahal
izan ziren, 1.705 mutilekin eta 1.666 neskekin (guztira: 3.371).
Notak eskolan (Lehen Hezkuntza): Bloke honetan, 12 eduki desberdinekin, 95 kontzertu programatu ziren, eta
11.180 mutilek eta 10.675 neskek eman zuten izena (guztira: 21.855). Azkenik, 65 ikastetxetako 7.405 neskatok
eta 7.805 mutikok (guztira: 15.210) parte hartu dute, guztira 59 kontzertutan.
Hau entzuna dut (Bigarren Hezkuntza): 6 edukiz osatutako 21 kontzertu eskaini ziren, eta 2.017 mutikok eta
1.962 neskek eman zuten izena (guztira: 3.979). 15 kontzertu egin dira, eta 33 ikastetxetatik 1.335 neskek eta
1.366 mutilek parte hartu dute (guztira, 2071).
Helduen parte-hartzea: bi kontzertu-bloketan parte hartu dute (Notak eskolan eta Hau entzuna dut) eta Jazz
uhinak hirian zeharen. Lehenengoan 198 emakume eta 201 gizon izan dira (guztira: 399), guztira 425 pertsonak
izena emanda (206 emakume eta 219 gizon). Lehen aipatu bezala, Jazz uhinak hirian zehar programak atal
independente bat du dokumentu honen barruan.
Beraz, 2019-2020 ikasturtean, 21.282 pertsonak parte hartu dute 155 kontzertutan, izena eman duten 30.574
pertsonetatik eta hasieran programatutako 217 kontzertuetatik. Hau da, guztizkoaren % 69,6 eta % 71,4,
hurrenez hurren.

Grafikoa: izen-emateak, hizkuntzaren eta generoaren arabera.
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Grafikoa: parte-hartzea, hizkuntzaren eta generoaren arabera.
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Grafikoa: izen emateak, ikasleen jatorriaren (sare publikoa edo itunpeko sare pribatua) eta generoaren arabera.
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Grafikoa: parte-hartzea, ikasleen jatorriaren (sare publikoa edo itunpeko sare pribatua) eta generoaren arabera.
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Adierazleak:
1.- Parte hartu duten nesken eta mutilen kopurua, generoaren, eskola-etaparen eta jardueraren arabera bereizita.

IZEN EMATEAK

MUSIKAREKIN
JOLASEAN
(IZEN-EMATEAK)

EDUKIAK

Haur Hezkuntzako 2.
zikloa (4 urte)

IPUINA
MUSIKAZ
LAGUNDUTA

LANKIDETZA

IKASTETXEAK
NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

1.089

1.098

2.187

44

Haur Hezkuntzako 2.
PIANOAREKIN
Xabier Lizaso
zikloa
JOLASEAN
(5 urte)

1.237

1.316

2.553

48

GUZTIRA

2.326

2.414

4.740

MUSIKAREKIN
JOLASEAN
(PARTEHARTZAILEAK)

EDUKIAK

Haur Hezkuntzako 2.
zikloa (4 urte)

IPUINA
MUSIKAZ
LAGUNDUTA

Turukutupá
elkartea

53

48

101

PARTE-HARTZAILEAK
LANKIDETZA

IKASTETXEAK
NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

1.067

1.075

2.142

43

Haur Hezkuntzako 2.
PIANOAREKIN
Xabier Lizaso
zikloa
JOLASEAN
(5 urte)

599

630

1.229

33

GUZTIRA

1.666

1.705

3.371

NOTAK
ESKOLAN
(IZENEMATEAK)

KONTZERTUAK

Turukutupá
elkartea

KONTZERTUAK

52

29

81

IZEN EMATEAK
EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA

GOAZEN
KONTZERTURA

LH 1

LH 2

Ertzaintzaren musikabanda

866

875

1.741

30

10

930

943

1.873

36

10

AHOTSAREKIN
JOLASEAN

Crescendo

GURE MUSIKATRESNA
TRADIZIONALAK

Folklore udal-akademia

949

1.042

1.991

36

9

MUSIKA
ADIERAZTEKO ETA
KOMUNIKATZEKO

Ertzaintzaren musikabanda

922

999

1.921

36

10

SOINUAREN
EZAUGARRIAK

Ertzaintzaren musikabanda

801

866

1.667

34

10

LH 3
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NOTAK
ESKOLAN
(IZENEMATEAK)

IZEN EMATEAK
EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA

DANTZA

José Uruñuela Dantzako
Udal Kontserbatorioa

862

893

1.775

31

4

HAIZEA ETA
PERKUSIOA

Ertzaintzaren musikabanda

885

941

1.826

31

10

JAIETAKO MUSIKA

Udal Musika Banda

840

854

1.694

26

6

MUSIKA ZINEMAN

Udal Musika Banda

1.105

1.168

2.273

47

6

HARIINSTRUMENTUAK
ETA ORKESTRA

Jesús Guridi Musika
Kontserbatorioa

805

862

1.667

29

4

807

804

1.611

28

8

903

933

1.836

40

8

10.675

11.180

21.855

LH 4

LH 5

KANTU KORALA

Arabatxo, Arabako Haur
Abesbatzen Federazioa

MUSIKAZ JOSITAKO
ISTORIOAK

Udal Musika Banda

LH 6

GUZTIRA

NOTAK
ESKOLAN
(PARTEHARTZAILEAK

95

PARTE-HARTZAILEAK
EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA

GOAZEN
KONTZERTURA

LH 1

Ertzaintzaren musikabanda

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

949

1.042

1.991

36

9

922

999

1.921

36

10

801

866

1.667

34

10

AHOTSAREKIN
JOLASEAN

Crescendo

GURE MUSIKATRESNA
TRADIZIONALAK

Folklore udal-akademia

MUSIKA
ADIERAZTEKO ETA
KOMUNIKATZEKO

Ertzaintzaren musikabanda

SOINUAREN
EZAUGARRIAK

Ertzaintzaren musikabanda

DANTZA

José Uruñuela Dantzako
Udal Kontserbatorioa

862

893

1.755

31

4

HAIZEA ETA
PERKUSIOA

Ertzaintzaren musikabanda

0

0

0

0

0

JAIETAKO MUSIKA

Udal Musika Banda

840

854

1.694

26

6

MUSIKA ZINEMAN

Udal Musika Banda

1.105

1.168

2.273

47

6

LH 2

LH 3

LH 4

LH 5
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NOTAK
ESKOLAN
(PARTEHARTZAILEAK

PARTE-HARTZAILEAK
EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK MUTILAK GUZTIRA

HARIINSTRUMENTUAK
ETA ORKESTRA

Jesús Guridi Musika
Kontserbatorioa

KANTU KORALA

Arabatxo, Arabako Haur
Abesbatzen Federazioa

MUSIKAZ JOSITAKO
ISTORIOAK

Udal Musika Banda

LH 6

GUZTIRA

HAU
ENTZUNA
DUT
(IZENEMATEAK)

805

862

1.667

29

4

218

188

406

7

2

903

933

1.836

40

8

7.405

7.805

15.210

59

IZEN EMATEAK
EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK

INSTRUMENTU
TRADIZIONALAK
MUSIKAN

Folklore udalakademia

MUTILAK GUZTIRA

495

514

1.009

291

305

596

15

5

16

2

9

3

20

6

6

3

9

2

DBH 1
GURE
Udal Musika Banda
KONPOSITOREAK

MUSIKA
MUNDUAN

Udal Musika Banda

142

139

281

REZIKLATE

Turukutupá
elkartea

627

651

1278

JAZZA

Udal Musika Banda

227

240

467

SOINUA ETA
ELEKTRONIKA

Jesús Guridi
Musika
Kontserbatorioa

180

168

348

1.962

2.017

3.979

DBH 2

DBH 3
DBH 4

GUZTIRA
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PARTE-HARTZAILEAK

HAU
ENTZUNA DUT
(PARTEHARTZAILEAK

EDUKIAK

IKASTETXEAK KONTZERTUAK

LANKIDEA
NESKAK

INSTRUMENTU
TRADIZIONALAK
MUSIKAN

MUTILAK GUZTIRA

Folklore udalakademia

495

514

1.009

Udal Musika
Banda

291

305

596

MUSIKA
MUNDUAN

Udal Musika
Banda

142

139

281

REZIKLATE

Turukutupá
elkartea

0

0

0

JAZZA

Udal Musika
Banda

227

240

467

SOINUA ETA
ELEKTRONIKA

Jesús Guridi
Musika
Kontserbatorioa

180

168

348

1.335

1.336

2.701

15

5

16

2

9

3

0

0

6

3

9

2

DBH 1
GURE
KONPOSITOREAK

DBH 2

DBH 3
DBH 4

GUZTIRA

JAZZ UHINAK HIRIAN
ZEHAR
(PARTE-HARTZAILEAK)

EDUKIAK

IKASTETXEAK

JVERA QUARTET

495

CHARLES COOPER
“CHOP” & TRILOGY

495

ADRIAN FERNÁNDEZ
QUARTET

495

TOTAL

1.485

15

Jazz uhinak hirian zehar programa kontzertu sorta batez osatuta dago, hilean behin eta arratsaldeko ordutegian
jazza publikoari ikuspegi didaktiko batetik hurbiltzea helburu duena, Jazzargia elkartearekin elkarlanean. Ikasturte
honetan, osasun-egoeraren ondorioz, bertan behera geratu ziren azken 3 kontzertuak, Ricardo Mirallesi
Ohorezko Makila ematea ekarriko zuena barne.
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2.- Zenbat emakumek eta zenbat gizonek parte hartu duten:

Emakumeak
Gizonak
GUZTIRA

PERTSONA HELDUAK PERTSONA HELDUAK
(IZEN-EMATEAK)
(PARTE-HARTZAILEAK)
206
198
219
201
425
399

3.- Aurreko ikasturtearekin alderatuta, programan parte hartu zuten pertsonen handitzea edo gutxitzea:
programan izena eman zuten pertsonak 30.554 izan ziren 217 kontzertutan; aurreko ikasturtean, berriz, 30.660
izan ziren (kontzertu kopuru berarekin). Azkenik, eta egoera soziosanitarioa dela eta, 21.282k parte hartu zuten
155 ekitalditan; beraz, benetako parte-hartzea % 28,6 jaitsi da.
4.- Programari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
2018-2019 ikasturtean, gastua 89.883,10 eurokoa izan zen, eta 2019-2020 ikasturtean, berriz, 46.710,48
eurokoa; beraz, inbertitutako aurrekontuan % 48ko murrizketa izan zen.
Ondorioak eta proposamenak:
Egoera soziosanitarioaren ondorioz, parte-hartzea % 28,6 jaitsi da, baina inskripzioek gora egin zuten
aurreko urtearekin alderatuta, 31.000 izatera iritsi baitziren. "Los músicos de Bremen" jardueraren
ezeztapena kontuan hartuko bagenu (honen datuak ez dira aurreko estatistiketan erakusten) aurreko
ikasturteko 30.660 ikasleen azpitik geratuko ginateke.
Teknikarien aldaketak egon ziren arren, proposatutako helburuak bete ziren, egoera soziosanitariotik
eratorritako arauek programatutako kontzertuen garapena oztopatu zuten arte.
Bigarren urtea duten honetan, honako ekoizpen hauek finkatu dira:
Gure musika tresna tradizionalak (LHko 2. maila)
Instrumentu tradizionalak musikan (DBH 1.maila).
Gure konpositoreak (DBH 1. maila).
Musikaz jositako istorioak (6. EPO).
Zuzendari Pedagogiko berri bat gehitu da
LDE aplikazioan aldaketak egin dira, datuak errazago kudeatzeko eta aztertzeko. Era berean, erabiltzaileen
behar berezien bilketa sistematizatu da, horiei ematen zaien erantzuna kudeatzeko.
Ikastaro hau izan da Ertzaintzaren bandak Musika Adierazpena programan parte hartu duen azkena.
Arrazoiak logikoak dira; izan ere, kide askok erretiroa hartzeak eta horiek ez ordezkatzeak erakunde gisa
desagertzea dakar.
Ikasturteko azken hiruhilekoan hainbat bilera egin dira udal-bandarekin eta "Jesús Guridi" musika
kontserbatorioarekin, Ertzaintzako bandak aurretik ematen zituen kontzertuen emanaldiak zein baldintzatan
onartuko zituzten kudeatzeko. Bi baliabideen aldeko jarrera ona izan da, eta LHko maila horiek kontzertu
kopuru bera ikusi ahal izango dute. Egia da gertatu zaigun egoera aprobetxatuz baliabideei aukera eman
diegula kontzertu berriak sortzeko, betiere mailari eta eskola-curriculumari egokituta. Horri esker, 2020-2021
ikasturtean lau kontzertu berri izango dira, hiru LHen eta bat DBHn (bi udal-bandak emango ditu eta beste bi
"Jesus Guridi" musika-kontserbatorioak).
Programaren parte-hartzaileen eta talde teknikoaren balorazioak kontuan hartuta, ondoriozta dezakegu
Musika Adierazpena programak baliabide bikaina izaten jarraitzen duela Eskolarentzat eta herritarrentzat.
Etengabeko hobekuntza-prozesu horretan aurrera eginez, proposamen hauek egin dira 2020-2021
ikasturteari begira:
Kontzertuen eskaintza eta izen-emateen joera berrikustea eta ikastetxeen beharretara egokitzea.
Hiru kontzertu berri eskaintzea "Musikaz gozatzera" LHko 1. mailarako, "Gu nola, musika hala" LHko 2.
mailarako eta "Belarriak erne" LHko 3. mailarako.
Hiru kontzertu berrien jarraipena eta ebaluazioa egitea, curriculumaren egokitasuna eta garapen didaktikoa
baloratzeko.
Kontzertu batzuen eskaintza alternatiboa planteatzea, egungo egoera soziosanitarioa luzatzen bada
programa zentroetara hurbildu ahal izateko.
Zuzendaritza pedagogiko berriak sartzea baloratzea.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Laguntza teknikoa
GUZTIRA
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1.1.2. Arte eta Historia ibilbideen programa: Erdi Aroko Gasteiz, Gasteiz Neoklasikoa, XIX. Mendeko
zabalgunea, Artxiboak ezagutzea, Idazkera ete idatzitakoa, San Pedro Eliza, Udala, Santa Maria Katedrala,
Ahozko memoria eta Ikustarazi beharreko historia: emakumeak Gasteizen.
Deskribapena: ibilbideak hiria ezagutzeko eta hirian egiteko jarduerak dira. Ibilbideen bidez landuko den
ezagutza mota bat da, non dinamika eta eduki zehatz batzuekin hiria nolakoa den jabetzeko aukera izango duten.
Ondoren, ibilbideak zehaztu eta deskribatu dira.
Helburuak:
Bertatik bertara ezagutzea garai historiko jakin baten ezaugarriak eta garai hark gaur egungo hirian duen
eragina, Vitoria-Gasteizko gune eta eraikin esanguratsuetatik ibilbide historikoak eginez.
Hiriaren ezagutza praktikoa sustatzea, hiriak eskaintzen dizkigun baliabideak eta zerbitzuak ezagutzeko eta
erabiltzeko ikasleek beharrezkoa duten informazioa jaso dezaten.
Oro har ingurunea eta bereziki historia- eta arte-ondarea balioetsi eta errespetatzeko jarrera eta ohiturak
sustatzea ikasleengan.
Ibilbidearekin lotura duten emakumeak ikusaraztea, historiaren, kulturaren, artearen, gizartearen edo
politikaren esparruan egin duten ekarpena ezagutuz eta baloratuz.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Santa Maria Katedrala Fundazioa, San Pedro Eliza Parrokia, Vital Fundazioa,
Montehermoso Kulturunea, Arabako Foru Aldundiaren Museo Zerbitzua, Arabako Foru Aldundiaren Protokolo
Zerbitzua, Erdi Aroko Hiriguneko Enpresa Zentroa, Udaleko Biltzar eta Turismo Atala, Emakunde, Pilar Arostegui
Udal Artxiboa, Arabako Lurralde Historikoko Agiritegia, Arabako Probintzia Artxibo Historikoa, Udaleko Prentsa
eta Protokolo Zerbitzua eta El Portalón jatetxea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Aurten, pandemia egoerak baldintzatu du partehartzea.
Irailetik martxoaren 9ra (jarduerak egin ziren azken eguna), 378 lantegi eta ibilbide egin ziren, eta 74 ikastetxe
eta kolektibo desberdinetako 8.466 pertsonek hartu zuten parte. Martxoaren 9tik ekainera bitartean, beste 247
ibilbide eta lantegi egin gabe geratu ziren, zeintzuetan 5.456 pertsonek emanda zuten izena.
Guztira, beraz, 13.922 pertsonek eman zuten izena, baina horien % 39k ezin izan zuen jarduera egin.
Ondoko koadroan programaren ezaugarri nagusiak zehazten dira:
Ibilbidea

Erdi Aroko
Gasteiz

Gasteiz
Neoklasikoa

Hartzaileak

Helburuak

Deskribapena

Erakunde
laguntzaileak

Errekurtsoak

Erdi Aroko hirigunetik
Hiriaren Erdi Aroko
doan
ibilbidea
da,
gizarte-egoera
Montehermoso
Maketetara
LH 5 eta 6
Gasteizen
hasierako
ezagutaraztea,
alde
Kulturunea, Vital
bisita
garapena eta Erdi Aroko
zaharreko
kale
eta
Fundazioa, Arabako El Portalón
DBHko lehen
hirigintza-egitura
eraikinen
bidez:
Foru Aldundiaren eraikina, Bibat
zikloa, HHE eta
ulertarazteko
xedea
kantoiak,
Buruileria
Museo Zerbitzua eta
eta Kordoi
pertsona helduen
duena, gaur egun gure
plaza, Hedegile kalea
El Portalón jatetxea.
etxea
kolektiboak
hiriko auzo bat dela
eta Aiztogile kalea.
ahaztu gabe.
Hiri barruan egiten den
ibilbidea da jarduera, eta
honako
toki
hauetan
Hiriko
alde
egiten dira geldialdiak:
DBHko bigarren neoklasikoaren izaera
Arabako Foru
Eskoriatza-Eskibel
zikloa,
historikoa,
hirigintzaAldundiko Protokolo
jauregia, Enpresa Zentroa,
HHE eta
ezaugarriak eta alderdi
Zerbitzua
Arkupeak, Plaza Berria,
eta
pertsona helduen artistiko
Andre
Maria
Zuriaren
kolektiboak
arkitektonikoak
Erdi Aroko
plaza,
Magdalena
ezagutaraztea.
Hiriguneko Enpresa
komentua,
Foru
Zentroa
Aldundiaren Jauregia eta
Arte eta Lanbide Eskola.
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Foru
Aldundiaren
Jauregia
Erdi Aroko
Hiriguneko
Enpresa
Zentroa
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XIX. mendeko
zabalgunea

Artxiboak
ezagutzea

Artxiboak:
idazketa eta
idatzitakoa

XIX.
mendeko
zabalgunearen sorrera,
Hainbat
toki
diseinua,
testuinguru
DBHko bigarren
esanguratsutan
zehar Udaleko Biltzar eta
historikoa eta hirigintzaegingo da ibilbidea: Dato
zikloa,
Turismo Atala
, gizarte- eta ekonomiakalea,
Arka
plaza,
HHE eta
ezaugarriak
pertsona helduen
Emakunderen
egoitza,
Emakunde
ezagutaraztea, bai eta
Amarika plaza, Zulueta
kolektiboak
gaur egun betetzen
jauregia, Florida parkea.
dituen
funtzioak
aztertzea ere.
Udal Artxiboari buruzko
Udal Artxiboa, Arabako
sarrera txiki baten ostean,
Lurralde
Historikoko
Arabako
Lurralde
Agiritegia eta horietan
Historikoko
Agiritegia
gordetzen
diren
bisitatuko da, eta hiriaren Pilar Arostegui Udal
dokumentuak
DBHko bigarren
eta probintziaren historia
Artxiboa
ezagutzea, eta zerk
zikloa, DBHO, HHE
deskribatzen
dituzten
batzen dituen eta zerk
eta pertsona
dokumentuak eta material Arabako Lurralde
bereizten aztertzea.
helduen kolektiboak
grafikoa nola gordetzen
Historikoaren
Artxiboa
diren jakingo dute; horrez
Agiritegia
“dokumentuaren”
gain, kontsultarako zer
ikuspegitik
eta
pauso eman behar diren
erabiltzaileen
jakingo dute.
ikuspegitik ezagutzea.
Bi zati ditu jarduerak.
Lehenengoan,
argizariIkasleek idazketaren eta
oholtxoak,
papirokultura
eta
erroiluak, pergaminoak eta
zibilizazioaren
abar
erabiliko
dituzte
zabalkundearen artean
parte-hartzaileek,
eta
dagoen
harremana
ariketa praktikoak egingo
ikustea.
dituzte idazluma, hegaztiIkasleei
alfabeto
luma eta metalezko lumalatinoaren bilakaera eta
muturrekin. Aldi berean,
mendebaldean
paleoidazketaren
erabilitako
kaligrafia
inguruko
azalpen
motak erakustea.
teorikoak emango zaizkie
DBH, DBHO, HHE Artxiboko
agirien
ikasleei, bai eta idazketak Arabako Probintzia
eta pertsona
ezagupenaren
kulturaren
garapenean Artxibo Historikoa
helduen kolektiboak ingurukoak
izan duen eraginaren,
ezagutaraztea ikasleei,
euskarrien eta abarren
nola idazten zen, zein
ingurukoak
ere.
euskarritan,
zer
Bigarrenean, bitan zatituko
tresneria erabiltzen zen
da ikastaldea, eta talde
eta
zeintzuk
ziren
batek agiri bat nola
idazteko
teknikak
zaharberritzen den ikasten
erakutsiz.
Iraganeko
duen bitartean, besteak
aztarna
idatziekiko
hainbat
garaitako
interesa
piztea.
dokumentuak ikusiko ditu
ikasleengan.
eta horietako idazketa
aztertuko du.

Estilo gotikoko eraikin
hau eta eraikin honen
konnotazio historikoak
DBHko bigarren
ezagutzeko
aukera Elizaren kanpoaldetik eta
zikloa, Batxilergoa,
San Pedro Eliza
ematea,
Vitoria- barrualdetik doan bisita San Pedro Elizako
HHE eta pertsona
Gasteizko
hiriaren gidatua.
parrokia
helduen kolektiboak
historiarekin oso lotuta
baitaude.

Udala

Udal
erakundearen Jardueran, ibilbide bat
jatorria, gaur egungo egingo da hiriko hainbat
LH 5 eta 6
antolakuntza
eta kaletatik,
udaletxea
Udaleko Protokolo
HHE eta pertsona eskaintzen
dituen bisitatuko da, eta osoko
eta Prentsa
helduen kolektiboa zerbitzuak
bilkura baten simulazioa
Zerbitzua
ezagutaraztea.
egingo
da
LHko
ikasleekin.
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San Bizente
elizako dorrea
Emakunderen
egoitza

Udal
Artxiboaren
eraikina
Arabako
Lurralde
Historikoaren
Agiritegiaren
eraikina

Arabako
Probintzia
Artxibo
Historikoaren
eraikina

San Pedro
Eliza

Udaletxea
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Bisita Santa
Maria
Katedralera

Bi zati ditu jarduerak:
Katedralaren
jatorri
ikasleek bideo bat ikusiko
LH 6
historikoa
dute gelan, eta, ondoren,
DBH,
ezagutaraztea, bai eta
ibilbide bat egingo dute
berritzeko
lanen
HEE eta
tenpluaren kanpotik eta
hezkuntzako beste bilakaera ere.
barrutik.
Edukiak
talde batzuk
Hiriaren zenbait alderdi
desberdinak dira LHko
arkitektoniko aztertzea.
bisitan eta DBHkoan.

Lantegiak Santa
Maria
Katedralean

Ikustarazi
beharreko
historia:
Emakumeak
Gasteizen

LH 1etik 5era

DBHko 2. zikloa,
DBHO eta HE

Ikasleak Santa Maria
Katedralaren
historia
LH 1 – Ikusi-makusi
eta
horrek
hiriko
Katedrala
historiarekin
duen
LH 2 – Sakelako hiria
harremana ezagutzen
LH 3 – Bazen behin
hastea. Garai historiko
Vitoria-Gasteiz
bakoitzeko
alderdi
LH 4 — Harriak kontatzen
arkitektoniko,
digu
arkeologiko eta artistiko
LH 5 — Katedrala gaixorik
adierazgarrienak
dago
azaltzea,
hezkuntza
mailen arabera.
Bi zati ditu jarduerak:
Bisitan
azaldutako
lehenengo,
katedrala
edukiak
jarduera
bisitatuko
da,
alderdi
plastiko baten bidez
historiko, arkitektoniko eta
indartzea.
Ikasleak
artistikoak ezagutaraziz,
tenpluaren
orainaz
ikasleen mailaren arabera.
ohartaraztea:
dituen
Ondoren,
ibilbidean
egitura-arazoak
eta
adierazitako kontzeptuak
zaharberritze-lanak.
garatu eta sortzeko aukera
Ikasleengan
ondare
ematen duen jarduera
historiko eta artistikoa
plastikoa egingo da.
balioetsi
eta
errespetatzeko jarrerak
sustatzea.

Santa Maria
Katedrala
Fundazioa

Santa Maria
Katedrala

Santa Maria
Katedrala
Fundazioa

Santa Maria
Katedrala

Emakumeek
VitoriaIbilbidea
Andre
Maria
Gasteizko
historiari
Zuriaren plazan hasten da
egindako
aportazioa
eta hirigune historikotik eta
behar
den
bezela
zabalgunetik igarotzen da.
onartu
eta
balioa
Emakumeekin
lotutako
ematea.
Oihaneder
Vitoriaerreferentziazko leku eta
Kulturunea, Erdi
Gasteizko Erdi
eraikinak bisitatzen dira,
Aroko Hiriguneko
Aroko
Historian
zehar
hainbat arlotan zeregin
emakumeen
parteEnpresa Zentroa eta Hirigunea eta
garrantzitsua
izan
hartzea testuinguruan
Vital Fundazioa
Zabalgunea
zutenak, hala nola etxean,
kokatzea,
garai
ordaindutako
lanean,
bakoitzeko
ezaugarri
hezkuntzan,
kulturan,
politiko, sozial, artistiko,
artean, erlijioan, ikerketan,
ekonomiko eta politiko
aisialdian eta politikan.
nagusien esparruan.

Jarraian, izen-emateari eta parte-hartzeari buruzko datuak eskaintzen dira, bi taula bereizitan. Bata,
irailetik martxoaren 9ra bitarteko aldiari buruzkoa. Bigarrena, jarduerak gauzatu ezin izan ziren aldiari
dagokio (2020ko martxoaren 10etik ekainaren 10era).
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2019ko irailetik 2020ko martxoaren 9ra arteko jarduerak

•

IBILBIDEA

ZENTRO EDO
IKASTETXEAK

TALDE
KOP.

JARDUERA KOP.

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

ERDI AROKO GASTEIZ

44

101

173

1.120

1.178

2.298

SANTA MARIA
KATEDRALA

47

174

174

1.980

2.192

4.172

UDALA

13

22

22

204

239

443

GASTEIZ
NEOKLASIKOA

13

17

24

157

153

310

XIX. MENDEKO
ZABALGUNEA

4

4

4

22

40

62

SAN PEDRO ELIZA

11

13

13

134

105

239

ARTXIBOAK:
IKUSTARAZI
BEHARREKO HISTORIA:
EMAKUMEAK
GASTEIZEN

8

9

14

99

74

173

17

38

47

400

369

769

74

378

471

4.116

4.350

8.466

GUZTIRA

•

Programatuta zeuden eta bertan behera geratu ziren jarduerak: 2020ko martxoaren 10etik
ekainera arte.
TALDE
ZENTRO EDO KOP.
IKASTETXEAK

IBILBIDEA

JARDUERA KOP.

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

ERDI AROKO GASTEIZ

33

72

111

809

777

1.586

SANTA
KATEDRALA

35

99

99

3.156

3.397

6.553

UDALA

11

17

17

177

194

371

GASTEIZ
NEOKLASIKOA

11

17

23

197

148

345

XIX.
MENDEKO
ZABALGUNEA

13

18

18

177

179

356

SAN PEDRO ELIZA

1

1

1

15

1

16

ARTXIBOAK
IKUSTARAZI
BEHARREKO HISTORIA:
EMAKUMEAK
GASTEIZEN

7

11

17

93

107

200

10

12

15

101

100

201

69

311

246

4.116

2.745

2.711

GUZTIRA
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•

Izen-emate guztiak, 2020ko irailetik ekainera arte.

ZENTRO
EDO
IKASTETXEAK
TALDE KOP.

IBILBIDEA
ERDI AROKO
GASTEIZ

JARDUERA KOP.

NESKAK

MUTILAK

GUZTIRA

65

172

284

1.929

1.955

3.884

SANTA MARIA
KATEDRALA

54

273

273

1.176

1.205

2.381

UDALA

32

39

40

433

381

814

GASTEIZ
NEOKLASIKOA

20

33

47

354

301

655

XIX. MENDEKO
ZABALGUNEA

4

5

7

34

47

81

SAN PEDRO ELIZA

12

14

14

149

106

255

ARTXIBOAK

13

20

31

192

181

373

IKUSTARAZI
BEHARREKO
HISTORIA:
EMAKUMEAK
GASTEIZEN

15

31

33

561

257

304

GUZTIRA

215

587

729

4.828

4.433

8.747

PARTE-HARTZEA ADINAREN ARABERA

1. zikloa

DERRIGORREZKO LEHEN HEZKUNTZA
2. zikloa

3. zikloa
GUZTIRA

Neskak
Mutilak
Guztira

6
LH 1
412
457
869

7
LH 2
562
619
1.181

1. zikloa

Neskak
Mutilak
Guztira

12
DBH 1
121
124
245

Emakumeak
Gizonak
Guztira

2020ko MEMORIA

9
LH 4
512
556
1.068

10
LH 5
962
1.060
2.022

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA
2. zikloa
13
14
15
DBH 2
DBH 3
DBH 4
1.109
248
448
1.115
251
520
2.224
499
968

DBHO
16
1. LH
42
17
59

8
LH 3
533
535
1.068

DBHO, HHE, HELDUAK
HHE
17
18 - 65
2. LH
3. LH
63
511
91
350
154
861

Hezkuntza eta Kultura Saila

11
LH 6
718
767
1.485

3.699
3.994
7.693

ZIG + laguntza
gelak + PIEE

GUZTIRA

34
110
114

1.960
2.120
4.050

HELDUAK
18 - 65
4. LH
602
437
1.039

GUZTIRA
1.218
895
2.113
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PARTE-HARTZEA HIZKUNTZAREN ARABERA:
Parte-hartzaileen % 65k euskaraz egin dute jarduera;% 30k gaztelaniaz, eta % 5ek ingelesez.

450
400
350
300
250
E us k a r a

200
15 0

C a s t e l l a no

10 0

E ng l i s h

50
0
G uzt ira

Hezkuntza-sarearen araberako parte-hartzea honako hau izan da: parte-hartzaileen % 65 sare
publikokoak izan dira, eta % 35, itunpeko sare pribatukoak.

IBILBIDEA

PUBLIKOA

PRIBATUA

GUZTIRA

ERDI AROKO GASTEIZ

2.552

1.425

3.947

SANTA MARIA KATEDRALA

4.291

2.402

6.693

UDALA

536

278

814

GASTEIZ NEOKLASIKOA

254

401

655

XIX. MENDEKO ZABALGUNEA

140

278

418

SAN PEDRO ELIZA

284

44

328

ARTXIBOAK

268

126

394

IKUSTARAZI BEHARREKO HISTORIA:
EMAKUMEAK GASTEIZEN

661

309

970

GUZTIRA

8.956

5.263

14.219
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9 .0 0 0
8 .0 0 0
7 .0 0 0
6 .0 0 0
5 .0 0 0

Sare Pub l i ko a

4 .0 0 0

I t unp eko Sar ea

3 .0 0 0
2 .0 0 0
1.0 0 0
0

Parte-hartzea, hezkuntza sarearen arabera.
Adierazleak:
- Parte hartu duten nesken eta mutilen kopurua:
LH
3.785
4.089
7.874

Neskak
Mutilak
Guztira

DBH
2.219
2.013
4.232

DBHO
80
133
213

GUZTIRA
6.084
6.235
12.319

- Zenbat emakumek eta zenbat gizonek parte hartu duten:

Emakumeak
Gizonak
Guztira

HHE

HELDUAK

GUZTIRA

511
350
861

602
437
1.039

1.113
787
1.900

- Programari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
2019/2020 ikasturteko gastuaren datuak konparazio egokiagoa egin ahal izateko aurrekontuan jasotakoak dira,
gastuaren benetako datuak pandemiarekin lotuta baitaude.
KONTZEPTUA

2018-2019

2019-2020

Arte eta Historia ibilbideetarako laguntza
teknikoa

34.782,00 €

45.000,00 €
“Emakumeak” barne

Ikustarazi beharreko historia: Emakumeak
Gasteizen

10342,40 €

Arte eta Historia
ibilbideen barnean

Katedraleko bisita eta lantegiak (Sta. Maria
Fundazioa / Eulen)

15.945,00 €

11.500,00 €

-% 27,8

Ikasleen koadernoen maketazioa

1.716,00 €

-

-

GUZTIRA

2020ko MEMORIA

62.785,4 €

Hezkuntza eta Kultura Saila

Gehikuntza (%)

Mantentzen da

56.500,00 €
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Aurreikusitako aurrekontuaren zenbaketa orokorra zertxobait txikiagoa da, "Ikasleen koadernoak maketatzeko"
partida bat ez baitzen errepikatu 2019/2020 aurrekontuan.
Ondorioak eta proposamenak:
Aurreko urteekiko konparazioak egin ahal izateko, beharrezkoa da izen-emate datuen ikuspegitik aztertzea, eta
ez benetako parte-hartzearen ikuspegitik; izan ere, martxoaren 10etik aurrera ikastetxe guztiak itxita egon ziren
pandemiagatik, eta ezin izan zen jarduerarik egin. Horregatik, benetako parte-hartzearen datu globalekin
alderatzea ez litzateke zuzena izango.
Izena eman duten pertsonen eta ikastetxeen kopuruak berriz ere berresten du Ibilbide Historiko-Artistikoen
Programa baliabide didaktiko ona dela oraindik ere Vitoria-Gasteizko irakasle eta ikasleentzat, bai eta pertsona
helduen hainbat kolektiborentzat ere.
Parte-hartzeak goranzko joerarekin jarraitu du ikasturte honetan, iazko ikasturtean baino 588 parte-hartzaile
gehiago izan baititu, % 4,7 gehiago, hain zuzen. Ibilbideen kopurua ere handitu da, iazko urtean baino 24 gehiago
izan baitira (% 3,4), eta ikastetxeena ere bai: iazko ikasturtean baino 5 gehiago (% 6).
Santa Maria Katedralean garatzen diren jardueretako parte-hartzeak ere gora egin du, Erdi Aroko Gasteiz
ibilbidean eta Vitoriako hiriaren ahozko memoria lantegian. Jarduera horiek guztiak Lehen Hezkuntzako ikasleei
zuzendu zaizkiela esan behar da.
Dena den, zertxobait behera egin du DBHko bigarren zikloko ikasleei zuzentzen zaizkien ibilbideetako partehartzeak (Gasteiz Neoklasikoa, XIX. mendeko zabalgunea, Artxiboak eta San Pedro Elizaren bisita). Ez dago
egiaztatutako informaziorik, baina agian eragina izan du ibilbide berri hau abian jarri izanak ere: Ikusarazi
beharreko historia: emakumeak Gasteizen; DBHko bigarren zikloko ikasleei zuzentzen zaie hau ere.
2020-2021 ikasturterako planteatutako hobekuntza-proposamenen artean, hauek azpimarratu behar dira:

−

Gidoien idazketa eta ibilbideen gauzatzearen zerbitzua bera bereiztea erabaki da, Hezkuntza Zerbitzuak
haien titulartasuna izan dezan eta proiektuaren etorkizuna bermatu ahal izateko.

−

Jarraipen teknikoak egitea, ibilbide bakoitzean azaltzen diren edukietan genero-berdintasuna lantzeko
xedeari lotutako edukiak ezarri behar diren balioesteko.

−

Webgunean agertzen den programako material didaktikoa berrikusten eta eguneratzen jarraitzea, ikerketa
arkeologiko eta historiko berriak eta genero-ikuspegia kontuan hartuta.

−

Pertsona helduen taldeek izena emateko irizpideak sistematizatzea eta helbide elektronikoekin datu-base
bat egitea.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Arte eta Historiko ibilbideetarako laguntza teknikoa
Katedralaren bisitarako eta lantegietarako laguntza teknikoa
COVID kalte-ordaina
GUZTIRA

ZENBATEKOA
17.050,00 €
15.945,00 €
15.945,00 €
47.702,32 €

1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: zenbait hezkuntza-programa inplementatzea hizkuntza-komunikazioko eta
informazioaren tratamenduko gaitasunak eta gaitasun digitala garatzeko.
JARDUKETAK:
1.2.1. Gasteiztxo Programa, informazio eta komunikazio-hezkuntzakoa: Internet, irratia, prentsa, telebista
eta publizitatea.
Deskribapena: ikus-entzunezko komunikabideek beren hizkuntzak eta adierazpideak erabiltzen dituzte. Beharbeharrezkoa da hizkuntza horiek ezagutzea eta deskodetzen ikastea, alfabetatze-prozesua gerta dadin eta
horiekiko jarrera kritikoa gara dezaten.
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Testuinguru horretan, ikus-entzunezko komunikabideen esparruko prestakuntza-prozesu bat proposatzen du
programa honek Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleentzat eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzakoentzat; eta baliabide nagusiak Internet, irrati, prentsa, telebista eta publizitateko lantegiak izango
dira. Ikastetxeei eskaintzen zaizkie, pixkana eta hezkuntza mailen arabera sekuentziatuta. Horrela, hezkuntzaetapetan zehar, gai horiekin lotutako askotariko edukiak lantzeko aukera dute ikasleek.
Ikasteko estrategia esperimentazioan eta lantegien metodologian oinarritzen da, eta, lantegia egin aurretik,
prestakuntza-saio bat egiten da. Lantegia egitean, askotariko jarduerak egiten dira, landuko diren alderdiak modu
koherente batean bateratzeko asmoz: ikus-entzunezko material profesionala maneiatzea, gai akademikoekin
lotutako beste alderdi batzuk (hala nola idazketa eta zuzenketa ortografikoa, edota hiriko espazio, zerbitzu eta
erakundeen ezagutza).
Erakunde askok laguntzen dute programa honetan: hiriko komunikabideak, kirol-erakundeak, erakunde
soziokulturalak, etab. Nahiko ohikoa da udal-aretoetan kokatutako baliabide teknikoak erabiltzea ere (irrati,
telebista eta prentsako estudioa); zehazki, Vitoria-Gasteizko Frai Zacarías Martínez kaleko 3 zenbakian daude
kokatuta areto horiek.
Interneteko lantegia: LHko 5. eta 6. mailetara zuzendutako tailer honetan Scratch programa erabiltzen da
programazio informatikoko kontzeptu batzuk ikasteko. Scratch oso programa intuitiboa da, eta hezkuntzara
zuzendutako aplikazio ugari ditu, hainbat pertsonaiarekin sekuentziak sortzeko aukera ematen dutenak. Partehartzaileek ekologia, aniztasunarekiko errespetua, aukera-berdintasuna, adiskidetasuna eta beste hainbat gai
lantzen dituzte.
Irrati-lantegia: DBHko 1. mailako ikasleei zuzentzen zaien lantegi honetan, irratiko albistegi bat landuko da.
Aurrez, prestakuntza-saio bat egingo da ikasgelan, eta lantegirako beharrezkoa den informazioa emango zaie
saio horretan. Lantegiaren egunean, hiriko irrati-etxe batera joan ohi dira, eta elkarrizketa bat eta kaleko inkesta
bat egiten dira. Atseden tarte baten ostean, bildutako informazio guztia irrati bidezko albistegi batean antolatzen
da; ikastetxera igorriko zaie gero hori.
Prentsa-lantegia: DBHko 2. mailako ikasleei zuzentzen zaien lantegi honetan, egunkari bat landuko da. Aurrez,
prestakuntza-saio bat egingo da ikasgelan, eta lantegirako beharrezkoa den informazioa emango zaie saio
horretan. Lantegiaren egunean, hiriko egunkari batera joan ohi dira, eta elkarrizketa bat eta kaleko inkesta bat
egiten dira. Atseden tarte baten ostean, bildutako informazio guztia egunkari batean antolatzen da; ikastetxera
igortzen da gero.
Telebista-lantegia: DBHko 3. mailako ikasleei zuzentzen zaien lantegi honetan, telebistako albistegi bat landuko
da. Aurrez, prestakuntza-saio bat egingo da ikasgelan, eta lantegirako beharrezkoa den informazioa emango zaie
saio horretan. Lantegiaren egunean, EITBra joaten dira bisitan, eta elkarrizketa bat eta kaleko inkesta bat egiten
dira. Atseden tarte baten ostean, bildutako informazio guztia telebistako albistegi batean antolatzen da;
ikastetxera igortzen zaie gero.
Publizitate-lantegia: DBHko 4. mailako ikasleei zuzentzen zaien lantegi honetan, iragarki bat egiten da. Aurrez,
prestakuntza-saio bat egingo da ikasgelan, eta lantegirako beharrezkoa den informazioa emango zaie saio
horretan. Lantegiaren egunean, ibilbide bat egiten da hirian zehar, eta, inguruan zer iragarki mota ditugun
identifikatzeko, fitxa bat betetzen da. Publizitate-kanpainen zenbait adibide ere aztertzen dira. Atsedenaldi baten
ostean, aukeratutako iragarkia ekoizten eta egiten du ikasgelak. Beti bezala, azken emaitza ikastetxera igortzen
zaie.

INTERNET (LH)

Planifikatutako
lantegiak
13

Gauzatutako lantegiak
(urr/1 – mar/9)
13

Gauzatu ez zirenak
(mar/10 – eka/30)
0

IRRATIA (DBH)
PRENTSA (DBH)

63
48

62
7

1
41

TELEBISTA (DBH)

60

47

13

PUBLIZITATEA (DBH)

45

45

0

Guztira

229

174

55

Lantegiak

2019/2020 ikasturtean zehar, SARS-CoV-2 birusak sortutako krisia dela eta, 55 lantegi ezin izan ziren egin.
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Helburuak:
-

Hiriaren ezagutza praktikoa sustatzea.
Publizitatearen eta ikus-entzunezkoen hizkuntzetan emandako mezuak kodetzea eta deskodetzea.
Ikus-entzunezko komunikabideetako mezuen aurrean jarrera kritikoa izatea.
Komunikabideak eta publizitatea modu praktikoan ezagutzea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Tokiko komunikabideak, elkarteak, fundazioak, erakundeak eta udalzerbitzuak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten:
2019-2020 ikasturtean, 28 ikastetxek egin dute parte hartzeko eskaera: 16 ikastetxe publikok eta itunpeko 12
ikastetxe pribatuk. Taulan ikus daitekeen bezala, itunpeko ikastetxeekin alderatuta parte hartzen duten ikastetxe
publikoen kopurua zertxobait handiagoa bada ere (4 ikastetxe gehiago), bai saioen kopurua bai sare publikoan
parte hartzen duten ikasleen kopurua nabarmen handiagoa da. Guztira, 16 ikastetxe publikoek 156 saio eskatu
dituzte, hau da, saioen % 68.
Ikastetxeak

Ikastetxeen
kopurua
16
12
28

Ikastetxe publikoak
Itunpeko ikastetxe pribatuak
Guztira

Saioen
kopurua
156
73
229

Ikasleen
kopurua
3.304
1.948
5.252

Ikasturte honetan 229 lantegi aurreikusi ziren, 5.252 parte-hartzaile guztira, baina SARS-CoV-2k sortutako
pandemiaren ondorioz ikastetxeak itxi zirenez, 55 lantegi ezin izan ziren gauzatu; beraz, benetako partehartzaileak 3.922 izan ziren, aurreikusitako ikasleen % 75.
Burututako tailerrak (urriak 01- martxoak 09)
3.zikloa

1. zikloa

2. zikloa

10/11 urte

12/13 urte

14/15 urte

Guztira

5. eta 6. DLH/EPO

1. DBH / ESO

2. DBH/ESO

3. DBH / ESO

4. DBH/ESO

Neskak

135

733

69

488

490

1.915 (% 49)

Mutilak

186

721

91

557

452

2.007 (% 51)

Guztira

321

1.454

160

1.045

942

3.922

Martxoaren 10etik aurrera aurreikusita zeuden tailerrak ezin izan zirenez garatu, 1.330 ikasle programan parte
hartu gabe geratu ziren, eta ikasle kaltetuenak DBHko 2. mailakoak izan ziren, prentsa-tailerrak baitira gehien
bertan behera utzi zirenak.
Bertan behera geratu ziren tailerrak (martxoak 10 – maiatzak 29)
3.zikloa / 3º ciclo

1. zikloa / 1º ciclo

2. zikloa/ 2º ciclo

10/11 urte

12/13 urte

14/15 urte

Guztira

5. eta 6. DLH

1. DBH

2. DBH

3. DBH

4. DBH

Neskak

-

10

461

162

-

633 (% 48)

Mutilak

-

15

531

151

-

697 (% 52)

Guztira

-

25

992

313

-

1.330
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Izen-ematea hizkuntzaren arabera:

3.500

3.000

3.079

2.500

Euskara

2.173

2.000

Gaztelania

1.500

1.538

1.541
1.166

1.000

1.007

500

0
Mutilak

Neskak

Guztira

Izen-ematea, hezkuntza sarearen arabera:

3 , 50 0

3,304
3 ,0 0 0

2 , 50 0
S a r e publ i k oa

2 ,0 0 0

1,948
1, 50 0

1,728

I t unpe k o sa r e a

1,576

1, 0 0 0

976

972

50 0

0
M ut il ak

N eskak

Guz t ira

Adierazleak:
1.- Parte hartu duten nesken eta mutilen kopuruak:
3.zikloa
10/11 urte
5. eta 6. DLH
Internet

1. zikloa

2. zikloa

12/13 urte
1. DBH
2. DBH
Irratia
Prentsa

14/15 urte
3. DBH
4. DBH
Telebista
Publizitatea

Guztira

Neskak

135

743

530

650

490

2.548 (% 48)

Mutilak

186

736

622

708

452

2.704 (% 52)

Guztira

321

1.479

1.152

1.358

942

5.252
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2.- Bete diren lekuen %, eskainitako lekuekin alderatuta:
Itxaron zerrendan dauden taldeak
Internet

0

Irratia

24

Prentsa

19

Telebista

18

Publizitatea

12

Total

73

Eskainitako plaza guztiak bete ziren, eta itxaron zerrendan hainbat talde geratu ziren lantegiak egin ahal izateko.
Ikasturte honetan, 73 talde geratu ziren itxaron zerrendan. Kontratuaren agirian 220 lantegi zeuden aurreikusita,
baina enpresa esleipendunak eskaintza-prezioa jaitsi zuenez, 229 programatu ziren. Lantegien gehikuntza
horrekin eta talde batzuen baliogabetzeekin, azkenean itxaron zerrendan zeuden 12 taldek lantegia egin ahal
izan zuten.
3.- Programari zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo murrizketa (%), aurreko ikasturtekoarekin alderatuta:
Aurrekontuak 2.741,18 €-ko gehikuntza izan du 2018-2019 ikasturtekoarekiko. Hau dela eta, iaz baino 6 lantegi
gehiago egin ahal izan dira (aurreko ikasturtean baina % 2 gehiago).
Laguntza teknikoa –
Aurrekontuaren aldaketa

Lantegiak guztira

Aurrekontua

2018/2019 ikasturtea

223

141.025,50 €

2019/2020 ikasturtea

229

143.746,68 €

Ondorioak eta proposamenak: interes handia erakutsi dute irakasleek programa honekiko, eskola-curriculumari
erantzuten baitio eta, gainera, ikastetxean ez dauden baliabideak eskaintzen baititu. Itxaron-zerrendei buruzko
datuen eta informazioaren arabera, eskaria gero eta handiagoa da. Maila teknikoko hobekuntzak beharrak eta
eskakizunak sortzen diren heinean sartzen dira.
Hurrengo ikasturterako hobekuntza-proposamen hauek proposatzen dira:
Interneterako sarbidea izatea tailerrak garatzeko.
Zenbait material erosi eta berritu behar dira. 15 ordenagailu eramangarri berritu behar dira tailerrak
garatzeko, batez ere prentsakoak.
Irrati-tailerreko instalazioen itxura hobetzea.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA - GASTEIZTXO 2019 / 2020
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
Laguntza teknikoa
108.429,20 €
Kontratua bertan behera uztearen kalte-ordaina
25.104,02 €
Material teknikoa
2.523,09 €
GUZTIRA
136.056,31 €
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8. ILDOA: HEZKUNTZA, ETA
ERABILERAK. DESKRIBAPENA.

ESPAZIOAREN

ETA

DENBORAREN

Hiria da bertako jarduera garatzeko espazio naturala, baina pertsonak, biztanleak, dira udal-jardueraren
oinarriaren lehen xedea. Hori gogoan, gure iritziz pertsonentzat oinarri-oinarrizkoak diren bi elementu hartu ditugu
kontuan, ildo estrategiko honetan. Alde batetik, irakasteko eraikinak, eta, bestetik, eskola-espazioen erabileraren
eta pertsonek duten denboraren artean sortzen den sinbiosia.
Eskola-eremuei dagokienez, argi esan behar dugu izugarrizko garrantzia dutela giza garapenaren lehen
estadioetan. Haurtzaroak toki horietan egiten du aurrera, eta erreferente seguruak dira haurrentzat; helduok,
asmo osoz, lagun egiten diegu toki horietan, moldatu egiten ditugu, eta bizitzarako oinarrizko gaitasunak eta
konpetentziak gararazten ditugu. Baliabide horiei ematen diegun garrantzia, horien edertasuna, horietan eta
horiekin ezartzen ditugun harremanak, horiek guztiak funtsezko elementuak dira gure biografian.
Bestalde, udalbatzak baditu berarekin ezinbesteko ardura batzuk, hala nola ikastetxeak sortzeko orubeak gorde
eta lagatzearekin lotutako udal-eskumenak, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak
mantentzeko, zaintzeko, gordetzeko eta hobetzeko eskumenak, edota eskola-ordutegitik kanpo instalazio horien
erabilera kudeatzeari dagozkionak.
Eskolako espazioen eta pertsonen denboraren erabilerari dagokienez, adierazi beharra dago gizartea
egituratzeko forma berriak eta horiei norbanakoak nahiz erakundeek emandako erantzunek ez dutela lortu
emakumeen eta gizonen denboraren erabilera desberdinean eragiterik. Lan-munduaren inguruan ardazten da
denbora, eta gizarte-diskriminaziorako beste faktore bat izaten jarraitzen du. Denbora ondasun urritzat jotzen da,
eta errealitatea konplexua da; horregatik, ezinbestekoa da arlo horretan aurrera egiten irmo jarraitzea, gizartekohesioaren eta genero-berdintasunaren alde egiten duten udal-politiken bidez.
Ikuskera hori hezkuntza-esparrura eramateak, bizitzan zeharreko hezkuntzaren ikuspuntutik, eskolako
espazioaren eta denboraren artean eta eskolaz kanpoko espazioaren eta denboraren artean dagoen dualtasuna
haustea dakar; eta guztiari hezkuntza-balioa ematea. Ezinbestekoa da esparru bat eraikitzea, non denboraren eta
espazioaren inguruko malgutasun-, aniztasun- eta iristerraztasun-printzipioen inguruan egituratuko den
hezkuntza.
Eskolako denboran, ez da aldaketarik izan azken hamarkadetan, baina biderkatu egin dira eskolaren eremuan
bete beharreko helburuak. Lana eta familia bateratzearen inguruan familiek sentitu eta adierazi dituzten beharrei
erantzuteko, ezinbestekoa izan da irakasteko jarduerekiko paraleloak eta horien osagarriak diren zerbitzuak
sortzea: jantokiak, zaintza-zerbitzuak, eskolaz kanpoko jarduerak, opor-jarduerak, etab. Baina, zenbaitetan, ez
dira kalitate-berme nahikoarekin garatu.
Jarduketa-ildo honek uda-garaian Hezkuntza Zerbitzuak eskaintzen duen hezkuntza-programa ere jasotzen du.
Neska-mutilen hezkuntza ez da ez ikasgeletara eta ez eskola-garaira mugatzen; beraz, hezkuntza-jarduera
ikasgelatik kanpoko aisialdira ere zabaltzen du.

8. ILDOA: HEZKUNTZA, ETA ESPAZIOAREN
ERABILERAK. HELBURUAK ETA JARDUKETAK.

ETA

DENBORAREN

1. HELBURU OROKORRA: UDAL-TITULARTASUNEKO IKASTETXEEN INSTALAZIOAK MANTENTZEA ETA
HOBETZEA.
1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: udal-titulartasuneko ikastetxeen eta udalaren arteko harremana erraztea,
instalazioen mantentze-lanei dagokienez.
JARDUKETAK:
1.1.1. Udalaren Haur Eskolen, Haurreskolak Partzuergoko eskolen, ikastetxeen eta Udal Eraikinen
Mantentze Zerbitzu Orokorraren arteko bitartekaritza teknikoa, udal-titulartasuneko ikastetxeak zaindu eta
hobetzeko.
Deskribapena: udalaren jabetzako ikastetxeen mantentze-lanez arduratzeko eskumena dute udalek. Bestalde,
Vitoria-Gasteizko Udala arduratzen da udal-titulartasuneko haur-eskolen mantentzeaz. Udaleko zerbitzuek
betetzen dute zeregin hori, eta Hezkuntza Zerbitzuko Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala eta Hezkuntza
Koordinaziorako Atala dira eskola-komunitateen eta eskumena duten sailen arteko bitartekariak.
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Mantentze-lanen eskaerak izapidetzeko prozeduraz Hezkuntza Zerbitzuko administrazio-langileak arduratzen
dira, baina langile teknikoek ere badute hor zeresanik, Udalaren Haur Eskoletako eskola-kontseiluetan,
Haurreskolak Partzuergoko eskoletako jarraipen-batzordeetan eta ikastetxeetako eskola-kontseiluetan udala
ordezkatzen dutenean, beren gain dituzten hainbat funtzio eta zereginengatik:
-

Egindako eskariei buruz aholku ematea Administrazio Zerbitzuari.

-

Ohiko mantentze-lanen esparrua gainditzen duten ikastetxeen eskarien lehentasuna balioestea.

-

Titulartasun publikoko haur-eskolei eta ikastetxeei eskariak zer egoeratan dauden adieraztea.

Helburuak: Hiriko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoen sareko mantentze-, zaintzaeta kontserbazio-lanetan udalak duen eskumena betetzen laguntzea.
Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala eta Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udal Eraikinetako Mantentze Zerbitzua, titulartasun publikoko Haur Eskolak,
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: titulartasun publikoko Haur Eskolak, Haur
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, eta Helduen Hezkuntza Iraunkorreko ikastetxeak.
Ondorioak eta proposamenak: Hezkuntza Zerbitzuan, ez dago aurrekontu espezifikorik ikastetxeetan egin
daitezkeen inbertsio edo hobekuntzetarako, Mantentze Zerbitzuari esleitzen baitzaio eskumen hori; eta, beraz,
behar-beharrezkoa dugu ikastetxeen beharrak eta eskariak koordinatzea, batetik, eta, bestetik, aurrekontuetako
aukerak eta Mantentze Zerbitzuetako erabilgarritasuna koordinatzea.
Dena den, Mantentze Zerbitzuaren aurrekontua gainditzen duten hobekuntzak egin dira garai honetan; hasiera
batean eskola-eraikinak mantentzeko eta hobetzeko esleitutako aurrekontua da.
Ikastetxeetatik egiten diren eskariak gainbegiratzeko eta jarraipena egiteko, xede horretarako ezarritako
prozedurak erabiltzen dira (lan-agiriak jasotzea, Mantentze Zerbitzura bideratzea, lan-aginduen inguruko
informazioa itzultzea ikastetxeei, onarpen-agiriak, amaierakoak, ukatzeak, erreklamazioak, ziurtagiriak, etab.).
Honekin guztiarekin lotuta, zerbitzu honetako administrazio-zerbitzuek egindako lana oinarrizkoa izan da, eta
oinarrizkoa izaten jarraitzen du.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA

0,00 €

OHARRA: sortutako gastuak Hezkuntza Zerbitzuko langile teknikoen lanarekin du harremana eta, beraz, Giza Baliabideen
Saileko I. kapituluaren kargura da. Hau dela eta, ez da kargurik sortzen Hezkuntza Zerbitzuaren kontura.

2. HELBURU OROKORRA: ESKOLA-ORDUETATIK KANPO ESKOLA-EREMUEN ERABILERA SUSTATZEA.
2.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: udalaren eskola-eremuak xede publikoetarako erabil ditzaten laguntzea.
JARDUKETAK:
2.1.1. Komunitateei eta gizarte-eragileei eskola-ordutegitik kanpo udalaren eskola-eremuak lagatzea eta
erabiltzen uztea.
Deskribapena: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako mailak eskaintzen dituzten Vitoria-Gasteizko
ikastetxeetako aretoak, publikoak eta udalaren jabetzakoak, erabil daitezke kulturarekin, gizartearekin edota
kirolarekin lotutako xedeetarako, komunitatearen mesedetan. Kirol-aretoak, ekitaldietarako aretoak, liburutegiak,
ikasgelak eta antzekoak dira erabil daitezkeen espazioak.
Horretarako, udalaren jabetzako eskola-aretoak eta ekipamenduak erabiltzeko eskaera egin beharko da. Eskaera
egiten duten pertsonek idatzi bat aurkeztu beharko dute, beren sinadurarekin, eta baimendutako jarduerak
instalazioetan eragin dezakeen kalte oro ordaintzeko konpromisoa hartuko dute idatzi horretan; horrez gain,
konpromisoa hartzen dute erabilitako instalazioak zaintzeko eta mantentze eta garbiketa-lanak egiteko
beharrezkoak diren neurri guztiak hartzeko, erabili aurretik zegoen bezala utz dezaten amaitzean.
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Helburuak:
-

Jarduerak garatzeko eskola-eraikina eta instalazioak erabiltzeak ez ditu urratuko hezkuntzaren helburu
orokorrak, eta bizikidetzako printzipio demokratikoak errespetatuko ditu beti.

-

Hiriko elkarte eta erakundeei hezkuntza-instalazioak erabiltzeko bideak erraztea, irakaskuntzaren
esparrukoak ez diren jarduerak garatzeko.

-

Ikastetxeko Urteko Planean onartuta dauden eskolaz kanpoko jarduerak izango dira, eta, argi eta garbi,
xede sozial batek sustatu behar ditu jarduera horiek. Irabazi-asmorik gabeko jarduerak izango dira.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Ikastetxea, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Ordezkaritza.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Guraso elkarteak, bestelako elkarteak, gizarte eta
kulturaren arloko erakundeak, etab.
Jarraipenerako adierazleak:
1.- Eskaeren kopurua: 89 eskaera
Aurreko urtearekin alderatuta, % 25,84ko beherakada izan da. Kontuan izan behar da 2020ko martxoaren 10etik
aurrera ikastetxeek on-line irakatsi zutela.
Ondorioak eta proposamenak: Beharrezkoa da jasota uztea martxotik aurrera eskolaz kanpoko jardueretarako
eskatutako eskola espazioen erabilera eten zela.
2020ko ekainean, ikastetxeetako zuzendaritzek jakinarazpen bat jaso zuten Arabako Hezkuntza Ordezkaritzatik,
2020-2021 ikasturterako ikastetxeetan espazioak erabiltzeko eskaerak ez izapidetzea gomendatzen ziena.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: jarduera honetan esku hartzen duten Hezkuntza Zerbitzuko teknikarien lana Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluaren kargura da, eta, beraz, ez dakarkio gasturik Hezkuntza eta Kultura Sailari.

3. HELBURU OROKORRA: AISIALDIAN ETA ASTIALDIAN HEZKUNTZA-JARDUKETA SUSTATZEA.
3.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: Uda-garairako hezkuntza-programa eskaintzea.
JARDUKETAK:
3.1.1. Aisialdi eta astialdirako hezkuntzako Opor Programa: jolas-txokoak jantokirik gabe, jolas-txokoak
jantokiarekin, udaleku irekiak eta ingurumen-udalekuak.
Deskribapena:
Aisialdiko eta denbora libreko hezkuntza-programarako 2019-2020 aldiko hasierako programazioak aurreko
edizioetako jarduera berberak definitu zituen. Hiriko jarduerak ziren, hiriak eskaintzen dituen baliabide ludikoak
aprobetxatuz. Honako hauek osatzen dute: Jolas txokoak (jantokiarekin edo gabe), Udaleku irekiak eta
Ingurumen udalekuak.
Jolas-txokoak 3 urtetik 5era bitarteko haurrei eskaintzen zaizkie; udaleku irekiak, 6 urtetik 9ra bitarteko haurrei,
eta ingurumen-udalekuak, berriz, 9 urtetik 12ra bitartekoei.
Eskaintza 810 plazakoa izan zen. Horietatik, % 5 hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrentzat gorde ziren;
eta % 5, zaurgarritasun-egoeran dauden familietako haurrentzat, udal gizarte-zerbitzuetan artatu zirenak edota
indarkeria matxistarekin lotutako arazoak zituztenak. Azken kolektibo horrek dohainik parte har zezakeen
programan, Gizarte Zerbitzuen proposamen baten ondorioz. Bestalde, prezioa % 50 jaitsi zen Eusko Jaurlaritzak
bekatutako neska-mutilentzat.
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2020ko martxotik aurrera, hasierako eskaintzari eusteko ahalegina egin zen, baina azkenean ezin izan zen
gauzatu, osasun-egoeraren ondorioz. Alternatiba gisa, "Auzoarentzat Zabalik" programa gauzatu zen.
Helburuak:
- Herritarrei eskola-guneetako baliabideak eskaintzea, ohiko eskaintza alternatiba moduan.
- Kultura-arloko jarduerak eskaintzea programa hau garatzen zen gune guztietan.
Programa ikastetxe hauetan ezarri zen: Ibaiondo HLHI, Salburua HLHI, Zabalgana HLHI, Auraza HLHI eta Odón
de Apraiz HLHI.
Zentro horiek hautatzeko arrazoiak.
Banaketa orekatua hiriko hainbat gunetan.
Elkarteen eskaintzaren bat dagoen eremuetan bikoiztasuna saihestea, Goian eta Save The Children
elkarteek egindakoarekin gertatu zen bezela, esaterako.
Maila sozioekonomiko baxuagoa duten biztanleak bizi diren auzoak. Ibaiondoren kasuan, eremuko
biztanleria-bolumena hartu zen kontuan.
Kiroldegi irekiak dituzten ikastetxeak (denak, Odon Apraiz izan ezik) eta jolasgune erakargarriagoak
zituztenak.
Zuzendaritza-taldeen oniritzia eta lankidetzarako nahia.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Programen Atala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Honako taula honetan jasotzen da programaren
harian espazio hauetara bertaratutakoen erabiltzaile kopurua:

ABUZTUAK
1- 28

UZTAILAK 13- 31

IRAILAK 31-4

BERT.
GOIZ/
UZTAILA

BERT.
ARRATS./
UZTAILA

BERT.
GOIZ /
ABUZTUA

SEXUA

GIZ

EMA

GIZ

EMA

GIZ

EMA

GIZ

EMA

GIZ

EMA

ADURTZA

25

130

68

289

25

223

8

33

25

159

985

10
18
26

4

SALBURUA

13

21

127

188

28

35

5

20

146

150

733

110
60
195

96

40

IBAIONDO

ODÓN
APRAIZ

DE

BERT.
GOIZ / IRAILA

BERT.
ARRATS./
IRAILA

GUZT.
BERT.

JARDU
KOM.
KETAK ERABIL.

30

42

111

153

24

72

11

21

61

66

591

40
75
75*
70

36

25

96

76

44

37

2

3

40

36

395

21
56
85

24

44

208

ZABALGANA

115

64

113

57

134

25

115

36

205

69

933

48
86
108
140*

GUZTIRA

219

282

515

763

255

392

141

113

477

480

3.637

1.008
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Ikastetxe bakoitzean programatutako jarduerak taula honetan jaso dira:

Hezkuntza Zerbitzuak Haurtzaro eta Senitarte
Zerbitzuarekin
elkarlanean
sustatutako
jarduera ludiko kulturalak

Uztailak 20-24

Uztailak 27 -31

Irailak 31-4

5 Saio
“Ganbaran”, ipuin kontalaria

5 Saio
“Rezikletak” Turukutupa

5 Saio
“Valores mágicos”
Mago Oliver &Eva

Dantza urbanoaren
erakustaldia GazteFactory NONSTOP
2020-07-30
Ibaiondo

K-pop erakustaldia
2020-09-03
Zabalgana

Gazteria Zerbitzuak koordinatutako jarduerak

Ondorioak eta proposamenak: Udaleko beste zerbitzu batzuekin batera garatzen da programa hau, eta hirian
opor-jardueretarako egiten den eskaintzaren osagarri da. 9 urte arteko haurrei egiten zaien eskaintzari dagozkio
eskari gehienak. Familiek gogobetetasun maila handia erakutsiz jarraitzen dute.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Laguntza teknikoa
Garbiketaren kontratazioa, desinfekzioa
GUZTIRA
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9. ILDOA: HEZKUNTZAKO INFORMAZIOA ETA KANPO-KOMUNIKAZIOA.
DESKRIBAPENA.
Hiri Hezitzaile kontzeptua, nahitaez, honako ideia honetan oinarritzen da: hezkuntza, eskolatzetik harago doan
zerbait dela ulertuta, elkarrekin eraiki beharreko zeregina da, esparru horretan esku hartzen duten pertsona,
erakunde eta eragile guztiok elkarrekin eratu beharrekoa. Eraiki ahal izateko, ezinbesteko premisa da, besteak
beste, pertsonek eta eragileek nahikoa informazio izatea; baina, horrez gain, informazio horrek kalitatezkoa eta
ulergarria izan behar du.
Ikuspegi horretatik, ikusi dugu behar-beharrezkoa dela kalitatezko informazio nahikoa eta ulergarria jartzea denon
eskura. Kontuan hartuta zer-nolako balioa duen gaur egun eskura dugun informazio horretatik ondo aukeratzeak,
informazioa ondo ulertzeak eta lantzeak, Hezkuntza Zerbitzuak nahitaezkoa du informazioa biltzera eta
komunikatzera zuzentzen dituen baliabideak antolatzea eta hobetzea.
Informazioan eta kanpo-komunikazioan oinarritutako jarduketa-ildo bat ezarri beharra eragin du horrek guztiak,
herritarrei kalitatezko informazio sistematiko eta eguneratua eskaintzeko eta haien eskura uzteko. Urtero, hiru
informazio-kanpaina nagusi kaleratzen ditu Hezkuntza Zerbitzuak: haur-eskoletako matrikulazio-kanpaina, eta
sailen arteko bi programatarako kanpainak, Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea eta Udalaren opor-jarduerak.
Azkenik, Hezkuntza Zerbitzuak herritarren postontziaren bidez herritarrekin egiten duen lanaren garrantzia
azpimarratu nahi dugu. Postontzi horren bidez, hezkuntzaren esparruan udalak egiten duenaren inguruko
informazio-eskaerei, kexei, proposamenei eta abarri erantzuten zaie.

9. ILDOA: HEZKUNTZAKO INFORMAZIOA ETA KANPO-KOMUNIKAZIOA.
HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: HERRITARREI KALITATEZKO INFORMAZIO SISTEMATIKO, ESKURAGARRI
ETA EGUNERATUA ESKAINTZEA.
1.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: herritarrei informazio sistematiko eta eguneratua eskaintzea.
JARDUKETAK:
1.1.1. Erakundeen arteko informazio-kanpaina, Udalaren Haur Eskoletako eta Haurreskolak Partzuergoko
eskoletako matrikulazioari buruz.
Deskribapena: Vitoria-Gasteizko Haur Eskola publikoetan izena emateko garaia iritsi aurretik, informaziokanpaina bat zuzentzen zaie 0 urtetik 3ra bitarteko haurrak dituzten familiei. Informazio-prozesu horretan, VitoriaGasteizko Udaleko sail eta zerbitzuen lankidetza eskatu dugu, bai eta beste erakunde batzuetako zerbitzuena
ere.
Liburuxka bat prestatu da horretarako, eta 3.500 ale inprimatu dira, hirian zabaltzeko: Haurreskolak Partzuergoko
eskoletan, Udalaren Haur Eskoetan, Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan, Osasun Etxeetan (pediatria); lehen
haurtzaroarekin lotutako beste zerbitzu batzuei ere aurkeztu zaie: Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuari, Gizarte
Inklusioaren Zerbitzuari, Komunitate Jardueren Zerbitzuari, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei, Gizarte Larrialdietarako
Zerbitzuari, etab. Liburuxka eta beharrezko informazio guztia familien esku egon dira ere, Vitoria-Gasteizko
Udalaren webgunearen bidez.
Bai liburuxka eta bai webgunearen bidez ematen den informazioa oso erabilgarriak dira ikasturtean zehar ere,
eta, horregatik, eskuragarri daude.
Gainera, familiei hitzaldi batzuk eskaini zaizkie:
1.- 2019ko irailean eskolan hasteko matrikulazio-prozesuari buruz:
2019ko apirilaren 11n, 11:00etan, Zabalgana GEan (euskaraz).
2019ko apirilaren 11n, 18:00etan, Salburua GEan (gaztelaniaz).
2.- matrikulazio-prozesuari buruz, 2019-2020 ikasturtea hasita eskolan hasteko:
2019ko urriaren 17an, 18:00etan, Hegoaldeko GEan (gaztelaniaz).
2020ko urtarrilaren 16an, 18:00etan, Lakua GEan (gaztelaniaz).
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Helburuak:
Titulartasun publikoko haur-eskoletako matrikulazioari buruzko informazioa ematea 0 urtetik 3ra bitarteko
haurrak dituzten familia guztiei, Udalaren Haur Eskolen kasuan; eta 0 urtetik 2ra bitarteko haurrak dituzten
familiei, Haurreskolak Partzuergoko eskolen kasuan.
Familia interesdunei zuzenean galderak eta zalantzak argitzea.

-

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Haurreskolak Partzuergoa, Edukien Atala, Herritarrei Laguntzeko Bulegoak,
haurrekin lotutako udal-zerbitzuak (Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua, Gizarte Inklusioaren Zerbitzua, Komunitate
Jardueren Zerbitzua, Oinarrizko Gizarte Zerbitzua eta Gizarte Larrialdietarako Zerbitzua).
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 0 urtetik 3ra bitarteko haurrak dituzten familiak.
Ondorioak eta proposamenak: Informazioa ondo zabaldu eta ematea ezinbestekoa da, ahalik eta familia
gehienengana eta ahalik eta tipologiarik handienera iristeko. Horretarako, komunikabide bakoitzak ondo garatuta
egon behar du. Informazioa ongi hedatu eta zabaltzeko orduan beste zerbitzuek duten inplikazioaren garrantzia
azpimarratu behar da gainera, eta modu egonkorrean eta egoki koordinatu beharra dakar horrek.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
Gainera, informazio-liburuxkaren lanketarekin lotutako gastuak Haurreskolak Partzuergoaren kargura dira, Leihatila Bakarra
Akordioaren zati gisa hartzen baita.

1.1.2. Sailen arteko informazio-kanpaina: Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea.
Deskribapena: Aurretik osatu ziren bi taldeetan egin zen lana 2019ko azken hiruhilekoan, "Komunikazioa eta
hedapena" eta "Udalaren hezkuntza eskaintzaren eta hiriko hezkuntza beharren arteko egokitzapena" gaiei
buruzko hausnarketa egiteko eta akordioak lortzeko asmoz.
2020ko martxoan, "Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea" taldeari helarazi zitzaizkion ondorioak, eta 2020-2021
liburuxkaren argitalpena kontuan hartuta, ondorio hauek argitaratzea erabaki zen.
"Vitoria-Gasteiz hiri hezitzailea, 2019-2020 ikasturtea" argitalpenak aurreko ikasturtean egindako proposamenari
jarraipena ematen dio.
Paperezko argitalpena kuadriptiko bat da, eta Hiri Hezitzailearen balioak, gai ezberdinak, inplikatutako pertsonak
eta talde hartzaileak azaltzen ditu.
Bestalde, udal hezkuntza jarduera bakoitzari buruzko informazio zehatza udalaren webgunean ikus daiteke.
Udalaren eskaintza 200 jardueratik gorakoa izan zen, 12 arlo tematikotan bilduta.
Udal komunikazio bulegoak argitaratu eta inprimatu zuen.
Banaketa barneko postaren bidez egin zen eta kanpoko erakundeei kanpoko posta-zerbitzuaren bitartez.
Helburuak:
Udalaren hezkuntzako esku-hartzeen eskaintza osotasunean eta koordinatuta aurkeztea.
-

Hezkuntza proiekzio bat duten udal-jarduketak koordinatzea.

-

Hezkuntzako eta komunikazioko estrategia berriak elkarrekin eta sailen artean planifikatzea.

-

Udalaren hezkuntza-jardueren kudeaketan, komunikazioaren teknologiak ezartzea pixkana.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saila (Hezkuntza Zerbitzua, Kirol Zerbitzua,
Folklore Akademia – Txistulari Banda, Jaien Atala, Antzoki Sarearen Atala); Gizarte Politiketako eta Osasun
Publikoko Saila (Adinekoen Zerbitzua, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua); Alkatetzaren eta Erakunde
Harremanen Saila (Garapenean Laguntzeko Zerbitzua, Euskara Zerbitzua, Berdintasun Zerbitzua, Gazteria
Zerbitzua, eta Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua); Ingurumenaren eta Espazio Publikoaren Saila (Ingurumen
Osasunaren Zerbitzua); Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren Saila; Partaidetza eta Gizarte
Etxeen Saila (Gizarte Etxeen Zerbitzua eta Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua); Herritarren Segurtasunaren
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Saila; Ingurugiro Gaietarako Ikastegia; AMVISA – Vitoria-Gasteizko Udal Urak, S.A.; Luis Aramburu Udal Musika
Eskola; José Uruñuela Udal Dantza Eskola; Santa Maria Katedrala Fundazioa; EHU; Arte eta Lanbide Eskola
Fundazioa; Arabako Foru Aldundia; Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundea; Eusko Jaurlaritza (Hezkuntza
Saila) eta Artium.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Gasteiztarrak oro har, eta, lehentasunez,
ikastetxeak (irakasleak, ikasleak eta familiak).
Ondorioak eta proposamenak: udaleko sail, zerbitzu eta ataletako arlo teknikoak zeregin hauetan esku
hartzeak balio handia du. 2019-2020 ikasturtean, 7 sail, udal enpresa eta erakunde autonomok parte hartu zuten.
Esanguratsua izan da oso pertsona horiek guztiek udalaren bidez eskaintzen diren hezkuntza-jarduerak
koordinatzeko eta homogeneizatzeko egindako ahalegina.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
Gainera, informazio-liburuxka lantzearekin lotutako gastuak Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailaren kargura izan dira,
eta, beraz, ez dio gasturik eragin Hezkuntza eta Kultura Sailari.

1.1.3. Sailen arteko informazio-kanpaina: “Udalaren Opor Programa”.
Deskribapena: Udalaren Opor Programa argitalpenak udalak antolatutako opor-jardueren eskaintza aurkezten
du, modu koordinatu eta oso batean. 2009tik, Hezkuntza Zerbitzuak zuzendu du baliabide honen plangintza,
dinamizazioa eta ebaluazioa, Hiri Hezitzaileen Gutunean biltzen diren printzipioekin modu koherenteagoan
jarduteko xedez udaleko gainerako sailak ere barnean hartuta.
Ekintza garrantzitsuenen artean, honako hauek aipa daitezke:
Aisia eta astialdiko sail arteko taldea koordinatzea, 2020ko opor-ekintzen plangintzarako.
2020ko opor-jardueren eskaintzari buruzko argitalpena lantzea (edizio honetan, 13 programa aurkeztu ditu
udalak, eta 65 jarduera; 2.424 lagunentzako tokia eskaini du, 4 urtetik 20 urtera bitartekoentzat).
Helburuak:
Herritarrei udalaren opor-programen eskaintza aurkeztea, osotasunean eta koordinatuta.
-

Udalaren opor-programen eskaintza sailen artean elkarrekin planifikatzea.

-

Lekuen % 10 hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrentzat edo bazterketa edo indarkeria matxista
jasateko arriskuan daudenentzat gordetzea eta modu egoki batean eskaintzea horiei.

-

Udalen opor-programetan eskaera egiteko, eskaera formalizatzeko eta libre geratzen diren lekuak
kudeatzeko prozesurako tresna informatikoak eguneratzea eta hobetzea.

-

Udalaren opor-programako prozesu eta prozedurekin lotuta herritarrek aurkez ditzaketen erreklamazio eta
iradokizunei erantzutea, hobetzeko proposamenak kontuan hartuta eta hurrengo edizioetan horiek txertatuz,
posible den neurrian.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala
Esku hartzen duten erakundeak: Ingurugiro Gaietarako Ikastegia, Folklore Akademia, Gazteria Saila, Euskara
Zerbitzua, Kirol Zerbitzua, Gizarte Etxeen Zerbitzua, Luis Aramburu Musika Eskola, Hezkuntza Zerbitzua, Gizarte
Politiketako eta Osasun Publikoko Zuzendaritza Orokorraren Zerbitzua, Aplikazioen Atala, Herritarrei Laguntzeko
eta Gardentasunaren Zerbitzua, eta Komunikazio eta Informazio Bulegoa.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 1999tik 2015era bitartean jaiotako ume eta
gazteak.
Ondorioak eta proposamenak: 2020ko martxotik aurrera planteatutako osasun-egoerak informazio kanpainaren
gainean eragin handia izan zuen. Konfinamendua baino astebete lehenago, martxoaren 16an, informazio
liburuxka bidali zen aurreikusitako programazio guztiarekin. Lehen asteetan programazioari eusteko aukera
aurreikusi zenez, liburuxken edizioa mantentzea erabaki zen. Azkenik, jarduerak eten ziren eta liburuxkak ez
ziren bidali.
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GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
Gainera, informazio-liburuxka lantzearekin lotutako gastuak Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailaren kargura izan dira,
eta, beraz, ez dio gasturik eragin Hezkuntza eta Kultura Sailari.

1.1.4. Herritarren postontzian herritarrengandik jasotako oharrei eta ekarpenei emandako erantzuna.
Deskribapena: Udalaren zerbitzu eta jarduerei buruzko ekarpenak eta iradokizunak egiteko, tresna bat jartzen du
Vitoria-Gasteizko Udalak herritarren esku.
2021ko urtarrilean, 17 gai-arlo ditu herritarren postontziak (Kirola, Aisialdia eta Kultura, Hirigintza eta Etxebizitza,
Mugikortasuna eta Garraioa, Ingurumena eta Iraunkortasuna, Gizarte Zerbitzuak eta Programak, Bizikidetza eta
Gizarte-kohesioa, Herritarrentzako informazioa eta laguntza, Hezkuntza, Parte-hartzea, Bide Publikoa, Ogasuna,
Ekonomia Sustapena, Enplegua eta Prestakuntza, Osasun Publikoa eta Kontsumoa, Turismoa eta Herritarren
Segurtasuna).
Gai-arlo horietako bakoitzean, zenbait gai bereizten dira, eta gai horien arabera sailkatzen dira herritarrek
egindako ekarpenak. Denera, 147 gai-talde ezberdin daude. Esate baterako, Hezkuntzako postontziak lau gune
ditu: Haur Eskolak, hezkuntza-programak, hezkuntza-instalazioak eta beste batzuk.
Herritarren postontzia komunikabide bat da, bi noranzkotan doana: herritarrek idatzi egiten dute eta udalzerbitzuek erantzun. Informazioa publikoa denez, nahi duen orok irakur ditzakeen komunikazio-ildoak sortzen
dira jorratzen diren gai gehienetan.
Helburuak:
-

Hezkuntza Zerbitzuarekin lotuta dauden iradokizunak, iritziak, kexak edota oharrak udalari helarazteko kanal
bat jartzea herritarren esku.
Hezkuntzako gaiekin lotuta beste batzuek udalari helarazitako iradokizunak, iritziak, kexak eta
ohartarazpenak ezagutzeko aukera ematea herritarrei.
Gardentasuna sustatzea, Hezkuntza Zerbitzuak publikoki nahiz era pribatuan erantzuten baitie
planteatutako gaiei, herritarrek aukeratutako moduaren arabera.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Hezkuntza Koordinaziorako Atala, Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala,
Hezkuntza Programen Atala, Mantentze Zerbitzua
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: herritarrak, oro har.
Ondorioak eta proposamenak: kezkak, eskariak, kexak edo iradokizunak helarazteko erabiltzen den
komunikabide bat denez, ahalik eta azkarren aztertu edo erantzun beharreko kontua da. Horrela, iruzkinez
betetako komunikazio-kate luzeak osatzea saihesten da, horrek baliabide honen xedea bera indargabetzen baitu
askotan.
Ikasturte honetan 85 iruzkini erreparatu eta erantzun zaie Hezkuntza Zerbitzuan, multzo hauetan sailkatuta:
Haur Eskolak: 18 arazo.
Hezkuntza-programak: 15 arazo.
Eskola-instalazioak: 30 arazo.
Hezkuntzako beste batzuk: 22 arazo.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
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1.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: Hezkuntza Zerbitzuaren informazio-jarduketa etengabe hobetzeko bideetan
sakontzea.
JARDUKETAK:
1.2.1. Informazioa emateko agiriak berriro lantzea, irakurketa errazaren ikuspegitik.
Deskribapena: Oro har herritarrei zuzentzen zaizkien dokumentuak jendeak erraz irakurtzeko modukoak izateari
garrantzi berezia ematen zaio; horregatik, edukien ulermena zaildu dezakeen hizkuntza teknikoa edo
administratiboa ez darabilten agiriak egiteko ahalegina egingo da.
Ildo horretatik, Hezkuntza Zerbitzuko informazio-dokumentuetako testuak berriro landu dira eta, horien artean,
titulartasun publikoko haur-eskoletan haurrak matrikulatzeko informazio-liburuxka nabarmendu behar da, bai eta
Udalaren Haur Eskolen matrikulazio-araudia eta erabilera- araudia ere.
Helburuak: Hezkuntza Zerbitzuko informazio-dokumentuen edukiak errazago ulertzeko modua ematea oro har
biztanleriari.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: herritarrak, oro har.
Ondorioak eta proposamenak: Ikusi da garrantzitsua dela Hezkuntza Zerbitzuko dokumentuak egokitzen
jarraitzea, horiek guztiak oro har biztanle guztiek erraz ulertzeko modukoak izan daitezen.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
GUZTIRA

0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.

1.2.2. Webgunean edo ohiko galderen atalean ikastetxeei eta elkarteei zuzentzen zaizkien dirulaguntzei
buruzko eskuorriak edota "ohiko galderak" ataleko erantzunak lantzea.
Deskribapena: 2019ko maiatzean, guraso-eskolei zuzendutako informazio-orri bat egin zen, eskolaz kanpoko
jardueretarako, jarduera osagarrietarako eta opor-jardueretarako dirulaguntzak eskuratu ahal izateko
beharrezkoak ziren agiri eta eranskinen inguruan.
Horrez gain, hezkuntzako webgunean ikasteko zailtasunak dituzten haurrei zuzendutako laguntzen deialdiarekin
lotutako ohiko galderen atala eguneratu zen.
Helburuak:
Guraso Elkarteentzako programei eta dirulaguntzei buruzko informazioa eguneratzea eta hobetzea.
Dirulaguntzen ildoen justifikaziorako eskariak eta agiriak aurkeztu eta betetzeko bideak erraztea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Denon Eskola, Fapacne, ikastetxeetako Guraso Elkarteak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Guraso Elkarteak eta, oro har, herritarrak.
Ondorioak eta proposamenak: Badirudi diru-laguntzei buruzko liburuxka bidaltzeko data egokiena ez zela
aukeratu. Laguntzen justifikazioa urte naturalaren azken hiruhilekoan egiten da, eta triptikoaren informazioa
ikastetxeei eta guraso elkarteei maiatzean helarazi zitzaien. Bidalitakoari buruzko zalantzarik edo gogoetarik ez
zen jaso, eta horrek pentsarazten du ez zela laguntza- edo kontsulta-tresna izan.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketako gastuak batez ere langileen gastuekin daude lotuta, eta Giza Baliabideen Sailak kudeatutako I.
kapituluari egozten zaizkio horiek. Ildo horretatik, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Saileko aurrekontuaren kargura.
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10. ILDOA: ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA, ETA ESKU HARTZEN
DUTEN HEZKUNTZA- ETA GIZARTE-ERAGILEEKIN ELKARLANEAN
ARITZEA. DESKRIBAPENA.
Hiri Hezitzailea eraikitzeko, behar-beharrezkoa da esku hartzen duten eragileen arteko lankidetza. Hortaz,
beharrezkotzat jo da jarduketa-ildo espezifiko bat ezartzea, Hezkuntza Zerbitzuaren eta hezkuntza- eta gizarteeragileen arteko elkarlana antolatzeko eta bistaratzeko. Dena den, ildo honek ez ditu agortuko zerbitzuak
lankidetzarako eta elkarlanerako bere gain dituen ardurak. Planaren jarduketa-ildoetan, zehaztu egin dira
elkarlanerako zer egitura, eremu edo prozesu dituen Hezkuntza Zerbitzuak udaleko sail eta zerbitzuekin,
Hezkuntza Administrazioarekin eta Haurreskolak Partzuergoarekin, Sareko Udal Kontseiluarekin eta Udalaren
Haur Eskolen Eskola Kontseiluarekin, Udaleko Eskola Kontseiluarekin, gurasoekin eta horien elkarteekin,
EHUrekin eta hezkuntzaren garapenean eta Hiri Hezitzailearen eraikuntzan esku hartzen duten beste hainbat eta
hainbat eragilerekin.
Jarduketa-ildo honen bidez, Hezkuntza Administrazioarekin lankidetzan aritzeko helburuak eta erantzukizunak
sakondu nahi dira, Vitoria-Gasteizko eskolatzea garatzeko eta hobetzeko; udal-titulartasuneko haur-eskolekin,
udalak Eskola Kontseiluetan eta Jarraipen Batzordeetan duen ordezkaritzaren bidez, eta hezkuntza-zentroekin,
Ordezkaritza Goreneko Organoetan parte hartuz.
Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitateekiko elkarlana jasotzen du, hala nola EHUrekin
duen lankidetza-hitzarmena, bien intereserako ekintzak inplementatu eta koordinatzekoa; eta UNEDen VitoriaGasteizko Zentro Elkartuari ematen dion laguntza.
Hiriko hezkuntza-errealitatearen ezagutza sortzea ere azpimarratzen du, eta Errekabarri HLHIko ikasleen
errealitatean inplikatu da, lekualdaketan hango guraso-elkartearekin lankidetzan arituz.
Hirian eskaintzen diren zenbait irakaskuntzaren garapenari ematen zaion laguntza ere jaso da, esaterako, Arte
eta Lanbide Eskolaren Fundazioak eta Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoak gauzatzen
dituztenak.
Amaitzeko, udalaren, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen (AICE) eta Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen
(RECE) arteko lankidetza jasotzen du. Horrez gain, nabarmentzekoa da Hezkuntza Zerbitzuak 2016/18 aldirako
RECEren Jarraipen Batzordean izan duen parte-hartzea, eta azaroaren 30ean, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko
Egunean, izango diren ospakizunetan duen inplikazioa.

10. ILDOA: ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA, ETA ESKU HARTZEN
DUTEN HEZKUNTZA- ETA GIZARTE-ERAGILEEKIN ELKARLANEAN ARITZEA.
HELBURUAK ETA JARDUKETAK.
1. HELBURU OROKORRA: LANKIDETZAN ARITZEA IKASTETXEETAKO
GARAPENEAN, HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREKIN BATERA.

PLANGINTZAN

ETA

1.1 HELBURU ESPEZIFIKOA: Vitoria-Gasteizko ikastetxeen jarduera garatzen eta hobetzen laguntzea.
JARDUKETAK:
1.1.1. Udalaren ordezkaritza Udalaren Haur Eskoletako Eskola Kontseiluetan eta Haurreskolak
Partzuergoko Eskolen Jarraipen Batzordeetan.
Deskribapena: Udalaren Haur Eskoletako Eskola Kontseiluetan eta Haurreskolak Partzuergoko Eskoletako
Jarraipen Batzordeetan zehazten da eskola-komunitatea osatzen duten estamentuen parte-hartzea eta
ordezkaritza, eta Udalaren Haur Eskolen Sareko Eskola Kontseiluaren bidez gauzatzen da. Lehen Haurtzarorako
Hezkuntza Ataleko teknikariek parte hartzen dute horietan guztietan, udala ordezkatuz.
Haurreskolak Partzuergoko Eskoletako Jarraipen Batzordeak irailaren lehenengo hamabostaldian eratzen dira,
ikasturteko eskola-egutegia onartzea baita horien eginkizunetako bat.
Udalaren Haur Eskoletako Eskola Kontseiluak azaroan zehar eratzen dira, familien ordezkariek ikastetxeko plana
ezagutu eta onartu behar baitute. Bigarren aldiz ere bilduko dira, gutxienez, hurrengo ikasturteko matrikulaprozesua abian den garaian. Kontseiluko kideek eskatzen dutenean ere biltzen dira.
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Helburuak:
-

Udala ordezkatzea, Hezkuntza Zerbitzuaren bitartez, Udalaren Haur Eskoletako Eskola Kontseiluetan eta
Haurreskolak Partzuergoko Eskoletako Jarraipen Batzordeetan.
Titulartasun publikoko Haur Eskoletako Hezkuntza Komunitateko kide izatea eta parte hartzea.

Ardura duen unitatea: Lehen Haurtzarorako Hezkuntza Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: Udalaren Haur Eskoletako hezkuntza-komunitateak eta Haurreskolak
Partzuergoko eskolak.
Zein kolektibori zuzendu zaien: Udalaren Haur Eskoletako hezkuntza-komunitateak eta Haurreskolak
Partzuergoko eskolak.
Ondorioak eta proposamenak: Hezkuntza Zerbitzuak Udalaren Haur Eskoletako Eskola Kontseiluetan eta
Haurreskolak Partzuergoko Eskoletako Jarraipen Batzordeetan parte hartu ohi du erregulartasunez.
Garrantzitsua da berariaz hezkuntza-komunitate horietan parte hartzea, titulartasun publikoko haur-eskolen
premiak, errealitateak eta aukerak zuzenean ezagutu ahal izateko eta, aldi berean, eskolen sarea etengabe
hobetzen laguntzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketa-gastuak langileen gastuekin daude lotuta batez ere, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak
kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Beraz, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren
kontura.

1.1.2. Udalaren ordezkaritza, Ikastetxeetako Ordezkaritza Organo Gorenetan.
Deskribapena: Eskola Kontseiluak, hezkuntza-eragileek parte hartzeko organo gorenak, udala ordezkatzen duen
pertsona bat du kideen artean. Arazoak aztertzerakoan eta erabakiak hartzerakoan kanpoko ikuspegi kualifikatua
emateko gaitasuna duen udal-ordezkaritza.
2019-2020 ikasturtean garatutako ekintzen artean, honako hauek azpimarratu ditzakegu:
-

Erakundea Vitoria-Gasteiz hiriko 67 ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ordezkatu da.

-

Ikastetxeen funtzionamenduarekin eta antolamenduarekin lotutako dokumentuak berritu eta onartu dira.

-

Ikastetxeetan garatutako ebaluazio diagnostikotik abiatuta egin diren hobetzeko planetan parte hartu da.

-

Bitartekaritza eta jarraipena egin da, ikastetxeen mantentze-lanekin eta zaintzarekin lotutako gaietan.

-

Ikastetxeetako eraikinak eta instalazioak ikastetxe horien urteko programazioetan sartzen ez ziren
jardueretarako erabiltzeko tramiteak egitea.

-

Arabako Onarpen Bermeen Batzordera bertaratzea.

-

Hezkuntza Itunen Lurralde Batzordera bertaratzea.

Helburuak:
-

Ikastetxeen eta udalaren arteko lokarri izatea.

-

Hezkuntza Komunitateak egiten dituen eskaerei erantzuna ematea.

-

Hiriko ikastetxeen egoerari buruzko informazioa ematea udalari, haien premiei egokitutako jarduketa-planen
diseinua optimizatzeko.

-

Ikastetxeei eragiten dieten gai guztietan, udalaren plangintzaren berri ematea.

-

Eskola Kontseiluen kudeaketa parte-hartzailea eta demokratikoa sustatzea.

-

Beste eskola-komunitate batzuetako parte-hartzearen esperientzia oinarri hartuta, ikastetxeko Eskola
Kontseiluaren lanerako garrantzitsuak diren elementuen ekarpena egitea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
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Esku hartzen duten erakundeak: Vitoria-Gasteizko ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Hiriko ikastetxeak (Haur Hezkuntzako, Lehen
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak, HHE, Hizkuntza
Eskola Ofiziala, Jesus Guridi Kontserbatorioa, UOHI eta Hezkuntza berezia).
Udal-ordezkaritza, gehienbat, Hezkuntza Koordinaziorako Ataleko lau teknikarik gauzatu zuten; hiriko 67
ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxe pribatuetako eskola-kontseiluetan parte hartu zuten. 201 deialdi egin
ziren, eta 129 saiotan parte hartu zen, hau da, egindako deialdien % 64an. Zerbitzuko Buruak bi ikastetxe
publikotako bi eskola kontseilutan parte hartu du. Lehen Hezkuntzako bat eta Bigarren Hezkuntzako bat.
Garrantzitsua da eskola-kontseilu telematikoen hasiera azpimarratzea. Martxoko itxieraren eta ikastetxeetako
jarduera etetearen ondoren, ikastetxe asko deialdiak modu birtualean egiten hasi ziren. Teknologia berriak
erabiltzeko aurrerapausoa izan da OOGetako parte-hartzaile guztientzat.
Ondorioak eta proposamenak: Oso positibotzat jotzen da Jeetsi, Meet eta Zoom plataformak erabiltzeko
aukera, bai eta eskola-kontseiluak on-line egiteko aukera ere.
Ikastetxeetan esku hartzen duten udal sail eta zerbitzuen arteko koordinazioa (Mantentze Zerbitzua, Osasun
Publikoa, Ingurumena eta Espazio Publikoa, Herritarren Segurtasuna) gero eta dedikazio, erantzukizun eta
inplikazio handiagoa eskatzen ari zaie Hezkuntza Zerbitzuko ordezkariei ordezkaritza goreneko organoetan.
Eskola Kontseiluetara bost teknikari joan diren arren, praktikan ezinezkoa da deialdi guztietara joatea, horietako
asko egun eta ordutegi berean direlako.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketa-gastuek langileen gastuekin daude lotuta batez ere, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak
kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Beraz, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren
kargura.

1.1.3. Lankidetza Hitzarmena Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartearekin, Errekabarri HLHIko ikasleak
Candido Ruiz de Garibay ikastetxera garraiatzeko.
Deskribapena: Salburua auzoan, Errekabarri HLHI 2019. urtearen amaieran irekitzea aurreikusita zegoen (20192020 ikasturtea); ikastetxe horretako ikasleak, ordura arte, Zaramaga auzoko Candido Ruiz de Garibay ikastetxe
zaharrera joan ziren. Horretarako, eskola-garraioko zerbitzu bat eskatu zen, Errekabarri HLHIko ikasleak
ikastetxe horretara eramateko. Horregatik, Udalak Lankidetza Hitzarmena sinatu zuen ikastetxe horretako
Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartearekin, 2019ko urtarriletik abendura bitartean garraio-zerbitzu hori garatu ahal
izateko.
Eskola-garraioko zerbitzu horrek autobus-zerbitzua eta ibilbidean haurrak zaintzeko begiraleak hartzen zituen
barnean. Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartea arduratu zen zerbitzua antolatzeaz eta martxan jartzeaz.
Helburuak: Salburua auzoan Errekabarri HLHI ireki arte, Errekabarri HLHIko ikasleak Candido Ruiz de Garibay
ikastetxera eramateko garraio-zerbitzua garatzeko laguntza ekonomikoa ematea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Errekabarri HLHIko Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartea.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Errekabarri HLHIko ikasleak
Adierazleak:
1.- Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartearekin egindako Lankidetza Hitzarmenari zuzendutako aurrekontuaren
gehikuntza edo murrizketa (%):
2019an, 91.461,44 euroko Hitzarmena sinatu zen. Aldiz, 2018an sinatu zena 55.000,00 eurokoa izan zen; beraz,
2019an, % 67ko gehikuntza izan zuen. Hala ere, 2019ko benetako gastua 80.801,09 eurokoa izan da.
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Ondorioak eta proposamenak: 2020ko hasieran Errekabarri HLHI Salburuan ireki zenean, ikasleek Candido
Ruiz de Garibay ikastetxeko gelak utzi zituzten, eta, beraz, 2020an ez zen hitzarmena berriro sinatu beharrik
izan.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Lankidetza Hitzarmena Errekabarri-Eguzkia Guraso Elkartearekin
GUZTIRA

ZENBATEKOA
80.801,09 €
80.801,09 €

2.
HELBURU OROKORRA: EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN DAUDEN UNIBERTSITATEEKIN
LANKIDETZAN ARITZEA.
2.1 HELBURU ESPEZIFIKOA: EHUrekin jarduketak koordinatzea, Vitoria-Gasteizen hezkuntza-ekintza
garatu eta hobetzeko eta ezagutza zabaltzeko.
JARDUKETAK:
2.1.1. EHUrekiko lankidetzarako esparru-hitzarmena 2016-2019 aldirako, hezkuntza-ekintzako eskuhartzea garatu eta hobetzera zuzenduta dauden eta guztion interesekoak diren ekintzen ezarpena
koordinatzeko.
Deskribapena: Udalak eta EHUk hezkuntza-arloko bigarren esparru-hitzarmena sinatu zuten 2016ko otsailaren
18an, hirian guztion intereseko hezkuntza-ekintzak garatzeko koordinazio sistema bat antolatzeko. Hitzarmen
hori 2020ko otsailean amaitu zenez, 2020ko ekainaren 15ean sinatu zuten bi erakundeek hirugarren esparruhitzarmena.
Esparru-hitzarmen bi horien testuinguruan, honako ekintza hauek garatu ziren 2019-2020 ikasturtean:
“Eskola-segregazioa eta hiri hezitzailea” sare tematikoaren ondorioak aurkeztea Hiri Hezitzaileen Estatuko
Sarearen XIV. topaketan. Sare tematiko hau Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan egin da
(Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila, eta Hezkuntzarako
Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen Saila), eta RECEko 23 hirik hartu dute parte bertan.
Zientziaren astea. Udalaren webguneren bidez eta Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea argitalpenaren bidez eman
da jarduera honen berri. Gainera, esku-hartze honen barnean, hainbat arlo babestu dira ekonomikoki;
adibidez, BiBat museoaren ikus-entzunezko muntaia.
Unibertsitate-kredituak. 2019-2020 ikasturterako EHUk “Hizkuntza Kluba” baliozkotzat jo zen kredituak
lortzeko.
Hurrengo esku-hartzeak aurrera eramateko kontratua Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Euskal Herriko
Unibertsitatearen artean (Hezkuntzaren Teoria eta Historia Saila, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila,
eta Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen Saila):
RECEaren "Eskola-segregazioa eta Hiri Hezitzailea" sare tematikoaren garapenaren bigarren fasea,
RECEaren "Hiri Inklusiboa, Hiri Hezitzailea" gaikako sarearen garapenaren lehen fasea, eta VitoriaGasteizko eskola-segregazioaren indizeak kalkulatzea.
“Veleia” aldizkariaren 37. zenbakiaren argitalpena.
Udako ikastaroa: “Hiri Hezitzailea: Udalak eta Eskola Inklusiboa”. UPV/EHUko ikastaroen programazioaren
barruan, 2020ko uztailean egitea aurreikusi zen. Pandemiaren ondorioz, ikasturte berrira aldatu zen (2020ko
irailaren 29ra). Horren garapena, beraz, 2020-2021 ikasturteko memorian aurkeztuko da.
Helburuak:
-

EHUrekin lankidetza-egitura bat ezartzea.
Hiriko hezkuntza-errealitatea hobeto ezagutzea.
Udal-sail ezberdinen hezkuntza-ekintzak orientatzea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Koordinaziorako Atala.
Esku hartzen duten erakundeak: EHU (Arabako campuseko errektoreordetza); EHUko Hezkuntzaren Teoria
eta Historia Saila, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila, eta Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi
Metodoen Saila; Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (RECE); EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa, eta Gazteriaren
Udal Zerbitzua.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: RECEko bazkide diren hiriak; ikastetxeak eta
herritarrak.
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Ondorioak eta proposamenak: lankidetzarako esparru-hitzarmen baten bidez Arabako Campuseko
Errektoreordetzaren eta Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren artean lan-egitura bat definitzeak bermatu egiten du
bi erakunde horien arteko hezkuntza-lankidetzako eremuak zehaztea. Ikuspegi horretatik, esku-hartze horrekin
jarraitzea proposatzen da.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
6.050,00 €
Euskal Herriko Unibertsitatea (“Eskola segregazioa eta Hiri Hezitzailea” sare tematikoaren
bigarren fasearen garapena)
Zientziaren astea
4.000,02 €
Euskal Herriko Unibertsitatea (Vitoria-Gasteizko eskola-segregazioaren indizeak kalkulatzea)
7.260,00 €
9.071,44 €
Euskal Herriko Unibertsitatea (“Hiri Inklusiboa, Hiri Hezitzailea” sare tematikoaren lehen
fasearen garapena)
Euskal Herriko Unibertsitatea (“Veleia” aldizkariaren 37. zenbakiaren argitalpena)
500,00 €
GUZTIRA
26.881,46 €
2.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: UNEDek Vitoria-Gasteizen duen zentro elkartuaren jarduera babestea.
JARDUKETAK:
2.2.1. Patronatuan parte hartzea eta UNEDek Vitoria-Gasteizen duen zentro elkartuari laguntza
ekonomikoa ematea, bere ohiko jarduera garatzeko.
Deskribapena: UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartuaren Partzuergoko kide da udala, eta, kide den heinean,
zentroaren jardueraren kofinantzaketan parte hartzen du. UNEDen Zentro Elkartuko Patronatuko Batzordeak,
2020ko martxoaren 13an egindako bileran, 2020ko diru-sarreren eta gastuen aurrekontua onartu zuen. Horren
arabera, udalaren ekarpen ekonomikoa 100.000,00 eurokoa zen. 2019ko ekitaldi ekonomikoko Urteko Kontuak
eta Aurrekontuaren Likidazioaren egoera ere onartu zituen, 2020ko uztailaren 3an egindako bileran. Beraz,
Hezkuntza Zerbitzuak, sei hilean behin egindako bi ordainketaren bidez, 100.000,00 euro ordaindu zizkion
UNEDek Vitoria-Gasteizen duen Zentro Elkartuari.
Helburua: UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartuaren ohiko jarduerari laguntza ematea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: UNEDek Vitoria-Gasteizen duen Zentro Elkartua.
Adierazleak:
1.- UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartuaren jarduerari laguntzera zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza
edo murrizketa (%):
Udalak 100.000,00 euroko ekarpena egin zion UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartuari, bai 2020an, bai
2019an. Ildo horretan, ez zen aldaketarik izan emandako diru kopuruan.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Udalak UNEDen Zentro Elkartuari egindako ekarpena
GUZTIRA

ZENBATEKOA
100.000,00 €
100.000,00 €

3. HELBURU OROKORRA: HIRIAN HAINBAT IRAKASKUNTZAREN GARAPENEAN LAGUNTZEA
3.1. HELBURU ESPEZIFIKOA: irakaskuntza arautuak eta ez-arautuak sustatzen dituzten erakundeei
laguntza ekonomikoa ematea eta, hala badagokio, baita laguntza teknikoa ere.
JARDUKETAK:
3.1.1. Patronatuan parte hartzea, eta Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola Fundazioari diruz
laguntzea, bere ohiko jarduera gara dezan.
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Deskribapena: Vitoria-Gasteizko Udala Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola Fundazioaren Patronatuko,
gobernu-organoko eta administrazioko kide da. Kide gisa, eskolaren finantzaketan parte hartzen du, haren
funtzionamendurako ekarpen ekonomikoa eginez.
Patronatuko Batzordeak, 2019ko azaroaren 27an egindako bileran, Fundazioaren 2020ko aurrekontua onartu
zuen; udalak 400.000,00 euroko ekarpena egingo zuela jasota dago aurrekontuan. Horregatik guztiagatik,
Hezkuntza Zerbitzuak, sei hilean behin egingo ziren bi ordainketaren bidez, Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide
Eskola Fundazioari 400.000,00 euro ordaintzea kudeatu zuen.
Helburua: Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren ohiko jarduerari laguntzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola Fundazioa.
Adierazleak:
1.- Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Fundazioaren jarduerari laguntzera zuzendutako aurrekontuaren
gehikuntza edo murrizketa (%):
Udalak 450.000,00 euroko ekarpena egin zion Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Fundazioari 2019an eta
400.000,00 eurokoa 2020an. Beraz, %10eko murrizketa egon da.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Udalak Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Fundazioari egindako ekarpena

ZENBATEKOA
400.000,00 €
GUZTIRA
400.000,00 €

3.1.2. Vitoria-Gasteizen Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoan parte hartzea, eta diruz
laguntzea.
Deskribapena: Udala Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoko kide da. Horregatik, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin eta Vital Kutxarekin batera, "Jesús Obrero" eta "Diocesanas" (gaur egun,
Egibide/ Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa) lanbide-heziketako ikastetxeetako lanbide-heziketako
irakaskuntzak kofinantzatzen ditu.
Hezkuntzako Sailburuaren 2020ko ekainaren 23ko Aginduaren bidez, itunpeko ikastetxe pribatuetan ematen
diren erdi-mailako eta goi-mailako heziketa zikloen finantzaketa partzialaren ehunekoa % 87tik % 90era handitu
zen, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera atzeraeraginez. Hori dela eta, 2020an nabarmen murriztu zen udalen
ekarpena, 171.466,18 eurokoa izan baita.
Helburuak: Vitoria-Gasteizen Lanbide Heziketa sustatzen eta garatzen laguntzea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoa.
Adierazleak:
Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoari laguntzera zuzendutako aurrekontuaren gehikuntza edo
murrizketa (%):
2019an, 254.951,56 euro eman zizkion udalak Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoari; 2020an,
berriz, 171.466,18 euro; hau da, % 32,75 gutxiago, 2019arekin alderatuta.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
ZENBATEKOA
Udalak Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoari egindako ekarpena
171.466,18 €
GUZTIRA
171.466,18 €
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4. HELBURU OROKORRA: HEZKUNTZA-ESPARRUAN BESTE HIRI BATZUEKIN LANKIDETZAN ARITZEA.
4.1 HELBURU ESPEZIFIKOA: Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartean parte hartzea (AICE).
JARDUKETAK:
4.1.1. Vitoria-Gasteizen parte-hartzea, AICEko kide den hiri gisa.
Deskribapena: 1990an, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Lehen Biltzarra egin zen Bartzelonan. Munduko hogei
herrialdetako hirurogei hiri baino gehiagoko talde batek, hiri horiek hezteko duten ahalmenaz jabetuta, oinarrizko
printzipio batzuk idaztea erabaki genuen, hirian hezkuntza bultzatzeko. Horrela sortu zen Hiri Hezitzaileen
Gutuna. Gutun hori oinarri hartuta, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen (AICE) bidez, eztabaidarako eta
elkarrizketarako prozesu zabal bat garatzeko aukera izan dugu nazioartean (AICEn 34 herrialdetako 513 hirik
parte hartzen dute).
- 2018ko azaroan, AICEren Nazioarteko XV. Biltzarra egin zen Cascaisen. 2020-2021 ikasturtean Katowicek
(Polonia) XVI. topaketa antolatuko zuela aurreikusi zen, "Aldaketaren hiria sormenerako eta berrikuntzarako
espazio gisa: musika, ingurumena, hezkuntza aisialdia eta partaidetza" goiburupean. Hala ere, pandemiaren
ondorioz, bertan behera utzi zen.
- Hiri Hezitzaileak Sariaren 3. edizioa. Hiri hezitzaileek egiten duten lana nazioartean aintzat hartzeko eta
ikusarazteko sortu zen, bai eta beste hiri batzuentzat inspirazio iturri izan daitezkeen jardunbide egokiak
nabarmentzeko ere, ingurune hezitzaileagoak eraikitzeko bidean. Hezkuntza eta Kultura Sailak bere burua
aurkeztu du sari honetara, oraingoan "Kulturaren inklusioa eta demokratizazioa" duena gaitzat. Guztira 58
proposamen aurkeztu ziren, 13 herrialde eta 4 kontinentetako 50 hiritatik.
- Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartearen (AICE) ohiko batzar nagusia. Modu birtualean egin zen, 2020ko
martxoaren 26an, Tamperen (Finlandia). Aztertu ziren gaien artean hurrengoak egon ziren: 2019ko jardueren
memoria, 2020ko ekintza-plana eta 2021eko aurrekontua.
Helburuak:
- AICEk sustatutako ekintzetan aktiboki parte hartzea
- Vitoria-Gasteizek AICEren testuinguruan garatzen dituen esku-hartzeak ezagutaraztea.
Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Inplikatutako erakundeak: Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea (AICE).
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: Hiri Hezitzaileak.
Ondorioak eta proposamenak: tokiko komunitatearen bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen duten
hezkuntza-politikak garatzeak konplexutasuna onartzea eskatzen du, udalak esku hartzen duen eremuak eta
faktoreak askotan elkarren mende daudela onartzea, eta premiak hautemateko eta erantzun kolektiboak hartzea
errazten duten espazioak eta ekimenak sustatzeko tresnak izatea. Testuinguru horretan, AICEren Nazioarteko
Biltzarretan parte hartzea garrantzi bereziko baliabidea da, aukera ematen baitu gure hirian hezkuntzaren
esparruan garatzen den esku-hartzea zabaltzeko.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: Vitoria-Gasteiz AICEri atxikita dago, eta, horregatik, Vitoria-Gasteizko Udalak laguntza ekonomikoa ematen dio,
urteko 715,00 euroko kuota baten bidez. Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailaren kontura da ordainketa hori. Ildo
horretan, ez die gasturik eragiten Hezkuntza eta Kultura Sailaren partidei.
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4.2. HELBURU ESPEZIFIKOA: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarean parte hartzea (RECE).
JARDUKETAK:
4.2.1. Vitoria-Gasteizen parte-hartzea, RECEko kide den hiri gisa.
Deskribapena: 1990an, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Lehen Biltzarra egin zen Bartzelonan. Munduko hogei
herrialdetako hirurogei hiri baino gehiagoko talde batek, hiri horiek hezteko duten ahalmenaz jabetuta, oinarrizko
printzipio batzuk idaztea erabaki genuen, hirian hezkuntza bultzatzeko. Horrela sortu zen Hiri Hezitzaileen
Gutuna. Gutun hori oinarri hartuta ekin genion prozesuari, eta Vitoria-Gasteizek protagonismo berezia hartu du
prozesu horretan, 1996an Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (RECE) sortzea bultzatu zuen zortzi hirietako bat
baita. 222 hirik osatzen dute sare hori eta, gaur egun, gure hiriak protagonismo berezia du sare horretan.
2019-2020 ikasturtean garatu diren ekintza garrantzitsuenak honako hauek dira:
1. RECEren Koordinazio Batzordean parte hartzea.RECEren Jarraipen Batzordea 11 hirik osatzen dute, eta sare
hori osatzen duten Estatuko 222 hirien hezkuntzako esku-hartzea koordinatzen dute. Aldi honetan, bost saio egin
ziren. Lehenengo hirurak Sevillako hiriari dagozkio (2019ko iraila eta abendua, eta 2020ko martxoa) eta, horietan,
eduki garrantzitsuenak 2018an hasitako bost sare tematikoen jarraipenarekin lotuta daude (Hiri atseginak: tratu
onetan heziz; Balioak dituen hiria, hiri hezitzailea; Garapen jasangarriaren helburuak haurrak aintzat hartuta;
Eskola-segregazioa eta hiri hezitzailea, eta Hiri hezitzailea eta turismo arduratsua: ondarea hirien nortasun-balio
gisa), eta RECEren XIV. Topaketaren diseinuarekin. Egindako beste bi jarraipen batzordeak Vitoria-Gasteizko
koordinazio-aldian egin ziren (2020ko maiatza eta ekaina), eta horietan gertatutako esanguratsuena 2020-2022
eperako Ekintza-plana aurkeztea eta onartzea izan zen, bai eta aldi horretako gaikako sareak abian jartzea ere
(Lan-eredu kooperatiboak: hiri hezitzaile baten "re-akzioa"; Garapen jasangarriaren helburuak haurren
inplikazioarekin. II. fasea; Berdintasunerako hiriak eta genero-indarkeriarik gabekoak; eta Hiri inklusiboa, Hiri
hezitzailea).
2. “Eskola-segregazioa eta hiri hezitzailea” RECEren sare tematikoaren garapena. Hezkuntza Zerbitzuak
gidatutako sare honetan 23 hirik hartzen dute parte. 2017-2018 ikasturtean hasi eta 2020ko martxoan amaitu
zen, Sevillan egindako RECEren XIV. Topaketan egindako lanaren aurkezpenarekin batera.
3. Balioak dituen hiria, hiri hezitzailea RECEren sare tematikoan parte hartzea. Hezkuntza Zerbitzuak RECEko
beste 24 hirirekin batera parte hartu du sare tematikoan. RECEren XIV. Topaketan, Sevillan, honen ondorioak
aurkeztu ziren.
4. Azaroak 30 / Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Egunaren antolaketa. 2016az geroztik ospatzen da egun hori,
AICEk sustatuta, mundu osoan hezkuntzak aldaketarako motor gisa duen garrantziaz jabetzeko, eta baita hirieredu horren aldeko aliatu berriak batzeko ere. Egun hori ospatzeko eta bere lema zabaltzeko (Hiria entzun, hiria
aldatzeko) hainbat ekintza gauzatu ziren Vitoria-Gasteizen. Hauek dira egin ziren ekintzen artean
azpimarragarrienak: Hiri Hezitzailearen Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen Instituzionala eta"Pantallas
amigas" elkarteak emandako hitzaldia ere, izenburu honekin: "Eskoletan mugikorraren abusua kontrolatzea eta
prebenitzea: ziberbullyinga eta ziberindarkeria matxista".
5. Hautagaitza RECE koordinatzen duen hiri gisa aurkeztea. 2020ko martxoaren 11tik 13ra Sevillan egindako
RECEren XIV. topaketan, Vitoria-Gasteiz hautatu zuten 2020-2022 aldirako RECEren Hiri Koordinatzaile izateko.
Lehen jarraipen-saioan, 2020ko maiatzaren 18an, aldi horretan garatu beharreko ekintza-plana aurkeztu zen.
6. "Hiri Inklusiboa, Hiri Hezitzailea" RECEren sare tematikoa garatzea. Hezkuntza Zerbitzuak gidatutako sare
horretan 34 hirik parte hartzen dute eta bere lehen lan-saioa 2020ko uztailean egitea aurreikusi zen.
Pandemiaren ondorioz, hasiera irailera atzeratu zen.
Helburuak:
RECEn aktiboki parte hartzea
Hezkuntza-edukien garapena sustatzea, sare tematikoak gidatuz edota estatuko beste hiri batzuek gidatzen
dituzten sare tematikoetan parte hartuz
Udalaren politiketarako orientabideak planteatzea, zerbitzu publikoak gure eskolen eta gure hirien behar
espezifikoei egokitzeko.
RECE koordinatzea eta ekintza-planaren buru izatea 2020-2022 aldian.
Udal zerbitzuek sare tematikoetan parte har dezaten bultzatzea.
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Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Inplikatutako erakundeak: RECEko kide diren udalak, Euskal Herriko Unibertsitatea (Hezkuntzaren Teoria eta
Historia Saila, Didaktika eta Eskola Antolakuntza Saila, eta Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen
Saila), udal-sailak eta hiriko ikastetxeak.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: RECEko 222 hiri, udaleko sailak eta hiriko
ikastetxeak.
Ondorioak eta proposamenak: Tokiko komunitatearen bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzen duten
hezkuntza-politikak garatzeak konplexutasuna onartzea eskatzen du, udalak esku hartzen duen eremuak eta
faktoreak askotan elkarren mende daudela onartzea, eta premiak hautemateko eta erantzun kolektiboak hartzea
errazten duten espazioak eta ekimenak sustatzeko tresnak izatea. Testuinguru horretan, RECEren 2020-2022
aldiko koordinazioa, "Eskola-segregazioa eta Hiri Hezitzailea" eta "Hiri Inklusiboa, Hiri Hezitzailea" sare
tematikoaren koordinazioa, edo beste hiri batzuk gidatutako sare tematikoetan parte hartzea baliabide bikainak
izan dira gure udalaren lidergoa sendotzeko Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarean.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Euskal Herriko Unibertsitatea (“Eskola segregazioa eta Hiri Hezitzailea” sare
tematikoaren bigarren fasearen garapena)
Euskal Herriko Unibertsitatea (“Hiri Inklusiboa, Hiri Hezitzailea” sare tematikoaren
lehen fasearen garapena)
Hiri Hezitzailearen Nazioarteko Eguna (flyer digital interaktiboaren diseinua)
GUZTIRA

ZENBATEKOA
6.050,00 €
9.071,44 €
133,10 €
15.254,54 €

4.2.2. RECEren Jarraipen Batzordean parte hartzea, 2018-2020 aldian.
Deskribapena: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE) estatutuetan, 7. artikuluan, gobernu-organo gisa
jasota dago jarraipen-batzordea; besteak beste, honako helburu hauek ditu batzorde horrek: hiri koordinatzaileari
laguntza ematea; laneko edukiak diseinatzea, aukeratzea eta gainbegiratzea; RECEk ongi funtzionatzeko behar
dituen jarduerak proposatzea, sustatzea eta gauzatzea; topaketa tematikoak onartzea eta koordinatzea; Batzar
Orokorrari lantaldeak sortzeko proposatzea…
19/20 ikasturtean, Estatuko 222 hirik osatutako RECEren Jarraipen Batzordea eratu duten 11 hirietako bat izan
da Vitoria-Gasteiz. Epe horretan, hiru topaketa egin dira (2019ko iraila eta abendua eta 2020ko martxoa), eta
horietan, 2020an Sevillan egin zen RECEren XIV. Topaketaren diseinua landu zen eta 2018an abian jarri ziren
bost sare tematikoen jarraipena egin da (Hiri atseginak: tratu onetan heziz; Balioak dituen hiria, hiri hezitzailea;
Garapen jasangarriaren helburuak haurren inplikazioarekin; Eskola-segregazioa eta hiri hezitzailea, eta Hiri
hezitzailea eta turismo arduratsua: ondarea hirien nortasun-balio gisa).
2020ko martxotik aurrera, Vitoria-Gasteiz RECE koordinatzeko hiri izendatzearen ondorioz, beste bi lan-saio egin
ziren (2020ko maiatza eta ekaina), eta horietan ekintza esanguratsuena 2020-2022 ekintza-plana aurkeztea eta
onartzea izan zen, bai eta aldi horretako sare tematikoak abian jartzea ere: Lan-eredu kooperatiboak: hiri
hezitzaile baten "re-akzioa"; Garapen jasangarriaren helburuak haurren inplikazioarekin. II. fasea;
Berdintasunerako hiriak eta genero-indarkeriarik gabekoak; eta Hiri inklusiboa, Hiri hezitzailea)
Helburuak:
-

RECEren gobernu-organoan parte hartzea.
RECEko hiri koordinatzaileari laguntza ematea, 2018-2020 aldian.
2018-2020 aldian garatutako 5 sare tematikoen jarraipena egitea.
RECEren XIV. Topaketaren antolakuntzan laguntzea.
Jarraipen Batzordea koordinatzea 2020-2022 aldian.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Inplikatutako erakundeak: Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (RECE) eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea
(AICE).
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: 222 hirik osatzen dute RECE, eta jarraipenbatzordea, berriz, 11 hirik.

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila
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Ondorioak eta proposamenak: RECEren Jarraipen Batzordean parte hartzea garrantzi bereziko baliabidea da,
gure udalak RECEn duen lidergoa finkatzeko. Ildo horretatik, 2020-2022 ekintza-plana egitea proposatzen da,
2020ko maiatzean RECEen Jarraipen Batzordeari aurkeztu zitzaiona.
GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
GUZTIRA

ZENBATEKOA
0,00 €

OHARRA: kudeaketa-gastuak langileen gastuekin daude lotuta batez ere, eta horien gastua Giza Baliabideen Sailak
kudeatzen duen I. kapituluari egozten zaio. Beraz, ez da gasturik sortu Hezkuntza eta Kultura Sailaren aurrekontuaren
kontura.

4.2.3. “Azaroak 30 / Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna” ospatzea.
Deskribapena: Azaroaren 30ean, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Eguna ospatzen da. Egun bat aukeratzen da,
hirian hezkuntzak duen garrantziaz ohartarazteko eta tokiko gobernuek hezkuntzarekin duten konpromisoa
ikusarazteko.
2019. urterako aukeratutako leloa “Hiria entzun, hiria eraldatzeko” izan zen.
Hauek dira garatutako ekintza garrantzitsuenak:
-

2019ko Hiri Hezitzailearen Nazioarteko Egunari buruzko adierazpen instituzionala. 2019ko azaroaren 29an
egin zen.

-

Leloa zabaltzeko komunikazio-kit bat eta gauzatu ahal ziren jardueren gida bat editatzea.

-

Gonbidapen-txartel bat argitaratzea, hiriko familia guztiei zuzendutako hitzaldi baterako: "Eskolan
mugikorraren gehiegizko erabileraren kontrola eta prebentzioa".

-

Azaroaren 27an hitzaldi bat egitea Montehermoso jauregian, herritar guztiei zuzenduta.

Helburuak:
-

Sareak ehuntzea, eta Hiri Hezitzailearen ereduaren aldeko aliatuak batzea.
Hiri Hezitzailearen eredu honen alde egiteko hezkuntzak aldaketa-motor gisa duen garrantziaz jabetzea.

Ardura duen unitatea: Hezkuntza Zerbitzua.
Esku hartzen duten erakundeak: AICE eta Vitoria-Gasteizko Udala.
Zein kolektibori zuzendu zaien eta nork parte hartu duten: eskola-komunitatea (ikasleak, familiak eta
irakasleak) eta herritarrak.
Ondorioak eta proposamenak: toki-administrazioa da herritarrengandik hurbilen dagoen erakundea; horregatik,
komunikazio- eta partaidetza-bideak ezartzeko eta sustatzeko konpromisoa hartzen dugu, guztion artean
pertsonak ardatz dituen eta XXI. mendeko erronkei erantzun berritzaile eta eraginkorrak emango dizkion Hiri
Hezitzaileago bat eraikitzeko.
Bat egiten dugu, horregatik, Hiri Hezitzailearen Nazioarteko Egunarekin, ziur baikaude beste hiri askorekin batera
ibiltzeak urrats sendoz aurrera egiteko eta gure ahotsa entzunarazteko aukera ematen digula.
Azaroaren 30eko ospakizuna aukera aparta da lortu nahi dugun helburu hori eskola-komunitatean eta, oro har,
herritarrengan txertatzeko.

GAUZATUTAKO AURREKONTUA
KONTZEPTUA
Hitzaldira gonbidatzeko txartela
GUZTIRA

2020ko MEMORIA
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ZENBATEKOA
133,10 €
133,10 €
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DATU NAGUSIAK – 2019-2020 IKASTURTEA
HAUR HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOA:TITULARTASUN PUBLIKOKO HAUR ESKOLAK

1.- ESKOLA-ESKAINTZA ETA MATRIKULAZIOA, UDAL HAUR ESKOLETAN ETA HAURRESKOLAK
PARTZUERGOKO ESKOLETAN.
ADINA

Eskainitako plaza
kopurua

Egindako matrikula
kopurua

0-1 urte
1-2 urte
2-3 urte
GUZTIRA

288
1.011
131
1.430

258
846
130
1.234

Gizarte
Zerbitzuetatik
bideratuta
matrikulatu diren
haurren kopurua
2
7
5
14

Itxarote-zerrendan
dauden haurren
kopurua

0
0
1
1

HEZKUNTZA-PROGRAMAK

HEZKUNTZA-PROGRAMAK UDAL HAUR ESKOLETAN, IKASTETXEETAN ETA PERTSONA HELDUEN
KOLEKTIBOETAN.
PROGRAMA

IKASLEAK

HELDUAK

NESKAT
O eta
NESKAK

MUTIKO
eta
MUTILAK

GUZTIRA

EMAKUMEAK

GIZONAK

GUZTIRA

Artea eta Lehen Haurtzaroa (UHE)
Arte eta Lanbide Eskola(UHE)

89
---

86
---

175
---

172
---

35
---

207

Udal Folklore Akademia (UHE)
Musika Adierazpena (ikastetxeak eta
pertsona helduak)

--10.406

--10.846

--21.252

--198

--201

--399

6.084

6.235

12.319

1.113

787

1.900

2.548
1.607

2.704
2.030

5.252
3.637
42.635

Arte eta Historia ibilbideak
(ikastetxeak eta pertsona helduak)
Gasteiztxo (ikastetxeak)
Opor-programa (ikasleak)
GUZTIRA

--------GUZTIRA

----2.506

HEZKUNTZAKO ETA GIZARTEKO ERAGILEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA ETA GAIKUNTZA

Programa
“Hiri Hezitzailea: udalak esku hartzeko ereduak eskolasegregazioaren aurrean” udako ikastaroa
“Eskola-segregazioa eta hiri hezitzailea” sare tematikoa
(RECEko 23 hirik parte hartzen dute)
Titulartasun publikoko haur-eskoletako aitentzako
aitatasun arduratsuari buruzko lantegiak. II. maila
Titulartasun publikoko haur-eskoletako aitentzako
aitatasun arduratsuari buruzko lantegiak. I. maila
Haur Eskoletako eta Ikastetxeetako Guraso Eskolak
Guraso Eskolen XXIV. Topaketa
Ikastetxeetako ordezkaritza-organo gorenei zuzendutako
jardunaldiak
GUZTIRA

2020ko MEMORIA

Emakumeak
83

Gizonak
26

GUZTIRA
109

36

26

62

--

9

9

--

17

17

534
246
14

101
84
8

635
330
22

Hezkuntza eta Kultura Saila

1.184
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DIRULAGUNTZA-ILDOAK
Dirulaguntza

Ikasteko zailtasunak dituzten
ikasleentzako laguntzak
Ikasleak hezkuntza-programetara joan
ahal izateko garraio- laguntzak
Eskolaz kanpoko jardueretarako
Guraso Elkarteentzako laguntzak
Hezkuntza-premia berezien esparruko
elkarteentzako laguntzak
GUZTIRA

Haur onuradunak

Erakunde
onuradunak
Elkarteak
Guraso
Elkartea
-----

Ikastetxe
onuradunak

Neskak

Mutilak

Guztira

139

225

364

---

--

---

---

---

25

---

---

---

57

---

---

---

---

---

---

8

---

364

57

8

25

---

LANKIDETZA ETA KOORDINAZIOA HEZKUNTZAREN ESPARRUAN

1.- VITORIA-GASTEIZKO HAUR-HEZKUNTZAKO LEHEN ZIKLOKO ESKOLA-ESKAINTZA GARATZEKO
HEZKUNTZA-KOORDINAZIOA.
PROGRAMA
“Leihatila Bakarra” deritzon erakunde arteko akordioa, Vitoria-Gasteizen
0-2 urte bitarteko haurrentzako hezkuntza-eskaintza kudeatzeko.

BURU DEN ZERBITZUA
Hezkuntza Zerbitzua
Haurreskolak Partzuergoa

2.- UDALEKO HEZKUNTZA-KOORDINAZIOA, HEZKUNTZA ZERBITZUAK GIDATUTA:
PROGRAMA
Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea
Udalaren Opor Jarduerak

Sail kop.
(zerbitzu kop.)
8 (15)
6 (9)

Udal-erakunde
autonomoen kop.
3
2

Udal-elkarte
anonimoen kop.
1
--

3.- HEZKUNTZA ZERBITZUAREN PARTE-HARTZEA, UDALEKO PLANETAN ETA LAN-MAHAIETAN:
UDAL-PLANA / LANTALDEA
Vitoria-Gasteizen adikzioak eta antzeko beste portaera-nahasmendu
batzuk murrizteko IV. Plana (2015-2019)
Osasunerako mahai sektoriala
Vitoria-Gasteizko Udalean euskararen erabilera normalizatzeko Plana
Vitoria-Gasteizko genero-berdintasunerako IV. Plana (2018-2021)
Vitoria-Gasteizko IV. Gazte Plana (2017-2019)
Vitoria-Gasteizko haur eta nerabeentzako II. Tokiko Plana (2018-2022)
Aitatasun positiborako udal-programa (2018-2022)
Herritarren parte-hartzerako Udal Plana (2015-2019)
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa
Udal-eraikinen mantenurako Plana
Gardentasunaren eta gobernu irekiaren Udal Plana
Bizikidetzaren eta aniztasunaren Udal Plana (2018-2020)
Vitoriako Erdi Aroko Hiriguneko gaueko aisia arduratsuaz sentsibilizatu
eta kontzientziatzeko Ekintza Plana
Eskola-kirolari buruzko sailen arteko lantaldea

2020ko MEMORIA
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BURU DEN ZERBITZUA
Osasun Publikoaren Zerbitzua
Osasun Publikoaren Zerbitzua
Euskara Zerbitzua
Berdintasunerako Zerbitzua
Gazteria Zerbitzua
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Herritarren Partaidetzaren Zerbitzua
Sailen arteko taldea
Mantentze Zerbitzua
Herritarrei Laguntzeko eta
Gardentasunaren Zerbitzua
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua
Ingurumen Plangintzaren Zerbitzua
Kirol Zerbitzua
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4.- LANKIDETZA-HITZARMENAK:
HITZARMENA NOREKIN EGIN DEN
Lankidetzarako esparru-hitzarmena EHUrekin
EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa
Denon Eskola Guraso Elkarteen Federazioa
FAPAGNE Guraso Elkarteen Federazioa
Udaberria elkartea
Jazzargia elkartea
Fernando Buesa Blanco Fundazioa

HITZARMENAREN XEDEA
Hezkuntzako gaietan lankidetzan aritzea.
Nazioarteko zuzenbideari eta nazioarteko harremanei
buruzko udako ikastaroak garatzea.
Guraso Elkarteko informazio-bulego bat mantentzea.
Guraso Elkarteko informazio-bulego bat mantentzea.
Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako musikaikaskuntza.
Jazz Uhinak Hirian Barrena programaren XIII. edizioa.
Fundazioaren urteko programa garatzea.

5.- ERAKUNDEEN ARTEKO LANKIDETZA, HEZKUNTZAREN ESPARRUAN:
BATZORDEA
Ikasleak onartzeko Arabako Berme Batzordea
Hezkuntza Itunei buruzko Lurralde Batzordea
Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren
Fundazioaren Patronatua
UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartuaren Patronatua
Vitoria-Gasteizko Lanbide Heziketa Bultzatu eta
Garatzeko Partzuergoa
RECEren Jarraipen Batzordea

BURU DEN ERAKUNDEA
Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza
Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza
Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskolaren
Fundazioa
UNEDen Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartua
Vitoria-Gasteizko Lanbide Heziketa Bultzatu eta
Garatzeko Partzuergoa
Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea

HEZKUNTZAREN ESPARRUAN PARTE HARTZEA
1.- HEZKUNTZA ZERBITZUAK KOORDINATUTZEN DITUEN PARTE-HARTZE ORGANOAK:
Organoak
Udalaren Haur Eskolen Sareko Kontseilua
Haurtzaro UHEko Eskola Kontseilua
Lourdes Lejarreta UHEko Eskola Kontseilua
Sansomendi UHEko Eskola Kontseilua
Zabalgana UHEko Eskola Kontseilua
Zaramaga UHEko Eskola Kontseilua
Udaleko Eskola Kontseilua
GUZTIRA

Emakumeak
8
5
7
8
7
8
22
65

Gizonak
2
3
1
1
1
1
10
19

Guztira
10
8
8
9
8
9
32
84

2.- UDALAK HEZKUNTZA ZERBITZUAREN BIDEZ PARTE-HARTZE ORGANOETAN DUEN ORDEZKARITZA:
Organo mota
Udalaren Haur Eskolen Sareko Eskola Kontseilua
Udalaren Haur Eskolen Sareko Eskola Kontseiluak
Haurreskolak Partzuergoko Jarraipen Batzordea
Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxe pribatuak, HHEko
ikastetxeak, Hizkuntza Eskola Ofiziala, Jesus Guridi Kontserbatorioa,
UOHI eta Hezkuntza Berezia
GUZTIRA

2020ko MEMORIA
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Eskola Kontseiluen kopurua
1
5
20
67

93

121

MEMORIA EKONOMIKOA – 2019-2020 IKASTURTEA
MOTA
ZERBITZUAK
EMATEA

XEDEA
Kokapenerako laguntza teknikoa, musika-adierazpeneko hezkuntzaprograma antolatzeko, 2019ko azarotik abendura (2019/CO_MSER/0303)
Udal Haur Eskoletan "Artea eta Lehen Haurtzaroa" programari buruzko
zerbitzua, 2019-2020 ikasturterako (2019/CO_ASER0060)
Jantokiko laguntzaileen zerbitzua
ikasturterako (2019/CO_SSER/0045)

Udal

Haur

Eskoletan

1.398,93

7.700,00

2019-2020
20.001,44

Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina

5.521,58

"Guraso Eskolak" zerbitzuaren laguntza teknikoa 2019-2020 ikasturterako
(2019/CO_ASER/0040)

51.700,00

Informazio- eta komunikazio-hedabideetan hezteko Gasteiztxo Programa,
2019-2020 ikasturterako (2019/CO_ASER/0037)

108.429,20
25.104,02

Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina
“Arte eta Historia ibilbideak”
(2019/CO_ASER/0045)

programa,

2019-2020

ikasturtea.

Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina
2019-2020 Ikasturterako Hezkuntza Zerbitzuaren menpeko udal haureskolentzako elikagaien hornidura zerbitzua. (2019/CO_SER/0039):
1 LOTEA Barazkiak

25.740,00
14.707,32

44.000,00

2019-2020 Ikasturterako Hezkuntza Zerbitzuaren menpeko udal haureskolentzako elikagaien hornidura zerbitzua. (2019/CO_SER/0039):
2. LOTEA Oilaskoa

11.063,50

2019-2020 Ikasturterako Hezkuntza Zerbitzuaren menpeko udal haureskolentzako elikagaien hornidura zerbitzua. (2019/CO_SER/0039):
3. LOTEA Txahal haragia

4.953,18

2019-2020 Ikasturterako Hezkuntza Zerbitzuaren menpeko udal haureskolentzako elikagaien hornidura zerbitzua. (2019/CO_SER/0039):
4. LOTEA Arraina

6.131,00

Udal Haur eskolen arteko janaia garraiatzeko zerbitzua 2019-2020
ikasturterako (2019/CO_SSER/0046)
Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina

10.648,11
1.826,37

Vitoria-Gasteizko bost ikastetxetako patioak irekitzeko, ikuskatzeko eta
ixteko laguntza teknikoa, 2020ko udan. (2020/CO_MSER/0130)

16.411,42

Hezkuntza Zerbitzuaren menpeko udaleko Haur Eskolak ogiz hornitzeko
zerbitzua, ez prozesatua, berria eta hartzidura naturalarekin egindakoa,
2020ko urtarrila eta uztaila bitartekoa (2109/CO_SSUM/0044)

ESLEITU
GABEA

Udal Haur Eskolak arrainez hornitzea (2020ko urtarrila-uztaila)
(2020/CO_MSER/0048)
2020ko udan, Vitoria-Gasteizen bost ikastetxeen patioen garbiketa-zerbitzua.

2020ko MEMORIA

ZENBATEKOA

Hezkuntza eta Kultura Saila

4.124,34
7.546,77
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MOTA

XEDEA

ZENBATEKOA

GUZTIRA

367.007,18

PRIBATUAK
EHUrekin egindako kontratua, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen sare
tematikoa koordinatzeko zerbitzua . “Hiri inklusiboa, Hiri hezitzailea” (1
fasea)
"Ahotsarekin jolasean" kontzertu pedagogikoen zerbitzua, 2019-2020
ikasturtea (2020/CO_MSER/0030)

18.142,88

0,00

Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina
“Ipuina
musikaz
lagunduta”
(2019/CO_MSER/0300)

kontzertu

pedagogikoa

2019-2020

Ikus-entzunezko teknikarien laguntza teknikorako zerbitzua, "Musika
Adierazpena" hezkuntza-programa antolatzeko, 2019-2020 ikasturterako
(2019/CO_MSER/0298)
Kontratua eteteagatik emandako kalte-ordaina
"Gure musika-tresna tradizionalak deskubritzea" eta "Instrumentu
tradizionalak musikan" kontzertu pedagogikoetarako antzerki-zerbitzua
(2019/CO_MSER/0301)
Laguntza teknikoko zerbitzua, "Tailerrak eta Santa Maria katedralera eta
Argiaren elizpera bisitak" programa antolatzeko (2019ko iraila-abendua)
(2019/CO_MSER/0302)

GUZTIRA

14.468,45

5.569,40
1.311,08

1.499,96

5.904,69

46.896,46

LANKIDETZAHITZARMENAK

Esparru-hitzarmena EHUrekin
EAEko Administrazio Orokorraren eta Udalaren arteko lankidetzarako
esparru-hitzarmena, bizikidetzaren eta hezkuntza-ekitatearen aldeko
lankidetza garatzeko.
Errekabarri Guraso Elkartea, 2019. urtea.
Fernando Buesa Fundazioa, 2020. urtea.
Denon Eskola Federazioa, 2019-2020 ikasturtea.
Fapacne Federazioa, 2019-2020 ikasturtea.
Jazzargia elkartea, 2019-2020 ikasturtea.

EHU Udako Ikastaroak Fundazioarekiko Hitzarmena, 2020. urtea.
Uda ikastaroetako gastuengatik emandako kalte-ordaina
“Udaberria” elkartearekiko Hitzarmena, 2019. urtea.

GUZTIRA

2020ko MEMORIA

Aurrekonturik
ez dakar
Aurrekonturik
ez dakar
80.801,09
44.559,51
30.000,00
5.862,00
20.659,44

5.447,35

7.000,00
194.329,39

Hezkuntza eta Kultura Saila
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XEDEA

MOTA

ZENBATEKOA

DIRULAGUNTZAK

2019-2020 ikasturtean Vitoria-Gasteizko udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren
hezkuntza-programetan parte hartzen duten ikastetxeentzako garraiorako
dirulaguntza.
Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako guraso-elkarteentzako dirulaguntza, 20192020 ikasturtean eskolaz kanpoko jarduera osagarriak garatzeko.

11.283,96

125.999,65

dirulaguntzak,

Bere kreditua
GE 2020-2021
deiladiari
ematen dio

Hezkuntza-premia berezien esparruan inplikatuta dauden Vitoria-Gasteizko
elkarteentzako dirulaguntzak, 2019-2020 ikasturtean hezkuntza-jarduerak
garatzeko.

19.226,72

Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako
2020ko opor-programak egiteko.

guraso-elkarteentzako

Ikasteko zailtasunak dituzten haurrei laguntzeko laguntzen deialdia, 20192020 ikasturtea.

155.736,00

GUZTIRA

312.246,33

EKARPENAK

UNED, Vitoria-Gasteizko Zentro Elkartua, 2020. urtea.
Vitoria-Gasteizen Lanbide Heziketa Bultzatu eta Garatzeko Partzuergoa,
2020. urtea.
Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola, 2020. urtea.
GUZTIRA

100.000,00
171.466,18
400.000,00
671.466,18

DIRU-SARRERAK

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren dirulaguntzak, Samaniego IPIko
DBHko ikasgelak mantentzeko, 2020. urtea.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren dirulaguntzak zero urtetik hiru
urtera bitarteko haur-eskolen titular diren tokiko korporazioentzat, 20192020 ikasturtea.
Udalaren Haur Eskoletako matrikulazioetako hileko kuotak, 2019-2020
ikasturtea.
GUZTIRA

2020ko MEMORIA

70.690,64

1.069.551,21

221.817,49
1.362.059,34

Hezkuntza eta Kultura Saila
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2.2.
KULTURA ZERBITZUA

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila
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SARRERA
Kultura Zerbitzuaren egitekoa da udal-baliabideak eskaintzea eta kudeatzea, hiri modernoa, berritzailea eta
sortzailea egiteko bidean kultura motorra izan dadin, herritarren bizitza maila eta garapen pertsonala areagotuz
eta kultura-sorkuntza sustatuz, artisau-prestakuntzatik hasi eta prestakuntza espezializatu eta
profesionaleraino.
Hauek dira helburu nagusiak:
• Adierazteko, gauzatzeko, gogoeta egiteko, prestatzeko... hainbat bide sustatzea, bai pertsonalak baita
kolektiboak ere.
• Ekintzak koordinatzea, baliabideei ahalik eta probetxurik handiena ateratzea eta kultura-eragile guztien
artean (zerbitzuetako propioak, beste sailetakoak, eragile pribatuak, elkarteak, artistak, publikoa, etab.)
sinergiak sortzea.
• Sorkuntzarako, ekoizpenerako, elkarren arteko trukaketak eta harremanak egiteko espazioak bilatzea.
• Prestakuntza, sorkuntza, ekoizpena, zabalkundea eta parte hartzea bultzatzea eta laguntzea.
• Kultura-sektore guztien alde egitea, desberdintasunak zuzentzea eta pertsona guztiei kulturarako sarbidea
sustatzea; kultura-sektore desberdinak garatzea eta haien arteko sinergiak sortzea.
• Kultura-jarduera guztietan —udalak zein beste eragile batzuek antolatutakoetan— udalaren zeharkako
planak bere egitea eta sustatzea: berdintasuna, gazteria, aniztasuna eta bizikidetza, haurtzaroa, euskara, hiri
hezitzailea, partaidetza, gardentasuna, osasuna...
• Kulturaren arlo guztietako eragile eta artista lokalen lana eta proiekzioa aldeztea, sustatzea eta bultzatzea.
Haien sorkuntza, zabalkundea eta promozioa aldeztea.
Eguneroko lanean, beste kultura-entitate eta eragile publiko zein pribatu batzuekiko koordinazioa eta lankidetza
nabarmendu beharra dago, hiriko kultur eskaintza eta jarduna hobetzen duten sareak osatzearren.
Hiriko kultura-eragileen proiektuak bultzatu nahi dira eta horien alde egin nahi da bereziki, hirian erreferente
direlako, hitzarmenen bitartez edo dirulaguntzetarako deialdien bidez.
Kultura Zerbitzua zazpi atalek osatzen dute:
Kultur Ekintza, Gizarte Etxeetako Kultur Jarduerak, Folklore Akademia, Artxiboa, Musika Banda, Montehermoso
Euskararen Etxea, eta Udalaren Antzoki Sarea.
GASTEIZKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOA
Kulturaren Plan Estrategikoa -2018-2021 aldian- Gasteizen egiten diren kultura-politikak eta ekintzak arautzen
dituen dokumentua da, eta bat dator kulturak garapen iraunkorrari egiten dizkion ekarpenei buruz nazioartean
ematen diren gomendioekin; arlo horretan, adierazlerik ezagunena Kulturaren Agenda 21 da, edo, bertsio
eguneratuenean, “Kultura 21: Ekintzak” agiria.
Gasteizko Kulturaren Plan Estrategikoa osatzen duten programak aurreikusitakoaren arabera ari dira
inplementatzen, eta hauek dira 2020an egindako urratsak:
1. GO GASTEIZ KULTURAREN SORRERA
2019-2021 Kultura Komunikazioko Estrategiak helburu hauek ditu:
• Kulturaren Plan Estrategikoaren hartzaile diren publiko objektiboen arteko komunikazioa dinamizatzea.
• Eragileei hiriko programazio-proiektuak eta kultura- eta sormen-espazioak erakustea.
batzuek kulturaren arloan egiten dutenaren berri ematea.

Beste erakunde

• Herritarrak kulturaren arloan heztea, kulturari eta sorkuntzari balioa emanez, beste arlo batzuetako zeharkako
eremu diren heinean. Gasteizi balioa ematea hiri kultural gisa. Tokiko kultura-baliabideak balioestea.
• Herritarren parte-hartzea sustatzea kulturaren kontsumoan eta eztabaida demokratikoan.
• Kulturaren Plan Estrategikoa gauzatzeari buruzko informazioa ematea, bai eta haren lau lan-ildoei buruzkoa
(kulturaren gobernantza, tokiko sorkuntzaren aldeko apustua, kulturarako sarbide unibertsala, kultura eta
guztion ongia gizartera itzultzea) eta haren programa eta proiektu espezifikoei buruzkoa ere (0-Km Kultura,
Gasteiz parte-hartzaile, Kultura-ekipamenduak lankidetzan, Herritarren prestakuntza eta hezkuntza, Garatu
Gasteiz, Izan Gasteiz), nahiz horiek Gasteizko kultura-sektorearen garapenean duten eraginari buruzkoa ere.
• Kulturaren publikoak bilatzea, zabaltzea eta sendotzea.
• Kultura sortzeko dirulaguntzei eta ez itzultzeko funtsei buruzko informazioa ematea.
• Haur eta gazte parte-hartzaileak. Pertsonen garapena sustatzea ziklo osoan; kultura-hezkuntza lantzea
lehen haurtzarotik.
Go Gasteiz Kultura kanal hauetan ikusgai egotea aurreikusten da (progresiboki):
2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

126

• Facebook-en
• Twitter-en
• Instagramen
• Linkedinen
• Youtuben
• E-mailing-en
• Blogean
• Whatsappean
Halaber, estrategiak abiarazteko fase hauek ezartzen ditu:
• 1. FASEA. Komunitate eta publiko kulturalak sortzea.
• 2. FASEA. Kide izatearen sentimendua sustatzea, tokiko kulturari balioa emanez eta harrotasunsentimendua sortuz.
• 3. FASEA. Kulturaren balioa nabarmentzea hezkuntzaren bidez, kulturak beste sektore batzuetan nola
eragiten duen adieraziz.
• 4. FASEA. Herritarren parte-hartzea sustatzea.
• 5. FASEA. Ekintzak doitzea eta eduki interesgarria sortzea. Inboud marketina.
Eduki propioak
Adierazpen artistikoei, proiektuen tipologiei eta parte-hartze kulturalerako moduei dagokienez dagoen
aniztasunari erantzuteko, Go Gasteiz Kulturak sortutako eduki propioak atal hauetan sailkatzen dira:
• Sortzaileak: Beren jarduera kulturaren eta sormenaren sektoreetan eta azpisektoreetan garatzen duten
sortzaileekin elkarrizketak. Beren praktika artistikoari, motibazioei, historiari, mundua ikusteko moduari
lotutako gaiak lehen eskutik hurbiltzen dizkiguten lekukotasunak. Diziplina artistikoak gero eta
askotarikoagoak eta kategorizatzen zailagoak dira, eta gauza bera gertatzen da sortzaileekin eta haien
praktika artistikoekin ere; horregatik, solasaldi hauen hasieran, galdera hau egiten diegu beti gure
gonbidatuei; «Eta zuk zer egiten duzu?».
• Lekuak: landa-eremuak eta hiri-eremuak; erakusketarako, sorkuntzarako edo ikaskuntzarako espazioak;
espazio publiko eta pribatuak… agertokien mapa bat izango balitz bezala; atal honetan, gure testuinguru
hurbilenean kulturarako eta sorkuntzarako dauden tokiak aurkitzea proposatzen da.
• Proiektuak: gure ingurune hurbilean garatzen ari diren ekimenetara hurbiltzea, sormenaren sektorea ardatz
duten ekimenetan ez ezik, kultura eta artea bizitzako beste esparru batzuekiko zeharkako osagai gisa
ulertzen duten ekimenetan sakonduz.
• Sakonean: elkarrizketak eta erreportajeak, kulturaren eta sormenaren esparru espezifikoari nahiz antzeko
edo zeharkako beste eremu batzuei lotutako interes orokorreko gaiei buruzkoak.
Guztira, 51 eduki propio argitaratu dira 2020. urtean zehar; ondoren jaso ditugu, ordena kronologikoaren
arabera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

02/01/20 "Lo importante no es tanto el formato sino el contenido y su difusión". Atala: Sakonean
9/01/20 Una mudanza de diseño. Atala: Lekuak
16/01/20 Txabi Arnal. Atala: Sortzaileak
23/01/20 “Aunque su creación en euskera es menos diversa, Álava está cada vez más presente” .Atala:
Proiektuak
31/01/20 Más borradores y menos distopías. Atala: Proiektuak
06/02/20 Comenzar caminando para terminar… ¡volando! Atala: Proyecos
13/02/20 Zigor Samaniego. Atala: Sortzaileak
20/02/20 Sin escenario ni focos en un inicio, convertida hoy en SL. Atala: Lekuak
27/02/20 “Lo que no se paga no se valora” Atala: Sakonean
03/03/20 “Que todo continúe en el limbo es para mí lo más grave” Atala: Proiektuak
05/03/20 “A veces me llaman para tocar solo porque necesitan una mujer en el cartel” Atala: ZureaGo
26/03/20 “El sector cultural tiene que actuar de manera conjunta por el Estatuto del Artista” Atala:
Sakonean
02/04/20 Cultura en confinamiento. Atala: Sakonean
08/04/20 “El sector cultural va a tener que reinventarse para poder seguir adelante” Atala: Sakonean
16/04/20 “Debemos superar el ‘de lo mío qué’, tan típico de mercados precarios, para pasar al ‘juntos
hasta dónde'”. Atala: Proiektuak
23/04/20 “La función más compleja del cerebro humano es la lectura” Atala: Sakonean
30/04/20 “Objetos de la vida cotidiana como la vitrocerámica o los pañales existen gracias a la carrera
espacial”. Atala: Lekuak
07/05/20 “Si perdemos nuestra identidad, estamos perdidos” Atala: Proiektuak
14/05/2020 Adrián Fernández. Atala: Sortzaileak
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19. 22/05/20 “Aquellos países que han sabido reaccionar con mayor celeridad han sido aquellos que ya
contaban con políticas culturales sólidas” Atala: Sakonean
20. 28/05/20 “La inestabilidad a la que está sometido el sector cultural dificulta la colaboración con el
sistema educativo” Atala: Sakonean
21. 04/06/20 “Trabajar sin verme en el espejo me está ayudando a tener mayor conciencia corporal” Atala:
Sakonean
22. 11/06/20 “La cultura nos ha salvado durante el confinamiento, pero si la gente no paga por el contenido,
los/as artistas desaparecerán” Atala: Sakonean
23. 18/06/20 “2020, you can’t stop rock´n´roll” Atala: Proiektuak
24. 25/06/20 Nueva normalidad, también para Korterraza Atala: Proiektuak
25. 02/07/20 La enseñanza artística batalla contra la crisis. Atala: Sakonean
26. 10/07/20 Viajar, sí, pero en el tiempo. Atala: Proiektuak
27. 16/07/20 La cultura, en vivo, vuelve al Principal. Atala: Sakonean
28. 23/07/20 Cómo crear, conservar y recuperar recuerdos. Atala: Proiektuak
29. 30/07/20 Diego Berruete. Atala: Sortzaileak
30. 06/08/20 Vitoria-Berlín con el contrabajista Ander Perrino. Atala: Sakonean
31. 13/08/20 Vitoria-Los Ángeles con la fotógrafa Leire Baztarrica. Atala: Sakonean
32. 20/08/20 Vitoria-Texas con el bailarín Beñat Anduela. Atala: Sakonean
33. 27/08/20 Vitoria-Guayaquil con la artista multimedia Alejandra Bueno. Atala: Sakonean
34. 03/09/20 Begoña Martín. Atala: Sortzaileak
35. 10/09/20 “No necesitamos gente que responda, necesitamos gente que pregunte” Atala: Sakonean
36. 17/09/20 “Es el momento de superarse y vencer a la COVID-19 con cultura” Atala: Lekuak
37. 24/09/20 “Ahora no podemos volvernos individualistas, después de tanto tiempo trabajando por la
cohesión social”. Atala: Proiektuak
38. 01/10/20 Espectadores/as desde el minuto 0. Atala: Proiektuak
39. 08/10/20 ¿Cómo se muestra la cultura a través de los medios de comunicación? Atala: Sakonean
40. 15/10/20 Nerea Lecuona. Atala: Sortzaileak
41. 22/10/20 “Los Proiektuak que se presentan a Europa Creativa tienen que tener buenas estrategias de
distribución y marketing”. Atala: Sakonean
42. 29/10/20 “Las posibilidades siguen multiplicándose en el mundo de la ilustración” Atala: Sakonean
43. 05/11/21 Oihaneder, punto de encuentro de la cultura euskaltzale en Vitoria. Atala: Proiektuak
44. 12/11/20 “Pensaba que lo que escribía no valía nada hasta que lo mostré y me animaron a publicarlo”
Atala: ZureaGo
45. 19/11/20 Oleg Ivanyschuk. Atala: Sortzaileak
46. 26/11/20 10 años de cine e historia. Atala: Sakonean
47. 03/12/20 La creación cultural en euskera, a debate. Atala: Sakonean
48. 10/12/20 “Intentamos que la gente contextualice las cosas que ocurren hoy en día en Gasteiz” Atala:
Proiektuak
49. 17/12/20 “La biblioteca es un ente vivo en continuo cambio” Atala: Lekuak
50. 23/12/20 Zigor Anguiano. Atala: Sortzaileak
51. 30/12/20 Año y medio narrando cultura. Atala: Sakonean
Guztira, 100 pertsona elkarrizketatu dira, 48 emakume eta 52 gizon.
Eduki guztiak euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzen diren arren, elkarrizketen banaketa jatorrizko hizkuntzaren
arabera honako hau izan da: 7 euskaraz eta 15 gaztelaniaz. Elkarrizketa egiteko hizkuntza elkarrizketatutako
pertsonak aukeratzen du beti.
KANALAK ETA DINAMIZAZIOA
Bloga
Lehen aipatu bezala, bloga da eduki propioak argitaratzeko erreferentzia-gunea. Behin edukiak igo ondoren,
gainerako kanalen bitartez zabaltzen dira.
13.867 pertsonak bisitatu dute bakarka plataforma hori. Hilean, batez beste, bakarkako 850 erabiltzailek
bisitatzen dute orria. 42.333 orrialde ikusi dira, eta honako hauek izan dira sarrerarik bisitatuenak: Roberto
Gómez de la Iglesia Conexiones Improbables buruz egindako elkarrizketa (gaztelaniazko bertsioa), 1.529
bistaratzerekin, eta Alvaro Fierrori egindako (gaztelaniazko bertsioa), 1.212 bistaratzerekin. Bideoen artean,
Zigor Samaniego ilustratzaileari egindako elkarrizketa izan da ikusiena, 1.008 bistaratzerekin.
Bisitarien batez besteko adina 45-54 urtekoa da (% 25,74), eta, ondoren, 35-44 urtekoa (% 23,25).
Emakumeak dira % 65, eta gizonak % 35.
Blogera egindako bisiten % 80, gutxi gorabehera, Go Gasteiz Kulturaren sare sozialetatik datoz, sare horietan
partekatzen baitira blogeko sarreretarako estekak.
Sareak jarraitzen dituzten pertsonen kopurua aztertuz gero (aurrerago zehaztuko dira), orain arte lortutako
bisiten inguruko balorazioa oso positiboa da, blogerako sortutako edukiaren aurrean jarraitzaileek interes
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handia dutela adierazten baitu. Denbora-tarte horretan 9.900 orrialde baino gehiago ikusi dira, eta horrek
agerian uzten du jarraitzaileen eta horiek blogera egindako bisiten arteko ratioa ona dela.

Sare sozialak
Twitter izan ezik, aktibatutako gainerako sare sozialak (facebook eta instagram) sortu berriak dira. Hauxe da
kanal horiek hilabete hauetan izan duten bilakaera:
Hasierakoak 2019 Abendua Abuztua
Twitter

2020
Abendua

Bilakaera 2020
Urtarrila - Abendua

690

889

796

1.113

+224

Facebook

0

393

280

848

+455

Instagram

0

877

476

1.585

+708

Twitter
2019ko uztailean, “Denon Kultura” kontuak “Go Gasteiz Kultura” izena hartu zuen. Aldaketa horrekin, eta
hasierako bultzadari esker, 79 jarraitzaile berri lortu ziren hilabete horretan bertan. 2019ko abendura arte, 889
jarraitzaile izan zituen profilak; hau da, hasieran baino % 30 gehiago ia. Egun, GO Gasteiz Kultura kontuak
1.203 jarraitzaile ditu.
Hortaz gain, jarraitzaileen artean gehien partekatzen diren mezuak Go Gasteiz Kulturaren edukiak eta
Ekitaldiei/agendari buruzko txioak dira. Elkarrizketatutako agenteek txioak edo edukia partekatzearen eta
zabaltzearen ondorioz, blogeko bisitek eta jarraitzaileek gora egiten dute.
Etorkizunari begira, elkarrizketatutako eragile guztien lankidetza areagotzeko lanean jarraituko da, eragile
horiek edukia partekatu dezaten beren sare sozialen bidez, hala, pertsona gehiagorengana iritsi ahal izateko.
Facebook
Facebook da maila globalean beherakadarik handiena jasaten ari den sare soziala. Go Gasteiz Kulturaren
sareen artean, polikien hazten ari den sarea da, egun 942 jarraitzaile ditu.
Jarraitzaileen profilari dagokionez, % 61 emakumeak dira, eta % 36 gizonak. % 41k 35-44 urte bitartean ditu,
eta gainerako adin-tarteak oso ehuneko txikietan banatzen dira.
Badirudi gazteak Facebooketik urruntzen ari direla eta beste plataforma batzuetara hurbiltzen ari direla, hala
nola Instagramera, baina 35 urtetik gorakoek Facebook erabiltzen jarraitzen dute.
Pertsona edo talde bakoitzak Facebooken egiten dituen argitalpenak ez dira jarraitzaile guztiengana iristen.
Argitalpen bakoitzak % 10-15eko ikusgarritasuna du; hau da, 400 jarraitzaile izanez gero, argitalpenak 40-55
lagunek ikusiko dituzte. Horren arrazoia da Facebookek errentagarritasun handiagoa bilatzen duela eta
ordainketa sustatzen duela jarraitzaile guztiengana iristeagatik.
Irismen handiena lortu duten argitalpenak eduki propioari buruzkoak izan dira.
• Artistaren Estatutuaren inguruko Podcasta: 2.184 bistaratze.
• Five Days to Dance erreportaia: 1.171 bistaratze.
Argitalpen horiek arrakasta izan dute, bai Go Gasteiz Kulturaren jarraitzaileek eta bai edukietan inplikatutako
eragileek eta haien lagunek partekatu dituztelako, askoz irismen handiagoa lortu baitute horrela.
Instagram
Instagram da, gaur egun, maila globalean hazkunderik handiena duen sare soziala. Go Gasteiz Kulturaren
Instagram kontuan ere islatzen da gorakada hori, proiektua dagoen hiru sare sozialen artean hazkunderik
handiena lortu baitu. Kontua 2019ko uztailean ireki zen, eta 2021ko maiatzean 1.715 jarraitzaile lortu ditu.
Jarraitzaileen profila honako hau da: % 35ek 25-34 urte bitartean ditu, eta % 35ek 35-44 urte bitartean. % 64
emakumeak dira, eta % 36 gizonak.
Hauek dira bistaratze eta feedback gehien lortu dituzten argitalpenak:
•

Zigor Samaniegoren bideoa: 1.039 bistaratze y 119 atsegite.

•

Reportaje Jump The lIne: 1.081 bistaratze y 126 atsegite.

Go Gasteiz Kulturak Instagramen izan duen harrera oso onuragarria izan da kanalarentzat, Facebook eta
Twitter gaindituz. Hala ere, beste sare sozialetatik bereizten duten zenbait alderdi aipatu behar dira.
Facebooken eta Twitterren edukiak partekatu daitezke kanpoko orrialdeetarako linken bidez; Instagramek,
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aldiz, ez du horrelako mugimendurik egiteko aukerarik ematen, hiperesteka profilean bertan baino ezin baita
partekatu. Horren ondorioz, erabiltzaile askok aplikazioan bertan kontsumitzen dute edukia, handik atera gabe.
Horrek balioa ematen dio Instagramen lortu ahal izan den jarraitzaile kopuruari, bai eta blogak izan dituen bisitei
ere, Facebook eta Twitterreko kontuen bidez iritsi baitira gehienetan.
Youtube
2019ko uztailean sortu zen Go Gasteiz Kulturaren Youtubeko profila. Aurkezpen-bideoarekin hasi zen, eta 350
bistaratze lortu ditu. Une horretatik aurrera, kanal honek sortzaileen atalerako egin diren bideoak hartu ditu.
2019ko abendura arte, 5 bideo igo dira atal horretara.
•
•
•
•
•
•
•
•

Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa
Elkarrizketa

_Txabi Arnal: 298 bistaratze.
_ Zigor Samaniego: 1.009 bistaratze.
_ Adrián Fernández: 121 bistaratze.
_ Diego Berrute: 688 bistaratze.
_ Begoña Martín: 189 bistaratze.
_ Nerea Lekuona: 376 bistaratze.
_ Oleg Ivanyschuk: 313 bistaratze.
_ Zigor Angiano: 382 bistaratze.

Erabiltzaileek Go Gasteiz Kulturaren sare sozialetan (Facebook, Instagram eta Twitter) egindako argitalpenen
bidez ikusten dute eduki hori. Diego Berrueteri egindako elkarrizketaren ondoren, Instagram TVra bideoa bere
osotasunean igotzea erabaki zen, modu horretan Instagrameko erabiltzaileei bideoa zuzenean ikusteko aukera
eskeiniz. Izan ere, sare honetan ezin dira zuzeneko estekak jarri, biografian ezbada eta honek erabiltzaileari
zailtasunak edo oztopoak eragiten dizkio eta askotan, dokumentua ikusi gabe geratzen ziren.
Froga horren ondoren, ikusi dugu ehunka pertsonek Instagram TV sarean ikusten dituztela bideoak eta
Elkarrizkatatuentzako ere, askoz ere errezago etiten zaie partekatzea bere jarraitzaileen artean.
Instagramen honako kopuruak lortu dira:
•
•
•
•
•

Diego Berrote-i elkarrizketa: 230 ikustaldi.
Begoña Martín-i elkarrizketa: 207 ikustaldi.
Nerea Lekuona-ri elkarrizketa: 207 ikustaldi.
Oleg Ivanyschuk-i elkarrizketa: 127 ikustaldi.
Zigor Angiano-ri elkarrizketa: 179 ikustaldi.

Zozketak
2020ko urtarrila ezkeroztik Facebook eta Instagramen 9 zozketa egin dira: Antzokirako 2 sarrera sorta, liburu
opari bonoa, vinilo opari bonoa, Filmin plataforman harpidetza eta eskulan materiala erosteko opari bonoa. 400
pertsonetik gertu parte hartu dute zozketetan, Zuloa liburu dendan erosteko arrakasta handiena lortu zuena
izanik.
Zozketa hauek oso baliagarriak dira jarraitzaileak erakartzeko. Lehenik eta behin, Go Gasteiz Kulturari jarraitu
behar diotelako gure sare sozialetan parte hartzeko, eta, bigarrenik, parte-hartzea sustatzen dutelako, eta hori
oso positibotzat jotzen dute sare sozialetako posizionamendua arautzen duten algoritmoek. Jarraitzaileek
kontuarekin duten elkarreragin hori oso garrantzitsua da Go Gasteiz Kultura ikusgai egiteko, bai Facebooken,
bai Instagramen eta bai Twitterren.
Gainera, zozketak kultura-eragileen edota tokiko gertakarien oso promozio arrakastatsua dira, eta hori da,
azken batean, Go Gasteiz Kulturaren helburu nagusia.
Buletina
Go Gasteiz Kultura buletina hilabete bakoitzeko lehen ostegunean, bi bidalketa egiten dira (euskara/gaztelania),
eduki honekin: erreportaje propioak, profesionalentzako informazioa (txostenak, deialdiak, laguntzak) eta hileko
agendako hainbat ekitaldi.
Horrelako mezu masiboen berezko arazo bat da hartzailearen 'zabor-posta' karpetara joan daitezkeela. Hala
ere, irekiera-tasa bikaina lortu da, harpidedunen erdiak baino gehiagok kontsultatzen baitute buletina (% 60-65).
Mailchimp plataformatik lortutako informazioaren arabera, irekiera-tasa, batez beste, % 26,27koa da. Tasa bat
% 30ekoa denean, adierazlea positiboa da, eta % 50etik gorakoa denean, bikaina da. Buletinen edukirik
arrakastatsuenak erreportaje propioak eta profesionalei zuzendutako laguntzei edota ikastaroei buruzko
informazioa dira.
Sortutako Edukiak
Covid–19k Go Gasteiz Kulturaren proiektuaren garapena aldatu du, eta pandemiaren hilabete gogorrenetan
elkarrizketa telematikoak egitera behartu du. Hori dela eta, argazki- eta bideo-kontratuek (aurrez aurreko zerbitzu
bati lotutakoek) moteldu egin dute beren jarduera, eta horrek kontratua amaitu baino lehen (2021eko ekainean)
egiteke zeuden lanen pilaketa eragin du. Horrela, bi kontratuetan jasotako lan kopurua betetzeko denboraldi
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honetan, Teklak Go Gasteiz Kulturako arduradun gisa, eta Udal Kultura Sailaren onespenarekin, elkarrizketa
hauek itxi ditu hurrengo hilabeteetarako:
Natalia Albéniz. Ilustratzailea
Jesús Guridi Musika kontserbatorioa
Cineforum Gasteiz elkartearen lagunak
Iker Fidalgo y Ane Agirre. Tabakalera. Kultura Garaikidearen nazioarteko gunea
Jalgi! Voz Jaialdia
Fundación Vital Fundazioa – Kultura Arloa
Kultura zientifikoa Portu eta zabaltzea. Evelyn Segura.
•

Tik Tak Estudios (bideoa)
José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioko piano-joleak (bideoa)

Aipatutako gaien argazkiak eta ikus-entzunezkoak eginak daude dagoeneko, eta elkarrizketak egiteke daude, bi
bideoen kasuan izan ezik (bi bideoen grabazioak berekin dakar protagonistekin elkarrizketa izatea).

2. K-ZERO programa abian jartzea
Hezkuntza eta Kultura Sailak, GASTEIZKO KULTURAREN PLAN ESTRATEGIKOAREN (2018-2021)
esparruan, eta plan horretan planteatutako programetako bati lotuta (KULTURA-EKIPAMENDUAK
LANKIDETZAN), lan-ildo bat aktibatzea proposatuko du eskuragarri dauden udal-baliabideetatik abiatuta,
profesionalizazio-itxaropenak dituzten tokiko artistei eta sortzaileei SORTZEN LAGUNTZEKO.
Proposamena hiriko kulturaren eta sormenaren sektoreak “Gasteizko kultura-ekipamendu publikoen erabileren,
zerbitzuen eta programen birplanteamendua” lan-mahaian egindako ekarpenen ondorioz sortu zen, 2019ko
urtarrilaren 29an.
Planteamendua hasierako lan-fase baten zati da, eta gero eta aurrerago jo nahi da testatu ahala, betiere,
eskura dauden baliabide ekonomikoekin, giza baliabideekin, espazialekin eta abarrekin bat etorriz.
Helburuak
Gasteizko Udaleko Kultura Zerbitzuak K-ZERO programa aktibatu du, hiriko sortzaile, kolektibo eta erakunde
artistikoen sortze-prozesua babesteko asmoz, lehendik dauden udal-espazioak erabil ditzaten, hala behar
dutenean.
Programa horren bidez, tokiko artisten eta sortzaileen sortzeko prozesua ahalbidetu eta erraztu nahi da,
udalaren kultura-ekipamenduen egungo esparruan ohiko erabilerekin batera garatuz, eta, halaber, diruz
lagundu nahi dira prozesuaren ondoriozko gastuak.
Hartzaileak
Egoitza Gasteizen duen edozein pertsona fisiko edo juridiko, baldin eta sorkuntza-proiektu artistiko eta kultural
bat badu, bai eta profesionalizatzeko itxaropena eta proiektu hori garatzeko lan-eremu bat eskuratzeko beharra
ere.
Erabil daitezkeen espazioak
-

Montehermoso Kulturunea
Udalaren Antzoki Sarea
Gizarte Etxeak

2020 urtean, COVID-19tik eratorritako pandemiari aurre egiteko ezarritako neurrien ondorioz, ez da
proiekturik garatu.
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KULTURA ZERBITZUA
Zerbitzuko Burua: 1

ARTXIBO ATALA

FOLKLORE
AKADEMIA

KULTUR
EKINTZAREN
ATALA

ZONETAKO
KULTUR
JARDUEREN
ATALA

Ateleko Burua: 1

Ateleko Burua: 1

Ataleko
arduraduna: 1

Ataleko
arduraduna: 1

Ekintza Soziokult.
E.T: 5

Ekintza Soziokult.
E.T: 12

MONTEHERMOSO
KULTURUNEA

MUSIKA
BANDAREN
ATALA

ANTZOKI
SAREAREN
ATALA

Zuzendaria: 1

Ataleko
arduraduna: 1

Ateleko Burua: 1

Dokumentazioko
G.T: 2

Ekintza Soziokult.
E.T: 1

Irakasleak: 19
Administraria: 1

Biblio.-Dok. T.E: 1

Artxiboko E.T: 8
Artxiboko laguntz.:
1

Ikusentzuneko T.E:
1

Ikusentzuneko T.E:
1

Administraria: 1

Administraria: 1

Administrariak: 4
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Zuzendariaren
albokoa: 1

Ekintza Soziokult.
E.T: 5

Teknikari laguntz.: 1
Arte Eszenik. T.E: 6
Musikariak: 32
Administrariak: 2

KULTUR EKINTZEN ATALA
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
Kultur Ekintzen Atalaren jardute-eremua, batez ere, espazio publikoan kokatzen da. Helburu nagusietako bat
urtean zehar hainbat kultura-ekitaldi garatzea, kudeatzea eta antolatzea da, kulturaren alderdi guztiak
herritarrengana hurbiltzeko, jarduera ludikoez gozatzeko aukera sustatzeko eta partaidetza-prozesua
bultzatzeko.
Espazio publikoa oso agertoki garrantzitsua bihurtu da kultura-jardunean, eta topaleku nahiz sorkuntzarako,
hedapenerako eta parte-hartzerako gune bihurtu diren plazak eta kaleak berreskuratu dira. Inguru horietan,
hainbat adierazpen kulturalez gozatu ahal da: dantza, folklorea, magia, antzerkia, mimoa, performancea,
antzezpen historikoa, zirkua, txotxongiloak, musika, etab.
Atal hau udal-erreferentzia da, halaber, hiriko kultura-eragile ugarirentzat beren proposamenak garatzeko
orduan; koordinazioa sustatzen eta ahalbidetzen du, hala, bai kolektiboen bai herritarren garapena
optimizatzeko eta errazteko.
Gure hiriko bizitza kulturalaren parte izan diren programetan, kolektiboek nahiz elkarteek antolatutakoetan,
etengabe parte hartu eta lagundu dugu 2020an.
Programa kultural horiek hainbat deialdiren bidez edo hitzarmenen bidez jasotzen dute laguntza. Eta logistikako
eta azpiegituretako lankidetzak babesten eta areagotzen saiatu gara, ahal izan dugun neurrian.
Hala ere, aipatzekoa da erakundearen egungo egoera ekonomikoak eragina izan duela proiektu asko abian
jartzeko edota garatzeko orduan.
Kultur Ekintzen Atalaren beste helburu garrantzitsu bat udal honen ondare artistikoa kudeatzea eta mantentzea
da. Ondare artistiko horrek hainbat lan biltzen ditu: margolanak, eskulturak, argazkiak...
Helburuak
•

Herritarren artean kulturarekin lotutako ohiturak sor daitezen ahalbidetzea eta sustatzea.

•

Kultura-adierazpen berriak txertatzea eta babestea.

•

Herritarren parte-hartzea bultzatzea.

•

Jai-errituaren kultura ludikoaz gozatzea sustatzea.

•

Kultura herrikoia eta tradizionala zaintzea, transmititzea eta zabaltzea.

•

Udalaren ondare artistikoa zaintzea, mantentzea eta zabaltzea, Floridako jaiotza monumentala barne.

•

Ekintza eta programa guztietan udalaren zeharkako planen ildo estrategikoak txertatzea: irisgarritasuna,
berdintasuna, gazteria, euskara, etab.

Ekintzak
•

Formatu handiko kultura-ekitaldiak garatzea, hala nola KaldeArte kaleko arteen nazioarteko erakustaldia,
Mendizorrotzeko Gabonetako haur-ikuskizunak, Kazetaritza bertatik bertara, Txotxongiloak, Dantzaldiak...

•

Kultura Zerbitzuaren hitzarmenak koordinatzea eta kudeatzea, bai eta kultura-proiektuetarako dirulaguntzen
deialdia ere.

•

Udalaren ondare artistikoa berrikustea, leheneratzea, mantentzea eta zabaltzea: kokapen-aldaketak
kudeatzea, datu-base operatiboa sortzea…

•

Erakunde pribatuek antolatutako (Azkena Rock Festival, Jazzaldia, Magialdia…) hiri-mailako beste
programa kultural batzuetan laguntzea eta kudeaketa-lanak egitea. Zeharkako udal-planetan atal
honetarako proposatutako helburuak eta ekintzak txertatzen dira ekitaldi guztietan, batez ere Berdintasun,
Gazteria eta Euskara planetan.

•

Gasteizen urtean zehar ospatzen diren jaiak antolatzea, hala nola Gabonetako ospakizunak (Olentzero edo
Errege Magoen kabalgata), San Anton, Agata Deuna, Inauteriak, Andre Maria Zuriaren jaiak eta Olarizuko
erromeria.

•

Erraldoien, buruhandien eta Gargantuaren konpartsaren inguruko jarduerak eta maileguak kudeatzea eta
horien jarraipena egitea.

•

Gasteizko udalerriko auzoetako eta administrazio-batzordeetako jaietarako agertokiak lagatzeko eta
kartelak egiteko kudeaketak izapidetzea.
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Zerbitzuaren kudeaketa
Atalak kudeatzen dituen programa garrantzitsuenak:
•

KaldeArte

•

Haurren ikuskizunen erakustaldia Mendizorrotzean

•

Kazetaritza bertatik bertara

•

Txotxongiloak Gasteizen

•

Dantzaldiak

•

“Vitoria-Gasteiz” Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa

•

Kartelen lehiaketa

•

Gasteizko Udalaren artelanen bilduma

•

Proiektu kulturaletarako dirulaguntzak

•

Gabonak

•

San Anton

•

Agata Deuna

•

Inauteriak

•

Andre Maria Zuriaren jaiak

•

Olarizuko erromeria

•

Erraldoiak, buruhandiak, Gargantua, txotak, zaldiak, erregeak eta zezensuzkoak.

•

Entseatzeko aretoetarako dirulaguntza

2020ko Udan… Kultura
Urtean zehar COVIDaren ondorioz ezarritako mugek esparru ugariri eragin zieten, baina nabarmenki, arloetako
bat kulturaren sektorea izan zen, baita kultur jardueretan beharrezkoak diren bestelako hornitzaileak ere
(azpiegiturak, ekipoak, giza baliabideak). Gasteizen, hiriko udal egitaraua osatzen duten festa eta ekitaldi
guztiak eten egin ziren.
Garai hartan, Udaleko kultura sailak hirian bizi zen egoeraz jabetuta kultura programa bat lantzeko konpromisoa
hartu zuen. Irizpideak argiak ziren: espazio irekietan, arlo askotariko ikuskizunak eta baita adinak ere, tokiko
kultura eragileak kontuan hartuko zuena eta, batez ere, segurtasuna bermatu behar zen (orduko osasun neurri
guztiak kontuan hartuko zituena).
Udalaren berezko programazio horretaz gain, beste kultur eragile batzuek ere hiriko kultur jarduera suspertzen
eta udako eskaintza osatzen lagundu zuten, eduki gehiago eskainiz eta ikusgarritasun handiagoa emanez; hala
nola: Udal Musika Bandak Uraren lorategi sekretuan eskainitako kontzertuak, Play Gasteiz Elkarteak hiriko
hainbat lekutan sustatutako aire zabaleko zinema, baita DAZZ (Jazz kontzertuak) eta URBAN CONCEPT
(tokiko taldeen kontzertuak) tabernek sustatutako musika programazioa.
Helburuak
•
Tokiko artista eta konpainien lan artistikoa sustatzea.
•

Arte eszenikoen tokiko merkatua suspertzea (dantza, zirkua, musika, antzerkia).

•

Zuzeneko eta aurrez aurreko arteen programa anitza eskaintzea.

•

Artearen presentzia espazio publikoan indartzea. Ikustarazi kulturak eguneroko bizitzan duen garrantzia
eta adierazi bere kontsumoa praktika segurua eta onuragarria dela.

•

Herritarrak kalera ateratzera animatzea, kalean gozatzeko alternatibak aurkeztuz eta eduki erakargarri eta
askotarikoez hornituz.

Nondik norakoak
Udako kultur programa honek uztailaren 14tik irailaren 4ra iraun zuen. 7 astetan zehar, asteartetik ostiralera,
egunero bi ikuskizun programatu ziren hiriko bi gune desberdinetan (jende pilaketak ekiditze aldera). Guztira,
astero 8 emanaldi ezberdin eskaini ziren Gasteizko auzo eta esparru ezberdinetan.
• Arriaga parkea.
• Elvira Zulueta Jauregiko Lorategia.

• Salburua. G. Mistral kaleko kirolgunea.
• Zabalgana. Gizarte-etxearen aurreko plaza.
• Adurtza. Hegoalde plaza. (Gizarte-etxe aurrean)
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• Gasteizko apaizgaitegiko berdegunea.
• Aranbizkarra parkea.
• Alde Zaharra: Elurtegiak. (Frai Zacarias kalea)
Horiek guztiak, beharrezko elementuez hornituta zeuden, artistei zein publikoari kalitatezko esperientzia
segurua bermatzeko.
Guztira, 36 izan dira gure kaleetan aritu diren zirku, dantza, musika, antzerki eta txotxongilo konpainiak, 70
emanaldi inguru eskainiz. Kultura eta Arte Eszenikoen ikuspegi zabala erakusteaz gain, herritarrei COVIDa une batez- alde batera uzten lagunduko dion eskaintza erakargarria bilatu da.
Ikuskizunen edukiera 50 eta 150 lagun artekoa izan zen. Formatu txikiagokoen kasuan, emanaldi bat baino
gehiago programatu zen jende gehiagok ikusi ahal izateko. Gonbidapenak doakoak ziren, baina aurretiaz
erreserba egin beharra zegoen edukiera kontrolatu eta segurtasuna bermatzeko.
Komunikazioa udal webgunearen bidez egin zen. Astero egiten zen gonbidapenen erreserba, astelehenean
hasita, eta hainbat bide eman ziren gonbidapenak lortu ahal izateko (telefonoa eta internet).
Programa hau deskribatzeko honako hau adierazi genezake:
•

SEGURTASUNA

•

KALITATEA

•

GERTUTASUNA: • irisgarria • hurbiltasuna • artista • kokapena

•

ANIZTASUNA: Espazioak • Diziplinak • Estiloak • Formatuak • Publikoak • hizkuntza.
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Balorazioa:

Programa, egun horietan, aire freskoa izan zen, publikoarentzat eta parte hartu zuten artistentzat.
Uda partean antolatutako emanaldi hauetara, guztira, 5000 lagun inguru hurbildu ziren. Ez ohiko
espazioen hurbiltasunak interesa eta jakin-mina piztu zuten. Gertutasun horrek, aldi berean, artisten
eta publikoaren arteko harremana sustatu zuen.
Parte-hartzearen balantzea % 85 ingurukoa izan zen (aforoei dagokionez) eta ikusleek egindako
balorazioei erreparatuz bikaina (aplikazioaren bitartez zein bertan jasotako datuak). Gehiengo
zabalak oso positiboki baloratu zuen kultur programa hau.
Eguraldia funtsezko faktorea da eta, neurri handi batean, deialdiaren arrakastaren faktore
erabakigarria. Oraingo honetan eguraldia ez da oztopo izan, emanaldi bakarra bertan behera utzi
behar izan genuen ekaitzaren ondorioz.

Gasteizko Haur Ikuskizunen XVII. Erakustaldia
Deskribapena
Mendizorrotzeko kiroldegiak haurrentzako ikuskizun ederrak eskaintzen ditu urtero Eguberrietan. Musikalak,
pailazoak, magia, antzerkia, haurrentzako dantzaldiak, etab., kiroldegira hurbiltzen diren guztiak asetzeko era
guztietako ikuskizunak.
Helburuak
•

Musika, antzerkia, dantza, magia eta abar publiko gazteenari hurbiltzea, formatu ertain eta handiko
ikuskizunen bidez.

•

Arte eszeniko eta musikalean publiko berriak prestatzea.

•

Haurrek ikuskizunetan parte har dezaten sustatzea.

•

Euskararen erabilera sustatzea, euskarazko lanen programazioaren bidez.

Datu esanguratsuak
Bost ikuskizun eskaini dira; hiru euskaraz (‘Txiki Rock’, ‘Pirritx, Porrotx eta Marimotots’ eta ‘Kantu Kolore’) eta bi
gaztelaniaz (Ferro Teatro eta Dekker Events). Gehieneko kopurua 400 pertsonakoa izan da (Covid-19
pandemiari aurre egiteko neurriek ezarritako maximoa).
Ikuskizunen kalitateari dagokionez, aurreko urteetako ikuskizunetan lortutako maila altuari eutsi zaio.
Haurrentzako bi saio egin dira abenduaren 26, 27, 28, 29 eta 30ean. Hilaren 26an, 16:30ean eta 19:30ean, eta,
gainerako egunetan, 12:00etan eta 18:30ean.
TXIKI ROCK -EUSKAL ROCKARI ERREPASOA- Goizez

400

TXIKI ROCK -EUSKAL ROCKARI ERREPASOA- Arratsaldez

400

PIRRITX, PORROTX ETA MM –AMAREN INTXAURRAK- Goizez

400

PIRRITX, PORROTX ETA MM –AMAREN INTXAURRAK- Arratsaldez

400

FERRO TEATRO -EL LAGO DE LOS CISNES- Goizez

400

FERRO TEATRO -EL LAGO DE LOS CISNES- Arratsaldez

400

KANTU KOLORE -AMETSEN URTEBETETZEA- Goizez

400

KANTU KOLORE -AMETSEN URTEBETETZEA- Arratsaldez

400

DEKKER EVENTS –NAVILAND- Goizez

400

DEKKER EVENTS –NAVILAND- Arratsaldez

400
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Asistentzia, guztira

4.000

Balorazioa
Bost ikuskizunak desberdinak izan dira, eta ikusleen erantzuna oso ona izan da. Ikuskizunak ikustera joan diren
pertsonen asebetetze-maila oso altua izan da.

Dantzaldiak
Programa hau asteburuetan garatu ohi da, urte osoan zehar, bi gune desberdinetan: udazkenean, neguan eta
udaberrian Kubik aretoan, eta udako hilabeteetan Florida Parkeko kioskoan. Interpretatzen den musika mota
askotarikoa eta parte-hartzaileen gustukoa da, eta uztailean zuzeneko musika interpretatzen duten orkestren
emanaldia barne hartzen du.
Programa horren helburuen artean, dantzaren bidez garapen pertsonal eta sozialerako espazio publiko bat
ahalbidetzea dago, herritar guztiak dantzara joatera animatzeaz gain, udako denboraldian, Florida Parkea jolaseta jai-gune gisa erabiltzea bultzatzeaz gain.
2020ko urtarrilean neguko dantzagarriak hasi ziren aurreikusita zegoen bezala, baina martxoan bertan behera
utzi ziren, COVID-19ak eragindako osasun eta gizarte larrialdia zela eta larrialdi egoera ezarri zenean.
Geroago, ezinezkoa izan zen jarduerari berriro ekitea, ez espazio itxian, ez Floridako kioskoan udako
hilabeteetan.
Guztira, 2020ko lehen hilabeteetan 20 dantza-saio egin ziren, urtarrilaren 4tik martxoaren 8ra, biak barne, 19:
00etatik 21: 30era. Batez beste 400 pertsona bertaratu ziren saio horietara.

“De Polo a Polo. Un viaje a los grandes paraísos Naturales con National
Geographic” erakusketa
La Caixaren Gizarte Ekintzarekin elkarlanean antolatuta, Santa Barbara plazan egon zen ikusgai, 2020ko
abenduaren 18tik 2021eko urtarrilaren 12ra arte.
Erakusketak planetako naturguneen edertasuna eta aniztasuna ekarri dizkigu, eta hauek dituzten mehatxuak.
Aldi berean, giza jardueraren ondorioz arrisku larrian dauden espezieen galera-tasa handia eta gure planetaren
suntsitzearen ondorioei buruz hausnartzeko espazioa izan da.
Artikotik Antartikaraino bidaia egitera gonbidatu gaitu, Lurreko naturgune ikusgarrietan barrena, horietako asko
hotspots direlakoak: biodibertsitate handiko ekoeskualdeak, espezie endemikoen maila altua dutenak eta giza
jardueraren ondorioz larriki mehatxatuak daudenak.
Erakusketa la Caixaren ‘Artea Kalean’ programaren barruan kokatzen da. Hori dela eta, ezin da zehaztasunez
jakin zenbat zenbat pertsonek gozatu dute erakusketaz, baina joan-etorri handiko leku batean kokatuta egon
denez, batez ere erakusketa egon den egunetan, baieztatu daiteke jende askok bisitatu duela erakusketa.
Oraingo honetan, ezarritako osasun-neurrien ondorioz, bisita gidaturik ez egitea erabaki zen.

“Vitoria-Gasteiz” Aire Zabaleko XIV. Pintura Lehiaketa
“Vitoria-Gasteiz” Aire Zabaleko Pintura Lehiaketa, Kultura Zerbitzuak urtero uztailean antolatzen duena, 2006an
sortu zen, Gasteizko herritarrengan artearekiko eta kulturarekiko interesa sustatzeko. Gaur egun, finkatuta
dago, eta kultura arloan gure hiria sustatzea lortu du. Aire zabaleko pintura-lehiaketa honek pintura-zaletasuna
sustatzen du, baita sorkuntza ere, eta udalaren artelanen bilduma lan berriekin osatzen du.
Helburuak
•

Artista plastikoen parte-hartzea sustatzea.

•

Artistaren eta herritarren arteko komunikazio-espazio bat eskaintzea.

•

Udalaren ondare artistikoa handitzea.

Datu esanguratsuak
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Aurten, 31 lan aurkeztu dira “Vitoria-Gasteiz” Aire Zabaleko XIV. Pintura Lehiaketara; uztailaren 18an
(larunbata) egin zen.
Aurtengo gaia “Hirigintza XXI. mendean: Salburua auzoa” izan da eta azken urteetan hiriaren ekialderantz
eman den hirigintza-hedapena erakutsi du. Ekialdeko parkearen eta Salburuko Bulebarra kalearen inguruak
margotu dira gehien.
Programa:
•

9:00etatik 10:00etara: Kredentzialen aurkezpena eta mihiseen zigilatzea, Salburuko gizarte-etxearen
aurrean.

•

10:00etatik 15:00etara: Lehiaketan parte hartu duten artistek Salburua auzoaren inguruko kale, parke eta
plazetan egin dituzte beren lanak.

•

15:00etatik 17:00etara: Lanen aurkezpena.

•

17:00etatik 19:30era: Lanen erakusketa Salburuko gizarte-etxearen kanpoaldean.

•

19:30ean: Sarien banaketa, epaimahaiko kideen eskutik, Salburuko gizarte-etxearen aurrean.

Epaimahaia Miriam Isasi eta Elena Aitzkoa artista plastikoek eta Iker Fidalgo komisarioak osatu dute.
Parte-hartzeari buruzko datuak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Izen-emateak: 43
Onetsitako parte-hartzaileak: 31
Lana entregatu duten parte-hartzaileak: 31
Emakumeak: 13
Gizonak: 18
Gasteizen bizi direnak: 20
Beste toki batzuetakoak: 11
30 urtetik beherakoak: 1

Balorazioa
Oso positibotzat jo da aurtengo edizioa; izan ere, osasun-egoera gorabehera, bertako eta kanpoko artista askok
hartu dute parte.
Sariak
1. Saria 1.600 €
2. Saria 1.400 €
“Vitoria-Gasteiz” 1. Saria 1.200 €
“Vitoria-Gasteiz” 2. Saria 1.000 €

Lana eta egilea
“Aire" Raimundo Argos Martínez (Bizkaia)
Olioa
"Arquitectura incrustada” Yohana Soldevilla Agorreta (Nafarroa)
Olioa
"Reflejos" Paz Larrumbide Moreno (Vitoria-Gasteiz)
Mistoa (olioa eta akrilikoa)
"Radarra" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz)
Mistoa (olioa eta papera)

Gasteizko Udalaren artelanen bilduma
Udalaren ondare artistikoa
Urtean zehar, udalaren ondare artistikoa mantentzeko hainbat ekintza egiten dira artelanekin lotuta. Esate baterako:
erosketak, esku-hartzeak, zaharberritzeak, lagapenak eta lekualdaketak. Honako hauek egin dira 2020an:
Erosketak:
Pintura:
Aire libreko XIV. Pintura Lehiaketa:
1.saria "Aire" Raimundo Argos Martinez (Bizkaia). Oleoa
2. saria "Arkitektura inkrustatua" Yohana Soldevilla Agorreta (Nafarroa) Oleoa
1. saria "Vitoria-Gasteiz", "Reflejos" Paz Larrumbide Moreno (Vitoria-Gasteiz) Mistoa (oleoa eta akrilikoa)
2. saria "Vitoria-Gasteiz" "Radarra" Miguel Ángel Medina Alonso (Vitoria-Gasteiz) Mistoa (oleoa eta papera)
Zaharberritzeak
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Iñigo Arregi Elorzaren "Isiltasunean oihuka" obraren garbiketa udal-baliabideekin.
Koko Ricoren "Homenaje a Swami Vishnudevananda" obraren zaharberritzea udal-baliabideekin.
Casto Solanoren "Reflexión" eskultura kentzea, zaharberritzeko eta bankutik aldatzeko (5.965,2 €).

Lekualdaketak
San Martingo bulego teknikoetan Jon Idigoras Muguerzaren "Facultad de Bellas Artes" lana kokatzea.
San Martingo bulego teknikoetan Jorge López Marrónen "Primeras luces en el casco viejo" lana kokatzea.
Dora Salazarren "La Sirena y los Icaros" lana aldi baterako kentzea, Amvisaren obrak egiteko.

Kultura-proiektuetarako dirulaguntzak
Deialdiaren xedea
Kultura sustatzeko, sortzeko, prestatzeko eta zabaltzeko ekimenak babestea, hiriko kultura-eskaintza zabaltzen
eta hobetzen laguntzeko.
Dirulaguntzaren xede diren kultura-proiektuek izaera irekia izan beharko dute, udalerrian garatu eta gauzatu
beharko dira osorik, eta Gasteizko biztanle guztiei zuzenduko zaizkie; esperientzia berriak izan daitezke, edo
lehendik dauden programa, ekitaldi eta jaialdiei jarraipena eman ahal izango diete, eta kultura-eremu
desberdinen barruan kokatuko dira: prestakuntza, sorkuntza, hedapena, ikerketa…
Eskatzaileak
Baldin eta deialdiaren xedea osorik betetzen bada eta kontuan hartzen badira lurralde historikoaren ezaugarriak
eta Kulturako Plan Estrategikoen (Arabako Foru Aldundiak bultzatuta) eta Gasteizkoaren (Gasteizko Udalak
bultzatuta) koordinazioa, eskaera egiten duten pertsonak eta erakundeak Arabako Lurralde Historikoan
helbideratuta egon ahal izango dira.
Kontzeptuak
Bi kontzeptutarako emango dira diru-laguntzak. Proiektu bakarra aurkeztu ahal izango dute entitateek, kontzeptu
bakarrerako.
•

kontzeptua: Kulturaren edozein esparru —arte eszenikoak, musika, ikus-entzunezkoak, letrak, folklorea, arte
plastikoak edo beste— sustatzera zuzendutako ekitaldi eta programak barne hartzen ditu. Diru-zuzkidura:
175.000,00 euro.

•

kontzeptua: Dinamizazio soziokulturalera, kulturartekotasunaren sustapenera, bizitza kulturala bultzatzera eta
antzekoetara zuzendutako jarduera eta programak barne hartzen ditu. Diru-zuzkidura: 25.000,00 euro.

COVID-19-ak eragindako egoera
COVID-19-ak sortutako osasun egoerak 2020ko deialdian izan du eragina. Alarma-egoera dela eta, epe
administratiboak bertan behera geratu dira, eta hori dela eta, deialdian eskaerak aurkezteko azken eguna martxoaren
24tik ekainaren 8ra mugitu da. Denbora tarte horretan, zenbait entitatek uko egin diote aurkeztutako eskaerari,
osasun egoera dela eta, proiektua bertan behera utzi dutelako.
2020ko deialdian diru-laguntza jaso duten proiektuak
Taula hauetan jaso dira dirulaguntza lortzeko ezarritako gutxienekoa lortu edota gainditu duten proiektuak eta
ematen zaien zenbatekoa:
1.

kontzeptua

ERAKUNDEA

PROIEKTUA

KANTITATEA

KULTURA KALEAN

KORTERRAZA 2020

14.300

AEFAT, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA FAMILIA
ATAXIA TELANGIECTASIA

AITZINA FOLK 2020

12.667

PLAY GASTEIZ

VITORIA-GASTEIZ. CIUDAD DE CINE

10.000
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EL MONO HABITADO

FESTIVAL 150 GRAMOS

10.000

ALTRASTE DANZA

DANZALAVA 2020

9.450,22

ASOCIACIÓN CULTURAL INMERSIONES

INMERSIONES 2020

9.200

ASOCIACIÓN MUSICAL SINKRO

XVII BERNAOLA FESTIVAL

8.400

ASOCIACIÓN CULTURAL ZINHEZBA

GAZTE FILM FEST

8.400

HAZ KOOPERATIBA ELKARTE TXIKIA

AL MARGEN DEL DETERIORO

7.600

KULTUR ACT ELKARTE ARTISTIKO ETA
KULTURALA

EMART 2.0.

7.540

ASOCIACIÓN JIMMY JAZZ

GAZTE TALENT

4.000

EDUARDO HERNANDO VILARRODONA

PIXKAT, UNA PIZCA DE TEATRO

7.200

PARASITE KOLEKTIBOA

ZURRUNBILO 2020

6.000

HUNKITU ARTE

POETAS EN MAYO 2020

6.400

ERAKUSMETA

ZAS KULTUR ESPAZIOA

6.400

KULTUR SOLEIL

ZAKATUMBA 2020

6.400

GUERRILLA KULTURALA ELKARTEA

KALEAK HARTU!

4.800

ASOCIACIÓN BELENISTA DE ÁLAVA

PROGRAMACIÓN 2020

4.400

FACTORIA DE FUEGOS

NOCHE SKRATXE GAUA #14

3.300

LIBROS Y JUGUETES CEJOTA

I FESTIVAL DE CUENTOS DE VITORIAGASTEIZ

2.737,94

ILLIANA ROSS GONZALEZ

ENTRE PIANOS

2.950

DAVID ELEJALDE

AZTARNA BELTZA FEST

2.600

SOFIA MARTINEZ RAMIREZ

EDICIÓN CD SINKRO RECORDS

1.200

KIKUTE ELKARTEA

ARABACLICK

500

GUZTIRA

156.445,16 €

2.

kontzeptua
ERAKUNDEA/

PROIEKTUA

KANTITATEA

AFRO ASOCIACION DE RESIDENTES
AFROAMERICANOS
ASOCIACION CULTURAL RAICES DE
EUROPA

XXXV SEMANA INTERCULTURAL
"MIRADAS"

3.500

XVI JORNADAS EUROPEAS

4.000

JARE DANTZA TALDEA

2020ko PROGRAMA

1.190

ADURTZA DANTZA TALDEA

ADURTZA BATUZ IV

2.799

ESTIBALIZKO AMA ASOCIACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN "EL
ROMÁNICO EN ÁLAVA"

1.694

GUZTIRA

13.183 €

GABONAK
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COVID19ak eragindako osasun-egoerak funtsezko aldaketa ekarri zuen Kultura Ekintzaren Zerbitzuaren
2020/2021 Gabonetako programazioan, eta beharrezkoa izan zen programazioaren diseinu alternatiboa
planteatzea, segurtasuna bermatuz eta indarrean dagoen araudia betez..
Egoera ikusita, ospakizuna mantentzeko asmoz Gabonetako bi ikuskizun egitea proposatu zen aurreko urteetako
abenduaren 24ko eta urtarrilaren 5eko jardueren alternatiba gisa. Horrela, segurtasun-neurri egokiak betez
Olentzero eta Mari Domingiren jaialdia alde batetik eta Errege Magoenak antolatu ziren: biak leku itxian, edukiera
mugatuarekin eta plaza-erreserbarekin, une horretan indarrean dauden osasun-neurriak betetzeko aukera
emanez.
•
•
•
•

Espazioa: Mendizorrotza Kiroldegia erabiltzea erabaki zen, haurrentzako ikuskizunetarako espazioa
eta azpiegiturak optimizatzeko
Datak: abenduak 23 eta 24 eta urtarrilak 4 eta 5
Iraupena: 30 minutu
Bi ikuskizun-egun, eta egun bakoitzean hainbat emanaldi.

OLENTZERO ETA MARI DOMINGI
Gabonetako zorion-adierazpena
Olentzerok eta Mari Domingik etxe guztietan egon nahi izan zuten eta hiriko haurrei gogorarazteko bisitan joango
zirela. Horretarako, bideo bat egin zen, udalaren webgunean jarri zena, eta posta elektroniko, sare sozial eta udaleuskarri batzuen bidez zabaldu zen.
Postontzia
Gasteizko haurrek Olentzeroren eta Mari Domingiren etxean utzi ahal izan zituzten eskutitzak, aurten lekuz aldatu
eta Zulueta Jauregiko Lorategietan kokatu ondoren. Espazio horretan sarrera- eta irteera-ibilbide egokiak ezar
zitezkeen, gutunak uztera joaten zirenen segurtasuna bermatzeko. Abenduaren 5etik urtarrilaren 6ra arte egon
zen zabalik.
Hator, Hator Olentzero eta Mari Domingi
Helburuak
•
•

Euskal kultura zabaltzen laguntzea.
Jai tradizionalen ospakizuna modu seguruan sustatzea eta mantentzea

Olentzero eta Mari Domingi Gasteizen izan ziren abenduaren 23an eta 24an, haur gehienei ilusioa helarazteko
musika, dantza eta abestiekin. Egun bakoitzean, 30 minutuko 4 emanaldi egin ziren 400 pertsonarentzat
(baimendutako gehienezko edukiera), eta horiek baliatu zituzten beren mezua agurtzeko eta bidaltzeko. Haiekin
batera, Galtzagorriak, Mendizorrotzako barrutiaren kanpoaldean jendea animatu zutenak, itxaronaldia
atseginagoa izan zedin. Euskal mitologiako hainbat pertsonaia ere bertan izan ziren Olentzero eta Mari
Domingirekin batera. Ikuskizunean Udal Folklore Akademiako txistulariek, trikitilariek, txalapartariek, gaitariek eta
dantzariek parte hartu zuten. Udaleko Erraldoien Konpartsa ere ikuskizunaren parte izan zen.
Abenduaren 24an, 18: 00etan, emanaldia zuzenean eman zen streaming bidez udalaren webgunearen bidez, eta
gero eskuragarri egon zen herritar guztien gozamenerako.
Balorazioa
•

8 emanaldietarako gonbidapenak egun berean agortu ziren. Plaza-kopuru txikiak, osasun-murrizketek eta
udaleko webgunearen bitartez gonbidapena lortu nahi zuen jende kopuru handiak eraginda, sarean kolapsoa
eragin zuen, eta goiz horretan bertan konpondu ahal izan zen.

•

Partaidetza handia izan zen: ordu gutxi batzuetan 3.200 gonbidapen banatu ziren, eta bi egunetan % 87koa
izan zen bertaratzea.

•

Ikusleen erantzuna oso positiboa izan zen, uneoro jarraibideak jarraituz eta ikuskizunaren kalitatea eta
antolatzaileen zaintza baloratuz osasun-araudia errespetatzean. Jendearen iritzia, oro har, segurtasunekoa
izan zen

•

Proposatutako helburuak bete ziren, ikuskizuna normaltasunez igaroz.

Floridako Jaiotza Monumentala
Tamaina naturaleko irudiz osaturiko jaiotza handia da, eta Florida parkean kokatzen da 1962tik; abenduaren 4tik
urtarrilaren 6ra arte egon zen ikusgai. Gasteizko herritarrentzako erreferentziazko gunea da, eta Gabonetan gehien
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bisitatzen den tokietako bat izaten jarraitzen du. Jendeak haitzuloan utzitako dohaintzak hurrengo edizioan
jaiotzarako irudi berriak egiteko edo daudenak mantentzeko erabiliko dira.
Herodesen gazteluaren egoera kaskarraren aurrean, Gabonetako bilketarekin, gaztelu berri bat egiten da; muinoaren
azpian kokatzen da gaztelua. Horrela, herritar guztiek egitura berrirako duten irisgarritasuna hobetzen da.
Misterioaren taldea, ohi bezala, ezin izan zen haitzuloaren barruan jarri, zaharberritu behar delako. Hori dela eta,
haitzulora sartzeko kanpoko aldean egokitu zen atari bat. Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz, nahitaezko
noranzkoa zuen ibilbide bakarra markatu zen Floridako parketik, segurtasun-distantziak mantentzeko. Arrazoi
beragatik, Olentzero eta Mari Domingiren etxea Zulueta Jauregiko lorategietan jarri zen, Senda ibilbidetik sartzeko eta
Musikaren ibilbidetik irteera egin ahal izateko.
ERREGE MAGOAK
Gabonetako zorion-adierazpena
Errege Magoek Gabonak zoriondu zizkieten Gasteizko neska-mutilei, eta haien hurrengo bisita gogorarazi zieten
bideo baten bidez. Bideo hori udalaren webgunetik helarazi ahal izan zitzaien herritar guztiei.
Badatoz Errege Magoak!
Helburuak
• Jai tradizionalen ospakizuna bultzatu eta mantentzea.
• Kulturartekotasuna sustatzea.
• Jai-giroa sortzea ahalbidetzea, segurtasun-neurri guztiekin.
Ikuskizuna 2021eko urtarrilaren 4an eta 5ean antzeztu zen hirian, eta egunero ordu erdiko 6 saio egin ziren. Saio
guztietarako gonbidapen guztiak banatu ziren, baimendutako gehienezko edukiera 400 pertsonakoa izanik.
Errege segizioko kide izan ziren Abetxuko Inauteri Konpartsa Elkarteko, Afroamerikako Elkarteko eta APDEMAko
Aisialdi Zerbitzuko hainbat pertsona. Bertaratutakoek Cal y Canto eta Big Dancers antzerki taldeen emanaldiez
eta Gasteizko Batuketa musika taldearen musikaz gozatu ahal izan zuten.
Urtarrilaren 5ean, 18: 00etan, emanaldia zuzenean eman zen, streaming bidez, udalaren webgunearen bidez, eta
eskuragarri mantendu zen, herritar guztiek ikuskizunerako sarbidea izan zezaten.
Balorazioa
•

• Partaidetza oso handia izan zen, dauden mugen barruan. Ordu gutxi batzuetan 4.800 gonbidapen banatu
ziren, eta bi egunetako batez bestekoa % 84koa izan zen, nahiz eta kontuan izan baldintza klimatologikoak
txarrak izan zirela, hotz eta elura egin baitzuen, eta horrek zaildu egin zuen jendea kiroldegira sartzea.

•

• Proposatutako helburuak bete ziren eta ikuskizunaren saio guztiak normaltasunez joan ziren.

•

• Ikusleen balorazioa oso positiboa izan zen, bai ikuskizunaren kalitateari dagokionez, bai antolaketari eta
segurtasun-neurriei dagokienez.

ABESBATZEN KONTZERTUAK
Abesbatzen kontzertuak klasiko bat dira Gabonetako programazioaren barruan, eta publikoaren aldetik ere oso
harrera ona du. Arabako Abesbatzen Federazioarekin lankidetzan, hainbat abesbatza taldek parte hartzen duten
egutegi bat diseinatu da.
Aurten, pandemia dela eta, abesbatzen kontzertuak programatu ziren Gizarte Etxeetako aretoetan 19: 00etan,
programa abenduaren 19tik urtarrilaren 3ra arte iraun zuen.

San Anton jaia
Urtarrilaren 17an ospatzen da San Anton eguna; tradizio handiko jaia da Gasteizen, eta San Anton eguneko
zozketari lotuta dago jai hau, hiriko babes-etxerako dirua lortzeko helburuarekin. Zozketarako txartelen
salmentan San Prudentzio egoitzako langileek eta hiriko denda eta pertsona partikularrek lagundu dute
historikoki.
Jaiak bi zati ditu: San Anton eguneko zozketa, txerria eta beste animalia batzuk bedeinkatu ondoren egiten
dena, eta festa bera, Espainia plazan hasten dena, San Pedro parrokian bezperak amaitu ondoren.
Helburuak
• San Anton eguneko zozketa tradizionalari eustea.
2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

142

• Jai giroa sortzea, herritarrak Espainia plazara joan daitezen eta festan parte har dezaten. Txartelen salmenta
bultzatzea.
• Ohiko ekitaldi honetan gasteiztarren belaunaldi berriek parte hartzea.
Datu esanguratsuak
Aurtengo edizioan, berriro ere 30.000 txartel jarri dira salgai. Azken urteko salmenta-puntu guztiak mantendu
dira, hau da: San Prudentzio egoitza, Laboral Kutxa, Azoka plaza, La Unión taberna, La Peña Dulce,
Degustación Abendaño eta gizarte-etxe guztiak. Gainera, txartelak saltzeko erakusmahai bat jarri zen
urtarrilaren 10etik 17ra arte goizez eta arratsaldez, txartelen salmenta sustatzeko eta azken ordura arte
mantentzeko.
Txartel gehien saldu zituzten puntuak, hurrenez hurren, erakusmahaia, La Unión, Laboral Kutxa eta San
Prudentzio Egoitza izan ziren.
29.929 txartel saldu ziren, guztizkoaren % 99,76, eta 17.950 euro inguru bildu ziren. Txartelen prezioa 0,60 €koa izan zen. Sariei dagokienez, balio desberdineko hamar sari zozkatu ziren berriz ere; haragi-produktuekin
lotutako lehen sari bat banatu zen, txerria zozkatzen zen garaia gogorarazteko.
Jaiaren egitura klasikoari ere eutsi zitzaion: 17:15ean Espainia plazatik San Pedro parrokiaraino abiatu ziren
agintariak, bezperetara, Folklore Akademiako eta Erraldoi eta Buruhandien Konpartsako kideekin batera, txerria
eta beste animalia batzuk bedeinkatzeko asmoz. Aurten, 4 buruhandi eta 4 erraldoi atera ziren konpartsan.
Aurten ere erraldoiek dantza bat egin zuten plazara iritsi zirenean, Udalaren Folklore Akademiaren
laguntzarekin. Segizioa plazara itzulitakoan, zozketa hasi zen udaletxean, plazan bildutako jende ugari
girotzeko hainbat jarduera egitearekin batera: gaztelu puzgarriak, Gargantua, bidezko merkataritzako txokolatebanaketa eta Dantza Plazan. Txerriaren zozketaren ondoren, San Anton Txiki zozketa egin zen. 60 kg inguruko
txokolatezko bi txerri zozkatzen dira agertokian, hiriko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako gelen artean.
Aurreko edizioetan baino jende gehiago bildu zen, ostiral batean egin baitzen, eta jarduerek berriz ere oso
harrera ona izan zuten, bai puzgarriek, Gargantuak, txokolatadak eta, jakina, ospakizuna amaitzeko irteten
diren zezensuzkoek.
Balorazioa
San Anton egunaren balorazioak oso positiboa izaten jarraitzen du, hirian errotutako jaia baita, eta bai txartelen
salmentaren gorakadak, bai jendearen bertaratzeak, ekitaldia urtarrilean ilusioz espero dela berresten dute.

Agata Deuna
Agata Deuna eguna ospatzeko ohitura Gasteizko biztanlerian errotutako tradizioa da. Festa hau otsailaren 4ko
arratsaldean ospatzen da, Agata Deunaren bezperan, eta Agata Deunaren omenezko kopla tradizionalak
kantatzen dira hiriko kaleetan zehar egiten diren errondetan. Abesbatzetako kideek lurra kolpatzen dute
makilekin, soinu horrekin euren kantuei laguntzeko.
Erronda hauetan hainbat taldek hartzen dute parte, eta abestu ondoren opari bat eskatzen dute. Gaur egun,
abesbatza horietako askok gizarte-intereseko ekimenei, GKEei eta antzekoei ematen diete dirua.
Udala, jai honetan, bere atera abestera doazen abesbatzei gabonsaria ematen dien beste auzotar bat gehiago
da. Horrela, izena emateko eta oparia banatzeko ekintzak koordinatzen dira, abesbatzak haiek zehazten duten
tokitik pasa daitezen eta festa-giroa sor dadin.
Udalak gazta zati batzuk eta txorizo batzuk ematen dizkie opari haren atera kantatzera datozen abesbatzei. Era
berean, izena ematearekin batera, hala nahi zuenari, Agata Deunaren koplaren bertsioak zituzten kantutegi
batzuk eta erreferentzia historikoak eman zizkioten. Kantutegi hori bera udalaren webgunean aurki daiteke, pdf
formatuan.
Izen-ematea eta oparia Gizarte Etxeen Zerbitzuaren laguntzarekin egin zen.
Aurten, 32 abesbatza erregistratu dira eta 1.595 parte-hartzaile izan dira, iaz baino 286 gehiago. Horrek esan
nahi du edizio honetako parte-hartzaileen kopuruak nabarmen egin duela gora aurreko urteekin alderatuta, eta
horrek berretsi egiten du herritarrek tradizio horri eusteko duten interesa.

Inauteriak
Inauteriak herri guztietako tradizio kulturaletan errotutako jaiak dira, eta elementu nagusia herritarren partehartzea eta ondo pasatzeko gogoa dira.
Gasteizko Inauteriak 2020ko otsailaren 18tik 25era ospatu ziren.
Helburuak
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• Herritarrek inauterietan parte har dezaten sustatzea.
• Jai tradizionalak mantentzea.
• Jai-giroa sortzea.
Inauterien hasiera: konpartsen aurkezpena eta herritarrak inauterietan parte hartzera gonbidatzea
Ekitaldia 2015etik ospatzen da, eta Goiuri jauregiko ekitaldi-aretoan egiten da. Aurten otsailaren 18an ospatu
zen eta aurkezle batek ekitaldia aurkeztu zuen. Inauterietan parte hartu zuten konpartsak ere izan ziren bertan.
Ohikoa denez, Hezkuntza eta Kultura Saileko zinegotzi ordezkariak ongietorria egin zien konpartsa guztiei, eta
eskerrak eman zizkien parte hartzeagatik. Zinegotziak amaitu zuenean, desfileetan parte hartu zuten 26
konpartsak aurkeztu ziren. Agertokira igotzeko gonbita egin zitzaien konpartsei, mozorroa erakusteko, eta
oroigarria eman zitzaien parte hartzeagatik. Ekitaldia amaitzeko, inauterietarako antolatutako ekitaldietan parte
hartzeko gonbita egin zitzaien herritarrei. Aurten, Niño Jesus Ikastetxeko Inauterietako Elkartea arduratu zen
ekitaldiaz.
Ostegun Gizena
Otsailaren 20an ospatu zen. Haurren abesbatzen errondan Udalaren Folklore Akademiako eta Arabatxo
Arabako Haur Abesbatzen Federazioko 300 haurrek hartu zuten parte. Emanaldi bateratua Probintzia plazako
eskalinatan egin zen. Emanaldiaren amaieran txoripana banatu zen, ohiturei jarraiki.
Gasteizko Margolarien etorrera
Gasteizko Margolariak, Indarra fanfarreak ordezkatutakoak, tren-geltokira iritsi ziren, eta Dato kalean abiatu
zuten kalejira, Malabo Trece kaleko antzerki taldearekin batera, “Klez 80 Zirkus” ikuskizunarekin.
Arka plazara iritsitakoan, mozorroa jarri zioten Ibiltariari. Aurten, Niño Jesus Ikastetxeko Inauterietako Elkartea
konpartsak desfileetan eraman zuena izan zen, “Kuentastikoak” mozorroa hain zuzen.
Konpartsen desfileak
Otsailaren 22an, larunbata, eta 23an, igandea, egin ziren, ohiko ibilbideari jarraituz: Legutianoko Atea, Bilbo
plaza, Frantzia kalea, Bake kalea, Ortiz de Zarate kalea, Florida kalea eta Florida parkea.
26 konpartsak hartu zuten parte eta karroza atera zuten guztiek. Guztira, 7.162 pertsonak parte hartu zuten
desfileetan, eta programak arrakasta handia duela erakusten du horrek.
Jende askok ikusi zituen bi desfileak.
Kaleko animazioa eta musika-emanaldiak
• Ostiralean, otsailak 21, Indarra Kultura Elkarteak “Kimuak, Iñausi eta berriak hazi” ikuskizunaren estreinaldia
plazaratu zuen Espainia plazan, eta jende asko bildu zen.
• Otsailaren 22ko dantzaldia Tximeleta orkestrak girotu zuen Espainia plazan.
• Otsailaren 23an, larunbata, Botapa Batukada Elkarteak alde zaharreko eta erdialdeko kaleak zeharkatu
zituen batukadaren erritmoan.
• Sardinaren dantzaldia otsailaren 25ean (asteartea) izan zen, 18:00etatik 20:30era, eta Lisker musika-taldeak
girotu zuen; horrekin amaitu ziren 2020ko Inauteriak.
Sardina erretzea
Sardina otsailaren 25ean, asteartea, erre zuten. 20:00etan hasi zen desfilea, eta hiletariak, sardinak eta
konpartsetako hainbat kidek hartu zuten parte, eskuan zuziak zeramatzatela. Segizioa Espainia plazaren
erdialdera abiatu zen, eta sardinari su eman zioten han. Jende askok lagundu zion sardina koloretsuari
erretzeko bidean.
Balorazioa
Programaren helburuak bete dira.
Beste behin ere, Inauterietako egitaraua berresten da Gasteizko jai-programazioaren barruan. Gero eta jende
gehiagok parte hartu nahi du desfileetan eta egiten diren bestelako ekitaldietan, jarduera guztiak beren
presentziaz betez.
Herritarren parte-hartzea da oraindik ere inauterien ardatz nagusia, eta, beraz, hori sustatzearen aldeko
apustua egiten jarraituko da. Bestalde, hiriko taldeek Inauterietako programan parte har dezaten bultzatuko da.
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Erraldoiak, buruhandiak,
zezensuzkoak.

Gargantua,

txotak,

zaldiak,

erregeak

eta

Honako hauek osatzen dute udal-konpartsa:
10 erraldoi:
• Arabako nekazariak: 6 dira: Aramaioko emakumezko eta gizonezko nekazariak, Arabako Mendialdeko
emakumezko eta gizonezko nekazariak eta Regüeveroak.
• Karta-sortako erregeak: lau dira: urrea, bastoia, ezpata eta kopa.
12 buruhandi:
• Buruhandi handiak: “Escachapobres”, “Cachán”, Zeledon eta Margolaria.
• Buruhandi txikiak: lauko bi talde: Kaskasoila, Betokerra, Negartia eta Ilehoria.
Gargantua
Gaur egungo Gargantua 2006. urtean egin zen, 20ko hamarkadaren hasieran estreinatu zena 2005eko
abuztuan apurtu baitzen.
Txotak
Lau dira: urrea, bastoia, ezpata eta kopa.
Zalditxoak
Lau dira: urrea, bastoia, ezpata eta kopa.
2 Zezensuzko
Helburuak
• Tradizio herrikoiei eustea.
• Gasteizko udalerriko kaleak, auzoak eta administrazio-batzarrak animatzea, jai-egutegian txertatuz.
• Hirugarrenei egindako lagapenak kudeatzea.
• Konpartsaren elementuak egoera onean mantentzea.

Datu esanguratsuak
Alarma-egoera eta 2020an nagusitu den osasun-egoera direla eta, Konpartsa osatzen duten elementuen
lagapen gehienak bertan behera utzi behar izan dira. Hala ere, Konpartsak ekitaldi hauetan parte hartu du:
Erraldoiak
• Arabako nekazariak San Anton eguneko jaian parte hartu zuten: urtarrilak 17.
• Arabako nekazarien grabaketa ETBko Ene Kantak programarako: azaroak 7
• Arabako nekazariak “Hator, hator Olentzero eta Mari Domingi” ikuskizunean parte hartu zuten: abenduak 23
eta 24.
Buruhandiak
Buruhandi txikiek (Kaskasoila, Betokerra, Negartia eta Ilehoria) San Anton eguneko jaian parte hartu zuten:
urtarrilak 17.
Gargantua
Gargantuak San Antongo jaian parte hartu zuten: urtarrilak 17.
Zezensuzkoak
Zezenzuzkoek San Anton eguneko jaian parte hartu zuten, 4 kargekin: urtarrilak 17.

Balorazioa
Nahiz eta aurten konpartsak hiriko bi jaiegunetan baino ezin izan duen parte hartu eta lagapen gehienak bertan
behera utzi behar izan diren, berriz ere baieztatzen da hiriko konpartsak interes handia pizten jarraitzen duela
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auzoetako, Administrazio-Batzarretako eta ikastetxeetako jai-programak antolatzen dituzten erakundeen artean,
baita beraien jai-egunetan edo oroitzapenezko ekitaldietan Konpartsaren parte hartzea eskatzen duten bertako
eta kanpoko erakundeen artean ere.
Bestalde, konpartsak interes handia pizten jarraitzen du haurren artean, eta horrela erakutsi da erraldoiek oso
txalotua izan diren "Hator, hator Olentzero eta Mari Domingi" ikuskizunean egin dituzten dantzetan.

Talde Gune. Entsegurako aretoetarako dirulaguntza emateko programa.
Gasteizko musikariei zuzendutako programa, Talde Gune Gasteiz espazioarekin elkarlanean gauzatzen dena.
Programa honen bidez, dirulaguntzak ematen zaizkie entseatzeko toki bat behar duten Gasteizko musikataldeei, beren musika-lanak sortu, entseatu eta graba ditzaten.
Bi motatako erabilerak bereizten dira: bi pertsonak edo gehiagok osatutako musika-taldeak, eta banakakoak.
Dirulaguntza % 60koa da, hau da, onuradunek 3 € orduko ordaintzen dute.
Aldez aurretik izena emanda eta zozketa bidez eskuratu ahal izango da zerbitzua.
2020an, 30 eskaera izan ziren.
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GIZARTE-ETXEETAKO KULTURA-JARDUEREN ATALA
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
Gizarte Etxeak herritarrei elkartzeko, prestatzeko, informatzeko, orientatzeko eta aisialdirako leku irekiak
eskaintzen dizkieten guneak dira. Gune horietan, aisialdiko ohitura osasungarriak sortzen eta bizi-kalitatea
hobetzen laguntzen da, zerbitzu, programa eta jardueren diziplina anitzeko erabileraren bidez eta elkarte, talde
eta erabiltzaileen parte-hartze aktiboaren bidez. Banakakoa nahiz taldekoa izan daiteke erabilera.
Azpiegitura horiek kokatuta dauden hiriko eremuaren eskaintza soziokulturala eta kirol-eskaintza
arrazionalizatzera jo behar dute, bikoiztasuna saihestuz eta giza baliabideak eta baliabide materialak
ekonomizatzeko xedez.
Kultura Jardueren Atalak kultura-arloko zerbitzuak, programak eta jarduerak eskaintzen ditu gizarte-etxeetan,
hurbiltasuna hartuta kultura-politikaren balio eta praktika gisa eta genero-ikuspegitik. Horretarako, hainbat
jarduera-ildo osagarri erabiltzen ditu:
•

Ekintza kultural deszentralizatuak garatzen ditu hainbat gune, auzo eta gizarte-etxeetan.

•

Gizarte-etxeetan egiten den diziplina anitzeko lan koordinatuan parte hartzen du kultura-teknikariekin
batera, hiriko zortzi eremuetako lantaldeetan.

•

Udalaren Liburutegi Sarearen zerbitzua eta sare horretan abiarazten diren programak kudeatzen eta
bultzatzen ditu.

Kultura Jardueren Atalak gauzatzen dituen jarduerak helburu hauetara bideratuta daude:
•

Garapen pertsonala sustatzea kulturaren esparruan, ezagutza erraztuz eta sormena sustatuz.

•

Aisialdi aktibo eta kulturalerako denbora bultzatzea gizarte-etxearen eremuan eta hura kokatuta dagoen
eremuan.

•

Herritarrek kultura-prozesuetan parte har dezaten sustatzea.

•

Kulturaren garapena sustatzea, integraziorako eta gizarte-kohesiorako balio gisa.

•

Genero-ikuspegia, adina, kulturartekotasuna eta dibertsitate funtzionala txertatzea egiten diren jardueretan.

Kultura Jardueren Atalak honako programa eta zerbitzu hauek kudeatzen ditu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarduera Artistikorako Hastapen Ikastaroak
Kultura-ikastaroak
Gela Irekiak
Erakusketak
EXPOCIPA argazki-erakusketa (CIPA Fotografía)
FotoArte argazki-lehiaketa
DIBERTIKALE kaleko animazio-ikuskizunak
AUZO ESZENA arte eszenikoetako tokiko talde ez-profesionalei laguntzeko programa
BUTAKA TXIKIA ikuskizunen programa
Udalaren Liburutegi Sarearen zerbitzu-ematearen kontrola eta jarraipena
Kultura-programak Udalaren Liburutegi Sarean
Zonako Lantaldeen programak

COVID-19ko pandemia dela eta programa batzuk bertan behera utzi behar genuen edo atzeratu (gizarte etxeak
martxoan itxi zuten ere)
Unitateak kudeatzen dituen zerbitzu eta programa guztiak zeharkako irizpide hauetan oinarritzen dira:
-

Generoa:
hizkuntza inklusiboa, irudiaren erabilera, programazioko edukiak, oreka emakumeen eta
gizonen parte-hartzean egindako kontratazioan.
Inklusioa eta aniztasuna
Gazteen parte-hartzea
Euskara
Haurrak: haurren eta gazteen eskubideen aurrean sentiberatzea.
Programazioan tokiko kultura-eragileengana jotzea.
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PROGRAMA KULTURALAK
JARDUERA ARTISTIKORAKO HASTAPEN IKASTAROAK
Deskribapena
Hainbat diziplina artistiko ikasteko aukera ematen duten ikastaro praktikoak: arte eszenikoak, arte plastikoak,
eskulangintza, dantza, irudia, literatura eta musika.
Hartzaileei erreparatuz gero, helduentzako ikastaroak, gazteentzako berariazko ikastaroak eta haurrentzako
ikastaroak daude. Iraupenari dagokionez, urte osokoak, sei hilabetekoak edo hiru hilabetekoak izan daitezke.
Ikastaro guztiak gizarte-etxeetan ematen dira.
Ikastaroak eskolako ikasturtera egokitzen dira (urritik ekainera), eta, beraz, memoria honetan 2019-2020
denboraldiko datuak eskaintzen ditugu.
Helburuak
• Hainbat praktika artistikotan hasteko aukera herritarren eskura jartzea.
• Prestakuntza- eta sorkuntza-prozesuak aipatutako gai artistikoetako hedapen-prozesuekin lotzea, kultura
biztanleriaren hainbat sektoretara hurbilduz.
• Ezagutzak zabaltzea, norberaren gaitasunak garatzea eta pertsonen aisialdia modu sortzailean aberastea.
Egindako ekintzak
Kopurua eta edukiak
2019-2020 denboraldian, hasiera batean 320 ikastaro eskaini ziren, hau da, 775 ikastaldi edo hiruhileko. Baina
COVID-19ko pandemiak gizarte etxeak ixtea eragin zuen, eta, ondorioz, 581 ikastaldi edo periodo dira benetan
eskaini zirenak, behin apiriletik ekainera bitarteko azken hiruhilekoa bertan behera utzi eta gero.
581 ikastaldi horietatik, % 95,5ek aurrera egiten dute (gainerakoak bertan behera geratu dira inskripzio
faltagatik). Ehuneko hori aurreko ikasturtearena baino 2,2 puntu altuagoa da, eta horrek adierazten du
programak oso martxa ona zekarrela osasun-larrialdiko egoerak eten izan ez balu.
Emandako orduak: 10.689.

Eskainitako ikastaldiak

Emandako ikastaldiak

775

555 (% 71,6)

581

555 (% 95,5)

HASIERAKO AURREIKUSPENA
PANDEMIA AURREKOA
EMANDAKOAK

Emandako ikastaroak 122 teknikatakoak dira, eta horien lagin zabala ematen dugu hemen:
•

Arte eszenikoak: antzerkia, zirkua, magia, clown-a, inprobisazioa…

•

Arte plastikoak: marrazketa eta pintura, olioa, akuarela, pintura akrilikoa…

•

Artisautza: zeramika, larrua, patchwork-a, zuraren lanketa …

•

Dantza: aretoko dantzak, euskal dantzak, hiriko dantzak, flamenkoa, balleta…

•

Idazketa: idazketa sortzailea, poesia, bertsolaritza…

•

Irudia: argazkigintza analogikoa eta digitala, laborategia, reflexa, Photoshopa…

•

Musika: gitarra, kajoi flamenkoa, abesbatza…

•

Bestelakoak: robotika hezigarria, zientzia dibertigarria…

Hizkuntza eta adina
Euskaraz eskaintzen diren ikastaldiak guztien % 28,4 dira. Emandako ikastaldiei erreparatuz gero, euskarazko
ikastaroen ehunekoa % 27,7koa da, hau da, aurreko denboraldian baino 1,1 puntu gehiago.
Ingelesa ere aintzat hartzen da programazioan, eta haurrentzako 13 ikastaldi eskaini dira ingelesez edo ingelesez
eta gaztelaniaz.
Beheko taulan ikus daitekeenez, ikastaroen arrakastaren ehunekoa handiagoa da gaztelaniaz euskaraz baino,
baina ez dago alde handirik:
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Eskainitako ikastaldiak

Emandako ikastaldiak

Gaztelaniaz

403

389 (% 96,5)

Euskaraz

165

154 (% 93,3)

Ingelesez

10

10 (% 100)

Ing. + gazt.

3

2 (% 66,7)

Ikastaroen hartzaile diren adin-sektoreei dagokienez, helduei zuzendutakoak dira nagusi:
ikastaldien % 71,2; haurrenak % 19,8 izan dira; familienak, % 5,6; eta gazteenak, % 3,4.

emandako

Honako taula honetan islatzen da eskaintzaren eta eskariaren arteko aldea, adin-taldeen arabera:
Adina (urteak)

Eskainitako ikastaldiak

Emandako ikastaldiak

Gazteak eta helduak (14-99)

409

395 (% 96,6)

Gazteak (12-30)

21

19 (% 90,5)

Haurrak (3-14)

118

110 (% 93,2)

Familiei zuzendutakoak

33

31 (% 93,9)

Zenbaki horiek behar bezala interpretatzeko, hizkuntzaren eta adinaren aldagaiak gurutzatu behar ditugu; izan
ere, gazteen eta helduen ikastaroetan gaztelania da nagusi, eta haurren ikastaroetan, berriz, euskara. Taula
honetan, egindako ikastaldien ehunekoak ageri dira, hizkuntzaren eta adinaren arabera:
Haurrak eta familiak

Gazteak eta helduak

Gaztelaniaz

% 24,1

% 85,7

Euskaraz

% 67,4

% 14,3

Ingelesez

% 8,5

Ez dago eskaintzarik

Banaketa gizarte-etxeetan
55 eta 103 ikastaldi artean eskaintzen dira zonalde bakoitzean, zentroen arabera banatuta:
Gizarte-etxea

Eskainitako ikastaldiak

Emandako ikastaldiak

Ibaiondo

69

66

Salburua

57

55

Pilar

55

51

Iparralde

61

54

Zabalgana

57

57

Judimendi

35

35

Lakua

43

41

Ariznabarra

34

32

Arriaga

34

34

Hegoalde

25

24

Landatxo

28

24

Aldabe

31

30

Arana

23

23

Abetxuku

17

17

Landazuri

12

12

Tokiak eta izen-emateak
5.278 toki zozkatu dira, ikastaroen lehen aldiari dagozkionak, baina hiruhileko guztiak aintzat hartuta, kopuru
hori 12.946ra igo da. Aurreko ikasturteko kopuruen oso antzekoak.
Baina azken hiruhilekoan pandemiak eragin zuen etenaldia eta horren ondorioz itzuli ziren inskripzioak kontuan
hartzen baditugu, zenbaki errealek (azken hiruhilekoa kontuan hartu gabe) adierazten dute benetako okupazioa
% 88,1 izan dela, hau da, aurreko denboraldian baino 3,6 puntu handiagoa.
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Eskainitako tokiak

Izen-emateak

Aurreikusitako ikastaldi guztiak

12.946

8.475 (% 65,5)

Pandemia aurreko ikastaldiak

9.622

8.475 (% 88,1)

Sexua eta adina
4 izen-ematetik ia 3 (% 73,6) emakumeei dagozkie. Izan ere, ikastaro batzuetan emakumeek bakarrik eman
dute izena: haurrentzako balleta, bitxigintza, sabel dantza, jantziak birziklatzea, scrapbookinga, etab. Kontrako
muturrean, gizonak gehiengo argia dira (% 70etik gora) makroargazkigintzan, magian, dronetan edo zuraren
lanketan.
Adinari dagokionez, 46 eta 60 urte bitartekoak dira nagusi.

>60
20,8%

Gizonak /
Hombres
26,4%

<15
23,0%

16-30
7,8%
Emak. /
Mujeres
73,6%

46-60
27,5%

31-45
21,0%

Balorazioa
Jarduera Artistikorako Hastapen Ikastaroek onarpen handia dute, eskainitako tokien okupazio maila handiak
erakusten duen moduan. Zenbakiak eta ehunekoak aurreko denboraldikoak baino hobeak ziren, gizarte etxeak
ixtera behartu zuen osasun-alarmako egoera ustekabean iritsi zen arte.
Ikastaroetako parte-hartzaileen balioespena ere altua da; edonola ere, urtero jasotzen diren gogobetetzeinkestak ezin izan dira oraingo honetan banatu, gizarte etxeen itxiera dela eta.
EGINDAKO GASTUA / GASTO EJECUTADO
Egindako gastua
Kontzeptua
Jarduera artistikorako hastapen-ikastaroak

Zenbatekoa
488.930,16 €

IKASTARO KULTURALAK
Deskribapena
Hainbat diziplinari buruzko dibulgazio eta prestakuntza kulturaleko ikastaroak, teorikoak batik bat.
Edozein pertsona matrikulatu daiteke, eta ez da prestakuntza berezirik edo inolako titulaziorik behar: nahikoa
da ezagutza berriak eskuratzeko interesa izatea.
16 urtetik gorakoei zuzenduta daude, eta ikastaroak hiruhileko batean zehar egiten dira.
Kasu honetan ere, ikastaroak eskolako ikasturtera egokitzen dira (urritik ekainera), eta, beraz, memoria honetan
2019-2020 denboraldiko datuak eskaintzen ditugu.
Helburuak
• Kultura biztanleriaren sektore guztien eskura jartzea, haien beharren eta interesen arabera.
• Ezagutzen transmisioa kulturaren hainbat alorretan ahalbidetzea, modu didaktiko eta atseginean, baina
zorroztasunez eta espezialisten bidez
• Gure garaiko kultura osatzen duten gaiak eta arloak herritarrekin partekatzea.
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Egindako ekintzak
Ikastaroak
2019-2020 denboraldian, 20 ikastaro eskaini dira, eta horietatik 16 eman dira. Bat bertan behera geratu zen
inskripzio faltagatik, eta gainerako hirurak pandemiagatik, nahiz eta bertan behera uzteko unean hastear
zeuden eta nahikoa inskripzio zituzten aurrera egiteko.
Guztira emandako orduak: 310.

IKASTAROAK

1. hiruhilekoa

2. hiruhilekoa

3. hiruhilekoa

Guztira

8

8

0 (COVID-19)

16

Ikastaroak hainbat gizarte-etxetan banatu dira: 2na ikastaro Hegoalden, Iparralden, Judimendin, Lakuan,
Salburuan eta Zabalganean, eta ikastaro 1na Aldaben, Ariznabarrean, Landatxon eta Ibaiondon.
Hizkuntzak
Hiru ikastaro euskaraz eskaini dira (% 15), eta horietako bat bertan behera geratu da inskripzio faltagatik.
Tokiak eta izen-emateak
Hasiera batean 725 toki eskaini ziren, eta 578 beteta zeuden pandemiak iritsi zenerako (% 84,7). Pandemia
aurreko ikastaroak bakarrik kontuan hartzen baditugu, okupazio ehuneko erreala % 85,6ra igotzen da, aurreko
denboraldikoa baino 2,3 puntu gehiago.
Eskainitako tokiak

Izen-emateak

Aurreikusitako ikastaro guztiak

725

614 (% 84,7)

Pandemia aurreko ikastaroak

610

522 (% 85,6)

Ikastaro bakoitzean, batez beste, 33 pertsonak eman dute izena, eta horrek esan nahi du okupazio maila
handia dela.
Hurrengo grafikoek izena eman duten pertsonen sexuaren eta adinaren araberako banaketa orokorra erakusten
dute. Sexuari dagokionez, emakumeak dira nagusi, lau ikastarotan gizonak gehiago diren arren. Adinari
dagokionez, batez besteko adina 60 urte edo gehiagokoa da 2 ikastarotan (artearen historia), eta kontrako
muturrean dago heteronormatibitatearen bazterrei buruzko ikastaroak, horietan batez besteko adina 40 urtekoa
baita. Gaiak, hizkuntzarekin batera, erabakigarriak dira banaketa horretan.
16-30
6,7%

Gizonak /
Hombres
37,5%

31-45
21,7%

>60
37,7%

Emak. /
Mujeres
62,5%
46-60
33,9%

Abonudunak
Udal-instalazioetan abonatutako pertsonek % 40ko deskontua dute ikastaroen matrikula-prezioetan.
Abonudun horiek, 2019-2020 denboraldian, Ikastaro Kulturaletako izen-emate guztien % 43,8 izan dira.
Balorazioa
Ikastaro Kulturalak finkatuta daude gizarte-etxeetako programazio kulturalean, eta izen-emateen datuek
erakusten dute oso erakargarriak direla. Jende berria erakarriko duten gai berriak bilatzen jarraitu behar dugu.

Egindako gastua
Kontzeptua
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Ikastaro Kulturalak

25.140,82 €

GELA IREKIAK
Deskribapena
Gizarte-etxeetan egokitutako gune kulturalak dira, praktika artistiko bat garatzeko interesa duen edozein
pertsonak horretarako oinarrizko baldintzak izan ditzan. Monitorerik gabe, praktika artistikorako guneak dira, ez
ikaskuntzarako.
2019-2020 denboraldian zehar, ehoziriak, zeramika, larrua, eskulanak, patchwork-puntu-joskintza, pintura eta
egur-lanketa egiteko gela irekiak egon dira.
Gela ireki batera sartzeko, erabilera-txartela eduki behar da, edozein gizarte-etxetan ikasturte osoan zehar
edozein ikasgela erabili ahal izateko aukera ematen duena.
Helburuak
Jarduera artistikoak zaletasunagatik edo prestakuntzaren osagarri gisa egiteko oinarrizko espazio eta baldintza
materialak jartzea herritarren eskura, monitorerik gabe.
Egindako jarduerak
2019-2020 denboraldian, 27 gela ireki eskaini dira, aurreko denboraldiko kopuru bera. Hala ere, martxoaren
bukaera aldean bertan behera geratu ziren denak, gizarte-etxeen itxiera dela eta (COVID-19).
2019-20
Gela irekien kopurua

27

Astean zehar irekita dauden orduak

494,5

Txartel kopurua

279

Erabilerak

6.177

Erabileren batez bestekoa pertsonako

22,1

Gizonak zura lantzeko geletan biltzen dira (% 96,4), eta ia erdira iristen dira zeramikakoetan (% 48,0), baina
gainerako geletan emakumeak dira nagusi. Batez beste, gela guztietan, emakumeak erabiltzaileen % 64,5 dira.
Balorazioa
Txartelen eta erabileren zenbakiek ikasgelen aprobetxamendu egokia adierazten dute; ikastaroen osagarriak
dira, bai eta interes berberak dituzten pertsonen arteko topaketa- eta harreman-guneak ere.
Egindako gastua
Kontzeptua
Gela irekiak

Zenbatekoa
650,34 €

ERAKUSKETAK
Deskribapena
Gizarte-etxe gehienek Udalak nahiz beste batzuek antolatutako erakusketak programatzeko espazioak dituzte.
Kasu honetan, gizarte-etxeetan lan egiten duten kultura-teknikariek eskaeren egutegia kudeatzeko ardura dute,
bai eta erakunde edo antolatzaileekin harremanetan jartzekoa ere, erakusketen xehetasun guztiak zehazteko.
Gizarte-etxeetan horretarako erreserbatutako espazioetan erakusketak jartzeko eskaerak lau motatan sailkatzen
dira:
Udaleko sailek eta zerbitzuek eskatutako erakusketak, beren jarduera-eremuarekin zerikusia duten alderdien
zabalkundeari, sentsibilizazioari edo informazioari buruzkoak.
Elkarteek, GKEek edo interes publikoko beste erakunde batzuek eskatutako erakusketak, horien helburuekin
zerikusia duten alderdien zabalkundeari, sentsibilizazioari edo informazioari buruzkoak.
Artista amateurrek eta eskulanen zaleek eskatutako erakusketak, beren lana ezagutarazteko.
Artistek eta artisten talde profesionalek eskatutako erakusketak, beren lana zabaltzeko eta ezagutarazteko,
eta tokiko arte-sorkuntzari laguntzeko.
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Helburuak
Erakundeei, artista-taldeei, GKEei, elkarteei eta udal-erakundeari berari erakusketak egiteko guneak
eskaintzea.
Antolatutako erakusketen zabalkundea egitea udalaren webgunean, erakusketen antolaketaz arduratzen diren
erakundeek eta pertsonek emandako informazioetatik abiatuta.
Egindako ekintzak
Aurten, 61 erakusketa egin dira.
Gizarte-etxeen arabera sailkatuta, honako hauek dira:
Pilar gizarte-etxea: 2020an, 10 erakusketa egin dira.
Datak

Erakusketaren izenburua

Urtarrilak 3 - 17
Urtarrilak 19 – 29
Urtarrilak 31-otsailak 14

Pilar Gamidez “Margolanak”
Jorge Leonardo Velazquez “Margolanak”
Paulino Lazaro “Margolanak”

Otsailak 19 – martxoak 1
Martxoak 2 – 13
Maiatzak 15- 24
Maiatzak 25 -ekainak 3 j
Ekainak 17- 25
Uztailak 9 - 22
Abenduak 19 –urtarrilak 8

“Leyendas Pintadas” Esti Lpz de Munain (Haziak)
Expo Pintura CSCM Arana
Pompa 945
Maria Rosa Abalos
Foto Arte
Maitane Argote
Centro Pintura Amaya

Judimendiko gizarte etxea: 16 erakusketa eta Covid 19 dela eta, horietatik 6 bertan behera geratu dira.
Datak

Erakusketaren izenburua

Urtarrilak 1-3

Haziak lehiaketa. "Elezahar margotuak" Esti Lpez. De Muniain. body painting
teknika.
Adinekoen zentro soziokulturaleko parte hartzeko eredua. Informazio panelak
Aranako adinekoen zentro soziokulturaleko pintura ikastaroetako ikasleen lanak.
Pintura.
Judimendiko haurrentzako marrazketa eta pintura kurtsoa. Pintura
Gasteizko plan estrategikoa.
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Kultura Ondareen Kontserbazioari eta Zaharberritzeari buruzko erakusketa.
Maitane Argote
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Sugar fest. Argazkia.
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Judimendiko pintura kurtsoak. Pintura.
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Cursos CIPA de fotografía de los centros cívicos.
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Foto Arte. Fotografía.
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
"Rojo y negro".Adrilenzo Cassoma. Argazkiak.
"Testurak nabigatzen ASPACE. Eskulanak
Heriotzari bizia ematen jaialdia. Informazio panelak.
"CómiCnicando los ODS: cómics contra la desigualdad". Colombia Euskadi
elkartea. Komikiak.
Gabonetako artisau-postalen lehiaketa. Gizarte etxeko zonaldeko taldea.

Urtarrilak 13-27
Urtarrilak 28 otsailak 6
Otsailak 22-29
Martxoak 9-16
Martxoak 17-30

Apirilak 18-29
Maiatzak 4-19
Maiatzak 20 - ekainak 4
Ekainak 8-17
Irailak 18 - 23
Irailak 28 - urriak 8

Abenduak 23-31

Araneko Gizarte Etxea: 1 erakusketa
Datak

Erakusketaren izenburua

Otsailak 18 - martxoak 1 Aranako adinekoen zentro soziokulturaleko pintura ikastaroetako ikasleen lanak.
Pintura.
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Hegoalde Gizarte Etxea: erakusketa-aretoan 8 erakusketa egin dira, eta beste 8 elkartze-aretoan
Erakusketaaretoa

Datak
Otsailak 10 - 17

Erakusketaren izenburua
“PGOU – Hiri antolamenduko Plan Orokorra.

Martxoak 30 –
Apirilak 14
Ekainak 4 –18
Uztailak 13 –21
Irailak 8 – 16
Urriak 19 – Azaroak
2
Abenduak 1 –15
Abenduak 22 –31

“Adinentzako zentro soziokulturalen erakusketa”.

Elkartze-aretoa Urriak 1 –

“Expocipa”
“Fotoarte”
“Adriano Paulo Biette Cassoma (Adrilenzo)” erakusketa
Giza eskubideei buruzko erakusketa. Fundación Leizaola.
Albrto Espinosari buruzko erakusketa. Fundación Leizaola
Exposición fotográfica de la Asociación Mauritania – Euskadi elkartearen
argazki erakusketa.
Fotoarte

Iparralde Gizarte Etxea: Iparralde gizarte etxean 12 erakusketa antolatu dira eta horietako 5 bertan behera gelditu
dira Covid-19 dela eta.
Erakusketaren izenburua
“Pintura aula irekiko lanak”. Pintura
“Carpe Diem elkartea”. Argazkiak
“Vivir con voz propia elkartea”. Argazkiak
“HAPO Plan general de ordenación urbana”, Hirigintza Udala
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Apirilak 1 - 14
“ExpoCipa 2020”, Zonetako kultur jardueren atala. Argazkiak
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Apirilak 29 – maiatzak 10 “Adinekoen zentro soziokulturaleko parte hartzeko eredua. Informazio panelak “.
Informazio panelak. (COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Maiatzak 11 – 24
“Fashion Design”, Eloisa Montoya. Pintura
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Uztailak 17 – 27
“VI gazteentzako nanoipuin lehiaketa”, Zonetako kultur jardueren atala
(COVID dela eta, bertan behera geratu da)
Urriak 1 – 10
“Amagandiko edoskitzea – Argazki lehiaketaren erakusketa”, Besartean. Argazkiak
Urriak 29 – azaroak 8
“FotoArte 2020 Argazki lehiaketa” Zonetako kultur jardueren atala. Argazkiak
Azaroak 16 – abenduak 1 “Inklusiorako fotokazetaritza”, Icono Difusión Cultural. Argazkiak
Abenduak 14 – 31
“Gabonetako postal lehiaketa”. Lehiaketan aurkeztutako postalak
Datak
Urtarrilak 20 – otsailak 2
Otsailak 3 - 28
Martxoak 2-15
Martxoak 16-21

Lakua Gizarte Etxea: Lakuako Gizarte Etxean 6 erakusketa antolatu dira eta horietako bat, maiatzerako
aurreikusitako “ExpoCipa 2020” delakoa, bertan behera geratu da osasun egoeraren ondorioz.
Datak
otsailak 7-17
martxoak 2-9
irailak 24 - otsailak 2
urriak 9
Abenduak 15-22

Erakusketaren izenburua
“Lxs chicxs de Garbiñe”. Araneko Adinekoentzako Zentro Soziokulturala. Margoa
“Plan General Ordenación Urbana”. Hirigintza. Formatu aniztasuna.
“Rojo y negro”. Adrilenzo Cassoma. Argazkilaritza
“FotoArte 2020” argazkilaritza lehiaketa. Ekintza Kulturaleko Unitatea. Argazkilaritza
“CómiCnicando los ODS: cómics contra la desigualdad'. Colombia Euskadi. Elkartea.
Informazio panelak

Ibaiondo Gizarte Etxea: 15 erakusketa. 5 bertan behera gelditu dira COVID – 19 dela eta.
Datak
Urtarrilak 18 - 29
Urtarrilak 30 – otsailak 9
Otsailak 10 - 26
Otsailak 27 – martxoak 8
Martxoak 9 – apirilak 30
Maiatzak 3 - 13
Ekainak 1 - 8
Ekainak 11 - 18
2020ko MEMORIA

Erakusketaren izenburua
“Aprender a cambiar el mundo. Waldorf “ Geroa eskola
“Leyendas pintadas” . Gazteria. Esti López de Munain . Marrazkiak
“Inauterietako kartelak” Kultura Saila. Kartelak
“X.urteurrena Ibaiondoko gizarte etxea. Ibaiondoko taldea. Argazkiak eta kartelak
“Artea zure zainetik doa” Arabako eta Artegorriko odol-emaileak. Pinturak, argazkiak eta
marrazkiak. Jarrita eta hurrengo egunean esekita COVID-19
“Aprender a cambiar el mundo. Waldorf” Geroa eskola. Eten da COVID-19
“HAPO Plan general de ordenación urbana” Hirigintza Udala. Eten da COVID - 19
“Fashion Design” Eloisa Montoya. Marrazkiak. Eten da COVID - 19
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Datak
Uztailak 6 - 25
Irailak 22 - 30
Urriak 2 - 13
Azaroak 1 - 8
Azaroak 9 – abenduak 13
Abenduak 14 - 22
Abenduak 23 - 31

Erakusketaren izenburua
“Jaietako kartelak” Kultura Saila. Kartelak. Eten da COVID 19
“FotoArte 2020 Argazki lehiaketa” Kultur jardueren unitatea. Argazkiak
“Rojo y Negro” Adrilenzo Cassoma. Argazkiak
“Mujermorphosis” Leonor Hernandez Zapata. Collage koadroak
“Ezezaguna ezagutzea” Errefuxiatuaren aldeko mugarik gabeko koloreak. Pinturak
“FotoArte 2020 Argazki lehiaketa” Kultur jardueren unitatea. Argazkiak
“Comicnicando los O.D.S.: cómic contra la desigualdad. Colombia Euskadi Elkartea.
Panelak

Salburua Gizarte Etxea: 15 erakusketa, horietatik 6 bertan behera COVID-19agatik.
Fechas
Abenduak 27- urtarrilak 7
Urtarrilak 15-28

Título de la exposición
”Contigo envejecer es más fácil” APDEMA. Argazkiak, eskulturak eta
proiekzioa.
“Lxs chicxs de Garbiñe”. CSCM Arana. Pintura.

Urtarrilak 29 – otsailak 7
Otsailak 21 – martxoak 20
Otsailak 23 – martxoak 2
Otsailak 9-22

“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Kultura Zerbitzua. Hainbat
formatu.
“Consumo responsable de agua” Plan Futuro. Informazio panelak.
Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Hirigintza Saila. Hainbat formatu.
“Leyendas Pintadas”. Gazteria Saila. Argazkiak.
“El arte corre por tus venas / Artea zure zainetik doa”. Arabako Odol Emaileen
Elkartea + Artegorria. Pintura, argazkiak, marrazkiak.
“Modelo de participación de los centros socioculturales de mayores”, CSCM.
Bertan behera COVID-19agatik.

Martxoak 4-30
Apirilak 14-27
Apirilak 27 abril – Maiatzak 11

”Fashion Design”. Eloisa Montoya. Pintura. Bertan behera COVID-19agatik.
“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Kultura Zerbitzua. Hainbat
formatu. Bertan behera COVID-19agatik.
Salburuko marrazketa eta olio pintura ikastaroetako lanen erakusketa. Urko
Ibargutxi. Pintura. Bertan behera COVID-10agatik.
“Expo Cipa 2020” Kutlura Zerbitzua / Zonetako Kultur Jaruderen Atala.
Argazkiak. Bertan behera COVID-10agatik.
“Defensoras derechos humanos mesoamericanas”. Lumaltik ONG. Argazkiak
eta informazio panelak.
“Viaje a la ciudad del infinito”. Vicente Ferrer Fundazioa. Bertan behera
COVID-19agatik.

Maiatzak 13-23
Ekainak 9-23
Uztailak 3-16
Irailak 7-14
Azaroak 2-16
Azaroak 19 – abenduak 14

“FotoArte 2020” Kultura Zerbitzua. Zonetako Kultur Jardueren Atala. Argazkiak.

Zabalgana Gizarte Etxea: 20 erakusketa antolatu dira eta horietako 9 COVID-19aren ondorioz bertan behera
geratu dira..

DATAK

ERAKUSKETAREN IZENA

Urtarrila 7 - 17
Urtarrilakb19 –
otsailak 29
Otsailak 3-9
Otsailak 17-24
Otsailak 25 martxoak 25
Martxoak 26apirilak 7
Apirilak 14 – 27

“Aprender para cambiar el mundo. Waldorf 100”, Departamento cultura Varios formatos
“Elezahar Margotua” Servicio de Juventud . Fotografías

Maiatzak 4 – 14
Maiatzak 4 – 14
2020ko MEMORIA

“Plan general de ordenación urbana”. Urbanismo. Varios formatos.
“Rojavako Emakumeak”, Zet ( Zabalgana euskara taldea). Fotografías.
“El arte corre por tus venas/ Artea zure zainetik doa” Asociación de donantes de Alava +
Artegorria. Pinturas, fotografías, dibujos.
“Zaldierako euskara”, Zet ( Zabalgana euskara taldea). Varios formatos
Bertan behera COVID-10agatik
“Fashion Desing” Eloisa Montoya. Equipo de zona. Pinturas.
Bertan behera COVID-10agatik
“Agricultura y alimentación ecológica”, ENEEK. Paneles informativos. Bertan behera COVID10agatik
“Y hablo textilish”, Maria Rosa Avalos. Cultura. Escultura textil.
Hezkuntza eta Kultura Saila
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DATAK

Maiatzak15 - 22
Ekainak 10 – 20

Ekainak 21 junio –
uztailak 2
Uztailak 3 - 17
Uztailak17 – 31
Iirailak14– 27
Urriak 13 -20
Azaroak 4 – 18
Azaroak 20– 29
Azaroak 30 –
Abenduak 14
Abenduak 15 –
urtarrilak 13

ERAKUSKETAREN IZENA
Bertan behera COVID-10agatik
“Habitare” Blakkamera. Equipo de zona. Fotografías.
Bertan behera COVID-10agatik
“VI Concurso de Nanorrelatos para jóvenes 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Varios
formatos.
Bertan behera COVID-10agatik
“Conservación y restauración de bienes culturales” Maite argote. Departamento de cultura.
Bertan behera COVID-10agatik
“Concurso Fotográfico FotoArte 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías.
Bertan behera COVID-10agatik
“ExpoCipa 2020”, Unidad de Actividades Culturales. Fotografías
“Navegando texturas”, Aspace-alava. Pinturas.
“Mujermorphosis”, Leonor Hernandez Zapata. Equipo de zona. Cuadros de collage.
“Alas en el objetivo”, Grupo local SEO Betsaide. Fotografías.
“Por nosotras luchadoras”, Abigail Palacio. Equipo de zona.Pinturas
Bertan behera COVID-10agatik
“Zaldieroko euskara”, Zet ( Zabalgana euskara taldea). Varios formatos
“Conocer lo desconocido” Colores sin fronteras en apoyo al refugiado. Equipo de zona. Pinturas

Urtea

Erakusketa kopurua

2009

67

2010

75

2011

70

2012

75

2013

83

2014

111

2015

86

2016

98

2017

104

2018

136

2019

135

2020
61
Azken urteetan egindako erakusketa kopurua
Balorazioa
Erakusketa-aretoek okupazio handia izan ohi dute, eta kolektiboek, elkarteek eta partikularrek oso balioespen
positiboa egiten dute. COVID-19ak eragindako krisia espazio hauen erabilpenean ere izan du ondorio zuzena.
Egindako gastua
Kontzeptua
Erakusketak

Zenbatekoa
3.937,43€

FOTOARTE ARGAZKI-LEHIAKETA
Deskribapena
Aurten hamaseigarren edizioa izan duen FotoArte programak argazki lehiaketa eta erakusketa bat izango ditu.
Lehiaketaren gaia artea da, edozein adierazpenetan (musika, antzerkia, arte plastikoak, dantza, literatura), eta
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dantza
izan
da
edizio
honetarako
aukeratu
den
modalitatea.
Lehiaketak argi eta garbi bereizitako 2 fase ditu: lehenengoa lehiaketa bera da, eta bigarrena, berriz, gizarteetxeetako erakusketa ibiltaria, aurkeztutako lan guztien artetik hautatutako lanekin; sari-banaketa; eta
argazkigintzarekin lotutako beste jarduera batzuk.
Helburuak
• Herritarrak argazkigintzara hurbiltzen laguntzea.
• Arlo horretan sormena sustatzea.
• Jarduera artistikoa modu erakargarrian iradokitzen eta deskubritzen laguntzen duten irudien sorkuntza
sustatzea, edozein fasetan (prestakuntza, sorkuntza, erakusketa edo kontsumoa).
• Argazkigintzaren eta beste arte-jarduera batzuen arteko lotura sustatzea.
Egindako ekintzak
Parte-hartzaileak
Aurtengo edizioan 286 egilek hartu dute parte, eta 520 lan aurkeztu dituzte.
Egileen jatorriari dagokionez,% 33 Euskaditik eta Estatuko gainerako probintzietatik datoz.
Argazkien% 37,4 emakumeek aurkeztu dituzte; gazteen parte-hartzeari dagokionez,% 23 30 urtetik beherakoak
dira.
2019ko edizioari dagokionez, emakumeen eta gazteen partaidetzak gora egin du. Aukeratutako 32 argazkietatik
10 emakumeek egin dituzte, lehen saria barne, hau da,% 31,25. Halaber, 10 gazte hautatu dira.
Bestalde, aurtengo edizioan herriko artisten parte-hartzea eta balioespena sustatu nahi izan da, "Tokiko artista"
saria eskainiz. Apustua oso positiboa izan da, eta tokiko artisten parte-hartzea guztizkoaren% 21,33 izan da.
Baina, datu kuantitatiboaz harago, artista horien kalitatea nabarmendu egin da aurreko edizioekin alderatuta; izan
ere, erakusketa ibiltarirako hautatutako 32 argazkietatik 6 tokikoak izan dira, horietako batek lehen saria irabazi du
eta beste batek "tokiko artista" saria.
Epaimahaia honako hauek osatu dute:
Maialen Lacalle Conde, Esther Camacho Cerezo eta Endika Portillo Berasaluce.
Haren epaiak honako obra irabazle hauek ezarri ditu:
• 1. saria (1.000 €), Yone Estívariz Urracaren "mugimenduaren egokitzapen geldoa"
• 2. saria (700 €), "L 'étirement", Manuel Lemos Malvar
• "Artista lokala" saria (400 €), Mario Lezáun Perezen "volar en un reflejo"
Eta José Lara Cordobésen "bailando en Palavel" eta Jon Beristain Alonsoren "luna llena en África" lanen
hurrengo akzesitak.
COVID-19k eragindako alarma-egoera dela eta, ezin izan da Ibaiondo Gizarte Etxean programatutako saribanaketa egin, ezta argazkiaren inguruko aurreko egunetarako aurreikusitako jarduerak ere.
Erakusketa lehiaketara aurkeztutako 32 argazki onenen artean dago, eta iraila eta abendua bitartean Ibaiondo,
Hegoalde, Lakua, Judimendi, Iparralde, Zabalgana eta Salburuako gizarte-etxeetan izan zen.
Balorazioa
Lehiaketa finkatuta dago eta erreferente bihurtu da Estatu mailan. Berriz ere ikusi da lehiaketaren gaikako
aukeraketak eragina izan duela lehiaketara aurkeztutako lanen kalitatean.
Aurreko edizioaren balorazioaren arabera, beharrezkoa zen aniztasun handiagoa sustatzea parte-hartzaileei eta
sarien esleipenari dagokienez, bai eta tokiko artisten parte-hartzea sustatzea ere. Balorazio horretatik abiatuta,
hirugarren sariaren ordez "tokiko artista" saria ematea erabaki zen, zenbateko berarekin (400 €). Egiaztatu ahal
izan da estrategia horrek ezarritako helburuak lortu dituela; izan ere, saritutako 5 pertsonetatik 2 Gasteizen bizi
dira, horietako bat emakume bat da eta bestea 21 urteko gazte bat.
Zoritxarrez, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz, ezin izan da sariak banatzeko ekitaldi bat egin,
hautatutako lanen erakusketa ibiltaria hasteko. Pelayo González artistarekin maiatzaren 30erako programatutako
"dantza argazkigintza" tailerra ere ezin izan zen garatu.
.

Egindako gastua
Kontzeptua
FotoArte

Zenbatekoa
4.611,71 €

DIBERTIKALE
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Deskribapena
2002an abiarazi zen jende guztiari zuzendutako kale-animazioen programa hau, hainbat proposamenekin:
antzerkia, zirkua, pailazoak, kalejira, magia eta abar.
Ikuskizunak uztaileko arratsaldeetan egiten dira, Gizarte Etxeetatik gertu dauden kale, parke eta plazetan,
eguraldi ona aprobetxatuz eta dibertsio-giroa sortzen lagunduz.
Helburuak
•
•

Publiko osoaren gozamenerako ikuskizunak plazaratzea
Ondo pasatzeko eta parte hartzeko giro ludikoa sortzea, oporren garaian

Egindako ekintzak
COVID-19ren ondorioz sortutako osasun-krisia dela eta, uztailaren 1etik 17ra aurreikusitako kaleko 13
ikuskizunak bertan behera utzi dira, 2021ean berriz programatu ahal izateko asmoarekin.
Kaleko bi ikuskizun berrantolatu dira udako kultur programazioaren barruan, taldea eta artista lokalak izategatik:
•

Hutsun + Ortzi – Urbasa. Berrantolatua. 2020/07/14 eta 2020/07/21

•

Gag Street Boys - Yes, we art. Berrantolatua. 2020/07/22 eta 2020/08/11

Ikuskizun bat Gizarte Etxeetako ikuskizunak programa berriaren barruan berrantolatu egin da, zeinetan euskal
artista eta konpainia profesionalek parte hartu duten:
•

Zirika Zirkus - Berrerabizi. Berrantolatua. 2020/11/21

AUZO ESZENA
Deskribapena
Arte eszenikoetako emanaldiak (antzerkia, dantza, bakarrizketak), Gasteizko talde ez-profesionalen eskutik,
gizarte-etxeetako ekitaldi-aretoetan.
Publizitatearen, lehia askearen, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak bermatzeko, deialdi
publiko bat egiten da aurreko urteko azaroan, Gasteizko talde eta artista ez-profesionalek proposamen
eszenikoak aurkez ditzaten.
Proposamenak arte eszenikoen eremuan sartzen dira, edozein modalitatetan, eta helduei, gazteei, haurrei edota
familiei edo publiko guztiei zuzenduta egon daitezke.
Deialdiko baldintzak betetzen dituzten proposamenen artean, Auzo Eszena programaren bi denboraldietan parte
hartuko duten taldeak edota artistak hautatzen ditu talde tekniko batek.
Kultura Zerbitzuak taldeei eta artistei ematen dien laguntza honako hau da: sarreren salmentaren kudeaketa;
programaren hedapena; entsegu bat egiteko espazioa lagatzea; argiztapen- eta soinu-teknikari batekin
laguntzea, gehienez 5 orduz; eta parte hartzen duen artista edo talde bakoitzari txarteldegian bildutakotik
dagokion diru-kopurua ordaintzea.

Helburuak
• Profesionalak ez diren tokiko taldeei beren proposamenak Gasteizko publikoaren aurrean aurkezteko aukera
ematea.
• Gizarte-etxeek dituzten espazio eszenikoen aprobetxamendua maximizatzea.
• Esparru egonkor eta jarraitua sor dadin bultzatzea, arte eszenikoak lantzen dituzten tokiko taldeek beren lanak
jendaurrean aurkez ditzaten.
• Horrelako ikuskizunetarako publikoak sortzea hirian.
Egindako ekintzak
Deialdira 21 proposamen eszeniko aukeztu zituzten. Horietako 18 programatu ziren eta 3 talde baztetu egin ziren,
deialdiaren barruan ez zirelako sartzen. 2020ko Auzo Eszena progamarako hautatutako proposamen guztiak bi
denboralditan kokatu ziren: otsaila-maiatza denboraldian 10 eta urria-abendua denboraldian 8.
Covid dela eta, hasierako progamaziotik 11 talderen 12 antzezlan egin ziren. 7 talderen emanaldiak bertan
behera geratu ziren, bai ezarritako mugikortasun-murrizketengatik ezin zuten entsegurik egin bai aktoreen
konfinamenduengatik. Progamazioan, martxotik ezarritako konfinamendu zutelako, 5 talde bigarren deboraldira
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pasatu ziren. Bertan behera geratutako emanaldien artean, 3 antzezlan 2021ean berriro programatu dira, ezin
zutelako egin aurten.
Emanaldi gehienak helduentzat eta gazteentzat izan dira, nahiz eta 4 antzezlan haurrentzat eta familientzat
bideratuta egon.
Hizkuntzari dagokionez, 12 antzezlanen artean, 3 euskeraz egin dira eta 9 gaztelaniaz.
Antzerkia, komedia, bakarrizketak, clowna, magia eta musika izan dira..
Sarrerak 3 edo 5 euro kostatu dira, konpainiek erabaki duten arabera.
Aurtengo edizioan berrikuntza gisa, Arizkarte eta Arai Dantza taldeetako “tejiendo arte” artelan inklusiboaren
lehenengo antzezlana nabarmenduko dugu eta, gainera, oso harrera ona izan du.

Eguna

Taldeak eta antzezlanak

Hizkunatza

Gizarte-etxea

Bertaratuak

Gaztelaniaz

Zabalgana

295

Otsailak 2

Arizkarte y Arai Dantza. “Tejiendo arte””

Otsailak 8

Tranpola. “Konboff”

Euskaraz

Arana

16

Otsailak 8

Tranpola. “Konboff”

45

Gaztelaniaz

Arana

Noralai. “Nadie me enseño como se camina a
Otsailak 16
Itaca”

Gaztelaniaz

Aldabe

Martxoak 1 Aitor Vinagret. “Oh, el ciervo herido”

Gaztelaniaz

Zabalgana
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Martxoak 18 Juanjo Monago. “Reflexiones de un yonki

Gaztelaniaz

Ariznabarra

56

Euskeraz

Arana

Gaztelaniaz

Zabalgan

136

Euskeraz

Arana

31

Azaroak 29 Panico Escénico. “Por detrás todo un clásico”

Gaztelaniaz

Aldabe

76

Abenduak
12

Ipazapi. “El jardín de Argos”

Gaztelaniaz

Zabalgana

Abenduak
20

Auskalhop. “La vida en clave de payaso”

Gaztelaniaz

Arriaga

Azaroak 8

Imperfeccionismo mágico. “Oilasko
muntatzailea”

Azaroak 22 Tadir. “VII Gasteiz varietes 2020
Azaroak 28 Arrox Bola. “Prospectus vitae”

GUZTIRA AUZO ESZENA 2020

169

36

136
83
1234

Bertaratutakoen kopurua, 1234 pertsona, nabarmen jaitsi da aurreko urteekin alderatuta, baina kontuan hartu
behar da, alde batetik programatutako obren kopurua murriztu dela, bestetik, pandemiak eragin duen kutsatzeko
beldurra eta araudiek baimentzen zuten edukiera nabarmen murriztu izana. Hala ere, 12 emanaldietatik 7tan
erositako sarreren 90 gainditzen da, eta emanaldiko batezbestekoa 102 pertsonakoa izan zen.
Balorazioa
Balorazioa oso positiboa da oraindik ere, are gehiago pandemiak taldeengan eta jendearengan izan duen eragina
kontuan hartuta. Programazioa mantentzea eta egoera guztiz adakor eta zailetara egokitzea erronka handia izan
da antolaketan eta malgutasunean. Hala ere, egoeraren eragozpenak gorabehera, ikusleak ikuskizunetara joan
dira.
Egindako gastua
Kontzeptua
Auzo EsZena

Zenbatekoa
3010,84 €

BUTAKA TXIKIA
Deskribapena
Haurrei eta familiei zuzendutako arte eszenikoen programa da, eta Gasteizko gizarte-etxeen sareko ekitaldiaretoetan eta antzokietan garatzen da. 2020an 8. edizioa abenduaren 26tik urtarrilaren 4ra egitea aurreikusita
zegoen.
• Arte eszenikoak haurrei eta familiei hurbiltzea.
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Egindako ekintzak
COVID-19k sortutako osasun-krisia eta horren ondoriozko programaren ohiko datak zirela-eta, programa hori
bertan behera geratu zen.
Asmoa 2021ean berreskuratzea da, 2020rako aurreikusitako ikuskizun batzuk berreskuratuz eta horiek egiteko
unean indarrean dauden segurtasun-mugak eta -neurriak txertatuz.

IKUSKIZUNAK GIZARTE ETXEETAN
IKUSKIZUNAK GIZARTE ETXEETAN arte eszenikoen programa bat da eta zortzi ikuskizun biltzen ditu,
familientzako eta helduentzako.Covid-19ak sortutako egoeragatik eta beste ekitaldi batzuk bertan behera utzi
ondoren sortu zen , askotariko proposamenak eskaintzeko udazkenean. Gasteizko gizarte-etxeen sareko
ekitaldi-aretoetan garatzen da.
•Pandemia-garaian, , arte eszenikoetako ikuskizun bidez, bai familiak kasu batzuetan, bai helduek beste
batzuetan , goza daitezen
• Entretenimendu eta partaidetza-giro segurua sortzea, Covid-19 pandemiaren aurrean prebentzio- eta osasunsegurtasuneko neurriak aplikatuz.
• Arte eszenikoak familiakoei eta helduei hurbiltzea

EGINDAKO JARDUERAK
8 ikuskizunetik:6 euskaraz izan ziren eta, 2 gaztelaniaz.
Arte eszenikoen motari dagokionez, askotarikoak
Ikuskizunen egitaraua honako hau izan da:
taldea eta antzezlana

Eguna

izan

dira:

antzerkia,

txotxongiloak,

magia...

HIZKUNTZA

gizarte etxea

saldutako
sarrerak

03/10/20

Imanol Ituño. “Magia Parrastan”

Euskera

Aldabe

80 (100%)

04/10/20

Les Bobé-boBé.“Eta kittorik ez!”

Euskera

Salburua

83 (100%)

17/10/20

Noralai.”Todo por un sueño”

Castellano

Arriaga

89 (100%)

25/10/20

La pulga eta Miren Amuriza. “Gorria”

Euskera

Zabalgana

136 (100%)

21/11/20

Zirika Zirkus. “Berrerabizi”

Euskera

Arriaga

79 (100%)

28/11/20

Didau antzerki factoría. “Frankestein”

Euskera

Salburua

78 (100%)

12/12/20

Próspero tetro. “Naturman”

19/12/20

Ameztu produkzioak. “Organik”

Castellano

Aldabe

58 (79%)

Euskera

Zabalgana

132 (100%)

GUZTIRA / TOTAL ESPECTÁCULOS EN CENTROS CÍVICOS 2020

735 (98%)

BALORAZIOA
Nabarmenduko genuke oso harrera ona izan duela Kontutan izanda programa hori noizbehinkakoa dela, eta urria
eta abendua artean egin dela Covid-19 pandemiaren erdian. Kasu gehienetan sarrera denak saldu direla.
Gainera, aparteko gorabeherarik gabe garatu dira, eta uneoro bete ahal izan dira prebentzio- eta segurtasunneurri guztiak.

KONTZEPTUA / CONCEPTO
IKUSKIZUNAK GIZARTE ETXEETAN
ESPECTACULOS EN CENTROS CIVICOS
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ABESBATZAK
Deskripzioa
Adin guztietako jendeari zuzendutako 8 abesbatza-kontzertu biltzen dituen musika-programa. Kontzertuak
abenduko eta urtarrileko 19: 00etan egiten dira, eta Gabonetan jai giroa sortzen laguntzen dute.
Covid-19ak sortutako egoeratik sortu da programa, kalean egin ohi diren abesbatzen kontzertuak bertan behera
utzi eta barnealdeko esparru itxietara eraman behar izan ostean, kasu honetan Gasteizko gizarte-etxeen sareko
ekitaldi-aretoetara.
Kudeaketa Kultur Ekintzen Atalarekin elkarlanean egin da, unitate hori arduratu ohi baita Gabonetako kontzertu
sorta horren programazioaz.. Sarrera doakoa izan da, eta gonbidapena edozein gizarte-etxetan edo kirolinstalaziotan jaso behar zen.
Helburuak
• Jendearen gozamena erraztea, Gabonetan ohikoak diren ikuskizunen bitartez.
• Gabonetako garaia aprobetxatuz, entretenitzeko eta parte hartzeko giro ludikoa sortzea.
Egindako jarduerak
Kontzertuen programa honako hau izan da:
EGUNA

ABESBATZA

GIZARTE ETXEA

BANATUTAKO
GONBIT TXARTELAK

ASISTENTZIA

20/12/19

Nurat
Urkanta

Aldabe

76

38 (% 50)

Salburua

74

38 (% 51)

Ariznabarra

73

49 (% 67)

20/12/20

20/12/26

Urkanta
Mairu
Tantak
Samaniego

20/12/30

Mairu

Arana

60

52 (% 86)

21/01/03

Ausartak

Arriaga

94

51 (% 54)

20/12/21
20/12/22
20/12/23

Salburua

52

42 (% 80)

Zabalgana

101

68 (% 67)

Arriaga

93

75 (% 80)

GUZTIRA

623 (% 66)

Balorazioa
Kontzertuen kalitatea handia da, errepertorioa askotarikoa, atsegina eta oso ondo interpretatua, ikusleen artean
onarpen handia sortuz.
Kalean egin ohi den programa izanik, publikoaren harrera ona izan du gonbidapenen banaketan, baina ez
kontzertuetara joatean, nahiko txikia izan baita. Baliteke eguraldi txarrak, hotz handiak eta elurrak eragina izatea,
eta gonbidapenak doakoak izatea. Jende askok gonbidapena jasotzen du, baina gero ez da bertaratzen.

EGINDAKO GASTUA
KONTZEPTUA
Abesbatzak

DIRUA
3.264,75

UDALAREN LIBURUTEGI SAREAREN ZERBITZUA
Helburuak
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Irakurketa, prestakuntza intelektuala eta aisialdi aberasgarria bultzatuz, kultura eta garapen pertsonal
sortzailea sustatzea.
Biztanle guztientzat informazioa jasotzeko, prestakuntzarako eta aisialdirako eragile izatea, erabiltzaileen eta
ingurunearen arteko komunikaziorako giro egokia sortuz eta azaleratzen ari diren kultura-beharrei erantzunez.
Kultura-hedapenerako espazio ireki bihurtzea publiko ororentzat.
Informazioaren teknologiak erabiltzeko moduak erraztea, horien
desberdintasunak saihestuz informazioa eskuratu eta erabiltzerakoan.

erabilera

demokratizatuz

eta

ZERBITZUAK ETA ESTATISTIKAK
Deskribapena
Gizarte Etxeetan kokatutako 23 liburutegik osatzen dute Udalaren Liburutegi Sarea. Hiru liburutegi mota
bereizten dira:
Liburutegi integratuak: familiei zuzendutako atala eta helduena espazio bakarrean biltzen dira.
Helduentzako liburutegiak: 12 urtetik gorakoentzako zerbitzuak eskaintzen dituzte, eta ez dute haurrentzako
funtsik berariaz.
Familia-liburutegiak: 14 urte artekoei eta familiei zuzendutako zerbitzuak eskaintzen dituzte. Liburutegi
hauetan eta helduenetan, bi urte teilakatuta gelditzen dira (12 urtetik 14ra bitartekoak), gazteen gustuen edo
heldutasun mailaren arabera liburutegi mota bat edo bestea aukera dezaten.
Gainera, beste zerbitzu batzuk ere eskaintzen dira; hauek, esate baterako:
Ikasteko aretoak; ikasteko egokitutako aretoak, Interneten sartzeko aukera ematen dutenak, erabiltzaileek
beren eskuko ordenagailuak erabiltzeko aukera izan dezaten: Pilar, Ibaiondo, Salburua eta Zabalgana.
Ordenagailuak erabiltzeko zerbitzua; berorien bidez, Interneten sartzeko, bulegotikaz baliatzeko eta
dokumentu elektronikoen kontsultak egiteko aukera ematen da. Liburutegi integratu eta helduen liburutegi
guztietan, eta Zabalganako familia-liburutegian.
Fotokopia-zerbitzua. Gizarte-etxeko kontrol eta informazioko bulegoan xede horretarako txartelak erosita
erabil daiteke zerbitzu hau; liburutegi integratu eta helduen liburutegi guztietan dago.
Jendaurreko zerbitzua (liburuzainak) eta katalogazio-zerbitzua. Zerbitzu hauek emateko espezializatuta
dagoen enpresa batekin kontratua eginez ematen da. Gaur-gaurkoz, 2021eko uztailaren 31ra arteko
kontratua du.
Zerbitzuaren kontrola eta jarraipena Kultur Jardueren Atalak egiten du, zerbitzua ondo gararazteaz eta
helburuak betetzen direla ziurtatzeaz atal hori arduratzen baita.
Sarearen alderdi garrantzitsua da bilduma zaindu eta gordetzea. Funts bibliografikoak Euskadiko Irakurketa
Publikoko Sareko katalogoan sartzen dira. Katalogo hori sarean parte hartzen duten Euskadiko udal-liburutegien
funts bibliografikoak online biltzen dituen datu-base bat da. Beraz, katalogoa (OPAC ere deitua) liburutegien
sarean sartzeko tresna bat da, eta, katalogo horri esker, kontsultak egin daitezke funtsetan, egile bakoitzaren
zein liburu dauden eskuragarri jakin daiteke, dokumentuak zer liburutegitan dauden, edota dokumentuak nondik
nora dabiltzan une horretan (eskuragarri dauden, mailegatuta, erreserba eginda, etab.).
Funtsak egoki eduki ahal izateko, denbora eskaintzen zaio tokian tokiko eta estatuko argitaletxeek egindako
eskaintzak edota gure hiriko liburu-dendek egindakoak aztertzeari, gero dagozkionak erosi ahal izateko.
Horrez gain, funtsezkoa da urtero-urtero uztailean sareko liburutegi guztietan egiten den inbentariatze eta
garbitze-lana.

Liburutegi mota

Liburutegia

Liburutegi integratuak (3)

Abetxuku, Arana, Ariznabarra

Helduentzako liburutegiak
(10)

Aldabe, Arriaga, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua, Pilar,
Salburua, Zabalgana

Familia-liburutegiak (10)

Aldabe, Arriaga, Hegoalde, Ibaiondo, Iparralde, Judimendi, Lakua, Pilar,
Salburua, Zabalgana
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Bestelako espazioak

Liburutegia
Pilar, Ibaiondo, Salburua eta Zabalgana.

Ikasteko aretoak (4)

Datu estatistikoak
•

Funtsak: 237.097 (+% 0,50)
•
•
•
•
•

•

Maileguak: 209.945 (-% 40,71) (ez dira barnean harten ez aldizkariak, ez eLiburutegia)
•
•
•
•

•

Liburuak: 199.766 (+% 0,62).
DVDak: 23.103 (+% 0,36).
CDak: 13.053 (-% 0,56).
Ordenagailuko fitxategiak: 977 (-% 20,37).
Aldizkariak: 198 (+% 0,50).

Liburuak: 170.673 (-% 37,96).
DVDak: 36.155 (-% 50,15).
CDak: 3.021 (-% 49,83).
Ordenagailuko fitxategiak: 96 (-% 79,53).

Bazkideak: 104.043 (+% 1,45)
•
•
•

88.565 heldu (+% 2,27).
15.243 haur (-% 3,07).
235 erakunde (+% 3,07).

•
•

47.714 gizon (+% 1,51).
56.093 emakume (+% 1,39).

Funtsak:
237.097 dokumentuk osatzen dute bilduma, eta 2019ko datuekin alderatuta,% 0,50 hazi da. Hazkundea aurreko
urtekoa baino txikiagoa izan da, baina gogorarazi behar da 2020ko datuak COVID19-ren pandemiaren ondorioz
sortutako egoeraren eraginpean daudela. Sareko liburutegiak itxita egon ziren martxoaren erdialdetik ekainaren
1era arte, orduan eten baitzen funtsen erosketa. Gainera, abian jartzen hasi ginenean, hasierako aurrekontua
egokitu egin zen, eta 123.000 €-tik 77.000 €-ra murriztu zen.
Bildumak soinu-dokumentu guztiak, ikus-entzunezkoak, elektronikoak eta monografiak biltzen ditu. Horrez gain,
198 aldizkako argitalpenen harpidetza dago (aldizkariak).

13.053
6%

Haurrak
82.647
35%

23.103
10%

977
0%

198
0%
Liburuak
DVDak

Helduak
154.252
65%

CDak
Ordenagailuen
artxibategiak
Aldizkariak

199.766
84%

Funtsen bilakaera 2010etik 2020ra
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2010
FUNTSAK

181.052

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

185.092

187.279

191.707

195.686

210.853

216.120

216.851

233.718

235.906

237.097

Funtsak
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

10
20

12
20

14
20

16
20

18
20

20
20

Funtsen banaketa hizkuntzaren arabera
Hizkuntza
Kopurua

Funtsen banaketa liburutegien arabera

Euskara

40.911

Abetxuku

Gaztelania

157.850

Ele bitan

20.163

Ingelesa

12.185

Frantsesa

1.924

Alemana

970

Italiera

403

Hainbat
hizkuntza
Beste batzuk
Guztira

1.778
913
237.097

Liburutegia

Helduak
3.008

Familia
2.627

Guztira
5.635

Aldabe

10.240

5.466

15.706

Arana

5.652

4.321

9.973

Ariznabarra

11.268

5.004

16.272

10.306

4.880

15.186

Pilar

13.059

5.281

18.340

Hegoalde

9.551

4.757

14.308

Ibaiondo

15.124

8.623

23.747

Iparralde

8.231

5.921

14.152

Judimendi

9.628

5.713

15.341

Lakua

13.494

7.043

20.537

Salburua

10.237

7.751

17.988

Zabalgana

8.400

9.309

17.709

Arriaga

Gordailua
Guztira

26.054

5.951

32.005

154.252

82.647

236.899*

* Ez daude zenbatuta aldizkako argitalpenak (aldizkariak), 198 guztira.
Dohaintzak
63 dohaintza kudeatu dira guztira, 3.474 dokumentu, zehazki.
Funts horiek erabiltzen dira Sareak urrian egiten duen Liburuen Truke Merkatua hornitzeko, eta, era berean,
gordailuan gordetzeko, institutuetarako klasikoak aukeratuta. Aurten, COVID19 pandemiak sortutako egoeragatik
Truke Merkatuaren jarduera bertan behera geratu zen, jarduera horrek espazio berean pertsonak elkartzea,
segurtasun neurriak mantetzea eta liburuak manipulatzea dakarrelako.
2020an dohaintzan jaso ditugun liburuetatik, sarean sartu dira: 141 “erreserba funtsean “(ikastetxeek, irakurketaklubek eta abarrek eskatuko dituzte dokumentu horiek osatzen dute) eta 401 gainerako liburutegietako
bildumetan.
Emandako DVDak berrikusten ari dira, batik bat 50.hamarkadakoak, Gasteizko katalogoari gehitzeko ez
daudenak.
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Dohaintzak

Aleak

Liburuak
CDak
DVDak

62
0
1

3126
0
348
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2020an jasotako dohaintzak
Total

Dohaintzak

Aleak

63

3474

Aurten Sareak 2080 ale eman dizkio "Mugarik gabeko musikariak" GKEari.

Gasteizko Sareak egindakoa

Dohaintza

Aleak

Jasotzailea

Liburuak

1

2080

ONG Músicos Solidarios

CDak

0

0

DVDak
Guztira

0

0

63

3474

Jasotako dohaintzak.
Soporte mota
Liburuak
CDak
DVDak
Guztiral

2018

2019
7915
0
0
7915

2020
5.838
0
0
5.838

3126
0
348
3474

Aurreko urteetan bezala, beharrezkoa da azpimarratzea zer-nolako lana egiten den dohaintzan emandako
dokumentu horiek berrikusteko, garbiketa egiteko, sailkatzeko edota katalogatzeko. Hartzeko egokiak ez diren
funtsak saiheste aldera, aurrez kontsulta egiten duten pertsonak harremanetan jartzen dira funtsen
arduradunarekin, eta onartuak izateko zer baldintza bete behar dituzten azaltzen zaie.

Maileguak
2020an, 209.945 mailegu egin ziren guztira (aldizkariak eta eLiburutegia kanpoan utzita), eta horrek esan nahi
du maileguak -40,71% gutxiago izan zirela 2019koekin alderatuta. Helduentzako maileguek % 0,91 egin zuten
behera, eta haurrei zuzendutakoak % 6,14 igo ziren. Helduen kasuan zertxobait behera egin arren, positiboa
da kopuru globala.
Hauek dira maileguak, euskarrien arabera:
•
Liburuak: 275.121 (+% 6,36).
•
DVDak: 72.535 (- % 7,73).
•
CDak: 6.022 (-% 13,78).
•
Ordenagailuko fitxategiak: 469 (-% 14,10)
Dokumentuen maileguei buruzko datu horiei mailegatutako aldizkariei dagozkienak erantsi behar zaizkie. Kasu
honetan, 6.152 mailegu egin dira, 2018an baino % 6,34 gutxiago.

eLiburutegia
Maileguen datu orokorretan, ez dira sartu eLiburutegia zerbitzuko maileguak; zerbitzu horrek Internet bidez
eduki digitalak irakurtzeko aukera eskaintzen du, bai streaming bidez eta bai ordenagailura edo gailu mugikor
batera deskargatuz.
Plataforman eskura zitezkeen izenburuak 21.600 ziren, 2020ko abenduaren 31n.
2018. urtearen erdialdera, eLiburutegia plataformak “efilm” aukera txertatu zuen, filmak mailegatzeko zerbitzua,
hain zuzen. Plataforma hori 1.600 izenbururekin eta egokitutako 600 audiolibururekin hasi zen.
2020an 14000 dira orain eskuragarri dauden tituluak efilmeko plataforman.
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Hauek dira plataformaren erabilerari buruzko datuak:
•
•
•

eLiburutegian egindako maileguak guztira Euskadin: 167.418.
eLiburutegian egindako maileguak guztira Gasteizen: 17.615.
eLiburutegiaren erabiltzaileak guztira Gasteizen: 5.621.

Bai maileguen kopurua, bai erabiltzaileena, nabarmen igo da aurreko urtearekin alderatuta (maileguen kopurua%
150.6 eta erabiltzaileena% 51.22 2019arekin alderatuta). Alarma-egoeraren ondorio argia da; herritarrek
informazioa eta kultura eskuratzeko beharra eta eskubidea adierazten du. Liburutegietara joaterik eta liburuak
aurrez aurre eta fisikoki eskuratzerik ez zegoenez, plataforma digitalak eskaintzen duen zerbitzuak eskaera
handia izan zuen, bai liburuak eskuratzeko, bai ikus-entzunezko eskaintza eskuratzeko.
Liburutegien arteko maileguak
Liburutegien arteko mailegu-zerbitzuak 26.246 eskaera jaso ditu, barnean hartzen dituen bi alderdietan:
•

Gure udal-sareko liburutegien arteko maileguak. Bazkide den edonork jo dezake sarean eskuragarri eta
mailegutan emateko moduan dauden funtsetara, eskaera liburutegian bertan eginez. Eskuragarri dagoen
liburutegitik eskaria egin duen liburutegira bidaltzen da. Kasu honetan, 21.420 eskari egin dira. Gure
erabiltzaileek balio handia ematen diote zerbitzu honi eta 2020an eskaerak% 12,34 igo dira

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean parte hartzen duten liburutegien arteko maileguak. Kasu honetan, bazkide
diren pertsona guztiek Euskadiko katalogo kolektiboan eskuragarri dauden funtsetara jo dezakete; guztira, 200
udalerritako 286 liburutegik parte hartzen dugu katalogo horretan. Kasu honetan, 4.020 eskari egin dira. % 42
jaitsi da pandemiaren egoeraren ondorioz; izan ere, beste neurri batzuen artean, funtsen berrogeialdia eskatzen
zuen, eta zerbitzua eten egin zen.
Horrez gain, gure saretik 4.690 eskari egin dira Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko beste liburutegietara.

Maileguak hizkuntzaren eta liburutegien arabera
Liburutegia

Euskara

Gaztelania

Beste batzuk eta ele bitan

Berritzeak

Guztira

60

1.288

56

361

1.765

536

1.289

12

242

2.079

266

3.867

2.626

946

7.705

1.147

2.068

766

143

4.124

228

2.284

69

391

2.972

427

980

19

204

1.630

300

3.023

1.569

918

5.810

783

1.636

588

302

3.309

249

3.834

1.344

884

6.311

729

2.507

853

395

4.484

680

5.872

1.513

1.205

9.270

1.419

4.817

1.338

608

8.182

317

4.872

197

735

6.121

1.252

3.453

219

625

5.549

858

8.329

3.503

2.117

14.807

2.580

7.152

1.560

833

12.125

410

3.988

403

598

5.399

1.784

3.770

917

726

7.197

309

2.523

1.168

537

4.537

938

2.579

607

463

4.587

Abetxuku
Abetxuku
familia-lib.
Aldabe
Aldabe
familia-lib.
Arana
Arana
familia-lib.
Ariznabarra
Ariznabarra
familia-lib.
Arriaga
Arriaga
familia-lib.
Pilar
Pilar
familia-lib.
Hegoalde
Hegoalde
familia-lib.
Ibaiondo
Ibaiondo
familia-lib.
Iparralde
Iparralde
familia-lib.
Judimendi
Judimendi
familia-lib.
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Maileguak hizkuntzaren eta liburutegien arabera
Liburutegia

Euskara

Gaztelania

Beste batzuk eta ele bitan

Berritzeak

Guztira

248

3.450

1.256

812

5.766

1.703

5.021

889

570

8.183

695

7.944

2.861

2.059

13.559

5.466

13.457

3.565

2.049

24.537

619

6.612

2.267

1.958

11.456

5.016

15.916

5.106

1.776

27.814

29

617

21

29.048

123.148

35.292

Lakua
Lakua
familia-lib.
Salburua
Salburua
familia-lib.
Zabalgana
Zabalgana
familia-lib.
Gordailua
Guztira

667
22.457

209.945

Aldizkarien mailegua, Liburutegi Sare osoan

2.999

Udalaren Liburutegi Sareko bazkideek mailegatutako liburu elektronikoak eLiburutegian

17.615

Maileguak erabiltzaileen arabera

Helduak
% 46
Haurrak
%54

Maileguen bilakaera 2010tik 2020ra
2010

2011

2012

Helduentzako
185.741
maileguak

196.014

180.195

Haurrentzako
maileguak

103.316

117.311

122.173

14.241

14.737

12.096

Aldizkarien
maileguak
eLiburutegia
Maileguak
guztira

2013

2015

2016

2017

2018

2019

157.292 147.430

149.976

167.723

163.899

167.455

165.916

96.074

114.109 110.352

119.331

140.802

158.277

177.339

188.231

113.871

8.787

8.382

6.863

7.520

6.569

6.152

2.999

252

3.481

3.346

3.961

5.987

7.030

17.615

266.569

281.170

318.734

333.657

357.350

367.329

230.559

8.536

--

--

--

--

303.298

328.062

314.464

279.937

2020ko MEMORIA

2014

Hezkuntza eta Kultura Saila

2020

167

Helduentzako m aileguak / Préstam os adultos
Haurrentzako m aileguak / Préstam os infantiles
250000

200000

150000

100000

50000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Taula honetan ez dira sartu aldizkarien maileguak eta eLiburutegikoak.

Mailegu kopurua / Nº de
préstamos
400000

300000

200000

100000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Funtsen maileguak helduen artean, hizkuntzaren arabera
120000
100000

98663

100181

94067

95504

45798

42954

41070

36112

6749

7858

8334

7783

8409

18883
4968

2015

2016

2017

2018

2019

2020

85822

Gaztelania

80000
60000

58503
37785

40000
20000

Beste batzuk eta ele
bitan
Euskara

0
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Funtsen maileguak familietan, hizkuntzaren arabera
120000

93598

100000

71151

62423

80000
60000

26602

40000
20000

22280

0

80879
64645 Gaztelania
36279

30481

34264

30376

32589

35587

2016

2017

2018

2015

103471

Beste batzuk eta ele bitan

37915

16439 Euskara
34356
2019

23700
2020

Bazkideak
Liburutegi Sareak 104.043 bazkide ditu, eta bazkideen kopurua 2019ko kopuruarekiko hazi egin dela adierazten
du horrek (+% 1,45 ). Erakunde-izaerako bazkideak % 3,07 hazi dira.
Sexuen arabera bazkideak nola banatzen diren aztertzen badugu, ikusiko dugu bazkideen artean emakumeak
gizonak baino gehiago direla (% 54 emakumeak eta % 46 gizonak). Urtez urte aldaketa handirik gabe diraute
ehuneko horiek.
Bazkideak adinaren arabera
Helduak

88.565

Haurrak

15.243

Erakundeak

235

Bazkideak sexuaren arabera
Gizonak

47.714

Emakumeak

56.093

Ez da aplikagarria

235
Bazkideak liburutegien arabera

Liburutegia

Helduak

Haurrak

Erakundeak

853

184

7

Gizonak
404

Emakumeak
633

Ez dagokio
7

Guztira
1.044

Aldabe

7.825

784

35

4.384

4.225

35

8.644

Arana

2.459

280

11

1.170

1.569

11

2.750

5.443

929

9

2.956

3.416

9

6.381

Arriaga

6.695

1.148

16

3.743

4.100

16

7.859

Pilar

15.003

1.930

23

7.429

9.504

23

16.956

Hegoalde

6.432

828

13

3.058

4.202

13

7.273

Ibaiondo

5.831

2.171

13

3.665

4.337

13

8.015

Iparralde

8.605

1.438

20

4.260

5.783

20

10.063

Judimendi

11.635

622

24

5.800

6456

25 (1 binario)

12.281

Lakua

10.726

1.636

31

5.618

6.744

31

12.393

Salburua

1.753

1.691

19

1.662

1.782

19

3.463

987

1.194

5

1.037

1.144

5

2.186

4.318

408

9

2.528

2.198

9

4.735

Abetxuku

Ariznabarra

Zabalgana
Beste batzuk*

* Kontzeptu honetan, azken urteotan mailegu-zerbitzua erabili ez duten bazkideen kopurua jaso da.
Bazkideen kopuruaren bilakaera sexuaren eta adinaren arabera, 2010etik 2020ra
2010
Bazkideak

2011

2012

2013

2014

70.667 74.658 77.906 81.057 85.623
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2015

2016

2017

2018

89.267

92.604

95.799

99.407 102.548
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Gizonak

32.037 34.133 35.612 37.060

39.230

40.807

42.366

43.860

45.551

47.000

47.714

Emakumeak

38.562 40.447 42.208 43.890 46.252

48.296

50.045

51.728

53.647

55.320

56.093

Helduak

52.301 55.564 57.907 60.338 64.428

66.835

70.806

79.443

82.513

86.594

88.565

Haurrak

18.298 19.016 19.913 20.612 21.054

22.268

21.605

16.145

16.685

15.726

15.243

141

164

193

228

235

Erakundeak

70

68

78

86

107

209

Ikasteko aretoak
Guztira, 597 lagunentzako lekua eskaini da ikasteko aretoetan, eta horrela banatu dira leku horiek:
•
•
•
•

Pilar liburutegiko ikasteko aretoa: 294 eserleku.
Ibaiondo liburutegiko ikasteko aretoa: 120 eserleku.
Salburua liburutegiko ikasteko aretoa: 99 eserleku.
Zabalgana liburutegiko ikasteko aretoa: 84 eserleku.

Ikasteko aretoen erabileraren bilakaera 2015etik 2020ra
2015

2016

2017

2018

2019

2020**

Pilar/El Pilar

69.519

49.575*

66.794

74.854

85.991

70.918

Ibaiondo

43.720

90.002

100.374

124.441

122.118

63.199

Salburua

34.293

60.124

92.264

94.119

94.163

45.848

_

_

_

64.668

63.838

27.044

Zabalgana

*Pilar liburutegiko ikasteko aretoko kontagailuak huts egin zuen 2016ko maiatzaren 18tik uztailaren 25era, eta,
beraz, datu hauetan ez da jaso hilabete horietan aretora jo zuten pertsonen kopurua.
**** Volvemos a recordar que los datos están afectados por el cierre de centros cívicos durante el estado de
alarma y la utilización de las salas de estudio se reinició con la desescalada de las bibliotecas en el mes de junio.
Los horarios de apertura y los aforos, al igual que en el resto de espacios de los centros cívicos, se redujeron
cumpliendo el protocolo y las medidas de seguridad y sanirtarias.
Berriro gogorarazi nahi dugu datuak, gizarte-etxeen itxiera dela eta, eraginduta daudela; ikasgelen erabilera
ekainean hasi zen berriro liburutegietako deseskaladarekin batera. Irekitzeko ordutegiak eta edukiera, gizarteetxeetako gainerako espazioetan bezala, murriztu egin ziren, protokoloa eta segurtasun neurriak betez.
Ordenagailuak erabiltzeko zerbitzua
Zerbitzu honen bidez, Internet erabiltzeko, bulegotikarako eta dokumentu elektronikoak kontsultatzeko aukera
ematen da.
Pixkana, ordenagailuen zerbitzua ezarri da udal-sareko liburutegi guztietan.
2020an, 64 ordenagailu daude Liburutegi Sarean, eta honela banatu dira:
Ordenagailuen banaketa liburutegi bakoitzeko
LIBURUTEGIA
KOPURUA
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Abetxuku

2

Aldabe

2

Arana

4

Ariznabarra

4

Arriaga

2

Hegoalde

6

Ibaiondo

6
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Ordenagailuen banaketa liburutegi bakoitzeko
LIBURUTEGIA
KOPURUA
Iparralde

4

Judimendi

2

Lakua

6

Pilar

8

Salburua

10

Zabalgana

6

Zabalgana familia-liburutegia

2

GUZTIRA

64

Gizarte-etxea

2016

Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
GUZTIRA

180
369
108
519
175
7.444
821
1636
896
440
546
1650
14.784

Gizarte-etxea

2016

Abetxuko
Aldabe
Arana
Ariznabarra
Arriaga
El Pilar
Hegoalde
Ibaiondo
Iparralde
Judimendi
Lakua
Salburua
Zabalgana
Zabalgana familiar
GUZTIRA

20
83
37
85
51
623
153
306
142
108
107
246
1.961

Ordenagailuen erabilera gizarte-etxe bakoitzean
2017
2018
2019
228
162
80
459
136
5.874
1.063
1.252
709
433
629
2.225
13.250

151
180
164
532
207
5.755
1.217
1.863
827
513
357
2.210
853
76
14.905

138
174
124
468
231
5170
1318
2236
878
389
369
1809
751
52
14.107

Ordenagailuen erabilera gizarte-etxe bakoitzean
2017
2018
2019
20
53
22
75
48
543
151
245
119
93
129
315
1.813

20
67
30
54
43
492
146
256
134
99
104
251
157
41
1.894

19
70
30
39
51
484
155
272
131
82
81
249
144
29
1.836

2020
48
70
71
102
69
2087
457
1122
588
197
87
656
260
14
5.828

2020
11
24
19
27
19
241
69
132
83
47
37
117
68
11
905

Balorazioa
2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

171

MY PC aplikazioak ordenagailuen zerbitzua kudeatzeko aukera ematen du; eta liburutegiko langileak arduratzen
dira erabiltzaileei informazioa eta aholkuak emateaz.
Aurreko tauletan jasotzen den bezala, pandemiak, liburutegiko gainerako zerbitzuetan bezala, erabilerak eta
erabiltzaileen kopurua erdira jaitsi du.
LIBURUTEGI SAREKO INBERTSIOAK
Altzariei dagokienez, 2020an inbertsioa egiteko aukera izan da Arriagako liburutegietan, altzariak erosteko edo
egokitzeko aurrekontua Gizarte Etxeen Zerbitzuaren bidez kudeatzen da eta.
Urte hasieran, Zonetako Kultur Jardueren Unitateak txosten bat egin zuen, eta bertan jasotzen ziren Arriaga
gizarte-etxeko familia-liburutegiaren gabeziak, espazio faltari, altzarien egoerari eta seinalitikari buruzkoak, eta
liburutegia
gizarte-etxeko
erabilera
anitzeko
gelara
eramatea
proposatu
zen.
Gizarte-etxeen zerbitzuaren zuzendaritzak, 2020ko inbertsioen partidaren kargura, proposamena onartu zuen.
Lehenik eta behin, maiatzean aretoa egokitzeko obra egin zen, eta, geroago, altzariak eta seinaleak hornitu ziren.
Kultura Zerbitzuak, zonetako Kultur Jardueren unitateak alegia, egin zuen altzariak hornitzeko plegu bat,.
Pleguaren adjudikazioa urrian egin zen, bi enpresa esleituta izanik. Azaroan egin zen altzarien horniketa.
Liburutegia itxita egon zen Gabonetan, funtsak lekualdatzeko eta seinaleak jartzeko. Seinaletikaren diseinua eta
egokitzapena enpresa espezializatu batek egin zuen, liburuzainen laguntzarekin. Liburutegi berria 2021eko
urtarrilean irekiko da berriro.
Helduen liburutegian ere seinaleak aldatzeari ekin zaio, eta familiaren liburutegia lekuz aldatzeagatik libre geratu
zen espazioa helduen liburutegiko ikasketa-eremua egokitzeko eta handitzeko erabiliko da.
Inbertsio garrantzitsua egin da material informatikoan, Informazioaren Teknologien Zerbitzuko kontu-sail
batzuetan xede horretara zuzendutako aurrekontuarekin.
Familia-liburutegietan ordenagailu-zerbitzua abian jartzeko material informatikoa hornitzea.
Material hau erosi da:
•
•
•
•
•

20 All in One
gailu guztietan Internetera sartzeko sarea
3 portatila
irakurle bat
inpresora bat

DIRULAGUNTZAK
Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 2019an argitaratutako hiru deialditarako eskariak aurkeztu dira:
•
•
•

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietarako liburu-funtsak berritzeko edo handitzeko
dirulaguntzak.
Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietan teknologia berriak ezartzeko edota garatzeko
dirulaguntzak.
Irakurketa sustatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean biltzen diren liburutegietako zerbitzuak
erabiltzeko dirulaguntzak.

Dirulaguntza horiek justifikatu eta ebazpena eman ondoren, hauek dira kasu bakoitzean eman diren
dirulaguntzen zenbatekoak:
•
•
•

46.111,43 € gure liburutegi-sareko funtsak berritzeko.
59.100 € udal-sare osoan teknologia berriak ezarri edota garatzeko.
16.199 € gure udal-sarean irakurketa sustatzeko garatutako programetarako.

KOMUNIKAZIOA
Sare sozialak
Zerbitzuak eta jarduerak hedatzeko eta erabiltzaileen artean komunitatea osatu ahal izateko, Liburutegi Sareak
honako kontu hau dauka Twitterren: @VG_biblio.
2020ko datuak
Txio kopurua: 2088 kontua sortu zenetik ( 2020an 242 egin dira)
Bisita kopurua: 4771
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Jarraitzaile kopurua: 1153 (iaz baino 68 jarraitzaile gehiago)
Bloga
Gasteizko Udal Liburutegien bloga apirilean hasi zen martxan, Koarentenan irekita esloganarekin
(www.gasteizkoliburutegiak.wordpress.com), Covid19 pandemiaren ondorioz. Udal Liburutegi Sareko liburuzainen
ekimenez sortu zen, liburutegiak bertara joaterik ez zuten erabiltzaileei hurbiltzeko asmoz; herritarrei
ikusgarritasuna ematen eta informazio eta kulturako leiho birtual bat irekitzen saiatu ziren.
Une hartako larrialdia eta azpiegiturarik eza zirela eta, plataforma sinple eta oinarrizko bat (wordpress) aukeratu
zen,
hiru
kategoriatan
egituratua:
Gomendioak:
dokumentu
nabarmenak
Irakurketa-gidak:
gaikako
gidak
Bestelakoak: aisialdi birtualeko aukerak, bisita birtualak, askotariko informazioak, jarduerak, etab.
ELiburutegiak

(plataforma

digitala)

lehen

bi

kategorietarako

edukia

sortzeko

aukera

eman

zuen.

Udal Liburutegi Sareak bloga argitaratu zuen ofizialki 2020ko apirilaren 23an, Liburuaren Eguna zela eta.
Deseskalatze-aldian zehar ikusten da proiektuaren erabilgarritasuna eta harrera ona, eta horrekin jarraitzeko
aukera
planteatzen
da,
baina
orain,
garapen
planifikatu
eta
hobetuarekin.
2020ko irailean, Wordpress plataforma berean txantiloi berri bat instalatzea adostu zen, elebitasuna, tipografia,
orrialde
seguruaren
konfigurazioa,
cookie-ak
eta
antzeko
baldintzak
betez.
Txantiloia aldatzeak, edukiaren antolaketa eta egitura, estetika eta nabigazioa aldatzeaz gain, liburutegien
sarerako
domeinu
propioa
eskuratzeko
aukera
ekarri
zuen
(www.bibliogasteiz.com.
Berregituraketa tekniko horrekin batera, blogaren birplanteamendu organikoa egin da (berrikuntzak, adinaren
araberako gomendioak, Udal Sarearen katalogorako eta Liburubila atalerako estekak, laburren eta irakurketagiden atala), eta abenduaren erdialdean blog berria atera zen.
Blogaren estadistikak
Bisitak
Bisitariak
Bisitarien

5290
1745
303

bisitak

Argitaratutako sarrerak

83

Webgunea
2020an, 23.845 bisita izan ditugu liburutegien webgunean.
Araudiaren pdfa 956 aldiz deskargatu egin da eta karneta egiteko informazioa 1.324 aldiz.
Egindako gastua
Kontzeptua
Liburutegi-sarearen zerbitzua
Funtsen erosketa

Zenbatekoa
1.590.190,05 €
75.912,15 €

Liburutegi Sareko kultura-programa
Deskribapena
Liburutegi Sareko kultura-programazioan, hainbat ekintza garatzen dira urtean zehar:
•
•
•
•
•
•
•

Familia-liburutegietan eta helduen liburutegietan garatzen den urteko programazioa.
Liburutegi batzuetan garatzen diren irakurketa-klubak.
Internet bidez egiten den Nanoipuin Lehiaketa, gazteei zuzendua.
Nazioarteko Liburu Eguna ospatzeko antolatzen den Liburu Egunak programa.
Liburuak Trukatzeko Azoka, Liburutegiaren Eguna ospatzeko egiten dena.
Liburutegiak auzoetan.
Erabiltzaileen prestakuntzarako programak.

URTEKO PROGRAMAZIOA
Deskribapena

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

173

Askotariko ekitaldiekin osatutako programazio egonkorra da, publiko mota askori zuzendua (haurrak, familiak,
gazteak eta helduak) eta ikasturtean zehar batik bat gizarte-etxeetako liburutegietan garatzen dena.
Programazioa bi aldiren inguruan egituratzen da (otsailetik maiatzera eta urritik abendura), eta honako jarduera
hauek hartzen ditu barnean: ipuin-kontalariak, hitzaldiak, kontzertuak, solasaldiak idazleekin, lehiaketak,
ikastaroak eta lantegiak, gaikako erakusketak, liburu-aurkezpenak, literatura-errezitalak, antzerki-ekitaldiak, etab.
Helburuak
•
•
•
•
•

Gasteizko herritarren artean irakurtzeko ohitura barneratzen eta sustatzen laguntzea.
Udalaren Liburutegi Sareko zerbitzuen hedapena eta erabilera bultzatzea.
Jende guztiari zuzendutako askotariko eskaintza baten bidez, familiak eta hezitzaileak inplikatzea.
Erabiltzaileak finkatzea.
Jende mota desberdinen arteko kultura-topagune gisa erabiltzea liburutegia.

Datuak
Jarduerak eta parte-hartzaileak
2020an, 46 jarduera egin dira guztira, sareko 23 liburutegietan. Otsaila eta maiatza bitarteko aldia bertan behera
geratu zen COVIDa dezela eta eta hurrengo denboraldian programatutako ekintzak birprogamatu egin ziren.
Osasun neurri bezala liburutegietako aforoa murriztu egin zen
Ekintzetan parte hartu duten pertsonak 545 izan ziren, 2019. urtean 4.469 pertsona izan zirelarik.
Adina eta hizkuntza
Haurrentzako jarduerak izan dira ugarienak, eta horien barruan sartzen dira haurtxoei, adin askotako umeei eta
familiei zuzentzen zaizkienak, nahiz eta ez dagoen alde handirik gazte eta helduei zuzentzen zaizkienekiko.

Haur eta familiei zuzenduak

Gazte eta helduei zuzenduak

26 (% 56,5)

20 (% 43,5)

Jarduerak

Hizkuntzari dagokionez, nabarmendu behar da euskarazko jarduerak direla gehienak (% 60,9). Honako taula
honetan ikus daiteke hizkuntzaren erabilpena ekintzetan:

Jarduerak

Gazt.

Eusk.

Ing.

Testurik ez

17 (% 37)

28 (% 60,9)

1 (% 2,1)

-

Hizkuntzaren arabera banatu diren datu hauek azalpen bat eskatzen dute, kontuan hartuta jarduera bakoitza zer
adinetako jendeari zuzentzen zaion. Horrela, ikus dezakegu euskarazko jarduerak % 15,4 izan direla gazte eta
helduei zuzentzen zaizkien jardueren artean; eta % 92,3 aldiz, haur eta familiei zuzentzen zaizkien jardueren
artean.
Adina eta sexua
Jardueretara joaten diren haurren artean, nahiko parean dabiltza bi sexuak; baina parekotasun hori hautsi egiten
da gazte eta helduen artean, gehiago baitira emakumeak (% 67,5).

Haurrak 0-11 urte

Gazteak 12-30 urte

Helduak>30 urte

Guztira

Gizonak

100 (% 41,2)

8 (% 44,5)

90 (% 31,66)

198 (% 36,7)

Emakumeak
Guztira

143 (% 58,8)
243

10 (% 55,5)
18

194 (% 68,34)
284

347 (% 63,7)
545

Horrez gain, hau ere adierazten dute zenbaki horiek: jardueretan batez ere haurrek eta helduek parte hartzen
dute. 12 urtetik 30era bitarteko gazteak parte-hartzaile guztien artetik % 3,3 dira.

Jarduera motak
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Programazioan, jarduera hauek dira nagusi: ipuin-kontalariak (% 26) eta hitzaldiak (% 26) eta hitzaldiak (%28,2).
Eta gainerako jarduera motak, errezitalak eta formatu txikiko ikuskizun zein kontzertuak dira liburutegietan ere
arte eszenikoak presentzia izanik.
Tokiko sortzaileen lana ikusarazteko, hainbat ekintza programatu nahi izan dira. Xede horrekin, hiriko idazleen
liburuak aurkeztu izan dira.
Bereziki aipatzekoa iruditzen zaigu Idazleekin Solasean programa, euskarazko literaturako gune bat sortzean
datzana, idazleen eskutik esperientziak, irakurketak, iritziak eta abar elkarrekin trukatzeko gunea. Patxi
Zubizarreta idazleak dinamizatzen ditu solasaldiak, literatura-lanen sorkuntzaren eta irakurtzeak ematen duen
gozamenaren inguruko topagune gisa. 2020an bi zita baino ez ditugu izan: Itxaso Borda Berunezko urte haiek
aurkezten eta Anjel Lertxundi, Idazlerik sekretuena liburuaren inguruan arituz.

Balorazioa
Liburutegi Sareak urtean zehar eskaintza egonkor bat egingo duela bermatzen du programak orain arte, bai
familia liburutegietan, bai helduen liburutegietan. Eskaintzen diren hainbat jarduetara joaten diren pertsonek oso
positiboki baloratzen dituzte jarduerak, publiko fidelaz mintzatu gaitezke. Liburutegiak gizarte etxeetako kultura
gune garrantzitsu gisa finkatu dituzte.
COVIDak eragindako krisiak baina nabarmen murriztu du programazioa eta aforoa eta ondorioz, publikoa. Gure
helburua programazioa eta publikoa berreskuratzea izango da aurrerantzean.

Irakurketa-klubak
Deskribapena
Askotariko gaien inguruan, hainbat irakurketa-talde sortu dira, hainbat liburu eta testuren inguruko ideiak
partekatzeko eta elkarrekin aztertzeko. Haurrei, gazteei nahiz helduei zuzentzen zaizkie, gaiaren arabera.
Partekatutako irakurketaren aldeko apustu bat da.
Helburuak
•
•
•
•
•

Irakurtzeko ohitura sustatzea.
Irakurketaren bidez norberaren gaitasunak gararaztea.
Liburutegietako zerbitzuen erabilera sustatzea.
Irakurtzeko ohitura lantzea familian.
Aisialdi aktibo eta osasungarria bultzatzea.

Jarduerak
Aurten, 6 irakurketa-klub garatu dira urritik martxora, Iparralde, Hegoalde, Judimendi, Salburua, Zabalgana eta
Pilar liburutegietan. Hasiera batean, maiatza arte luzatu behar ziren baina COVIDa dela eta martxoan amaitu
ziren klubak.
Gai hauek proposatu dira:
- Literatura garaikidea (helduak, gaztelania, Iparralde gizarte-etxea, urria-maiatza)
- Irakurri, pentsatu eta partekatu (helduak, gaztelania, Judimendi gizarte-etxea, urria-maiatza).
- Komikia eta nobela grafikoa (helduak, gaztelania, Salburua gizarte-etxea, urria-maiatza).
- Irakurketa familian (haurrak + gurasoak, euskara, Zabalgana gizarte-etxea, otsaila-maiatza).
- Literatura latinoamerikarra (helduak, gaztelania, Hegoalde gizarte-etxea, urria-maiatza).
- Irakurketa errazerako kluba (helduak, gaztelania , Pilar gizarte-etxea).
Parte-hartzaileak
Klubak ikasturtera egokitzen dira (urritik maiatzera); horregatik, 2019-2020 denboraldiari dagozkion datuak jaso
dira memoria honetan.
Guztira, 91 lagunek parte hartu dute. Helduei zuzendutako irakurketa-klubetan parte hartu duten pertsonen batez
besteko adina 52 urtekoa izan da, eta % 69 emakumeak izan dira.

Balorazioa
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Urritik maiatzera bitartean, kluben okupazioa % 100ekoa izan da horietako batean, eta ia osoa gainerakoetan.
% 90ekoa familiako irakurketa saioetan.
Irakurketa klubei esker urte osoan zehar irakurketaz gozatzeko ekintza eskaintzen dugu, honen inguruan interes
bera duen taldearen osaketa bultzatuz.
Elkarlana
Liburutegi Saretik antolatutako irakurketa-kluben osagarri modura, beste udal-sail, elkarte edo erakunde batzuek
antolatutakoekin elkarlanean jardun da.
Udaleko beste zerbitzu batzuek dinamizatuta irakurketa-kluben artean espazioak utziz edo liburuak mailegatuz
gauzatzen da lankidetza hori, bai eta hiriko beste hainbat elkarte, ikastetxe, erakunde eta kolektiborekin
elkarlanean jardunez ere.
Sareak Irakurketa Errazaren aldeko apustua egiten du, hitzarmenak eginez APDEMA, ASAFES eta horrelako
elkarteekin nahiz Osakidetzako Osasun Mentaleko Sarearekin, besteak beste, beren erabiltzaileei begira beren
klubak dinamizatzen baitituzte horiek ere.
Taula honetan, irakurketa-klubei buruzko datuak bildu dira:

Datuak
Antolatzailea

Klub kopurua

Liburutegi-sarea

6

Berdintasunerako zerbitzua

3

Irakurketa erraza

12

Beste batzuk

7

Guztira

28

VI. Nanoipuin Lehiaketa
Deskribapena
Nanoipuinen formatuari arreta jartzeko xedea duen lehiaketa bat da, irudimena garatzeko eta idazketa
sortzailerako zaletasuna sustatzeko bitarteko bat den aldetik.
12 urtetik 30era bitarteko gazteei zuzentzen zaie lehiaketa, kategoria desberdinetan, eta web-inprimaki baten
bidez hartzen dute parte.
Edizio honetan, “idatzi” aditza txertatu behar zuten gehienez 150 karaktere izango zituen testu batean.
Helburuak
•
•
•
•
•

Sormena sustatzea idazketa sortzailearen esparruan.
Idazmenerako gaitasunak lantzeko bideak ematea.
Bizi-kalitatea sustatzea.
Gazteen nortasuna indartzea.
Aisialdi aktibo eta osasungarria bultzatzea.

Datuak
Seigarren edizio honetan, 400 nanoipuin aurkeztu dituzten arren, 29k baldintzak ez zuten betetzen eta azkenean,
371 testu onartu dira. Sortzaileak 216 gazte izan dira. Euskaraz %4 izan ziren idatzitakoak, eta aurkeztu
zituztenen artetik %55 izan ziren emakumeak.
Balorazioa
COVID-19ak eragundako osasun-krisiaren ondorioz, administrazio-epeak bertan behera geratu dira eta idazlanak
aurkezteko epea luzatu egin da. Ondorioz, aurreko edizioetan baino testu gehiago jaso dira.
Garrantzi handia izan du zenbait ikastetxetako irakasleen inplikazioak eta egiten diten mediazio lana.
Aurten ere, programaren babesle izan da Laboral Kutxa, baina tamalez, osasun krisiaren ondorioz, Gasteizko I·D
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arte- Arte eta Goi mailako Diseinu Eskolarekin dugun elkarlana bertan behera geratu da.
Hainbat
espezialitatetako lehen mailako ikasleek grafikoki islatu zituzten irudi eta argazkiekin aukeratutako testuak. Lan
horiekin, hiriko hainbat gizarte-etxetan erakutsiko zen erakusketa ibiltari bat antolatu ohi zen.
Edizio honetan, Udaletxean banatu ziren sariak ekitaldi batean udalbatzako kideak lagun izan zirelarik.

Liburu Egunak programa
Deskribapena
Liburuaren Nazioarteko Eguna ospatzen da programa honen bidez, eta, xede horretarako, jendea irakurtzera
bultzatzeko hainbat jarduera biltzen dituen programazio bat jartzen da abian apirilean eta maiatzean, hiriko
hainbat espaziotan (Goiuri Jauregia, Montehermoso Kulturunea eta gizarte-etxeak).
Datuak
COVID-19aren osasun-krisia dela eta programa hau bertan behera geratu da.

Liburuak Trukatzeko XII. Azoka
Deskribapena
Liburutegi Eguna (urriaren 24a) ospatzeko asmoz egiten da honako ekintza hau.
Udalaren Liburutegi Sareak liburuen ekarpena egin ohi du, trukea sustatzeko.

Datuak
COVID-19aren osasun-krisia dela eta programa hau bertan behera geratu da.

Irakurri, Gozatu eta Oparitu kanpaina
Deskribapena
Euskaraz irakurtzeko ohitura sustatzeko kanpaina da honako hau, Euskaltzaleen Topagunearekin elkarlanean
egiten dena.
Gure liburutegietan euskarazko liburuak irakurtzen dituzten pertsonek ekimen honetan parte hartuta, e-booken
eta liburuen zozketan parte hartu dute. Irakurritako liburua gustuko izanez gero, beste norbaiti eskaintzen zaio
eta zozketan tokatu ez gero pertsona horrek jasoko du liburua. Guztira 135 liburu zozketatu dira, hiriko liburudendetan erosi direnak.
COVID-19ren osasun-krisiaren ondorioz udaberritik udazkenera atzeratu da kanpaina, Liburutegien Egunari
lotuz. Guztira 198 pertsonek parte hartu dute eta 262 liburuen eskaintza-fitxa jaso dira.
Helburuak
• Heldu eta haurren artean gure liburutegietako euskarazko liburuak irakurtzeko zaletasuna sustatzea.
• Tokiko liburu-dendekin lankidetzan aritzea.
Balorazioa
Kanpainaz balorazio positiboa egin da, bai euskarazko testuen irakurketa sustatzen duelako eta bai kanpainan
barnean liburutegiei bultzada ematen zaielako.

Liburutegiak auzoan
Helburuak
• Liburutegiak eta horien zerbitzuak auzoetara erakartzea.
• Liburutegiaren inguruan komunitatea indartzea, auzotarren arteko kulturagune den neurrian.
Deskribapena
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Lan-ildo honen bidez, liburutegiak beren inguru fisiko eta sozialera gerturatu nahi dira.
Ezinbestekoa da auzoko eragile aktiboekin lan egitea liburutegien erabilera sustatzeko eta kulturarako sarbidea
zabaltzeko; hala nola ikastetxeekin, osasun-etxeekin, elkarteekin, kale-heziketako taldeekin…
Ekintzak:
• “Idatziko dugu ipuin bat elkarrekin?”. Ipuin bat asmatzea taldean.
• Lankidetza Liburuak Trukatzeko Azokan lagundu duen Landatxoko Kale Heziketako gazte taldearekin.

Datuak
Idatziko dugu ipuin bat elkarrekin?
Taldean idazlan bat sortzeko lantegia; eskola publiko hauetako Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleek parte
hartu dute: Ramón Bajo, Landazuri eta Santa Maria. Aldabe gizarte-etxeko liburutegia ezagutu dute, eta
jardueran parte hartu dute ikastetxearen bidez.
Liburu bat inprimatu da lan guztiekin, eta haurrek egindako ipuin eta ilustrazioak biltzen ditu liburu horrek. Aldabe
gizarte-etxeko familia-liburutegiko bilduman txertatu da liburua. Horrez gain, egindako lanak udalaren webgunean
jarri ziren.
Gainera, liburuaren ale bana jaso zuten parte hartu zuten umeek, eta liburutegian liburua aurkezteko ekitaldi ireki
bat egin beharrean eskolan bertan egin zen irakurketa eta liburua opari gisa jaso.

Erabiltzaileen prestakuntza
Helburuak
•
•
•
•
•

Irakurtzeko ohitura sustatzea.
Liburutegia prestakuntzarako tresna gisa erabiltzen ikastea.
Informazioa bilatzeko autonomia lantzea.
Udalaren Liburutegi Sarea eta sare horren baliabide eta zerbitzuak ezagutaraztea.
Aisialdi aktibo eta osasungarria bultzatzea.

Deskribapena
Honako programa hauek eskaintzen ditu Liburutegi Sareak:
• “Udalaren Liburutegi Sarea ezagutzea”.
• “Liburutegia zure esku”.
• “Irakurketa Puntuak”.
Datuak
Udalaren Liburutegi Sarea ezagutzea
Liburutegietara egiten diren prestakuntza-bisitak dira, hezkuntza-zikloen eta taldeen ezaugarrien arabera
egokituta garatzen direnak. Modu atsegin eta praktiko batean azaltzen dira Udalaren Liburutegi Sarearen
antolamendua, eskaintzen dituen zerbitzuak eta horietara jotzeko bideak.
Ikasturtean egiten dira bisita horiek (urritik ekainera), eta, eskaintzaren berri “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea”
gidaren bidez ematen da, Hezkuntza Zerbitzuarekin koordinatuta. 2019-2020 ikasturteko datuak bildu dira
memoria honetan, kontuan izanda, martxotik aurrera COVID-19aren krisiaren ondorioz bertan behera geratu zela
programa hau.
Konfinamentu izan arte 92 taldek bisitatu zituzten liburutegiak (+% 2,30), 2.074 lagunek (+% 16,10)
Bisiten % 80,4 izan dira euskaraz, eta % 19,6 gaztelaniaz.
Parte hartu duten pertsonen balioespena oso positiboa izan da.
Liburutegia zure esku
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeei zuzendutako programa. Familia-liburutegiak modu
esklusiboan eta eskola-ordutegian erabiltzeko aukera ematen du.
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Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 73 taldek hartu dute parte, 165 saio egin dituzte liburutegia erabiliz..
Irakurketa Puntuak
Adinekoentzako Zentro Soziokulturaletan (AZSK) garatzen den proiektua da, eta Liburutegi Sareko liburuekin
hornitutako gune bat eskaintzean datza; liburuak gune horretan bertan irakur daitezke, edota mailegutan eska
daitezke. Programa honen helburu nagusia liburutegi-zerbitzuak pertsona helduen ohiko tokietara eramatea da,
bai eta irakurketaren onurak sustatzea eta irakurtzeko ohitura barneratu eta sendotzea ere.
Gaur egun, 8 irakurketa-puntu ditugu. Gainera, Adinekoentzako Zentro Soziokulturaletako irakurketataldeetarako liburuak mailegatzeko zerbitzua ere eskaintzen da.
Konfinamentu garaian Adinekoen Zerbitzuarekin elkarlanean aritu giñen eta 200 liburu eta 75 aldizkariz
osatutako lote bat prestatu zen adinekoen artean banatzeko.

Balorazioa
Aurten ere, oso balioespen positiboa egin dute bai irakasleek eta bai adinekoek. Liburutegia zure esku
programako araudia aldatu zen eta finkatu egin da. Erabiltzaileen formakuntzarako ezinbesteko programa izaten
jarraitzen du.

Egindako gastua
Kontzeptua
Liburutegi Sareko kultura-programazioa

Jarduera artistikorako
erakusketa

hastapen

Zenbatekoa
43.880,64 €

ikastaroak.

Argazkilaritza-ikastaroetako

Deskribapena
Jarduera Artistikorako Hastapen Ikastaroetako ikasleek egindako argazkien erakusketa bat da, argazkigintzarekin
lotutako ikastaroetako ikasleena, zehazki; ikasturtean zehar ematen dira ikastaro horiek, gizarte-etxeetan.
Helburuak
•

Lan bat bere osotasunean gauzatzeko eta lantzeko aukera ematea ikasleei, ziklo osoa eginez, hasi argazkia
egiten dutenetik eta erakusketan ikusgai jarri arte, bidean argazkiak errebelatuz edota marko batean jarriz.

•

Ikastaroko lehen hilabeteetan barneratutako ezaguerak praktikan jartzeko aukera ematea.

•

Ikasleen motibazioa sustatzea, beren lana jendaurrean erakutsiz, eta, horrela, beren ahaleginaren saritzat
eskaintzea.

•

Hurrena antolatuko diren ikastaroetan beste pertsona batzuk parte hartzera bultzatzea.

Egindako ekintzak
2019ko gaia librea izan da.
86 argazki jarri dira ikusgai 29 koadrotan, koloretan zein zuri-beltzean, eta argazki digitalak izan dira nagusi
erakutsitako lanetan.
Gizarte-etxe hauetako erakusketa-aretoetan eta guneetan ikusi ahal izan da erakusketa, apiriletik uztailera
bitartean: Iparralde, Judimendi, Lakua, Pilar, Hegoalde, Ibaiondo, Salburua eta Zabalgana.
Balorazioa
Pizgarri bikaina izan da jarduera argazkigintzako ikastaroko ikasleentzat, argazki-lan bat egiteko prozesu osoa
gauzatu ahal izan baitute eta, horrez gain, erakusteko aukera ere izan baitute. Parte hartzen duten pertsonen
inplikazioa gero eta handiagoa da, eta erakutsitako argazkiek ere gero eta kalitate handiagoa dute.
Egindako gastua
Kontzeptua
Jarduera Artistikorako Hastapen Ikastaroetako argazkigintzaikastaroko erakusketa
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Zonetako lantaldeak
Deskribapena
Zonetako lantaldeetan oinarritzen da gizarte-etxeen sarearen kudeaketa-eredua, eta udalaren sail eta ataletako
teknikariek parte hartzen dute talde horietan, dagozkien eragin-eremuetan sortzen diren behar eta eskariei
erantzuteko.
14 gizarte-etxek osatzen dute gizarte-etxeen sarea, eta, baliabideak eraginkortasun handiagoz kudeatu ahal
izateko, 9 zonatan banatu da sarea. Horietako bakoitzak diziplina anitzeko talde tekniko bat du, eta udal-sail eta
zerbitzuetako zenbait teknikarik esku hartzen dute horietan.
Kultura Zerbitzua ere sartzen da talde horietan, gizarte-etxeetako Kultur Jardueren Atalaren bidez, eta horrela
daude banatuta zona horiek, zehazki: Aldabe-Landatxo; Ibaiondo-Arriaga; Iparralde; Pilar; Hegoalde-Ariznabarra;
Judimendi-Arana; Lakua-Abetxuku, Salburua eta Zabalgana.
Zona bakoitzean egiten den diagnostiko batetik abiatuta, pertsona horiek parte hartzen dute taldeetan sortzen
den lan koordinatu horretan.
Taldeak bi astean behin biltzen diren gutxienez, eta, beharrezkoa denean, zentroko edo udaleko beste langile
batzuei dei egiten zaie bilerara.
Proiektuetan oinarrituta lan egin da, eta proiektu horiek taldean bertan nahiz zona bakoitzeko eragileekin
koordinatuta sortzen dira.
Garrantzi handia du herritarrek parte hartzeak, zonetan sor daitezkeen ekintzen ardatza horiek izan daitezen.
Gaur egun, parte-hartze hori Auzoguneen bidez garatzen da.
Auzoguneetan egiten diren bilera orokorretatik, beste mahai, foro edo lantalde zehatz batzuk sor daitezke zona
bakoitzean, errealitate bakoitzari erantzun ahal izateko.
Helburuak
• Gizarte-etxeetan garatzen den diziplina anitzeko lan koordinatu horretan parte hartzea, hiriko zazpi zonetako
lantaldeetan parte hartzen duten kultura-teknikariekin batera.
• Norberaren garapena sustatzea kulturaren esparruan, ezaguera eta sormena bultzatuz.
• Aisialdi aktibo eta kulturalaz gozatzeko denbora hartzea, gizarte-etxearen eta inguru horren esparruan.
• Herritarrak kultura-prozesuetan parte hartzera bultzatzea.
• Genero, adin, kulturartekotasun eta dibertsitate funtzionalarekin lotutako ikuspegiak txertatzea, gauzatzen
diren jardueretan.
Egindako ekintzak
Zonetako lantaldeen lana batik bat proiektu hauetara bideratu da 2020an.
Zona

Aldabe-Landatxo

Programak
URTARRILA-MARTXOA:
Hurbil zaitez zure zentrora: kultura- eta aisialdi-jardueren programa, eskulanak,
sukaldaritza eta dantza, ipuin kontaketak, hitzaldiak, bisita gidatuak eta ikuskizunak
ekitaldi-aretoan biltzen dituena.
OTSAILA:
Suncine, Muestra del Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente: CEAk Aldabe
Gizarte Etxearen laguntzarekin antolatutako. Ingurumen arloko filmak, erakusketa,
txotxongilo eta hitzaldiak.
OTSAILA-MARTXOA:
Mugi zaitez: kirol jardueren programa: feldenkrais, baloi erraldoiak, street hockey,
badminton, voleyball, bizkar osasuntsua.
MAIATZA:
Bizikletaren astea: Aldabek gaiarekin lotutako hiru hitzaldi antolatzen laguntzen du.
URRIA-ABENDUA:
Ipuin bat idatziko dugu?: Programa honen helburua gizarte etxeko liburutegia
ikastetxeetara hurbiltzea da. Zonako ikastetxe publiko bakoitzean (Ramon Bajo, Santa

2020ko MEMORIA

Hezkuntza eta Kultura Saila

180

Zona

Programak
Maria eta Landázuri) ipuinak sortzeko hiru tailer-saio egiten dira 4. HHEko ikasleekin, eta
azken saio bat dago parte-hartzaileek sortutako liburua irakurtzeko eta banatzeko.
ABENDUAN:
‘Euskaren eguna’ programazioa:
Bidaia-hitzaldia “Txina eta Vietnam familian”, Aitor Ahedoren eskutik.
- Pailazoen ikuskizuna “Petitxou”, Gari, Montos eta Joselontxorekin.
- Hitzaldi aurkezpena “Monkey Pills akroyoga kartak”, Maialen Landa, Irati Garcia,
Sheila Ordoñezen eskutik.
- Elkartze aretoan: euskara sustatzeko jarduerak eta lantegiak.
BALORAZIOA
Zonako programazioa diseinatzean kontuan hartzen dira erabiltzaileen profila, oinarrizko
gizarte-zerbitzuetatik hautematen diren beharrak eta zonako erakundeekin, Udaleko
beste zerbitzu/erakunde batzuekin eta abarrekin sortzen diren lankidetzak.
Martxoaren erdialdetik aurrera, ‘Hurbil zaitez zure zentrora', 'Mugi zaitez' eta 'Bizikletaren
astea' programetako jarduerak bertan behera utzi behar izan zituzten pandemiagatik.
Horietako batzuk urteko azken hiruhilekoan berreskuratu ziren indarrean dauden
segurtasun-neurriak txertatuz, eta beste batzuk 2021ean programatuko dira. Era berean,
egoera berriak 'Ipuin bat sortuko dugu?' programari ere eragin zion.
Programa honek hainbat urteko ibilbidea du, eta mantendu egin zen, baina bere
planteamenduan aldaketa garrantzitsuak izan zituen, osasun-larrialdiak ezarritako
mugetara egokitzeko.
Egindako programazioak oso harrera ona izan du, nahiz eta COVID19k eragindako
egoera zaila izan. Erantzuna oso positiboa izan da, parte-hartze handiarekin.
2020an, zonako lantaldearen beste lan-ildo batzuk nabarmendu behar dira:
Sareko lana inguruko eragileekin:
Taldeak komunitate-lanari eta auzoetako gizarte-eragileen arteko lankidetzari bultzada
eman zien, besteak beste, adinekoen zentro soziokulturalen, Goian elkartearen edo
Landazuri ikastolako guraso-elkartearen arteko bileren, aurkezpenen eta abarren bidez.
Udalaren barruko koordinazioa:
Gizarte-etxeen Zerbitzuak eta Zonetako Kultur Jardueren Atalak elkarrekin lan egin
zuten, urteko azken hiruhilekoan praktika artistikoan hasteko ikastaroen programazioa
aurrera ateratzeko.
Sareko lana + Udalaren barruko koordinazioa: Azaroaren 20an Aldaben egin zen zonako
taldeentzako lan-jardunaldian, zonako taldeak 2019an gauzatutako proiektua aurkeztu
zuen, Landazuri kiroldegiaren 60. urteurrena ospatzeko, koordinatutako eta
komunitateko laneko jardunbide egokien adibide gisa.
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Zona

Programak
URTARRILA-MARTXOA
Eta negu honetan, zer?:
Programa hainbat kultur, kirol, osasun eta aisialdi jarduerekin, publiko guztientzat
(umeak, gazteak, helduak, adinekoak eta familiak).
Lantegiak, solasaldiak, eskulanak eta ikuskizunak, besteak beste, antolatzen dira gizarte
etxeko espazio ezberdinetan.
-

Mugitu zure artikulazioak
Bingo
Dantza lantegia: swing
Probetxua atera mugikorrarekin (belaunaldiarteko programa)
Dantza lantegia: salsa ilaran
Inauteriko maskarak (belaunaldiarteko programa)
Txotxongiloak familian: ‘Guille y el mordisco del vampiro’ Colectivo Humorekin
Inauteriko eskulanak
Dantza lantegia: ‘bachata’
Inauteriak: jaia eta sardinaren ehorzketa
Lantegia: mandalak

Covid-19aren ondorioz, aurreikusitako jarduera guztiak eten ziren martxoaren 15etik
aurrera.
APIRILA-ABUZTUA
Udaberria-Uda Iparralden:
Programa ezin izan zen garatu. Bertan behera utzitako jarduera batzuk hauek dira:
-

Adinekoentzako ikastaroa: smartphone eta tablets
Adinekoentzako ikastaroa: Google aplikazioak eta smartphone
Familientzako dantzaldia: ‘Pausoka egiten da dantza’, Sustrai Doinuak-ekin
Dantza lantegiak: ‘salsa, swing, cha-cha-chá’
Adinekoentzako dantzaldia ‘Los Palmeras’ orkestrarekin
Bertso saioa Felipe Zelaieta eta bertso lantegiko ikasleekin
Plaza guztiontzat: Iparralde gizarte etxeko kurtso bukaerako jaia
Antzezkizuna: antzerki ikastaroko ikasleekin
Dantzaldia: gizarte etxeetako dantza ikasleen emanaldia

IRAILA-ABENDUA
Elkarlaneko horma-irudia Iparralden:
Horma-irudia egiteko auzoetako hainbat auzokide eta familiak parte hartu zuten. Irantzu
Lekue dinamizatzailea izan zen Gasteizko Bizikleteroak Elkartearen kolaborazioarekin.
Master-Class – Akuarela:
Euskal Akuarelarien Elkartearekin kolaborazioa ‘Akuarela munduko eguna’ ospatzeko.
BERTAN BEHERA (COVID-19)
Osasun-hitzaldiak:
Osasun emozionala Covid-19eko garaian
Osasuna eta prebentzio neurriak Covid-19arekin
GABONAK
Txotxongiloak familian: “Kli, kla, birzikla” Bihar Taldea-rekin
Gabonetako txartelen lehiaketa. Gaia: “Gabonak eta adineko pertsonak”.
Txartel saridunak auzoetan bakarrik bizi diren adineko pertsonei bidali
zitzaizkien, gabonak zoriontzeko
IPARRALDE SAREA
Sarea martxan jarri da, zonan bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko helburuz.
Hainbat erakunde, gizarte-eragile eta auzokidek parte hartzen dute.
Uztailean sarearen aurkezpena egin eta urriko bi saiotan diagnostiko partekatua
garatu zen.
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Zona

Programak

BALORAZIOA
Osasun krisiak eragin handia izan du zonako taldearen lanean, Covid-19 dela eta.
Egoera berrira moldatzeko ahaleginak egin dira, auzoetako gizarte-eragileekin
kolaborazioa mantendu eta Iparralde Sarea bultzatzeko.
2020ko lehen hilabeteetako jarduerek oso erantzun ona jaso zuten.
Irailetik aurrera zonako programazioa berreskuratu zen segurtasun eta higiene
neurriei lehentasuna ematen. Harrera ona izan zen, bereziki umeen eta familien
artean.
Osasun egoera dela eta adineko hainbat pertsona oraindik ez daude prest gizarte
etxera itzultzeko. Horietako auzokide asko ohiko erabiltzaileak dira. Zonako taldeak
gai hori kontuan hartuko du hurrengo ekintzak planifikatzeko.

Bizimodu osasungarriak adinekoentzat: (otsaila-martxoa) aktibitate eta tailerrak
bizimodu osasungarria sustatzeko auzoko bizilagunentzat
URTARRILA
“Mugitu artikulazioak” Tailerra , Elkartze aretoa, eta San Andres polikiroldegian
OTSAILA
“Mugitu artikulazioak” Tailerra , Elkartze aretoa, eta San Andres polikiroldegian
MARTXOA
“Zaintza Duinak” hitzaldia
“Mugitu artikulazioak” Tailerra , Elkartze aretoa, eta San Andres polikiroldegian
Kultur Programazioa:

Pilar

OTSAILA:
Umore antzerkia “Tarde de Faena” (Pánico Escénico)
MARTXOA:
Cine Forum “Elsa y Fred (2005)
APIRILA:
Moda Jasangarriaren aldeko apustua (Mikel Feijoo – SkunkFunk) BERTAN BEHERA
COVIDengatik
IRAILA:
“Jasangarritasuna eta kontsumo arduratsua” Tailerra – hitzaldia energia-baliabideak eta
etxeko kontsumoa optimizatzen ikasteko.
URRIA:
Zaramaga auzoko muralen ibilbide artistikoa ezagutzeko paseo gidatua
Txotxongilo ikuskizuna “El caballero Grifo Roto”
Hitzaldia “Normaltasun berriari nola egin aurre”

Besterik
Margolan erakusketak: Arana eta Txagorritxuko Adinekoentzako Zentro Soziokulturalak
PracticaTUArte: Kurtso bukaerako erakusketa-jaialdia
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Zonaldeko programazioak diagnostiko-fasean agertutako beharrak hartzen ditu oinarri.
Tradizionalki egindako programa batzuk (Osasuna auzoan ibiltzen da, Adineko
Osasuntsuak eta Bizikletaren Astea) bertan behera geratu dira, Covid pandemia dela
eta.
Auzoa eta erabiltzaileen ezaugarriak kontuan hartuta, irizpide kontserbatzaileak jarraitu
dira programazioa osatzeko. Aktibitateak aurrera jarraitzeko asmo argiarekin, betiere
segurtasuna eta higienea bermatzen.
Inauterietako jaia
Udaberriko programazioa Hegoalden. Udaberriko jaia. Etenda COVID 19aren
ondorioz
Badator udara. Hegoalde-Ariznabarra Etenda COVID 19aren ondorioz
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Zona

Judimendi-Arana

Programak
Olarizuko osasun-sarea: Ibilbide osasuntsuak Eraztun Berdetik Etenda COVID
19aren ondorioz
Adinak ez zaitzala gelditu, aktibatu zaitez. Etenda COVID 19aren ondorioz
Halloween jaiak. Etenda COVID 19aren ondorioz
Olentzero eta Mari Domingi. Ariznabarra
Gabonetako Haur Parkea. Hegoalde. Etenda COVID 19aren ondorioz
Inauterietako jaiak. Madiber magoaren emanaldia. 127 ikusle.
Aniztasunez heziz programa. Aniztasunaren gaiari buruzko sentsibilizaziojarduerak, hainbat ikuspuntutatik. 36 jarduera programatu ziren, eta 6 jarduera
eten ziren konfinamenduaren ondorioz.
Gabonetako jaiak. Programatutako jardueren artean, Gabonetako artisau postalen
lehiaketa nabarmentzen da. Lehiaketa honen lehen edizioak parte-hartze handia
izan zuen, 100 postal baino gehiago izan baitziren hiru kategorietan.
Pandemiagatik bertan behera geratu ziren beste urte batzuetan programatzen
ziren kalejirak eta Olentzero ikusteko harrerak.
Dantza larunbatetan. Dantza-tailer puntualak, larunbatean egiten direnak. 3 lantegi
egin ziren eta 47 pertsonak izena eman zuen
Plaza bizia. Auzoko haur eta gazte taldeen kirol eta kultur erakustaldiak
Judjimendi plazan eta parkean. Aurten, Covid dela eta, bertan behera geratu da
Sugar Fest. Auzoko eragileekin parte hartzeko programa bat da eta apirilaren 18tik
26ra kokatuta zegoen. 5 jarduera programatu ziren ekitaldi horretarako, eta
Covidek bertan behera utzi zuen.
Astindu zure asteburua Lakua eta Abetxukun:
Asteburuan zehar haur, familia, gazte eta helduei zuzendutako kultur, aisialdi eta kirol jarduerak
biltzen dituen programa da.

LAKUAABETXUKU

Honako jarduera hauek egiten dira: sukaldaritza lantegiak, eskulan lantegiak, kirol jarduerak
(zumba, G-Pump, patinajea, baloi erraldoiak), robotika lantegiak, dantzak, pisten jolasak,
ginkanak, ipuin kontaketak, scape room…
Martxotik maiatzera bitartean COVID-19k bertan behera utzitako jarduerak udazkeneko
programazioan berrantolatu dira (urria-abendua).

Horma-irudiak:
Bi horma-irudi egin dira POMPA 945 proiektuaren barruan, Lakuako Kaleko Hezkuntza
Programaren koordinaziopean.
Bat Gao Lacho Drom Ijito Elkartearen lankidetzarekin egin da, eta bestea, Gasteizko Adsis
Oinarrizko Lanbide Heziketako Zentroaren lankidetzarekin.

Abetxukuko herri- murala:
Abetxukuko Gizarte Etxeko fatxadan egindako murala, "Arima" artista boluntarioaren,
Abetxukuko AZSK, Kaleko Hezkuntza Programaren eta Aisia eta Astialdi Zerbitzuaren
laguntzarekin.
Jarduera haurrentzako lantegiekin, pintxoekin, musikarekin eta margotzeko panelekin osatu da.

Inauterietako festa Lakuan:
Desfilea, musika-animazioa (DJ) eta lantegiak, haur eta familiei zuzenduta.

Inauterietako festa Abetxukun:
Astean zehar jolasak, abestiak (kalejira), panpin-erreketa, lantegiak, musika-animazioa (DJ),
konpartsa desfilea... antolatu dira Uribenogales AE, Solasaldi eta Abetxukuko konpartsarekin
elkarlanean.
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Programak
Halloween festa Lakuan:
Aurreko urteetan musika-animazio eta lantegiekin ospatu den festa hau, aurten gaiarekin bat
datorren ipuin kontaketa batekin ordezkatu da, osasun egoerak hala eskatuta.

Halloween festa Abetxukun:
COVID-19aren ondorioz, ezin izan da Halloweeneko Gynkana egin Uribenogales AErekin
batera.
Zonaldeko taldeak formatu txikiko familia-gynkana bat antolatu du, Astindu zure asteburua
Abetxukun programazioaren barruan.

Kalejira Lakuan:
Ezin izan da Olentzero eta Mari Domingiren ohiko auzo-kalejirarik egin, musika, emanaldi eta
txokolate eta gaztain banaketarekin.
Azken urteetan aipatu kalejira auzoko agente eta erakunde ezberdinekin elkarlanean egin bada
ere, aurten erabaki da, alde batetik, kalejira ez antolatzea, eta, bestetik, erakunde bakoitzak
bere Gabonetako programazioa antolatzea. Edonola ere, informazio eta programazio guztia
partekatu eta zabaldu da Lakuako sare soziokomunitarioaren hedapen-taldearen bidez.
Zonako taldean prestatutako Gabonetako programazioak hurrengo ekintzak izan ditu:
Gabonetako
apaingarriak egiteko lantegiak, sukaldaritza lantegiak, ipuin kontaketak,
gabonetako aerobica, Olentzero eta Mari Domingi eguna (lantegiak, proiekzioak, photocall-a
Olentzero eta Mari Domingirekin)…

Gabonetako gala Abetxukun:
Bertan behera geratu da Abetxukuko AZSKarekin batera antolatutako Gabonetako gala
(musika, belaunaldi arteko bingoa, bizkotxo lehiaketa eta txokolatada...).
Zonako taldean prestatutako Gabonetako programazioak hurrengo ekintzak izan ditu:
Gabonetako
apaingarriak egiteko lantegiak, sukaldaritza lantegiak, ipuin kontaketak,
gabonetako aerobica, Olentzero eta Mari Domingi eguna (lantegiak, proiekzioak, photocall-a
Olentzero eta Mari Domingirekin)…

OSASUN EGOERAGATIK BERTAN BEHERA GERATUTAKO EKINTZAK:
Maiatzaren festa Lakuan
Ikastaroa amaitu baino lehen, festa bat antolatzen da lantegiekin, erakusketekin, puzgarriekin,
jolasekin… auzoko hainbat agente eta eragileekin, praktika artistikorako hastapen-ikastaroetako
ikasle eta irakasleekin eta zonako talde teknikoarekin batera.

Parte-hartzearen festa Abetxukun
Ekainean festa bat antolatzen da lantegiekin, erakusketekin, puzgarriekin, jolasekin… auzoko
hainbat agente eta eragileekin, praktika artistikorako hastapen-ikastaroetako ikasle eta
irakasleekin eta zonako talde teknikoarekin batera.

BALORAZIOA:
COVID-19ren ondorioz sortutako osasun-krisia dela eta, zonako taldeak programazioa egokitu
behar izan du.
Programatu diren jardueren balorazioari dagokionez, nabarmentzekoa da herritarrek partehartze eta erantzun handia izan dutela haurrentzako eta familientzako jardueretan zein
helduentzako jardueretan. Harrera ona izan du, eta zonaldeko taldeak positibotzat jo du.
Oraingoz, ildo horretatik jarraitzea erabaki da, jarduera zehatzekin eta talde txikiekin osatutako
programazioekin, hain zuzen ere.
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Zona

Programak
Asteburu on pasa Salburuan (udazken eta neguaren asteburuetan)
Hainbat tailer, sukaldaritza, eskulanak, kirol-jarduerak, pista-jokoak, magia, antzerkia, hitzaldiak eta
ekitaldi-aretoko ikuskizunak. Hainbat jarduera publiko guztientzat: haur, familia, gazte eta
helduentzat.

Euskararen eguna
Bizikletaren astea-Bertan behera (Covid)
Bidezko merkataritza
BALORAZIOA
Salburua

Zabalgana

COVID-19aren ondorioz sortutako osasun-krisia dela eta, zonako taldeak egokitu behar izan du
programazioa.
Besteak beste, honako programazio hauek eten dira:
• Bizikletaren astea: CEA eta Aldabe eta Zabalganarekin batera antolatua.
• Salburua Kalera: ikusgarritasuna emateko, gizarte etxearen V. urteurrena ospatzeko eta
ikasturtearen amaieran, partaidetza-festa bat antolatzen da, jarduerak ikastetxetik kalera ateratzeko
asmoz, eta ateak barrutik egiten den lanari ikusgarritasuna emateko. Ikasleen eta irakasleen partehartzeaz gain, auzoko eragileak eta lantalde tekniko osoa ere inplikatu nahi dira.
Programatu diren jardueren balorazioari dagokionez, nabarmentzekoa da herritarrek parte-hartze
eta erantzun handia izan dutela haurrentzako eta familientzako jardueretan zein helduentzako
jardueretan. Harrera ona izan du, eta zonaldeko taldeak positibotzat jo du.
Oraingoz, ildo horretatik jarraitzea erabaki da, jarduera zehatzekin eta talde txikiekin osatutako
programazioekin, hain zuzen ere.
Zabalgana eskura (otsaila-martxoa) jarduerak eta lantegiak astebukaeretan:
OTSAILA:
Sukaldaritza lantegiak: Slow Food“Udaberriko menua”
Dantza lantegia: “Salsa”
Quidditch lantegia
Kickboxing lantegia
Inauterietako jaia
MARTXOA:
Haurtxoentzako masaje lantegia
Akroyoga hastapena lantegia
Sukaldaritza lantegiak: “Gosari osasungarria”
Bertan behera covid-engatik:
MARTXOA-APIRILA
“Slow food familian”
Emakumeentzako defentsa pertsonala
Kajoi flamenko
Puzgarriak igerilekuan
Hipopresiboen lantegia
Robótika lantegia
Dantza lantegia: koreografiak
Elkartze aretoan ostiralero lantegi eta ekintza desberdinak (otsaila-ekaina)
Zabalgana eskura (maitza-ekaina) jarduerak eta lantegiak astebukaeretan:
Bertan behera covid-engatik
Artegorrian programa 2020: “Artea zure zainetik doa” erakusketa eta zensibilizazio ekintzak
Zabalagana eskura (octubre-diciembre) jarduerak eta lanteagiak asteburuetan.
Maiatza-ekaina programazioan bertan behera geratu ziren jarduerak:
URRIA:
Skate lantegia
Ibilketa nordikoa
Raudreworks plazan
Xaboi ponpa erraldoiak plazan
AZAROA:
Ibilketa nordikoa
Dantza familian
Haurtxoentzako masajea
Robotika lantegia
Sukaldaritza lantegia: “Askari osasungarria”
Filma proiekzioa
ABENDUA:
Sukaldaritza lantegia:”Slow food gabonetako menua”
Filma proiekzioa
GABONAK: Fisika eta Quimika lantegiak-Boxeoa-Film proiekzioa-Sukaldaritza
ekobidezkoa-Gabonetako dekorazioa-Ipuin kontaketa musikatua-Retolandia familian (2
saio)
-
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Zona

Programak
2020 BALORAZIOA
Zonako programazioa egiteko hartzen dira kontuan: erabiltzaile mota, Oinarrizko Gizarte Zerbitzutik
hautematen diren beharrak, Zabalganeko sarea eta saretik sortzen diren parte-hartzeak hartzen
dira kontuan.
Covid 19ren ondorioz martxotik ekainera arte aurreikusitako jarduera guztiak bertan behera utzi
ziren eta urritik abendura bitarteko eremuko programaziorako berreskuratu ziren. Balorazioa oso
positiboa izan da: aurreikusitako guztiak oso harrera ona izan zuten, eta skate jarduera bakarra
eten zen inskripzio faltagatik.
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Inauteri Jaia (otsaila)
-Festa topagunean.
10 urte zurekin: Ibaiondo gizarte etxearen X. urteurrena (martxoa)
Ibaiondo gizarte etxean bakarrik
- Futbol txapelketa auzoko klubekin
- Babazorro azeriaren bisita
- Kalejirak auzoan
- Haurrentzako sukaldaritza-tailerrak
- Haurrentzako ipuin kontaketak
- Haurrentzako gimnasia erritmikoaren erakustaldia
- Tranpolin-gimnastika erakustaldia
- Gasteizko erritmika klubak eta Mayuelo klubak gimnasia saio batera gonbidatzen
zaituzte
- Fuga room: 10 erronka, 10 urte
- Jugger erakustaldia
- Haurrentzako ballet ikastaroko ikasleen erakustaldia
- Aerobik Maratoia
- Teatro Denboraren taupadak
- Parkour-tailerra
- Bakarrizketak kafetegian: 10 años no son na
- Puzgarriak eta jolasak igerilekuan
- Bulgariako dantzen erakustaldia
- Zorionak Ibaiondo: bertsoak, dantza plazan, tarta dastaketa, haurrentzako pintura
lehiaketaren sari banaketa
- Erakusketak liburutegietan: 10 urte elkarrekin irakurtzen
- Argazkien erakusketa: Gizarte etxea eraikitzea
- Kartelen erakusketa: 10 urteko programazioa
- Argazkien erakusketa: 10 urteko kirol entrenamenduak

Ibaiondo - Arriaga Artegorrian 2020 programa: "El arte corre por tus
venas" (martxoa) Ibaiondo gizarte etxean bakarrik
-Koadroen erakusketa eta sentsibilizazio jarduera paraleloak: poesia errezitaldia
musikarekin eta programari amaiera emateko gala antzerki emanaldiarekin.
COVID-19k etenda

Ez izan beldurrik (urria – Azaroa)
- Tailerra: nola aurre egin beldurrei
- Hartu martxa nordikoa.
- Ez izan parkour egiteko beldurrik
- Zer dago armairuaren barruan?
- Dantza ikuskizuna: dena amets baten alde
- Tailerra: nola lagundu gure seme-alabei beren beldurrak gainditzen
- Tailerra: haurrentzako efektu bereziak
- Tailerra: dantza beldurgarriak
- Hitzaldia: nola aurre egin doluari
- Beldurrezko zinema
- Antzerkia: Frankenstein, Mágia terrorífica, Toc-toc
- Hainbat tailer KZ-gunean
- Liburutegietako erakusketak: kanpora beldurrak

Ibaiondo-Arriaga

Gabonak (2020ko abendua - 2021eko urtarrila)
- Gabonetako ludoteka
- Gabonetako Ludokluba
- Olentzeroren eta Mari Domingiriren harrera
- Familia zinema antzerkian
- Haurrentzako eskulan tailerrak
- Haurrentzako sukaldaritza-tailerrak
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Artegorrian programa 2020: “Artea zure zainetik doa” erakusketa eta zensibilizazio
ekintzak
Zabalagana eskura (octubre-diciembre) jarduerak eta lanteagiak asteburuetan.
Maiatza-ekaina programazioan bertan behera geratu ziren jarduerak:
URRIA:
Skate lantegia
Ibilketa nordikoa
Raudreworks plazan
Xaboi ponpa erraldoiak plazan
AZAROA:
Ibilketa nordikoa
Dantza familian
Haurtxoentzako masajea
Robotika lantegia
Sukaldaritza lantegia: “Askari osasungarria”
Filma proiekzioa
ABENDUA:
Sukaldaritza lantegia:”Slow food gabonetako menua”
Filma proiekzioa
GABONAK: Fisika eta Quimika lantegiak-Boxeoa-Film proiekzioaSukaldaritza ekobidezkoa-Gabonetako dekorazioa-Ipuin kontaketa
musikatua-Retolandia familian (2 saio)
2020 BALORAZIOA
Zonako programazioa egiteko hartzen dira kontuan: erabiltzaile mota, Oinarrizko
Gizarte Zerbitzutik hautematen diren beharrak, Zabalganeko sarea eta saretik
sortzen diren parte-hartzeak hartzen dira kontuan.
Covid 19ren ondorioz martxotik ekainera arte aurreikusitako jarduera guztiak
bertan behera utzi ziren eta urritik abendura bitarteko eremuko programaziorako
berreskuratu ziren. Balorazioa oso positiboa izan da: aurreikusitako guztiak oso
harrera ona izan zuten, eta skate jarduera bakarra eten zen inskripzio faltagatik.
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UDAL FOLKLORE AKADEMIA.
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
•

Hainbat leku, herri eta herrialdetako musika eta dantza tradizionalak, gure lan egiteko moduekin eta gure
musika-tresnekin bat eginda. Hainbat jatorritako musiken eta dantzan mestizajea da ikastetxe honen
helburuetako bat, geure burua janzteko eta kulturalki garatzeko bide den neurrian. Herri bakoitzean,
komunitate bakoitzean, doinu bakoitzak, erritmo bakoitzak, dantza bakoitzak bere nortasuna hartzen du,
norberaren izaerak eta tokian tokiko formek emana.

•

Musika eta dantza tradizionala lantzea, zentzu unibertsalean, modu irekiago batean, “euskal” musika eta
dantza tradizionala ulertzeko modu itxietatik harago joz, terminoaren konnotazio guztiak eta zehaztasunik
gabeko alderdiak ere barnean hartuta.

•

Musika eta dantza tradizionalean, bilakaeraren kontzeptua garatzea, kontserbatu ordez transmititu egin
behar dugula uste baitugu, sendotasun osoz; izan ere, transmisio horretan, komunitate bakoitzak, belaunaldi
bakoitzak bere ekarpena egiten duela pentsatzen dugu, eta musika eta dantza tradizionalaren ondare
kulturala aberastu egiten duela horrek.

•

Hiriko musika eta dantza tradizionaleko adierazpide guztietan etengabe inplikatzea eta erreferente izatea.

ZERBITZUAREN KUDEAKETA
IRAKASKUNTZA

2020-2021 ikasturteko egutegia
Lehen hiruhilekoa: irailaren 8tik azaroaren 20ra.
Bigarren hiruhilekoa: azaroaren 21etik otsailaren 26ra.
Hirugarren hiruhilekoa: martxoaren 1etik maiatzaren 31ra.
Guztira: 153 eskola-egun.

Ikasgaiak
Guztira, 14 ikasgai eman dira: Alboka, Txirula, Txalaparta, Gaita, Perkusioa, Txistua, Trikitia, Panderoa, Musika
Hizkuntza, Musikarako Sarrera, Dantza, Kantu Tradizionala, Gaita Taldea, Txistu Taldea, Trikiti Taldea eta Dantza
Taldea.
Musikarako Hastapenak ikasgaian, 7 urteko haurrentzat iazko urtean abiatutako horretan, sendotu egin da
eskaintza; musikarekin lehen harremanak izanez gozarazi egin nahi zaie haurrei.

Aukerak, mailak eta ikastaroak
Ikasgai bakoitzak bere programazioa du, zenbait ikasturtetan banatua. Ikasleak bi aukera hauetan sartzen dira,
batez ere beren adinaren arabera:
1.

A aukera: ikasgaiaren arabera, 1., 2. eta 3. maila bereizten dira, eta horietako bakoitzean ikasturte bat
edo batzuk sar daitezke.

2.

B aukera: bost maila dituzte gutxienez.

Ebaluazioa
Ikasleen errendimenduari buruzko hiru ebaluazio egiten dira ikasturtean zehar, eta ebaluazio globala egiten da
amaieran. Horietako bakoitza egin ondoren, informazio-orria bidaltzen zaie familiei, edo ikasleei beraiei, adin
nagusikoak badira.
Errendimendua hiruhilean behin ebaluatzen da, eta errendimendu-ordena gorakorrean ezarritako bost mailetako
bat esleitzen zaio ikasleari kalifikazio modura.

2020-2021 ikasturteko matrikula
Udal Folklore Akademiak fundatu zenetik hogeita hamar urte bete ditu 2020an. Lehen ikasturtean (1990-1991)
138 matrikula egin zituen. 2019-2020 ikasturteko matrikulazioan, akademian ematen diren ikasgaiak egiteko
eskaintzen diren lekuen ia % 100 bete da.
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2019-2020 ikasturteko eta 2020-2021 ikasturteko matrikulen konparazio-taula
IKASGAIA

2019-2020 ikasturtea

2020-2021 ikasturtea

Alboka

12

10

Gaita

33

32

Panderoa

25

16

Perkusioa

45

48

Trikitia

92

91

Txalaparta

11

14

Txirula

11

10

Txistua

110

102

Dantza

170

151

Musika Hizkuntza

119

126

Musikarako sarrera

10

10

Dantza Taldea

37

37

Txistu Taldea

15

18

Gaita Taldea

15

19

Trikitixa Taldea

7

6

Abesbatza

56

55

768

745

GUZTIRA
PROGRAMA PEDAGOGIKOAK
DANTZA PLAZAN

Musika eta dantza tradizionala praktikan jartzeko eredu bat da Dantza Plazan; eta izaera hiritar nabarmena duen
ingurune batean egin nahi da hori, zentroaren inguruan. Programa beste udalerri batzuetan ere imitatu da, 1991ko
udaberrian akademiaren lehen ikasturtean abian jarri zenetik, bai programako proposamenei dagokienez eta bai
izenari berari dagokionez ere.
Esan daiteke Dantza Plazan programaren bidez eta programa hori akuilu gisa hartuta, aldatu egin dela aurreko
mendearen bigarren erditik musika tradizionalaren eta, bereziki, dantza tradizionalaren eredua: garai hartan,
begira egoteko jarduerak ziren, eta publikoa ikusle hutsa zen; gaur egun, ordea, publikoa eragile aktiboa da, eta
ekitaldian parte hartzen duen dantzaria.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.

MUSIKA-KONTZERTU PEDAGOGIKOAK
Hezkuntza Zerbitzuak “Musika Adierazpena” ziklorako programatutako kontzertuak dira; bi astetan izan ziren
kontzertu horiek, 2020ko azaroaren 3tik 12ra bitartean, Lakua Gizarte Etxeko Federico García Lorca Antzokian.
Bi saio egin ziren jardunaldi bakoitzean, eta 125 ikusle izan ziren horietako bakoitzean batez beste.
• “Gure musika-tresnak ezagutzen”, LHko 2. maila. Bost egunetan, bi saio egun bakoitzean.
• “Instrumentu tradizionalak musikan”, DBHko lehen maila. Hiru egunetan, bi saio egun bakoitzean.
Begoña Martin aktorearen laguntza izaten dute jarduera honetan, eta antzerki-gidoi batekin, ikasleen interesa
piztea lortzen du, alderdi musikalean ez ezik, baita interpretatutako lan bakoitzaren testuinguruan eta batzuen eta
besteen arteko erlazioan ere.
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Lagungarri modura, dantzarekin lotutako irudiekin eta joko diren melodiekin osatutako audio eta bideoak ematen
dira.
UDALAREN HAUR-ESKOLETAKO JARDUERA PEDAGOGIKOAK
Udalaren Haur Eskoletako ikasleei musika tradizionala zertan datzan erakusten zaie, txistuaz, gaitaz, albokaz,
txirulaz, trikitia, gaita-danborrez eta atabalez lagunduta.
Jarduera honetan, ikasturteko hirugarren hiruhilekoko asteazkenetan, Haur Eskoletara joaten da akademiako
begiraleen talde bat.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
“DANTZA-TZEN” EKINTZA PEDAGOGIKOA
Euskal dantzak irakasteko saioak dira, Gasteizko ikastetxeei zuzenduak eta ikastetxeetan ematen direnak. Bi
dantzari eta musikari bat biltzen dituen talde bat joaten da eskolara horretarako.
Jarduera hau “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” programa orokorraren barruan sartzen da.
Bi jarduera mota biltzen ditu proposamenak, Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetako ikasleei zuzentzen
zaizkienak. Saio bakoitzean, 25 ikaslek hartzen dute parte gehienez, eta hiru dantza xume egiten dituzte. Laneko
errepertorioa jasotzen duen audio-materiala ematen zaio ikastetxe bakoitzari.
Hauek dira 2019-2020 ikasturteko dantza-jarduera pedagogikoen programari buruzko datu estatistikoak:
•

Jardunaldien kopurua: 30

•

Saioak: 59

•

Parte hartu duten ikastetxeak: 17

Martxotik maiatzera programatutako saioak bertan behera geratu ziren pandemiaren ondorioz.
“GASTEIZTXO”
DBHko ikasleak Folklore Akademiara joaten dira, eta elkarrizketa egiten diote zentroaren ordezkari den norbaiti.
Ondoan izaten dute irakasle bat eta jarduera garatzen ari den enpresako arduradunen bat, aurrez hitzordua jarri
duena.
Elkarrizketa hori zentroaren funtzionamenduarekin lotutako galderetan oinarritzen da: nola antolatzen diren, zer
ikasgai ematen diren, zer jarduera garatzen diren, etab. Elkarrizketak bideoz edo grabagailu batekin grabatzen
dira.
Guztira, 5 ikastetxeren bisita izan genuen, eta 15 lagun inguruk parte hartu zuten lantegi bakoitzean.

MUSIKA UDALEKUAK
Udalaren Opor Programako eskaintzaren barnean, Musika Udalekuak daude, “múSÍka BAI”; Udal Folklore
Akademiak antolatzen ditu, lehen aldiz izan zirenetik, 2004tik.
Musika, kantua eta dantza jolasaren bidez ezagutu eta lantzea da kontua, musikarekin sentitzen, ezagutzen,
bizitzen eta musika interpretatzen ikasiz; metodo dibertigarri eta parte-hartzaile bat erabiltzen da horretarako,
musika-programazio oso eta integral baten barnean.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.

ZABALKUNDERAKO PROGRAMAK
IKASLEEN EMANALDIAK
Ikasleen emanaldiek helburu praktikoa dute: musika-eskoletan egiten duten lana erakusteko aukera bat ematea,
gainerako ikasleen eta familien aurrean.
Ikasturtean zehar, sei entzunaldi eskaini ziren, azarotik martxora bitartean; zehazki, Lakua eta Hegoaldeko
gizarte-etxeetako antzokietan izaten dira entzunaldi horiek.
Entzunaldi bakoitzean, 40-50 ikasle aritzen dira batez beste, eta dantzako ikasleek parte hartzen duten
entzunaldietako bakoitzean, parte-hartzaileak 80 izatera ere iritsi dira.
Bildutako publikoari dagokionez, musika-tresnen entzunaldietan, 110 ikusle izan dira batez beste, eta dantzarekin
batera eman direnetan, 240 inguru.
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Saio bakoitzak 60 minutu inguru irauten du.
2019an, entzunaldi hauek programatu dira:
•

Urtarrilan: 31ean.

•

Otsailean: 14an eta 28an.

•

Martxoan: 17an (Bertan behera, pandemiagatik)

•

Azaroan: 20an (Bertan behera, pandemiagatik)

SAN PRUDENTZIO ERRETRETA
Musikako eta dantzako interpretazioa Udaletxeko erretreta-soinuen artean, apirilaren 27an. Akademiako
irakasleek parte hartzen dute, Akademiako Dantza Taldearekin, Indarra Dantza Taldearekin eta Akademiako
Helduen Abesbatzarekin batera.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
ARABAKO TXISTULARI GAZTEEN XXXIII. KONTZERTUA
Urtero legez, 16 urte bitarteko txistuko 50 ikaslek, trikitiko 30 ikaslek eta Folklore Akademiako irakasleek Txistulari
Gazteen Kontzertuan parte hartzen dute; Udal Folklore Akademiak antolatzen du urtero, udalerri batean, eta
Arabako eskola eta kontserbatorio guztietako txistulariak gonbidatzen dira, bai eta parte hartzeko interesa duten
beste probintzia batzuetako herrietakoak ere.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
IKASTURTE AMAIERAKO KONTZERTUA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
AITZINA FOLK
Antzina Folk VIII. Folk Musika Jaialdi Solidarioarekin lankidetzan jardun zen; ataxia telangiektasia ikertzeko
laguntza ematen da horrela, oraindik sendabiderik ez duen gaixotasun genetiko eta neurodegeneratiboa baita.
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
MUSIKAREN EGUNA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
EGUBERRIETAKO KONTZERTUA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.

KALEKO EKINTZAK
SAN ANTON
Ohi bezala, egun hori ospatu genuen urtarrilaren 17an; neguko lehen festa da, Agata Deunarekin eta Ostegun
Gizenarekin batera.
Gaita, txistu, pandero, perkusio, trikiti, txalaparta, alboka eta txirulako ikasleek eta irakasleek parte hartu zuten,
bezperako ekitaldietan, Espainia plazatik San Pedro Elizara bitarteko ibilbidea eginez eta, ondoren, Dantza
Plazan programan parte hartuz, Espainia plazan; aldi berean, ohiko zozketa eta ikastetxeen artean txokolatezko
txerriak banatzeko zozketa ere egin ziren.
Gasteizko Erraldoi eta Buruhandi Konpartsak ere parte hartu zuen.
AGATA DEUNA
Hiriguneko kaleetan ibili ziren santa eskean, eta taldean parte hartu zuten Akademiako Helduen Abesbatzak,
txistulariek, gaita-jotzaileek, trikitilariek, dantzariek, pandero-jotzaileek eta perkusiokoek.
Ibilbide bat egiten da kalejiran, Musiketxetik irten eta hortxe amaituz. Ibilbidean, geldialdiak egiten dira, Agata
Deunaren ohiko kanta kantatzeko eta dantza batzuk eskaintzeko; gainera, publikoari gonbita egiten zaio parte
hartzeko.
OSTEGUN GIZENA
Inauterien aurreko ostegunean, Ostegun Gizeneko kalejira egiten da, txistulariekin eta trikitilariekin. Dantzako eta
Musika Adierazpeneko ikasle txikienek parte hartu zuten Arabako Abesbatzen Federazioko haurren abesbatzekin
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batera, Espainia plazan izan zen amaierako ekitaldian. Ostegun Gizeneko kanta abesten eta dantzatzen da, eta,
sari gisa, merienda ematen zaie parte-hartzaile guztiei. Aurten, otsailaren 28an izan zen.
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DANTZATZEN KALEZ KALE
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
UMEEN EUSKAL JAIA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
OLARIZUKO ERROMERIA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
OLENTZERO
Pandemiarengatiko murrizpenengatik, Olentzeroren harrera, Mendizorrotzako Polikiroldegian izan zen
abenduaren 23 eta 24 egunetan, 8 sesiotan eta bertan Folklore Akademiako trikitixa, alboka, pandero, txalaparta,
txistu, perkusio, gaita eta dantzako ikaslego eta irakaslegoak parte hartu zuelarik. Emanaldia streaming bidez
eman zen.

ANDRE MARIA ZURIAREN JAIETAKO PROGRAMAZIOA
JAIETAKO PROGRAMA
Programa bertan behera geratu da pandemiagatik.
UDALAREN TXISTULARI BANDA
Folklore Akademiaren egituraren barnean sartzen da Udalaren Txistulari Banda. Urtean zehar, protokolozko
hainbat jarduera garatzen ditu, batez ere Aurreskuak eta Agur Jaunak, erakundeen askotariko ekitaldietan eta
larunbatetan udaletxean Gasteizko Udalak bideratzen dituen ezkontza zibiletan. 2020an, 20 larunbatetan parte
hartu zuen Txistulari Bandak.
Andre Maria Zuriaren Jaietan, protokolozko ekitaldi guztietan parte hartzen du, udalbatzarekin batera.
Nabarmentzekoa da Udal Txistulari Bandak ekainaren 1ean Atarian egin zen COVID-19ko biktimen omenaldian
parte hartu zuela, eta abuztuaren 4an, Printzipal Antzokian, Urrezko Zeledonen banaketan, kontzertua eman
zuela, Udal Musika Bandarekin batera.

2020an egindako gastua
Kontzeptua
Programazio-gastuak
Zerbitzu-enpresak
Musika-udalekuak
Instrumentuak eta ekipamendua
Guztira Folklore Akademian
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ARTXIBOAREN ATALA
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
Gasteizko Udalak edo beste erakunde batzuek sortutako dokumentazioa biltzen, antolatzen, deskribatzen,
gordetzen eta zabaltzen du, udal-jarduerari dagokionez, 1181etik gaur egunera arte.
Udalak berak sortutako dokumentu-funts horretaz gain, beste erakunde eta elkarte batzuek ekoitzitako funtsak
ere kudeatzen ditu:
a) Arinizko (1695-1929), Forondako (1504-1975), Otoko (1703-1976) eta Mendotzako (1841-1975) garai
bateko udalenak.
b) Antzinako Gasteizko umezurtz-etxearenak (1777-1984)
c) Beste erakunde batzuenak (Udal Epaitegia –zati bat–, auzoak, kofradiak, elkarteak) eta tokiko
partikularrenak.
Zerbitzua hainbat ataletan antolatzen da, gordetzen diren askotariko dokumentuen arabera: Atal Historikoa, Atal
Administratiboa eta Atal Grafikoa (grafiko eta argazkiak). Horrez gain, Historiaren Ikerkuntzarako eta Gai
Lokalak Aztertzeko Liburutegia ere badu.
Helburu hauek ditu, besteak beste:
1. Udalaren dokumentu-ondarea eta ondare bibliografikoa handitzea, kontserbatzea eta zabaltzea.
2. Udal-kudeaketan laguntzea, udaleko sail eta zerbitzuek eskatutako dokumentazioa eta informazioa
emanez.
3. Udal-administrazioren kudeaketak eragindako herritarrei zerbitzua ematea, interesatzen zaien
dokumentazioa eskuratzeko erraztasunak emanez.
4. Kultura zabaltzea, ikertzaileek eta kontsultak egiten dizkietenek egindako eskariei erantzunez.

∼
∼

Gai historiko eta sozialetan, batez ere tokikoak direnean.

Informazioaren Zientziekin eta Dokumentazioarekin lotutako gai tekniko eta profesionaletan.
Zerbitzu hauek ematen ditu:
Barrukoak
Udal-bulegoei dosierren kontsulta erraztea eta mailegu-zerbitzua ematea.
Informazioa ematea.
Kanpokoak
Kontsulta eta ikerketa-gela.
Informazio eta orientazio pertsonalizatua.
Fotokopiak (lege-arauek eta egile-eskubideek nahiz dokumentuak ondo gorde eta zaindu beharrak
halakorik egitea galarazten duenean salbu).
Argazkien kopiak hainbat euskarritan.
Taldeentzako bisita gidatua (aurretik eskatuta).
Aurten egindako proiektuen artean, hauek nabarmendu dira:
Informazioaren Teknologien Sailan lankidetza, E-Administrazioa eta udalaren dokumentazio elektronikoa
garatzerakoan eta abian jartzerakoan.
Bulego teknikoak San Martinera lekualdatu ostean agertutako dokumentu-funtsak, sakabanatuta zeudenak,
bildu eta tratatzea.
Argitalpen eta erakusketen esparruetan, hainbat erakunderekin, elkarterekin eta udal-sailekin lankidetzan
aritzea.
Osasun-egoeraren ondorioz, 2020an bertan behera utzi ziren Hezkuntza Zerbitzuko "Artxiboak ezagutzea"
programako eskola-bisitak.
Etorkizuneko proiektuen artean, hauek nabarmentzen dira:
Zaintzen eta gordetzen diren funtsen hedapena sustatzea, udalaren webgunearen bidez, erakusketak
antolatuz eta beste hainbat erakunde, elkarte eta abarrekin lankidetzan arituz.
Metodo berriak aplikatzea funtsak zaindu eta gordetzeko zereginetan.
San Martingo erakin berrira aldatutako bulegoetatik zetorren dokumentazioa, sarrera berria adierazten
duena, deskribatzea, sailkatzea eta katalogatzea.
E-Administrazioa eta udalaren dokumentazio elektronikoa garatzen eta abian jartzen parte hartzea.
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ZERBITZUAREN KUDEAKETA
o Unibertsitateko ibilbideko eraikineko plantilla: 3 informazio- eta kontrol-agente, 4 administratzaile,
teknikari laguntzaile bat, argazkilari eta kontserbatzaile bat, artxiboko erdi-mailako 5 teknikari, goi-mailako
teknikari dokumentalista bat, ataleko buru bat.
o
o
o

San Martingo eraikineko plantilla: informazio- eta kontrol-agente bat, artxiboko erdi-mailako 2 teknikari.
Aurtengo urrian, LEParen behin betiko emaitzak argitaratu ondoren, praktiketako funtzionario izendatu dira
honako lanpostu hauek: TS Dokumentalista 1, 3 TM Artxiboa
Kanpoko kontratazioak:
Osasun-egoera dela eta, aurrekontu-murrizketa bat gertatu da, eta horrek kanpo-kontratazioa eragotzi du.

DOKUMENTUEN TRATAMENDUA
FUNTSAK GEHITZEA
Transferentziak: udaleko hainbat sail, zerbitzu eta ataletatik datozen dokumentu-funtsak, udal-jardueran
sortutakoak, txertatzea.
2020ko abuztuan, udaletxeko teilatuko lanen ondorioz, artxiboan 59 otarreko ohiz kanpoko transferentzia bat
sartu zen, dokumentazioarekin (gehiena Artxiboko Administrazio Atalari dagokio), gure Artxibo Integratuaren
Kudeaketa Sisteman deskribatu gabe eta transferentziaren zerrendarik gabe. Artxiboak berak aurretiazko
inbentario bat egin zuen, lehen berrikuspen orokor batean oinarrituta, eta hortik oso azaleko informazioa
ondorioztatzen da, geroago arretaz berrikusi beharko dena.

Jatorria
011100: Alkatetza

1979-1998 Dokumentazio

Erregistroak
--

Kaxak
15

231200: Hezkuntza eta
Kultura

1961-1997 Dokumentazio

--

52

018000: Prentsa eta
Protokoloa

1980-2005 Dokumentazio

--

93

182003: Zerbitzu osagarriak

2000-2012 Dokumentazio

--

2

021300: Eraikuntzen
Zerbitzua

Eraikin berriak 2005

162

302

021300: Eraikuntzen
Zerbitzua
021300: Eraikuntzen
Zerbitzua

Aurri- eta eraispen-espedienteak 2005

15

5

Industria-eraikinak 2005

13

14

021300: Eraikuntzen
Zerbitzua

Handitzeak eta erreformak 2005

455

475

Obra grafikoa: planoak, argazkiak, etab.
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Beste sail eta zerbitzu batzuk

Serieak

GUZTIRA

846

958

TRANSFERITUTAKO DOKUMENTAZIOA KATALOGATZEA:
Espediente bakoitzeko datu esanguratsu eta garrantzitsuenak Administrazio Ataleko katalogo informatizatuan
erregistratzea, dokumentua kokatzeko eta eskuragarri jartzeko.
2015eko ekainean, udal-bulego teknikoak San Martingo eraikin berrira aldatzen hasi ziren. Gaur gaurkoz,
Unibertsitateko ibilbideko artxibora eramandako material asko kontabilizatu gabe daude, fisikoki tratatatu gabe eta
deskribatu gabe; eta horrek zaildu egiten du horiek kokatzea.
Jatorria
021300: Eraikuntzen Zerbitzua
041100: Zerga Kudeaketa
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Serieak

Erregistroak

Hirigintza-diziplina

68

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga
(1983-2001)

3.885
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Jatorria
014802: Ondarearen kudeaketa

Serieak
Ondasunen inbentarioa (1969-2006)

Erregistroak
3.291

Beste sail eta zerbitzu batzuk

Lan grafikoak: planoak, argazkia, etab.
GUZTIRA

2.810
10.054

DOKUMENTAZIOA BIRKOKATZEA ETA TRATATZEA (0.2 GORDETEGIA)
0.2 Gordetegiko katalogo-zenbakien aldaketekin jarraitu da, gordetegi honetan hutsik gelditzen diren tokiei
probetxua emateko xedearekin.
Lehengo katalogo-zenbakien egiturak GORDAILU/ARMAIRU/APAL sistemari erantzuten zion, eta beste
sistema honetara iragan dira orain: GORDAILUA/KAXAREN ZENBAKI KORRELATIBOA – KAXA BARRUKO
ESPEDIENTEAREN ZENBAKI KORRELATIBOA. Urte honetan, 1.873 dokumentu birkokatu dira, eta horien
guztien katalogazioa berrikusi da.
Jatorria
021300. Eraikuntzen
zerbitzua
041100 Zerga Kudeaketa

Seriea
Obra txikiak
Gainbalioa

Urteak
1968

Espedienteak
941

1983-1984
GUZTIRA

932
1.873

DOKUMENTAZIOAREN KONTSERBAZIORAKO TRATAMENDUA ETA INSTALAZIOA
Dokumentazioa hobeto gordetzeko egokitze-lanak. Grapak, metalezko klipak, goma elastikoak, plastikozko
zorroak, sailkatzeko karpetak eta papera kontserbatzeko kaltegarriak diren gainerako elementu guztiak
kentzean datza. Bestalde, espedienteak izapidetzeko agindu da, kopia bikoiztuak kendu dira, indizeekin
alderatu dira, zigilatu egin dira, xingola batekin batu dira, eta, beharrezkoa denean, hondatuta zeuden kutxak
kendu eta berriak prestatu dira. Horretaz gain, deskribapena berrikusi da, eta kokapena esleitu da,
dokumentuen gordailuei dagozkien tokiak hobeto erabili ahal izateko.
Material grafikoari dagokionez, kartelak eta planoak luzatu eta zabaldu dira, eranskinak kendu dira, argazkiak
zorroetan sartu dira, etab.

Deskribapena
Sarrera berriko espedienteak
Planoak eta material grafikoa
Argazkiak
GUZTIRA

Espedienteak
8.720
8.300
8.560
25.580

ESKURATUTAKOAK: interesgarriak diren dokumentu eta argitalpenak eskuratu dira, doan edo erosiz, bildumak
osatzeko.
Material mota
Obra grafikoa: kartelak, egunkariak, posta-txartelak,
Gabonetako txartelak eta bestelako material grafikoa
Argazkiak: positiboak, negatiboak, irudi digitalak
Ikerkuntzarako Liburutegiko argitalpenak
Udal-bulegoetako argitalpenak (1)

Muturretako urteak
1957-2017

Ale kopurua
595

2008-2019

19

--ESKURATUTAKOAK
GUZTIRA:

631
-1.245

(1) 2015ean aurrekontuetan izandako murrizketaren ondorioz, bertan behera gelditu ziren liburuen eta
eskuliburuen erosketa guztiak eta aldian aldiko argitalpenen harpidetzak udal-bulegoetan, erabilera orokorreko
datu-baseetako sarbidea salbuespentzat hartuta.
SARRERA BEREZIAK: partikularrengandik edo erakundeetatik datozen dokumentu-funts edo bildumen
dohaintzak edo gordailuak.
Jatorria
AVG. Askotarikoak
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Material mota
Kartelak…

Dok. kop.
1.751
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Jatorria
Zuloa Liburutegiak emandakoak
AFA
Askotarikoak

Material mota
Kartelak, egutegiak…
Kartelek, filatelia…
Askotariko material grafikoa

Dok. kop.
122
276
213

GUZTIRA

2.362

** Irudiak kontabilizatu gabe dauden oraindik.
Antolamendua eta deskribapena
ERREGISTROA:

Erregistroa

Obra grafikoa eta
kartog.
2.633

Bulegoetarako
argitalpenak (1)
--

Argazkiak
8.560

Ikerk. Liburut.

Guztira

578

11.771

(1) Aurrekontuetan izandako murrizketaren ondorioz, bertan behera gelditu ziren liburuen eta eskuliburuen
erosketa guztiak eta aldian aldiko argitalpenen harpidetzak udal-bulegoetan, erabilera orokorreko datubaseetako sarbidea salbuespentzat hartuta.
KATALOGAZIOA:

Katalogazioa
Aldaketa tek.

Dok. hist.

Dok. admin.

Argazkiak

1
1.139

7.244
17.108

8.560
322

Obra grafikoa
eta karto.
2.645
600

Argitalpenak

Guztira
19.081
21.563

631
1.255

KONTSERBAZIOA
KLIMATIZAZIOA: ingurumen-baldintzen kontrola: datu klimatikoen kontrola, monitore bidez.
OBRAK: konponketa-lan txikiak berokuntzan, sarrailetan, elektrizitatean, etab.
INSTALAZIOA: Atal Historikoan sartutako Bitarteko Ataleko espedienteak, espedienteak eta sarrera berriko
beste material batzuk (ikusi funtsen gehikuntza), egoera txarrean dauden karpetak ordeztea, jostea,
berrantolatzea, egoera txarrean dauden dokumentuak eskaneatzea, etab.
KOADERNAKETAK: Egunkariak: El Correo, Diario de Noticias de Álava: 90 liburuki.
ARGAZKIAK BABESTEA: digitalizazioa: 1.503. Erabiltzaileen erreprodukzioak (argazki-paperean eta digitalki):
2.256. Babesteko zorroan sartutakoak: jatorrizko 20.
HEDAPENA
Erabiltzaileei zuzendutako arreta
KANPOKO ERABILTZAILEAK
Ikertzaileak
Kontsulta Aretoan
Postaz, telefonoz

206
--

Artxiboko
kontsultag.
849
--

Beste batzuk (1)

Guztira

85
--

1.140
694

Guztira

1.834

(1) Erreferentziazko lanetako kontsultagileak (zuzeneko sarrera), ikasleak, etab.
(2) Oharra: martxoaren 13tik maiatzaren 31ra, Covid-19a dela eta, zerbitzua itxita egon zen. Aldi horretan,
arreta presentziala eten egin zen, baina posta elektronikoz, ekobalijaz eta telefonoz erantzuten jarraitu
zen. 2020ko ekainaren 1etik aurrera, aurrez aurreko arreta hitzordua eskatuta ematen da.

ERABILERAK:
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Eskainitako dok.
Kontsultak /
Bilaketak

Atal
Historikoa

Atal
Adminis.

Argitalpenak

Argazkiak

Lan grafikoak eta
kartografia

Guztira

1.105
493

1.621
1.011

431
36

11.978
158

48
22

15.183
1.720

Bisita gidatuak:
COVID-19ren munduko pandemia-egoeragatik, 2020an artxibora antolatutako bisitak bertan behera geratu ziren.
Martxoan Albertia Adinekoen Zentroko zenbait bisita hitzartuta genituen, eta bertan behera utzi behar izan ziren,
badaezpada ere, gerora pandemia deitu zitzaionaren bilakaerari buruz ematen ari ziren berrien aurrean. Apirilean
EHUko ikasleekin bisitak hitzartuta genituen, eta horiek ere bertan behera geratu ziren. Beraz, 2020an bisita
bakarra izan zen, urtarrilaren 3an, denok ezagutzen ditugun gertaerak gertatu baino lehen.
- Familia-bisita: 5 heldu eta 9 eta 11 urte bitarteko 5 haur.

BARNEKO ERABILTZAILEAK (udal-langileak)
ERABILERAK:
Zerbitzatutako dokumentuak
(artxiboa)
Maileguak
Itzulketak
Dokumentuen bilaketak

Dokumentuak
709

Argazkiak
145

Lan grafikoak eta kartografia
10

Guztira
864

1.683
1.604
498

-(1)
11

1

1.683
1.604
510

(1) Positiboen maileguak ordezkatu egin dira, irudi digitalak lagaz trukean.

ESKUALDEKO VI. ENPLEGU-PLANEKO UDAL-PROIEKTUETAKO LANKIDETZAK
PREBENTZIO, SU-ITZALTZE ETA SALBAMENDU ZERBITZUA
Artxiboan gordetako espedienteak kontsultatzea, datuak biltzeko; horrela, Garaiera Handiko Eraikinen
Inbentarioa egin nahi da, eta zutabe lehorren instalazioak egiaztatu, suhiltzaileek egin ditzaketen esku-hartzeak
hobetzeko.

ZABALKUNDEKO BESTE JARDUERA BATZUK
ARGITALPENAK
• Florida 200 urte/La Florida 200 años (erakusketaren katalogoa). Arabako Foru Aldundiarekin lankidetzan
argitaratua.
• Diario de Noticias de Álava egunkariarekin lankidetzan aritzea, Udal Artxiboaren funtsaren argazki bat
egunero paperezko edizioan argitaratzeko. 2020. urte osoan zehar mantendu egin da.
• El Correo egunkariarekin lankidetzan aritzea "Memorias de Álava" izeneko seriea argitaratzeko. Elkarlan
honetan, artxiboko argazki batean oinarrituta, Jose Angel Vigurik gaurkotasunera iraganeko albiste bat ekartzen
du. 2020. urte osoan mantendu egin da, astelehenetik ostiralera.

ARGITALPENETAN PARTE HARTZEA
• "La forja de un destino. Araya, pasado y presente " izeneko liburuan; Paz Larrumbide Morenok idatzita eta
Arabako Aldundiak argitaratua.
• "El Nazareno de Marchena: la devoción de un pueblo " erakusketaren katalogoan.
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/01/15).
• Berria egunkarian (2020/02/04)
• Dato Económico aldizkariaren 214. zenbakian (2020/02/05).
• “Cadena Ser Vitorian (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/02/06).
• Diario de Noticias de Álava egunkarian (2020/02/07).
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• "El Museo Diocesano de Arte Sacro y su colección. Vitoria-Gasteiz " izeneko liburuan, Aintzane Erkizia
Martikorenak eta Itziar Aguinagalde Lópezek idatzita eta Elizbarrutiko Arte Sakratuaren Museoak argitaratua.
• El Correo egunkarian (2020/02/17).
• El Correo egunkarian -Lankidetza-hitzarmena- (2020/02/19).
• Judimendi aldizkarian (2020ko uda).
• "Ág! Álava Gourmet " aldizkarian.
• El Correo egunkarian (2020/03/05).
• "Lanzate" izeneko eskola-liburuan, Frantziako ikasleentzat.
• Dato Económico aldizkarian (2020/03/09).
• El Correo egunkarian – Lankidetza-hitzarmena- (2020/03/18).
• El Correo egunkarian (2020/05/07).
• "José Luis Isasi y el espíritu de una ciudad" izenburuko artikuluan. Urrezko izeneko aldizkariko 5. zenbakian,
Celedones de Oro erakundeak argitaratua.
• Hornacina aldizkarian (2020ko 11. zenbakian).
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/06/17).
• Gasteiz Hoy aldizkari digitalean (2020/06/25).
• Diario de Noticias de Álava egunkarian, Gasteizko jaiei ezkainitako ale berezian (2020/07/08).
• Aztarna aldizkarian (2020ko 2. seihileko).
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/07/22).
• Alea aldizkarian (2020/08/06).
• Berria egunkarian (2020/07/28).
• Bermeo jaietako aldizkarian, Bermeoko Udalak argitaratua.
• "Kresaletik" tokiko historiaren bildumaren bigarren liburukian.
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/08/18).
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/10/06).
• “Cadena Ser Vitoria (Internet): servitoria.eus” irratiko artikulu batean (2020/10/21).
• "Veranos en el Cantábrico: casa y familias 1890/1945” izeneko liburuan.
• El Correo egunkarian (2020/10/30).
• "La Florida parkea: 200 años de historias en la historia de la ciudad" izeneko artikuluan, Jaiotzaraba 2020
aldizkarian, Arabako Belenista Elkarteak argitaratua.
• "Deportivo Alavés: 100 años de Historia, 1921-2021" izenburuko liburuan.
• "Ariñez 1367" izenburuko alean, “Guerreros y batallas” aldizkariko 140. zenbakian.
• El Diario de Noticias de Álava egunkarian (2020/11/20).
• El Correo egunkarian – Lankidetza-hitzarmena- (2020/11/24).
•“Erraldoien bizkar gainean” erakusketa ibiltariaren katalogoan, Bilboko Arkeologia Museoak antolatua.
• Dato Económico aldizkarian (2020/12/03)
• El Correo egunkarian (2020/12/11).
• Diario de Noticias de Álava egunkarian (2020/12/16).

UDAL ARGITALPENETAN PARTE HARTZEA
• "Vitoria-Gasteiz European Green Capital, una ciudad a escala humana : mugikortasun iraunkorreko estrategiak
eta hiri-azpiegitura berdea XXI. mendeko Gasteizen” argitalpenean.
• "La Florida" liburuaren berrargitalpenean.
• “Florida parkea : haren historia ezagutzeko modu dibertigarri bat” izeneko liburuzka, Protokolo eta Komunikazio
Zerbitzuak argitaratua.
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ERAKUSKETAK
• “Florida 200 urte “: Gasteizko Udal Artxiboko obra grafikoren erakusketa, Ignacio Aldecoa
2020ko azaroaren 6tik 2021eko urtarrilaren 30era. 2021eko martxoaren 6ra arte luzatua.

Kultur Etxean,

ERAKUSKETETAN LAGUNTZEA
•"El Nazareno de Marchena. La devoción de un pueblo "otsailaren 7tik 15era, Sevillan.
• Eusko Legebiltzarraren 40. urteurrena. Lehen eta bigarren legegintzaldiak "2021/01/31tik 2021/03/31ra, Eusko
Legebiltzarraren kanpoko hesian eta Ur Lorategi Sekretuan.
• Delcusako Ordezkaritzaren erakusketa.
• Arabako Bibat eta Arkeologia Museoko “Bibat hamaika” erakusketa.
• Sigfrido Koch Bengoetxearen obra argitaragabeari buruzko erakusketa
BESTELAKOAK
• Hezkuntza Zerbitzuaren ibilbide didaktikoa: " Ikustarazi beharreko historia: emakumeak Gasteizen ".
• Hezkuntza Zerbitzuaren unitate didaktikoa.
• Mugikortasuneko eta Espazio Publikoko Departamentuko plaka berria egiteko udal-proiektua.
• Biltzar eta Turismo Zerbitzuaren erakustaldia Gasteizko Udalaren bisita kulturaletan.
• Turismo Bulegoak antolatutako Gabonetako bisita gidatuak Florida Parkera.

SAN MARTINGO ARTXIBOAREN MEMORIA
Egoera
Udal Artxiboaren atal administratiboko zati da San Martingo Artxiboa, eta Udalaren Bulego Teknikoen
eraikinean dago kokatuta, Teodoro Doublang margolariaren kaleko 25 zenbakian.
LIBURUTEGI TEKNIKOA
San Martin Liburutegia liburu teknikoen funtsak osatzen du, eta udalaren bulego teknikoen zereginari babesa
ematea du xede. San Martin eraikineko sotoan dago kokatuta.
Duela zenbait urtetik hona, ez da ale berririk erosi, eta dokumentuak eskuratzeko iturri nagusia Artxiboko
Liburutegi Tekniko ohia da, bai eta udaleko zenbait sail ere. 2020ko abenduaren 31n, 1.439 liburuki ditu guztira
liburutegiak.
KATALOGAZIOA. ESTATISTIKAK
Alta eman zaien erregistroak: 57
MAILEGUAK ETA KONTSULTAK: 0
ARTXIBOA
Misioa:
Eraikin horretan dauden sailei zerbitzua eskaintzea du helburu nagusia, bai eta kontsultei erantzutea ere.
Transferitutako dokumentazioa katalogatzea:
Zerbitzuaren zeregin nagusia espediente bakoitzeko datu esanguratsu eta garrantzitsuenak Administrazio
Ataleko katalogo informatizatuan erregistratzea da, horrela dokumentua kokatzeko eta eskuragarri jartzeko.
TRANSFERENTZIAK
Lurraldearen eta Klimaren Aldeko Ekintzaren Saila
Transferentzia-urteak: 2006-2008
Transferitutako espedienteak: 2.297
Serieak:
• Erreformak
• Eraikuntza berriak
• Instalazioak
• Eraisteak
Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila.
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Transferentzia-urteak: 20119-2020
Transferitutako liburukien kopurua: 109
Deskribatutako liburukiak: 109
Serieak:
• Alkatetza-dekretuak
Udal-eraikinen Mantentzea
Transferentzia-urteak: 2009-2012
Transferitutako espedienteak: 160 kaxa
Serieak:
• Igerilekuen autokontrola 2018-2019: 17 kaxa
Zerga ikustaritza
Transferentzia-urteak: 2013-2015
Transferitutako espedienteak: 219 kaxa
Giza baliabideak
Transferentzia-urteak: 2012-2014
Transferitutako espedienteak:410 kaxa
ESPEDIENTEEN DESKRIBAPENA
Ekitaldi honetan, 484 erregistrori eman zaie alta, eta San Martin Artxiboko katalogo informatizatuan deskribatu,
sailkatu eta eguneratu dira 5.750 erregistro.

Egindako aurkibideak
- Alkatetzaren dekretuak, 2019ko urtarriletik abendura (14 eranskin) eta 2020ko urtarriletik irailera (16 eranskin).
- Diru-bilketaren indizea.
- Espedienteak dituzten apal- zenbakia jartzea indize hauetan:
-Bidezaintza.
-Zuzendari ohiak: Jesús Marcos.
-Kultura Saila.

Espedienteen mailegua
Saila/Zerbitzua/Atala
Kartografia
Mugikortasuna eta Espazio Publikoa
Funtzio Publikoa
Lurraldearen eta Klimaren Aldeko Ekintza
Mantentzea
Udaltzaingoa
Artxiboa
Zerga Ikuskaritza
Diru-bilketa
Tokiko gobernu batzarrak
Guztira

Mailegu kop.
7
20
310
138
2
1
100
8
4
1
591

Kultura saila: egindako gastua
Kontzeptua
Kontserbazio-materialen esparruko gastuak
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Kontratuak

0€

Argitalpenak eta liburuak eskuratzea

16.510,58 €*

Funtsak eskuratzea

213,00 €
Artxiboan guztira

23.451,26 €

* Pandemiaren ondorioz, hasiera batean Ogasun Sailak aurrekontuko partida hau 0 eurorekin utzi zuen. Ondoren,
Udalaren erabilera orokorreko datu-baseetan sartzeari dagozkion fakturak kargatu ziren.

LABURPEN-KOADROA – ARTXIBOAREN ATALA (DATU OROKOR NAGUSIAK)
Unibertsitateko
ibilbideko artxiboa

San Martingo artxiboa

GUZTIRA

645 esp. + 958
kutxak

2.297 esp.+915 kutxak

2.942 esp.+ 1.873 kutxak

Sartutako materialak
(erosiak eta dohaintzak)

3.607

--

3.607

Deskribatutako materialak

19.081

5.750

24.831

Mailegatutako materialak
(bulegoak)

1.683

591

2.274

Kanpoko erabiltzaileak

1.834

1.834

Eskainitako materialak (K.
aretoa)

15.183

15.183

Sartutako materialak
(transferentziak)
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UDAL MUSIKA BANDA
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
MISIOA
Gasteizko Udal Musika Bandaren misioa hiriko biztanleei musika hurbildu eta harekiko zaletasuna sortzea da.
HELBURUAK
Udal Musika Bandako kudeaketa eta programazio taldeak 2020an bete beharreko helburuak hauek izan dira:
• Musika-maila handiko jarduerak programatzea.
• Principal antzokian bezala, Gasteizko auzo, adinekoentzako egoitza, gizarte-etxe, adinekoentzako zentro
soziokultural, asistentzia-zentro, eta kalean ere beti musika egotea, bai eta musika alorreko dibulgazio lana
egitea.
• Gasteizko eskola-umeak musikan parte hartzeko ekimena sustatzea.
• Urtean zehar aktiboki parte hartzea Gasteizko bizitzaren unerik garrantzitsu guztietan, dela urtero errepikatzen
diren ekimenetan, dela egun berezietan.
• Gainerako talde kulturalekin batera gogotik lan egitea.
• Ikastetxeei laguntzea.
• Arabako musika herrikoia indartzea eta konpositore arabarren errepertorioa ezagutzera ematea, haien musika
zuzeneko ekitaldietanzabalduz.
• Udalbatzak behar dituen protokolozko ekitaldietan jardutea.
• Udalaren Musika Banda osatzen duten langileei etengabeko prestakuntza eskaintzea.
• Antzeko ezaugarrietako beste talde batzuekin lan egitea.
• Emakume musikari eta musikagileen sormen eta hedapen lana ezagutzera ematea.
• Gure hiriko musikariak sustatzea.

ZERBITZUAREN KUDEAKETA
2020. urtea COVID-19k eta horri aurre egiteko ezarritako osasun-neurriek markatu dute. Udal banda
programazioari eusten saiatu den arren, ekitaldi eta kolaborazio asko bertan behera geratu behar izan dira.
Jarraian, hasierako programazioa eta egin eta eten diren jarduerak jaso ditugu:

Adinekoei zuzendutako kontzertuak
Adinekoen Zerbitzuen Sailarekin batera, ahalik eta eskaera kopuru handienari erantzun nahian, Musiketxean
bisita-kontzertuak egitea erabakitzen da. 9 jarduera programatu ziren, baina lehenengoa bakarrik egin zen:
• Martxoak 5: Zaramagako AZSK
• Martxoak 26: Pilarreko eta Zaramagako AZSK – Bertan behera
• Martxoak 31: Sansomendkoi eta San Prudentzioko AZSK – Bertan behera
• Maiatzak 4: Aranbizkarrako AZSK – Bertan behera
• Ekainak 1: PAC – Bertan behera
• Urriak 5: Aurora egoitza – Bertan behera
• Azaroak 16: Landazurkoi AZSK – Bertan behera
• Azaroak 19: Blas de Otero Eguneko Arreta Zerbitzua – Bertan behera
• Abenduak 17: San Prudentzio Eguneko Zentroa – Bertan behera
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Martxoaren 16, 17, 24 eta 25ean Heliosekin elkarlanean aritzeko asmoa zegoen, eta maiatzaren 21ean
Sansomendiko parrokiarekin, baina biak bertan behera geratu ziren.
Azaroaren 4an UPV/EHUko "Esperientzia Gelak" taldeko ikasleei harrera egitea aurreikusita zegoen horretarako
programatutako bi saiotan, baina bertan behera utzi behar izan ziren.

Kontzertuak hiriko auzoetan
Hainbat auzo elkartek urtero aurkeztutako eskaera guztiak erantzutea erabat ezinezkoa denez gero, Udal Musika
Bandak konpromisoa hartu zuen aldizka eta txandaka auzoetara joateko, eta horrela eskaera guztiei erantzuna
eman ahal izateko, bandaren jardueren egutegira eta auzo bakoitzaren berezitasunei egokituta.
2020an, kontzertuak aurreikusi ziren 5 auzotan, eta denak atzeratu behar izan ziren, COVID-19ak eragindako
osasun-larrialdia zela-eta.

Kontzertu pedagogikoak
Udal Hezkuntza Zerbitzuarekin batera “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” programaren barruan, antolatzen diren
kontzertu pedagogiko hauen helburua hiriko ikasleei musika helaraztea da. Talde bakoitzaren ikasmailako
proiektu kurrikularrean oinarrituz, hurbileko gaiak lantzen dituzten egitarauak prestatzen dira.
2020an zehar kontzertu pedagogikoen hainbat ziklo egin da. Udal Musika Bandak egutegia egokitu behar izan du
egindako eskaerei erantzuteko, eta 2019/20 eta 2020/21 eskola-urteetara egokitu ahal izateko.
Urte hasieran (urtarrila eta otsaila) aurreikusitako zikloak normaltasunez egin ziren, baina martxoan
programatutakoak bertan behera geratu ziren konfinamenduaren ondorioz. Urte amaierarako aurreikusitakoak
ere, 2020/21 ikasturtekoak, normaltasunez egin ziren, espazio bakoitzeko COVID protokoloei jarraituz.
2019an 5 urteko ikasleentzat zuzendutako “Bremengo Musikariak” esperientzia pilotoa egin zen. Arrakastatsua
izan zenez, 2020an bi ziklo programatu ziren baina bakarrik bat egin da.
Udal Musika Bandaren kontzertu pedagogikoen kopuruak
Edukiak

Maila

Neskak

Gure konpositoreak 2019/20 (urtarrila)
Musikaz jositako istorioak 2019/20 (otsaila)
Bremengo musikariak 2019/20 (otsaila)
Bremengo musikariak 2019/20 (martxoa)
Jaietako musika 2019/20 (martxoa)
Gure konpositoreak 2020/21 (azaroa)
Musikaz jositako istorioak 2020/21 (azaroa)

DBH 1.
DLH 6.
LH 3.
LH 3.
DLH 4.
DBH 1.
DLH 6.

291
305
903
933
130
133
Bertan behera (COVID)
Bertan behera (COVID)
28
25
357
387

Ikusleak GUZTIRA

Mutilak

1.709

Parte-hartzaileak

1.783

596
1.836
263

53
744
3.492

• Musikaz jositako istorioak: kontzertu honen bidez, musika-generoak erakutsi nahi zaizkie ikasleei, antzerkia,
dantza, kantua, irudia eta musika bateratuz. Kontzertu kopurua: 8, 2019/20 ikasturtean eta 5, 2020/21
ikasturtean.
• Gure konpositoreak: euskal konpositoreen musika-lan esanguratsuenak entzungo ditugu: Sorozabal, Juan
Crisostomo de Arriaga, Luis Aramburu edo Jesus Guridirenak, esaterako; eta gure herriaren idiosinkrasia
musikala gertuagotik ezagutuko dugu horrela. Kontzertu kopurua: 3, 2019/20 ikasturtean eta 2, 2020/21
ikasturtean.
• Jaietako musika: urtean zehar ospatzen diren jaien adierazgarri diren musika eta doinuak errepasatu genituen
kontzertuan bildu ziren ikasleekin: Gabonetakoak, Inauterietakoak, Andre Maria Zuriaren jaietakoak, etab.
Kontzertu kopurua: 6, baina denak bertan behera geratu ziren 2020ko martxorako programatuta zeudelako.
• Bremengo musikariak: Musikarien eskutik, haurrek musika tresna ezberdinak ezagutzen dituzte eta
"Bremengo musikariak" ipuinaz gozatzen dute, kontalari batek gidatuta eta banda osoak interpretatuta. 2019/20
ikasturterako 10 kontzertu aurreikusi ziren; horietatik 6 egin ziren eta 4 bertan behera utzi ziren COVID krisiaren
eraginez.
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Kontzertuak Princial Antzokian
2019/2020 abonamendu denboraldia:
“Gure bakarlariak”
2020ko otsailak 5, 20:00
2019/20 abonamendu denboraldiko 4. kontzertua
Klarinete bakarlaria: Begoña Divar
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 757 ikusle
Egitaraua:
•

"Preludio sinfónico" G. Puccini /

•

"Gloriosa" Poema sinfónico. I. Oratio; II. Cantus; III. Dies Festus. Y. Ito

•

"Concert Valenciá" Para clarinete y banda. I. Cant mediterrani; II. Somni d'Estiu; III. Cròniques de la
Pobla. A. Valero-Castells

“Instant batean”
2020ko martxoak 4, 20:00
2019/20 abonamendu denboraldiko 5. kontzertua
Zuzendari gonbidatua: Carlos Garcés
Bertaratuak: 764 ikusle
Egitaraua:
•
"Il Giudizzio Universale" Poema sinfónico. C. de Nardis / F. Cesarini
•

"Banja Luka" J. de Haan

•

“A Brussels Requiem” I. Innocence; II. In cold blood; III. In memoriam – We shall rise again; IV. A new
day. B. Appermont

•

“Pompeii” J. A. Pina

2019/20 denboraldiko azken bi kontzertuak bertan behera geratu ziren COVID-19ren ondorioz.
•

2020ko apirilaren 22an: “Dedicado”

•

2020ko maiatzaren 27an: “Silencio, se baila”

“Musika familia artean” zikloa, Principal Antzokian
“De Nueva York a Abbey Road”
2020ko apirilak 5, 18:00
2021eko maiatzaren 23ra atzeratua, COVID delakoaren ondorioz.
“Pangea, gure planetaren paisaia” (euskaraz)
2020ko maiatzak 10, 18:00
2021eko otsailaren 27ra atzeratua, COVID delakoaren ondorioz.

2020/21 abonamendu denboraldia
Principal Antzokiko kontzertuetarako abonamenduaren laugarren denboraldia zen. Denboraldi honetan
edukiera % 50era murriztu zen, indarrean dagoen araudiaren arabera; horregatik, bertaratze-datua askoz ere
baxuagoa zen. Proportzioan, bertaratzea antzekoa zen, jendearen harrera oso ona da eta publiko fidela da,
egoera gorabehera.
Azarotik aurrera, kontzertuak 19:00etan hasi ziren, etxeratze-aginduari buruz indarrean dagoen araudia
betetzeko.
Denboraldi honetako berrikuntza gisa eta ikusle kopuruaren murrizketa konpentsatzeko, azarotik aurrera
kontzertuak streaming bidez ematen hasi ginen eta gure youtubeko kanalean ere grabatuta geratzen dira.
Streaming bidezko emanaldiek oso harrera ona izan zuten: ehun ikusle inguru zuzenean eta bi mila baino
gehiago youtuben.
7 kontzertu (hiru 2020an eta lau 2021an)
• Saldutako abonamenduak, guztira: 294
• Abonamenduaren salneurria: 14€
• Sarreren salneurria: 3€
4. Lankidetza-hitzarmena sinatu genuen Diario de Noticias de Álava eta Radio Vitoriarekin.
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“Berriz elkartzearen zirrara”
2020ko irailak 30, 20:00
2020/2021 abonamendu denboraldiko 1. kontzertua
Tronpeta bakarlaria: Luis González
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 373 ikusle
Egitaraua:
•
”Give us this Day”. David Maslanka
•

"Danzón nº2". Arturo Marquez / trans. Oliver Nickel

•

"Concierto para trompeta" I. Cantos a la tierra - II. Atardecer en la cueva - III. Noche latina. Ginés
Martínez Vera.

•

"Alegre" . Tania León

“Haizea aldeko”
2020ko azaroak 25, 19:00
2020/2021 abonamendu denboraldiko 2. kontzertua
Zuzendari gonbidatua: Isabel Rubio
Bertaratuak: 364 ikusle
Egitaraua:
•
Curtain Up! Alfred Reed
•

Las carboneras del Nalón. María José Belenguer

•

Entornos. Amando Blanquer

•

A Movement for Rosa. Mark Camphouse

•

Songs from the Catskills. Johan de Meij

“La Vitoria de Beethoven”
2020 abenduak 16, 19:00
2020/2021 abonamendu denboraldiko 3. kontzertua
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 393 ikusle
Egitaraua:
•
"La Batalla de Vitoria". Ludwig van Beethoven / Trans. Enrique D. Blasco Cebolla.
•

“In the Shadow of Napoleon“. Bert Appermont .

•

"Snapan". Amparo Edo Biol.

•

“Extreme Beethoven”. Johan de Meij.

“Musika aire zabalean” denboraldia
Aire zabalean egiten diren kontzertuak ditugu atal honetan (jaietakoak eta beste ekintzetan ditugunak izan
ezik).
9 kontzertu zeuden aurreikusita ohiko lekuetan (Arka plaza eta hiriko auzoak), baina azkenean kontzertu horiek
bertan behera geratu ziren eta, horien ordez, 9 kontzertu programatu ziren espazio berri batean: Uraren
Lorategi Sekretuan. Gune honek kokapen egokia izateko baldintzak betetzen ditu: akustika ona du, eguzkitik
eta haizetik babestuta dago eta edukiera kontrolatzea erraza da, eta, gainera, oso esparru polita da
bandarentzat.
Kontzertu-ziklo hau uztailean hasi zen, kultur ekintzak berrabiatu zirenean::
• “KM. 0” (1. zatia)
Ostirala, 2020ko uztailak 10, 19:00
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
“Viva la música”. Felipe Hernando
•
"Obertura". Eduardo Moreno
•
“La Regenta” Vals-Polka. Bingen Mendizabal
•
"El Euskaro-Pasodoble". José Fresco
•
“Fantasy of elements” IV movimiento: Fire. Silvia San Miguel
•
"Una copla de la Jota ". Emilio Serrano
•
"La danza de las estrellas". Joselu Ruiz de Gordoa
•
"La Meiga" Selección. Jesús Guridi
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•
•

"Himno Deportivo Alavés". Alfredo Donnay
“Zeruko Deia” Cortejo y Fiesta. Luis Aramburu

• “Heroiak eta makurrak”
Ostirala, 2020ko uztailak 17, 19:00
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
"Alatriste". Roque Baños / Arr: José González
•
"El padrino". Nino Rota/Carmine Coppola / Arr: Marcel Peeters
•
“La lista de Schindler”. John Williams / Arr: Calvin Custer. Solista clarinete: Begoña Divar.
•
"El quijote". Ferrer Ferran
•
"El último mohicano". Trevor Jones / Arr: Erik Mast
•
"Conan El Bárbaro". El enigma del acero - Teología y civilización - Tema de amor - Batalla en los
montículos y final. Basil Poleduris / Arr: Manuel González
• “Musika latindarra”
Ostirala, 2020ko uztailak 24, 19:00
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
"Latin Concert I". Benny Moré (Son Cubano) - Pérez Prado (Mambo) - Cole Porter (Beguin) - Tom Jobim
(Bossa-Samba). José Susi
•
"La Cumparsita" Gerardo Matos / arr: Miguel Etchegoncelay
•
"Bolero". José Susi
•
"Jiménez Ganga". Oscar Navarro
•
"Malambo". José Susi
•
"Paconchita". Oscar Navarro
• “KM. 0” (2. zatia)
Ostirala, 2020ko irailak 4, 19:00
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
“5 de Agosto”. S. Martínez Ortiz de Landaluce
•
"Gasteiz". José Fresco
•
"Marcha ". José Mª Uruñuela
•
"La vuelta a Olarizu". Luis Gordovil
•
"Álava" Zortziko. José Fresco
•
"Ametza" . Sabin Salaberri
•
"La Florida" Capricho. Felipe Hernando
•
"Fantasía para un amigo." Eduardo Moreno
•
"La Meiga" Muñeira. Jesús Guridi
•
"La Paloma." Sebastian Iradier
•
"Intermedio, sobre un tema vasco-irlandés" Luis Aramburu
• “Pertsonaia historikoak”
Ostirala, 2020ko irailak 11, 19:00
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
“Magallanes”. Ferrer Ferran
•
"El Conde de Montecristo". Otto M. Scwarz
•
"Diógenes". Jacob de Haan
•
"Dschingis Kahn". Kees Vlak
•
"Juana de Arco". Ferrer Ferran
• “Espazioko abentura”
Ostirala, 2020ko irailak 18, 19:00
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
“Asteroid”. Otto M. Schwarz
•
"Apollo 13". James Horner / arr: Grevenbroek
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•
•
•
•
•
•

"Los planetas". Júpiter. Gustav Holst
"Star treck throught generations". Denis McCarthy /Goldsmith/arr: Hans v.d.
Heide
"Avatar". James Horner / arr: Bocook
"Also sprach Zarathustra". 2001 odisea en el espacio. R. Strauss / Instr. G. Buitenhuis
"Space stones" Marcel Peeters

• “KM. 0” (3. zatia)
Ostirala, 2020ko irailak 25, 19:00
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
“El héroe muerto”. Mariano San Miguel
•
"Rafael Azcona". Carmelo Bernaola
•
"Marcha de Davalillo". Hilario Extremiana
•
"Bandas de Rioja Alavesa". Juan Manuel Saez
•
"Irungo Euskal Jaiak". Ruper Lekue
•
"Que sí, que no". Pasodoble. J. A. San Miguel Alfaro
•
"¡¡Viva La Pepa!!". Jota Mariano San Miguel
• “Eguzkia berriz irtengo da”
Ostirala, 2020ko urriak 2, 19:00
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
"The sun will rise again". Philip Sparke.
•
"Yakka". José Rafael Pascual-Vilaplana.
•
"Choralia"*. Bert Appermont.
•
"Dinamita Da Capo". David Rivas.
•
"Ross Roy". Jacob de Haan.
• “Formei buruz solasean”
Ostirala, 2020ko urriak 9, 19:00
Zuzendaria: Iker Olazabal
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
•
"Suite clásica". Tomás Aragüés Bernad
•
Symphony nº 1. Vasily Kalinnikov.
•
Ballet nº 1. Dimitri Shostakovitch.
•
Churumbelerías. Emilio Cebrián
. Aire zabaleko kontzertuen programazioa diseinatzerakoan kontuan hartu da dagokion ekitaldirako egokia
izatea. Gehienetan, kontzertuaren kokagunea atsegina izateko eta hurbileko giroa sortzeko ahalegina egin da,
eta aintzat hartu da zer publikori zuzentzen zaion ere. Errepertorio modernoa aukeratu da, askotarikoa, eta, oro
har, balioespen positiboa egin du jendeak; musikaren ikuspegitik ere, kalitate handikotzat jo dira.

Andra Maria Zuriaren jaietako ekintzak
2020an Andre Maria Zuriaren jaiak bertan behera geratu ziren. Udalak ekitaldi batzuk antolatu zituen, eta horien
artean Bandaren bi kontzertu izan ziren:
• 2019ko Urrezko Zeledona Principal Antzokian
2020ko abuztuak 4, 20:30 (Hasiera batean irailaren 18rako programatua)
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 336 ikusle
2019ko Urrezko Zeledonak: Pilar López eta Txema Blasco
Udal Musika Bandak, Udal Folklore Akademiarekin batera, Principal Antzokian bere obren bidez Euskal
Herriko hainbat leku zeharkatu zituen, bere jaietako doinuak gogoratuz, 2020an, egoera sozio-sanitarioagatik,
gozatu ezin izan ziren jaiak.
Egitaraua:
• "Poema Sanférmico". Vicente Egea.
• "Alkate Soñua". Felix Sistiaga / José María Altuna
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•
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•

"Galtzaundi" * Popular
"Celedón". Mariano San Miguel
"Gaztelugatxeko Martxa" Kepa Junkera / Rafael Sanz Espert
"Una tarde en Laguardia" Eduardo Moreno

• Blusa eta Neska beteranoen eguna Uraren Lorategi Sekretuan
2020ko abuztuak 8, 19:00
Zuzendaria: Luis Orduña
Bertaratuak: 90 ikusle inguru
Egitaraua:
• "Gasteiz". José Fresco
• "La del manojo de rosas". Pablo Sorozabal
• "Álava". Zortziko José Fresco
• "5 de Agosto" S. Martínez Ortiz de Landaluce
• "La Florida". Capricho. Felipe Hernando
• "La leyenda del beso". Soutullo y Vert
• "Marcha alavesa". Felipe Hernando
• "Zeruko deia" Cortejo y fiesta. Luis Aramburu
Honako jarduera hauek garatu ohi ditu Udal Musika Bandak hiriko zaindariaren jaietan, Andre Maria Zuriaren
jaietan, zehazki:
• Uztailak 25, Blusen eta nesken eguna: Blusen eta nesken eguneko kontzertua. Blusen kuadrilletako kide
batek zuzendu zuen jaietako Udal Musika Banda, jaiegun horietako errepertorio herrikoia eskainiz.
• Zeledonen jaitsiera: abuztuaren 4an, 18:00etan.
• Dianak eta kalejirak: uztailaren 25ean eta abuztuaren 5ean, goizeko 9etan, eta abuztuaren 8an, Blusa
Beteranoen Egunean, goizeko 10etan.
• Kalejirak: Udal Musika Banda kalejiran ibili zen abuztuaren 6an eta 9an, 12:00etan Espainia plazatik abiatuta
eta Florida parkean amaituz.
• Edurne eta Zeledon Txikiren jaitsiera: abuztuaren 7an, 12:00etan, Andre Maria Zuriaren plazan.
• Kontzertuak: zaindariaren jaietako egun guztietan izan ziren, Florida parkeko kioskoan, 13:00etan.
Jai giroko musika-lanek eta lan herrikoiek osatu zuten errepertorioa, eta gaurkotasun handiagoko formatua
zuten lanak ere jo ziren, tinbre eta soinu aldetik kontraste handiagoak bilatzeko efektuetan oinarrituta,
kanpoko emanaldien ezaugarriez baliatuz.
• Zeledonen igoera: abuztuaren 10ean, 01:00ean.
Normalean, Festetako kontzertuetan, arreta berezia eskaintzen zaio egiten den ekitaldiari, haren berezko gaia
erabiliz (Zeledon txiki, Blusa beterano...).

Protokolo ekitaldiak
Jarduera hauetan sartzen dira Udal Musika Bandak 2020rako aurreikusita zituen protokolozko ekitaldiak. Biak
bertan behera geratu ziren COVID delakoaren ondorioz:
• Olarizu: irailaren 14an, korporazioari laguntzeko Olarizuko zelaietatik hiriguneraino.
• Segizioa udalbatzarekin abuztuaren 4an, hiriko zaindariaren jaien hasieran.

Gabonetako jarduerak
Errege Magoen desfilea: normaltasunez egin zen 2020ko urtarrilaren 5ean, 19:00etan.

Beste jarduera batzuk
• Jesus Guridi Musika Kontserbatorioko ikasleekin lankidetzan urtero eskaintzen den kontzertua “Gure
musikariak”: normaltasunez egin zen 2020ko urtarrilaren 29an, 19:30ean.
Zuzendaria: Iker Olazabal
Egitaraua:
•
"Concertino for flute and band" Op.107 Cecile Chaminade; Arr. Robert K. Webb - Bakarlaria: Itsaso
Pérez de Arriluzea.
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•
•
•
•

"The Carnival of Venice" for trumpet and orchestra Jean Baptiste Arban; arr. Mikhail Nakariakov Bakarlaria: Kirian Uralde.
"Concertino for marimba and winds", III.Toccata Alfred Reed - Bakarlaria: Aitor Alvarez.
"Concerto for clarinet" Artie Shaw - Bakarlaria: Adrian Santacruz .
“Sendes. Variaciones sobre la vida de un mortal" El Alma, El Amor, La Confusión, El Miedo y la Ira, La
Conflagración, La Desesperación, La Soledad, El Anhelo, La Esperanza. José Alberto Pina.

• “Poetak maiatzean” Nazioarteko Poesia Jaialdiaren baitako kontzertua: maiatzaren 29rako zegoen
aurreikusita, baina bertan behera geratu zen COVID-19aren ondorioz.
• Kontzertua Galiziako malabarista talde batekin "Kaldearte" kaleko arte-jaialdiaren barruan: 2021eko
ekainera atzeratu zen.
• Musikaren Nazioarteko Eguneko kontzertua (ekainak 21): bertan behera geratu zen COVID-19aren
ondorioz.
• Kontzertua Jaietako Pregoian: 2021eko abuztuaren 2rako zegoen aurreikusita, baina bertan behera geratu
zen COVID-19aren ondorioz.

Jarduera motaren araberako emanaldiak
Adinekoentzako kontzertuak
Kontzertuak hiriko auzoetan
Kontzertu pedagogikoak “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea”
Abonamenduko kontzertuak Principal Antzokian
“Musika familia artean” zikloko kontzertuak Principal Antzokian
“Musika aire zabalean” denboraldiko kontzertuak
Andra Maria Zuriaren jaietako ekintzak
Protokolo ekitaldiak
Gabonetako jarduerak
Beste jarduerak

1
0
25
5
2
9
2
0
1
0

Emanaldiak GUZTIRA

45
Egindako gastua

Kontzeptua

Zenbatekoa

Lankidetzak
Programazioa
Zerbitzuen kontratazioa, konponketak eta ondasun suntsikorrak

Udal Musika Bandaren gastua GUZTIRA
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MONTEHERMOSO KULTURUNEA - EUSKARAREN ETXEA
MISIOA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
Montehermoso Kulturuneak arte eta kultura garaikidea sustatzen eta zabaltzen du, bere proiektuak ekoitziz,
erakutsiz eta hedatuz; horien guztien bidez, gainera, artistak, eragile kulturalak eta eragile publikoak elkarrekin
harremanetan jartzen dira.
Tokiko testuinguruarekin konpromisoa hartuta ari den gunea da Montehermoso: bere babesa eskaintzen dio
artisten kolektiboari, horiek beren obrak ekoitz eta heda ditzaten, askotariko baliabideak jartzen ditu eragile
kultural eta sozialen esku, beren proposamenak gara ditzaten, eta herritarrei programazioan aktiboki parte
hartzeko gonbita egiten die.

HELBURU ESTRATEGIKOAK
•

Arte plastikoen eta ikus-entzunezkoen esparruko proiektuak ekoitzi eta hedatzeko babes-ildoak
garatzea.

•

Kalitatezko programazio bat garatzea, hizkuntza artistiko garaikideei irekita.

•

Prestakuntzarako eta dokumentaziorako guneak sortzea, askotariko publikoari zuzenduta, ezagutzaarloak elkarrekin lotzeko.

•

Kolektibo sozialen parte-hartze aktibo eta zuzena bultzatzea, artea eta gizartea lotzen dituzten
proiektuen bidez.

•

Publiko berrien sorrera indartzea, sormena eta gogoeta sustatuz eta herritarrentzat bitarteko izanez.

•

Beste erakunde, eragile eta kulturagune batzuekin sare fisikoak eta birtualak bultzatzea, lurraldea edota
kontzeptuak gerturatzeko, trukeak, lankidetza-proiektuak eta koprodukzioak gararaziz.

Oihaneder Euskararen Etxea programa ere koordinatu du Montehermosok. Dokumentu honetan,
Montehermosok urte osoan programatu dituen edo lankidetzan antolatzen lagundu duen jarduerak biltzen dira.
Oihaneder Euskararen Etxeak gauzatutakoak Lazarraga elkarteak landutako berariazko memoria batean
txertatu dira, elkarte horrek kudeatzen baitu proiektua.

JARDUERA-ARDATZAK
Montehermosok lehentasuna eman dio bere programa hobetu eta sendotzeari, eta, horretarako, zenbait
jarduketa bultzatu ditu, ardatz hauen inguruan.
Lehen ardatza: tokiko artisten ekoizpena eta haien lanak ikusarazteko bideak babestea
Proiektu Artistikoetarako deialdiaren barruan, ikus-entzunezko proiektu bati emandako laguntza sendotu da,
hautatutako lau lanen barnean. Urte honetako deialdian, “Si cae caballo, cae imagen” ikus-entzunezko
proiektuari laguntza eman zaio; Zuhar Iruretagoyenaren proiektu hau ez da ohiko zirkuituetan kokatzen den
proiektu bat.
2012. urteaz geroztik EHUko Arte Ederren Fakultatearekin lankidetzan eta “MH+UPV/EHU. Arte proiektuak
ezagutarazteko programa” goiburu hartuta, deialdia zuzentzen zaie profesionalizatzeko bidean dauden
artistei; horrela, kulturuneak aukera ematen die urtebetez proiektuan lan egiteko, tutore eta komisario baten
babesean, Jovellanos aretoan aurkezteko gero bere kabuz.
Viphoto argazkigintza garaikidearen jaialdiaren testuinguruan, Euskal Herrian bizi den artista bati zuzentzen
zaion dirulaguntza emanez jarraitzen du Montehermosok; erakusketa baterako proiektua ekoiztea du xede, eta
urte amaieran jartzen da ikusgai.
Hedapenari dagokionez, erakusketa-programak Susana Viñoloren “The sky is inside” lana erakutsi du; horixe
izan da “MH+UPV/EHU. Arte proiektuak ezagutarazteko programa 2019” deialdian aukeratutako proiektuetatik
bigarrena; eta lan hauek ere, aurten, erakutsi dira: Javier Ozcoidi, “Walking the line” eta Irene Carmona, “Urlo”
Honako hauek, berriz, ekitaldi honetan jarri dira ikusgai: Rut Briones eta Raquel Durán, “Felices”; Claudia
Rebeca Lorenzo, “Achanta la mui”, eta Nerea Lekuona, “Desataduras”, 2019ko Arte Proiektuen
deialdikoak..Dentro de la convocatoria de Proyectos Artísticos se consolida la ayuda a un proyecto
audiovisual dentro de los cuatro trabajos que se seleccionan. En la convocatoria del presente año ha
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permitido apoyar el proyecto audiovisual “Si cae caballo, cae imagen” de Zuhar Iruretagoyena que no se
enmarcan en ningún circuito convencional.
Bigarren ardatza: kalitatezko programazio bat garatzea, hizkuntza artistiko garaikideei irekita egongo
dena.
2020an zehar ez dira egin publikoari eskaini nahiko genizkiokeen -teorilariek eta artistek zuzendutakohitzaldiak, topaketak eta tailerrak. Osasun-egoera, zentroaren itxiera eta programatutako erakusketen
aldaketek ez dute elkarrizketetarako aukera egokia eskaini.
Hirugarren ardatza: prestakuntza eta dokumentaziorako guneak sortzea, publiko berriak sortzen
laguntzeko
Gaur egungo kultura-ekoizpena, batik bat arte plastikoetakoa eta ikus-entzunezkoetakoa, ulertu eta gozatzeko
aukerak emango dituzten baliabideak eskaintzean oinarritzen den hezkuntza-programak aldaketak jaso zituen.
Horren adibidea da bisita gidatuen programa, eta “Familiak ElkARTzen”: biak suspenditu ziren.
Zorionez, urtearen lehen hiruhilekoan garatu zenez, egin ahal izan zen “Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea”
programaren baitan ikastetxeei zuzentzen zaien jardueren eskaintza. Hizkuntza berritara hurbiltzea helburu,
komikia edota ikus-entzunezko sorkuntza lantegiek osatzen dute programa.
Dokumentazio Zentroak edo Mediatekak lanean dihardu bere barne-antolamendu berrian, espazioak eta
funtsak banatuz eta edukien ildo berriak sortuz.
Laugarren ardatza: hainbat kolektibo sozial artea eta gizartea elkarrekin harremanetan jartzen dituzten
proiektuetan parte hartzera bultzatzea, beste erakunde, sail edota zerbitzu batzuekin elkarlanean arituz
Ardatz honen adierazgarri nagusia “Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa” deialdia da; zortzigarren aldiz
garatu da, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuarekin batera. Deialdi honetan, gaur egungo gizartean eragina
duten zenbait gairi buruz eta, bereziki, giza eskubideekin lotuta dauden alderdiei buruz gogoeta egiten duten
proiektuak sustatzen dira. Edizio honetan, “Palestina, ágora artística” proiektua, Mundu bat elkarteak eta
Zuriñe López de Sabando ikuz-entzunezko sortzaileak sustatutakoa, aukeratu zen, artisten hizketa eta praktika
artistikoa erresistentziarako tresna gisa inguruan antolatuta dago.
2020rako, erronka nagusia lehengo bera da: arte plastikoen eta ikus-entzunezkoen esparruan, bere programa
sendotzea, sormenaren sektorearen beharrei erantzunez eta askotariko publikoari irekita.

Informazio Zerbitzuaren ordutegia:
•

Astelehenetik ostiralera: 9:00etatik 21:00etara.

•

Larunbatetan: 11:00etatik 14:00etara eta 18:00etatik 21:00etara.

•

Igande eta jaiegunetan: 11:00etatik 14:00etara.

Erakusketen ordutegia:
•

Asteartetik larunbatera: 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

•

Igande eta jaiegunetan: 11:00etatik 14:00etara.

Dokumentazio Zentroaren jendaurreko ordutegia:
•

Astelehenetik ostiralera: 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara.

Zentroan programatutako jardueretako bisitari edota parte-hartzaileen kopuruak:
Urtarrila
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Otsaila
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
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Martxoa
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Apirila
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Maiatza
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Ekaina
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Uztaila
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Abuztua
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Iraila
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Urria
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Azaroa
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Abendua
Dokumentazio Zentroa
Erakusketak eta beste ekintzak batzuk
Guztira
* Mediatekako itxiera
** Zentroaren itxiera
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PROGRAMAK > JARDUERAK > ZERBITZUAK
DEIALDIAK
Montehermoso Kulturunearen programazioaren funtsezko ildoak dira deialdiak, neurri handi batean, eta
askotariko jarduerez osatutako programa bat bultzatzen da horrela: prestakuntza-prozesuaren edo araututako
ibilbidearen azken fasean dauden artistei babesa ematen dieten jarduerak izan daitezke, esaterako
(Montehermoso-EHU deialdiak), nahiz ibilbide profesional luzea egin duten artisten proiektuen aurkezpenak.
‘Giza eskubideak eta sorkuntza artistikoa” deialdiak, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuarekin batera egiten
denak, dagokien balioa ematen die arteari eta kulturari, gaur egungo gizarteari buruz hitz egiteko eta
hausnartzeko baliabide diren aldetik.
Proiektu Artistikoak
2020an, Proiektu Artistikoak deialdiaren zortzigarren edizioa antolatu zen. Ekimen honen helburua tokiko
artistei proiektu artistikoak ekoizten, erakusten eta hedatzen laguntzea da. Montehermoso guneak beren lanaz
gogoeta eginarazten die, beren proiektuak jendaurrean aurkezteko bidea emanez.
Horretarako eskaintzen dituen baliabideez gain 24.000 euroko dirulaguntza, muntatu, desmuntatu eta
ezagutzera emateko , katalogo bat argitaratzen da erakusketa bakoitzean.
Edizio honetan, 83 proiektu jaso dira (2019ko edizioan jasotakoen %44 gutxiago). Hauek osatu dute
batzordea: Itsaso Madariaga, UPV/EHUko Musika, Plastika eta Gorputz Adierazpenaren Didaktika Saileko
irakaslea, Juan Zapater, zinema-kritikaria eta BilbaoArte Fundazioaren zuzendaria, Enrique Martínez,
ARTIUMeko bilduma iraunkorreko kontserbatzailea, eta Luis Mª Pascual, Kultura Zentroetako burua.
Proiektu hauek aukeratu dira: “Hierba-Brea-Hebra”, Miriam Isasi; “How to make friends and influence people”
Gala Knörr, “Translaciones Imposibles” Alberto Lomas eta “Si cae caballo, cae imagen” Zuhar Iruretagoiena.
Tokiko eszena artistikoaren garapenean horrelako deialdietan biltzen diren ekimenen garrantzia eta horrek
guztiak kanpoan duen eragina azpimarratu zituen batzordeak; eta, horrez gain, berau hedatu eta indartu
beharra zegoela ere azpimarratu zuen.
Montehermoso – EHUko Arte Ederren Fakultatea
2012an Gasteizko Udalak eta EHUko Arte Ederren Fakultateak sinatutako lankidetza-hitzarmenaren
testuinguruan sortu zen deialdi hau, eta fakultateko bigarren zikloan dabiltzan eta doktoregoa egiten ari diren
ikasleei lan artistikoak egiteko, erakusteko eta hedatzeko gune bat eskaintzea du xede.
“MH+UPV/EHU. Arte proiektuak ezagutarazteko programa” goiburutzat hartuta eta 2018an hasitako ildo
programatikoari jarraituz, aukeratutako proiektuak banaka aurkezten dira, 900 euro ordaintzen zaizkio artista
bakoitzari aurkezpenaren truke, eta katalogo bat egiten zaio bakoitzari, Ibon Saénz de Olazagoitiaren
diseinuarekin. Programaren komisarioa Cristina Arrázola-Oñate gasteiztarra izan da, hirugarren urtez segidan.
Erakusketa-programaren barnean aukeratutako proiektuak bilduz, profesionalizatzeko bidean diren sortzaileen
lanak ikusgai jarri nahi ditu Montehermosok, eta, horretarako, esparru profesionalera gerturatzen lagunduko
dieten lan-plataforma bat eskaintzen zaie; horrez gain, zuzeneko lotura bat ere ezartzen da gizartearekin.
Hauek osatu zuten epaimahaia: Cristina Arrázola-Oñate, komisarioa; Arantza Lauzirika, EHUko Arte Ederren
dekanoa; Edurne González, Arte Ederren Fakultatearen dekanaordea, eta Luis Mª Pascual, Montehermoso
Kulturunea; eta aurkeztutako 26 proiektuetatik (iazko urtean baino 18 gutxiago) lau lan aukeratu zittuzten.
Proiektu hauek, zehazki:“Formas de aproximación”. Miguel Alejos, “Impr pant”. Jugatx Astorkia, “Campeones
del mundo” Gaspar Avilés,“Stay Focused” Rocío Agudo.
Prozesuaren fase guztietan parte hartzen dute artistek, komisarioarekin batera, eta instalazioan eta
muntatze-lanetan laguntzen zaie; horretaz gain, parte hartzen dute proiektuaren komunikazioan eta hedapenean
ere, eta katalogo bat argitaratzen da erakusketa bakoitzerako.
Proiektu guztiak 2021eko programazioan sartu dira.
Oso balioespen positiboa izan du programak, bai Montehermosorentzat eta bai Arte Ederren Fakultatearentzat;
izan ere, ikasleei gune bat eta baliabideak eskaintzen zaizkie, beren etorkizun profesionalari begira horiekin lan
egin dezaten.
Giza Eskubideak eta Sorkuntza Artistikoa
Erreferentziatzat Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala hartuta eta abenduaren 10ean adierazpena onartu
zen eguna oroitzen dela kontuan hartuta, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak eta Montehermoso Kulturuneak
deialdi hau abiarazi zuten, helburu zehatz batekin: gaur egungo gizartean Giza Eskubideak zer egoeratan
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dauden erakusten duen eta herritarrak horren inguruan sentiberatzeko balio duen sorkuntza artistikoko proiektu
bat aukeratzea, gizartearen eta arteen esparruetako eragileen arteko lankidetza-prozesuez baliatuz horretarako.
2020an, deialdi honen zortzigarren edizioa izan zen. Aurkeztutako proposamenen artean, Mundu bat gizarteerakundeak eta Zuriñe L. de Sabando ikus-entzunezko sortzailea aurkeztutako “Palestina. Ágora artística”
proiektua aukeratu zen.
GKE horretako kideek, artearen esparruko kolektiboek eta udal-zerbitzuek egindako balioespenek argi erakutsi
dute berriro ere ekimen honen arrakasta, nahiz eta batzuetan zailtasunak sor daitezkeen horren esparru
desberdinetako kolektiboak elkarrekin lanean jartzean.

VIPHOTO. Deialdia
Sortu berria da EAEn bizi diren artistei zuzentzen zaien deialdi hau, eta erakusketa-proiektu bat ekoiztea du
xede, gero Jovellanos aretoan erakusteko; guztia, VIPHOTO Argazkigintza Garaikidearen Jaialdiaren
testuinguruan.
Joan Fontcubertak, Beatriz Herráezek, Sema D’Acostak, Irene de Mendozak eta Jon Gorospek osatu zuten
epaimahaia, eta, aho batez, erabaki zuten Montehermoso Kulturunearen eta Viphoto Fest jaialdiaren sorkuntzalaguntza Helena Goñiren (Bilbo, 1990) lanak jasoko zuela bigarren edizio honetan. Irabazlearen lana
Montehermoso Kulturunean erakutsi zen urte amaieran.
Viphoto 20 edizioan ez zen ireki lanak aurkezteko deialdia, eta, beraz, ez da irabazlerik izango sariaren bi
kategorietan: Euskal Herriko artista eta Estatuko artista.
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# #) , 2019ko azaroaren 29tik 2020ko urtarrilaren 12ra. Lehen solairua - 1.210 bisita
Garapen Bidean elkarteak sustatutako proiektua, Juan Arrosagaray bertako artistaren laguntzarekin eta Brenan
Duarteren komisariotzapean.. Erakusketaren osagarri gisa, publikoaren harrera ona izan zuten bisita gidatuak
programatu ziren, bai eta Peruko zine ziklo bat ere, "Grupo Chasky" elkarte zibilaren laguntzarekin. Elkarte
horren jarduera ikus-entzunezko ekoizpen, hedapen eta prestakuntzaren arloan garatzen da, eta.
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# #) ) 2020ko otsailaren 21etik maiatzaren 3ra. Ur Biltegia - 2.959 bisita
"Felices" ikus-entzunezko murgiltze-instalazioak jorratzen du zer eragin duen guregan zoriontsu izateko presio
kulturalak, norbanakoarengan zein maila kolektiboan Espektatibari eta errealitateari buruzko hausnarketa,
existentzialismoari eta gizakiaren kontraesanei buruzkoa.
Zentroaren itxiera eta ondorengo berrantolaketa dela eta, erakusketa irailaren 13ra arte egon zen zabalik
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( ") 6 7 8 2020ko otsailaren 28tik martxoaren 29ra. Jovellanos aretoa - 418 bisita
Erakusketa honek aurrerapen teknologikoen eta ezagutzarenparadigma historikoki aldakorren arteko erlazioa du
gaitzat, astronomiarenalorreko teknologiak ikergaitzat hartuz. Historian zehar, gizakiok holako etahalako tresnak
baliatu izan ditugu zerua ikertzeko, hartara gure ahalmen sentsorialenesparrua handitzen joan garelarik; horra
gure ezagutza- eta konkista-nahiaren erakusgarrietako bat.
Zentroaren itxiera eta ondorengo berrantolaketa dela eta, erakusketa ekainaren 21era arte egon zen zabalik
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2020ko martxoaren 10etik martxoaren 29ra. Lehen solairua - 131 bisita
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Bai Garapenean Laguntzeko Zerbitzuan, bai Montehermoso kulturunean, uste izan dugu egungo kulturgintza,
bere adierazpide ugariekin —sorkuntza plastikoa, ikus-entzunezkoak, antzezte-arteak...—, berebiziko tresna dela
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elkarrizketa eta gogoeta espazioak sustatzeko, eta agerian jartzeko zein egoeratan dauden Giza Eskubideak
gaur egungo mundu honetan.
Testuinguru horretan, Euskal Fondoak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko Garapenerako
Lankidetzak Exodoa, hondakinak aterpe dokumentala eta argazki bilduma aurkezten dute.
Zentroaren itxiera eta ondorengo berrantolaketa dela eta, erakusketa ekainaren 21era arte egon zen zabalik.
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2020ko ekainaren uztailaren 26ra. Jovellanos aretoa - 730 bisita
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Performance edo ekintzaren baten gidoia dirudienaren aurrean gaudela esan behar, gorputzean zentratutako lan
baten dokumentazioan; espazio publikoan eginiko jarduera baten erregistroaren aurrean geundeke, edo burutzen
ari den lan baten behin-behineko irudien aurrean. Baina auzi hori konpontzen saiatzen garen bitartean, ulertuko
dugu proposamen honek ekintzaren eta agiriaren arten ezartzen diren harremanen aurrean paratzen gaituela,
estrategiaren eta entrenamenduaren artean, esku-hartzearen eta diziplina ezaren artean.
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# #) ) 2020ko uztailaren 3tik abuztuaren 30era 31ra. Lehen solairuan - 951 bisita
Erakusketak, jargoiaren potentzia poetikoan, izendatzearen inportantzian subjektu jakin batek inguratzen duen
eta behatzen duen munduarekiko lekua hartzeko eta hizkuntza propio eta berezi bat asmatzean gizatalde jakin
batentzat errekonozitzeko islatzen du artistaren interesa.
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2020ko uztailaren 31tik irailaren 13ra. Jovellanos aretoa - 1194 bisita
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Artistak esan du: Intuizioaren grinari erantzuten jakitea, unean bertan egotea, pintzela hatzen artean hartzea,
margoan sartzea... Irudia, niretzat, kontu afektiboa da. Irudi batek afektatzen duenean, ezin diot eutsi berarekin
zerbait egiteko tentazioari. Obsesionatu egiten nau haren erregistroak; eta horretan, argazkia beroketa-eremu
gisakoa zait, non margoa pentsatu.Harengana biltzeko bideak ez dit zuzenekorik eskaintzen, haren aztarna
mehe bat baino ez, aurrez aurreko behaketaren murmuriorik gabe.
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# #) ) 2019ko irailaren 11tik irailaren 15era. Lehen solairuan – 1197 bisita
Gaur egun, trantsizioaz aritzea gehiago da politikaz aritzea, historiaz baino. “Trantsizio” deitutakoarekin lotuta
egon den imajinarioak –ezarpen sinbolikoko erregimen (trantsitokrazia) bihurtzeraino berarekin lotua egon
denak– euste-mekanismo gisa funtzionatzen jarraitzen du, eta erakusketa honetan desegiteko material gisa
aurkezten da, arte garaikideko tresnen bitartez aska daitekeen korapilo gisa (irudi-, hitz, esaldi- eta soinukorapiloa).
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2020ko irailaren 29tik urriaren 10era. Sala Jovellanos - 106 bisita
Gazte Sortzaileak deialdiak gazteen artean euskarazko sorkuntza bultzatzea bilatzen du. Era berean, euskarazko
kultura-programazioan eragitea du xede, gazteek gazteentzat sortutako jardueren bidez. Gazteek beren sormena
garatzeko aukera-guneak izatea nahi du. 2015az geroztik, urtero, elkarlanean antolatzen dute Gasteizko
Udalaren Euskara eta Gazteria Zerbitzuek, Foru Aldundiaren Euskara eta Kultura Zerbitzuek eta Oihaneder
Euskararen Etxeak
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2020ko azaroaren 20tik 2021eko urtarrilaren 17ra. Jovellanos aretoa – 1163 bisitaEuskal Herriko artista baten lanarekin parte hartzen du Montehermoso Kulturuneak Viphoto 19 argazkilaritza
garaikidearen jaialdian.. Aurten, Helena Goñik 2017an Kanadara egindako bidaia batean bildutako materialekin
egindako bideo eta argazki lanak bildu ditu.
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# #) , - 2020ko abenduaren 10etik 2021eko urtarrilaren 17ra. Lehen solairua - 981 bisita
Zirkulatzeko espazio bakar gisa pentsatutako sei gune bereiziren bidez, zenbait adierazpen artistikok -ikusentzunezkoak, margolaritza eta bertsolaritza, bideo-dantza,marrazketa eta bideo- eta argazki-instalazioa, musika
eta eskultura- elkarrekin hitz egiten dute unibertso bakarra osatzeko.
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2020ko urriaren 16tik azaroaren 15era. Ur Biltegia – 6.660 bisita
Aurtengo argazki irabazleak nazioarteko 4.282 argazkilarik egin eta lehiaketara aurkeztutako 73.996 argazkien
artean hautatu dira.
Oraingoan, urteko argazki onenaren World Press Photo Saria Yasuyoshi Chiba japoniarrarentzat izan da,
Straight Voice ("ahots irmoa" edo "ahots konbentzitua"). Agence France-Presse albiste agentziak argitaratua.
Gazte batek, telefono mugikorrek argituta, poesia errezitatzen du, bitartean, manifestariak kontsignak kantatzen
gobernu zibila eskatzeko, itzalaldi batean, Khartum-en (Sudan), 2019ko ekainaren 19an.

Antolatzailea: Oihaneder Euskararen Etxea. 2020ko otsailaren 28tik apirilaren 26ra. Lehen solairuan – 408 bisitaAlarma egoera dela eta, erakusketa 10 egunez bakarrik egon zen zabalik. Erakusketak dialektologia mailan
euskararen Akademiak egiten duen lana guztion eskura jarri zuen eta bide horretatik herriaren ahotsetik jaso
dugun euskara ezagutarazi zuen.
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Antolatzailea: Oihaneder Euskararen Etxea. 2020ko urriaren 15etik azaroaren 1era. Jovellanos aretoa - 2.060
bisita
Aurtengo erronka berezia zen, beste edizio batzuetan ez bezala, pandemiaren ondorioz bidaia luzerik gabeko
uda aurreikusten baitzen. Horregatik, lehiaketa Euskal Herrira mugatu zen. Euskal Herria helburu, esparru edo
gai desberdinetatik ikusita: naturaren, lekuen, pertsonen/erretratuen edo kultur ondarearen argazkiak eskatzen
ziren. Kategoria bakoitzeko irabazle bat egon zen.

Kultura-jarduerek erakusketa-programa osatzen dute, eta errazten dute artistekin eta teorialariekin egindako
topaketen bidez jorratutako lan-prozesuetara eta gaietara hurbiltzea.
Artista bakoitzak jarduera bat – tailerra, topaketa – planteatzen du, bere obran dauden kontzeptu eta kezketatik
abiatuta edukiak definituz.
Nerea Lekuona artistarekin topaketa
2020ko Iraila- Azaroa
Topaketa hauek aukera eman zuten erakusketa gertuagotik ezagutzeko eta artistaren lan-prozesuaz
jabetzeko. Topaketa horietan, erakusketaren kataloga eman zen.
DESHARITZEA. Testua, adierazpen leku bezala
Koordinatzailea: Haria kolektiboa
Desharitze saioak epe luzeko ikerketa baten zati dira. Topaketa hauek idazketaren eta haren molde hedatuen
inguruan elkarrekin partekatu eta pentsatzeko hausnarketa-gune bat eskaini nahi digute, non gorputza, fikzioa,
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narrazioa, gogoeta eta hizkera jokoan sartzen diren. Montehermosok garatzen dituen beste ekintza batzuen
osagarri da honako topaketa hau, eta jarduera artistiko garaikideari eragiten dioten hainbat gairi buruz gogoeta
egiteko eta gai horiek aztertzeko toki ireki bat da. Jardunaldi horien hirugarren edizioa 2020ko ekainean egitea
aurreikusita zegoen, eta bertan behera geratu ziren.
Argazkigintza-topaketak eta erakusketak
2019ko abendua eta 2020ko urtarrila
Montehermosok VIPHOTO 2019 argazkigintza garaikideko jaialdian duen parte-hartzearen testuinguruan
kokatzen da topaketa hau. Iñaki Domingo eta Alejandro Marote (Altura Projects) arduratu ziren argazkilari eta
artistei zuzendutako sormen eta komunikazioko topaketa hau zuzentzeaz. Bi asteburutan egin zen lantegia,
eta parte-hartzaileen proiektuei jarraipena egin zitzaien online.
Topaketei amaiera emateko, erakusketa bat egin zen 2020ko urtarrilaren 19an.“Ibai izan”

IKUS-ENTZUNEZKO PROGRAMA
ZINEMA GAUR 20
ZINEMA GAUR komertziala ez den zinemaren inguruan elkarrekin bildu, ikasi eta gozatzeko gune bat da, eta
proiekzioak, ikastaroak, lantegiak eta hitzaldiak biltzen ditu programazioan; horrez gain, ikus-entzunezkoen
esparruko artisten eta publikoaren arteko topagune ere bada. 2020ko bai udaberriko edizioa bai udazkeneko
edizioa bertan behera geratu ziren.

Belar Sounds
Hemen eta estatuan indarra hartzen ari diren taldeen lana erakusteko asmoz sortu zen Belar Sounds
programa, musikako topaguneak antolatzen dituena. Gure hiriaren gune historikoan, berritutako gune batean,
kontzertuak eskaintzen dira, musikaz gozatu eta musikarekin topa egiteko asteburuetako eguerdietan.
Belar Sounds programaren hirugarren edizioa bertan behera geratu da, 2021ean jarduerari berriz ekiteko
itxaropenarekin.
Beste jarduera batzuk Falerina lorategian
Belar Sounds programaz gain, hainbat ekitaldi hartu ditu Falerina lorategiak; besteak beste, egitasmo
hauetakoak: Poetak maiatzean, Kaldearte, Kortxeak & Krispetak, Jazzaharrean, Zineleku, Gasteizko jaiak,
Txotxongiloak, Irri Gaua, Magialdia, Gauekoak eta Erdi Aroko Azoka. Ekitaldi gehienak bertan behera geratu
ziren.

HEZKUNTZA-PROGRAMA
Oinarri-oinarrizkoa da hezkuntza-programa, bai kulturan sarbidea izateko, bai aniztasunari erantzuteko eta bai
herritarrengan espiritu kritikoa sustatzeko; jarduera artistiko garaikideen bidez, gizarte-kohesioa azpimarratzen
da horrela.
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Instalazioen eta lantegi-hitzaldien bidez familiak arte garaikidera hurbilarazi nahi ditu Familiak Elkartzen
programak.
Udaberriko edizioa. Otsailaren 22tik maiatzaren 23ra
•

Otsailak 22 eta 29. Zuria

•

Martxoak 7 eta 14. Bizi-zatitxoak

•

Apirilak 18 eta 25. Paper-zerrendaka

•

Maiatzak 9 eta 23. Sustraiak

Edizio honetan lehenengo hiru saioak baino ez ziren egin. Gainerako topaketak eta udazkeneko edizioa ez ziren
programatu.
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Balorazioa: arte garaikidea herritarrengana hurbilarazteko beharrari erantzuten dio Familiak ElkARTzen
jarduerak; belaunaldien arteko trukerako aukera ematen du, eta aisialdirako proposamen askotarikoak
eskaintzen zaizkie adin-tarte horietakoei.
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Bosgarren urtez segidan, Hezkuntza Zerbitzuak koordinatutako sailen arteko programa honetan parte hartu du
Montehermoso Kulturuneak.
2020an, honako jarduera hauek programatu ziren:
Lantegia: “Komikiaren hizkuntza”
•

2020ko otsailaren 22tik 26ra.

•

Astelehenetik ostiralera, bi taldetan, 10:00etan eta 11:30ean.

•

Lantegiaren gidariak: Azucena Monge Blanco, Informazio Zientzietan lizentziatua eta EHUko Ikusentzunezko Komunikazioan doktore.

•

LHko (6. maila), DBHko eta DBHOko ikasleei zuzendua.

•

Helburuak
Ikasleei komikiaren hizkuntza gerturatzea.
Zeharkako izaeraz jorratzea genero-berdintasuna, gizarte-inklusioa, dibertsitate funtzionala eta
ingurumena, besteak beste.
Ezaguerak elkarrekin trukatzea jolas giroan.
Montehermoso Kulturunea eta eskaintzen dituen aukerak ezagutzea.

Irudiaren eta testuaren hizkuntza aztertzen ditu komikiak, hainbat genero, estilo eta teknikaren bidez. Askotariko
arteak eragin dio komikiari, hala nola argazkigintzak, pinturak, arkitekturak… Eta gaitasun eta adimen handiko
baliabidea da komunikaziorako, hezkuntzarako eta adierazpenerako, balioen trukeari begira.
Bederatzigarren artetzat hartu izan den komikiaren esparru horretan, komikiaren historia eta hizkuntza
gertuagotik ezagutu ahal izango ditu ikasleak lantegi honetan, hainbat adibide bisualen bidez. Lantegi praktiko
honetan, binetak irakurtzen ikasiko du, eta irudimena eta sormena garatzen ere bai. Istorio bat hiru binetatan
idatziz eta marraztuz amaituko da saioa.
Lantegia “Zinea lagun!”
•

2020ko otsailaren 10etik 14ra

•

Astelehenetik ostiralera, bi taldetan, 10:00etan eta 11:30ean.

•

Lantegiaren gidaria: Estudios Tik Tak

•

LHko ikasleei zuzendua (5. eta 6. mailak)

•

Helburuak
Ikasleei zinemaren hizkuntza gerturatzea.
Animazioko eta irudien mugimenduaren esparruko oinarrizko teknikak ezagutzea jolas giroan.
Hizkuntza bisuala eta plastikoa gerturatzea, istorioak sortzeko.
Parte-hartzaileen arteko lankidetza bultzatzea, ikus-entzunezko lan bat sor dezaten.

Balorazioa: hizkuntza berrien esparruko prestakuntza-lanaren barnean sartzen da lantegi hau; Montehermoson
ematen dira lantegi horiek, eta ikastetxeei zuzentzen zaizkie. Saioetan, eskainitako tokien % 90 eta % 70 bete
dira, eta lan-ildo horri jarraituko diogu hurrengo edizioetan ere.
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Gabon Zinema
Gabonetako programazio hau Montehermoso eta Oihanederren artean egin zen. Ekimen honen helburua
zinemaz gozatzea da, euskaraz eta familian. Urtarrilaren 2tik 5era 4 film proiektatu ziren: Ballerina, Printze
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Txikia, Lur eta Amets eta Loving Vincent. Euskarazko eta ingelesezko emanaldiak goizeko eta arratsaldeko
saioetan.
Valoración: saio guztietan eskainitako toki guztiak bete baziren ere, izena eman zuten pertsonen % 70 azaldu
ziren soilik. Arratsaldeko saioetan jendeak bertaratzeko konpromiso handiagoa hartu zuen.

BISITEN PROGRAMA
Erakusketak bisitatu
Proiektu artistikoen, MH+ EHUren eta Giza Eskubideen eta Sorkuntza artistikoaren deialdiei dagozkien
erakusketak ireki diren egunean, bisitariek artisten eskuz eta komisariotza-taldeen eskutik sortzeko prozesua
ezagutzeko aukera izan dute. Betiere, une bakoitzean indarrean dauden edukiera eta segurtasun-neurriak
mantenduz.
Irekiera egunaz gain, erakusketaren batean bisita oso puntualak egin dira denboran zehar. Artistak berak
zuzendu ditu honako erakusketa hauetan:
•
•
•
•

Achanta la mui
Desataduras
Palestina. Agora artistikoa
Euskara ibiltaria

Bisita turistikoak
Aurreko urteetan bezala, aurten ere Turismo Bulegoak eta beste gidari turistiko pribatu batzuek antolatutako
ibilbide turistikoetan sartu da Montehermoso Kulturunea, bertako eraikinen ondare-izaerak eta balio historikoak
bultzatuta; normalean, klaustroa bisitatzen dute, eta tarteka, baita Ur Biltegia ere.
Aurten, mugatu egin dira barrualdea bisitatzeko Eusko Jaurlaritzak ezarritako protokoloetara egokitzeko.

ELKARLANA
Zentroaren programa bere lan-esparruko kultura- eta gizarte-eragileekiko elkarlanaren bidez osatu da.
Programazioaren zati gisa hartzen ditu barnean Montehermosok, eta askotariko jendeari zuzendutako aukera
zabala osatzen da horrela
Ibilbide Hezigarriak
Urtarriletik ekainera eta irailetik abendura Antolatzailea: Udalaren Hezkuntza Zerbitzua. Vitoria-Gasteiz Hiri
Hezitzailea
Montehermoson dute egoitza ibilbide hauek. Hiriko hainbat gune historiko eta artistikotan barrena egingo den
ibilbideko edukiei buruzko sarrera egiten zaie hemen parte-hartzaileei. Edizio honetan, ibilbide hezigarriak
urtarriletik ekainera bitartean eta urritik abendura bitartean egin ziren
Martxoan izandako etenaldiaren ondoren, bisitak azaroan hasi ziren berriro.
Poetak maiatzean” jaialdia
Maiatzaren 8tik 30era. Antolatzailea: “Poetak maiatzean” jaialdia
‘Poetak maiatzean’ kulturaren esparruko leherketa bat da, artea, sormena eta, batez ere, hitzak batzen dituena;
herria bildu nahi du jarduera honen inguruan, poesia kalera, saltokietara, antzokietara, museoetara, lorategietara
edota tranbiara ere ateraz. 2020an, zortzigarren edizioa izan zen eta azken unean bira eman zuen bere
errezitaldiak online formatura egokitzeko.

Zineleku
Antolatzailea: Kalakalab
Ikus-entzunezko prestakuntza, ekoizpen eta emanaldiak egiteko programa da Zineleku. Gazteriaren Foru
Erakundeak Kalakalab elkartearen eskutik antolatuta eta Gasteizko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren
laguntzarekin. 2020ko edizioa ez zen egin.

Hurbileko Magia Ibilaldiak gune historikoan
Irailak 14, 15 eta 16. Antolatzailea: Magialdia
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30 minutuko magia ikuskizuna, talde txikientzat.
Bosgarren urtez segidan, Montehermoson izan zuen kokalekua Magialdiak antolatutako Hurbileko Magia Ibilaldi
batek. Tor eta Txoborro magoek hiru pase egin zituzten egun bakoitzean, eta klaustroko leku guztiak bete ziren
saioetan.
“Txurrak eta merinak”
Urriak 4 y 5. Antolatzailea: Teatro Paraíso
“Txurrak eta merinak. Arte Bitartekaritza Mintegia” saioan, artearen eta hezkuntzaren arteko loturaz hausnartuko
dugu; gaur egun bi esfera horiek elkarri eragiteko dituzten zailtasunak aztertuko ditugu, horiek gainditzeko beste
aukera batzuk landuko ditugu, eta bien arteko sinergiak indartuko ditugu horrela.
Teklak Komunikazio eta Audientzien Estudioarekin batera Teatro Paraíso Arabako lurraldean abian jartzen ari
den 2018-2020 denboraldiko ekintza-planaren barnean kokatzen da “Txurrak eta merinak”, eta, berorren bidez,
Arte Hezkuntza eta Alfabetatze Kulturala sustatu nahi dira. Horrez gain, elkarrekin biltzeko, eztabaidatzeko eta
ezaguerak sustatzeko gune bat ere sortu nahi da.
2020rako ekintza-plan honetan aurreikusitako lanaldiak bertan behera geratu ziren 2020ko ekitaldian finkatu den
ziurgabetasun guztiaren ondorioz.

VI. MAZOKA, Marrazki eta ilustrazio azoka
Abenduaren 5etik 20ra. Antolatzailea: Marta C. Dehesak koordinatutako taldea
Mazokaren 2020ko edizioa marrazki eta ilustrazio erakusleiho handia izango zen, komunitate zabal baten
babesarekin eta online salmenta inplementatuz. Abenduan, marrazketaren eta ilustrazioaren munduarekin
lotutako hainbat jarduera paralelo eta sustapen-jarduera egin ziren. Montehermoso Kulturunean Ur Biltegiko
erakusketaz ere gozatu ahal izan zen edizio berezi honetan hautatutako mazokalarien lanekin.

150 GR. Antzerki Jaialdia
Abenduaren 28tik 30era. Antolatzailea: Pez Limbo eta el Mono Habitado
Diziplina desberdinetako lan eszeniko berritzaile programatzen den jaialdi alternatiboa: antzerkia,
txotxongiloak, dantza, antzezpena, narrazioa edo pailazoak, ezohiko espazioetan.Gasteizko Abastos plazan
inauguratu zen eta jaialdiak hiriko espazio publikoak okupatzen eta birimajinatzen jarraitzen du.
Bederatzigarren edizioa Montehermoso Kulturunean izan zen, gaur egungo egoera pandemikoa dela eta,
inguruneak kontrolatuta egon behar ziren eta.. Gaztelaniaz, euskaraz eta testu gabeko 12 ikuskizun
programatu ziren, 4 egun bakoitzean, hainbat emanaldirekin. Bakoitzeko

DOKUMENTAZIO ZENTROA - MEDIATEKA
Montehermoso Kulturuneko arte eta kultura garaikideko funtsak biltzeko, antolatzeko eta kudeatzeko xedez
sortu zen Dokumentazio Zentroa. Artxibo eta zabalkundeko gune honi mediateka eta informatika-gela ere
erantsi behar zaizkio; horien bidez, ekipamendu eta baliabide teknologikoak jartzen ditu Montehermosok
publiko orokorraren esku, jendeari horiek erabiltzeko erraztasunak emateko eta horien inguruko ezaguera
sustatzeko.
•

•

•
•

•

Aretoan kontsultatzea
Edonor sar daiteke. Funtsen kontsulta librea eta zuzenekoa da (ikus-entzunezkoak eta material bereziak
salbu, horiek aretoko langileei eskatu behar baitzaizkie).
Online eremua
Interneten nabigatzeko, hainbat programa erabiltzeko, multimedia funtsen kontsultarako eta
abarretarako 19 terminal informatiko dituen gunea da.
Proiekzio aretoa
Dokumentazio Zentroko ikus-entzunezko funtsen kontsultarako eremua.
Erakusketen dokumentaziorako eremua
Gunean une horretan egiten ari diren erakusketa eta jarduerei buruzko dokumentuak biltzen dituen atal
bibliografikoa.
Informática gela
2. solairuan dago kokatuta, eta ikasleentzako 24 postu eta irakaslearentzako postu bat ditu.
;
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Book-crossing
Liburuaren Nazioarteko egunean, Montehermosok editatutako hainbat izenburu libre uzten dira, museo eta arteeta kultura-zentroetako beste 56 liburutegik egindakoaren ildotik, artearen esparruko funtsetan arreta jartzeko
horrela, eta book-crossing filosofia sustatzeko. Oraingo honetan, jendearen eskura zeuden paperean
inprimatutako liburu eta programa guztiak kendu ziren.

ESPAZIOAK LAGATZEA
2020an, ehun jarduera ingurutarako zentroko espazioak erabiltzeko aukera izan dute udaleko hainbat sail eta
zerbitzuk (Euskara, Berdintasuna, Hezkuntza eta Lankidetza bereziki), bai eta hiriko kultura- eta gizarte-erakunde
zenbaitek ere. Horrez gain, zenbait prentsaurreko eta kanpoko zenbait ikus-entzunezkoren grabazioak ere izan
dira Montehermoson.

KOMUNIKAZIOA
Komunikazioko elementu hauek ditu Montehermosok:
$! 8 (#
" &# (*
Zentroko klaustroan dago, eta bisitariek aurkitzen duten lehen puntua da. Zerbitzu honetan lan egiten duten
pertsonek zentroko jarduerei buruzko informazioa ematen dute, xede horretarako gune horretan kokatuta dauden
plasmazko pantailen bidez edo programa bakoitzari buruzko liburuxken edo eskuorrien bidez. Hiriko kulturajarduerei eta Montehermosorekin lankidetzan aritzen diren guneei buruzko informazioa ere izaten da zerbitzu
honetan.

8*$#) (# +#7# '
Webguneak: www.montehermoso.net eta www.vitoria-gasteiz.org
Informazio eguneratua erakusten da bai udalaren webgunean eta bai Montehermosorenean.
Sare sozialak: Facebook eta Youtube.
Astean bost berri argitaratzen dira gutxienez Facebooken, eta erakusketen bideoak igotzen dira Youtubera.

8*$#) (# =")#$ ( )
Gauzatu den jarduera bakoitzak honako ekintza hauek guztiak edo hauetako batzuk ere ekarri ditu berarekin:
•

Prentsaurrekoak edo prentsa-oharrak: jardueren berri emateko planari jarraituz, prentsaurrekoak edo
prentsa-oharrak ematen dira; Udaleko Komunikazio eta Protokolo Zerbitzua arduratzen da deialdia
egiteaz.

•

Mailing elektronikoa (astero igortzen da zentroaren base elektronikora).

•

Posta bidezko mailinga: erakusketetarako gonbitak. 500 helbideko datu-basea.

•

Plasmak gizarte-etxeetan eta hiriko hainbat puntutan.

•

Programazio orokorra, liburuxkak, aretoetako orriak eta eskuorriak.

Balorazioa
Komunikazioko ohiko ekintzei eutsi zaie, esparru digitaletako eta sare sozialetako presentzia areagotuz. Bai
ohiko hedabideetan eta bai gune digitaletan Montehermosoko jarduerek presentzia handiagoa izatea ekarri du
horrek. Komunikazio-ekintza guztiak Gasteizko Udaleko prentsa-aholkulariarekin adosten dira.

ARGITALPENAK
2020an, honako argitalpen hauek plazaratu dira:
•

Felices. Rut Briones eta Raquel Durán. “Proiektu Artistikoak 2019” deialdian aukeratutako
proiektuaren katalogoa; ur biltegian ikusi ahal izan zen, lehen lauhilekoan. Erakutsitako lanaren
sarrerako testuak eta irudiak biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz.
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•

Achanta la mui. Claudia Rebeca Lorenzo. “Proiektu Artistikoak 2019” deialdian aukeratutako
proiektuaren katalogoa; lehen solairuan ikusi ahal izan zen, bigarren lauhilekoan. Erakutsitako lanaren
sarrerako testuak eta irudiak biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz.

•

Desataduras. Nerea Lekuona. “Proiektu Artistikoak 2019” deialdian aukeratutako proiektuaren
katalogoa; lehen solairuan ikusi ahal izan zen, urteko azken lauhilekoan. Sarrerako testua, erakutsitako
lanaren irudiak, proiektuari buruzko testua eta artistaren biografia biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz.

•

The sky is inside. Susana Viñolo. “MH+UPV/EHU Arte proiektuak ezagutarazteko programa 2019”
deialdian aukeratutako proiektuaren katalogoa; Jovellanos aretoan ikusi ahal izan zen, urteko lehen
lauhilekoan. Komisarioaren sarrerako testua, erakutsitako lanen irudiak, proiektuari buruzko testua eta
artistaren biografia biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz

•

Walking the line. Javier Ozcoidi .“MH+UPV/EHU Arte proiektuak ezagutarazteko programa 2019”
deialdian aukeratutako proiektuaren katalogoa; Jovellanos aretoan ikusi ahal izan zen, urteko bigarren
lauhilekoan. Komisarioaren sarrerako testua, erakutsitako lanen irudiak, proiektuari buruzko testua eta
artistaren biografia biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz.

•

Urlo. Irene Carmona.“MH+UPV/EHU Arte proiektuak ezagutarazteko programa 2019” deialdian
aukeratutako proiektuaren katalogoa; Jovellanos aretoan ikusi ahal izan zen, urteko hirugarren
lauhilekoan. Komisarioaren sarrerako testua, erakutsitako lanen irudiak, proiektuari buruzko testua eta
artistaren biografia biltzen ditu. Gaztelaniaz / euskaraz

MEMORIA EKONOMIKOA
Honako kontu-sail eta zenbateko hauek kudeatu dira 2020an:
Aurreikusitakoa

COVID Egikitzapenak

Programazio orokorra

120.000

70.000

Zerbitzu-enpresak

160.000

128.000

Oihaneder programa

214.000

214.000

Mediatekako funtsak

1.500

0

Tresneria teknikoa

50.000

0

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
2020an, honako hauekin lotutako jarduketak gauzatu dira eraikinean nagusiki: seinaletika-egokitzapenak eta urfiltrazioek eragindako kalteak
Autobabes Planarekin lotuta, zenbait gune eta zirkulazio-eremu egokitzeke daude –Ur Biltegia, eskailera
nagusia–, eta sotoko lehen solairuko bainuegelen eremua ere eguneratu beharra dago, oso hondatuta baitago.
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ANTZOKI-SAREAREN ATALA
DESKRIBAPENA
Udalaren Antzoki Sarea espazio eszeniko hauek osatzen dute:
•

Principal Antzokia

•

Félix Petite Antzokia (Ibaiondo GE)

•

Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (Hegoalde GE)

•

Beñat Etxepare Antzokia (Iparralde GE)

•

Federico García Lorca Antzokia (Lakua GE)

Eta urtean zehar, lau denboralditan egituratua du programazioa:
1. Neguko eta udaberriko denboraldia (Kontzertu Handien Zikloa hartzen du barne)
2. Udako denboraldia. Gasteizko jaiak
3. Udazkeneko denboraldia, Nazioarteko Antzerki Jaialdia
4. Gabonetako denboraldia
Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta Gasteizko Udal Musika Bandak irailetik ekainera bitartean egiten dute
euren kontzertu-denboraldia Principal Antzokian.

MISIOA, IKUSPEGIA ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK
Misioak, ikuspegiak eta helburu estrategikoek Kulturaren Plan Estrategikoarekin bat etorri behar dutela uste
dugu, eta, beraz, Gasteizko herritarren garapen pertsonala eta gizarte-ongizatea azken helburutzat hartuta,
hiriko kultura-sarearekin lankidetzan jardungo du Antzoki Sareak, integralagoa, tokikoagoa, jasangarriagoa,
egonkorragoa, inklusiboagoa eta demokratikoagoa den kultura-politika bat lortzeko; halaber, Kultura Zerbitzuko
gainerako atalekin eta Gasteizko Udaleko sailekin koordinatuta eta lankidetzan arituko da, haien plan
estrategikoekin bat etorriz.
Antzoki Sareak hiriko kultura-eragile, artista eta publiko guztiei eta, oro har, herritar guztiei kulturarako sarbide
unibertsala erraztu behar die, kulturaren balio-kate osoa hartuko duen kultura-eskaintza orekatu eta pluralaren
bidez eta herritarren interes eta beharretatik abiatuta.
Kontuan hartuko ditu hiriaren nortasuna, identitatea eta tradizioak, eta, bereziki, euskarazko kultura-sorkuntza
eta tokiko sorkuntza sustatzen saiatuko da.
Aldi berean, hiriaren garapenerako horren beharrezkoak diren hausnarketa, ikerketa eta berrikuntza bultzatuko
ditu.
Gasteizko kulturaren eta hiriaren garapen iraunkorra sustatzeko konpromisoa hartuko du Antzoki Sareak, eta,
horretarako, beharrezkoak diren neurriak, tresnak eta baliabideak emango ditu, parte-hartzailea izango den
antolamendu batean eta hiriko kultura-eragileekiko lankidetzan oinarrituta.
Ikuspegiari dagokionez, bi ardatz izango ditu: tokiko sorkuntza jasangarria eta kulturarako eskubide unibertsala
babestea; bi faktore horiek funtsezkoak dira herritarren garapenerako eta guztion onerako.

HELBURUAK
Hauek dira Gasteizko Udalaren Antzoki Sarearen helburu nagusiak:
• Adierazpenerako, errealizaziorako, gogoetarako, prestakuntzarako... modu desberdinak sustatzea, bai
pertsonalak, bai kolektiboak, Arte Eszenikoen esparruan.
• Kultura inklusiboaren, hizkuntza berrien eta kalitatearen alde egitea Arte Eszenikoetako programazioaren
eskaintzan, arreta berezia jarrita Gasteizko Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren proiekzioan.
• Ekintzak koordinatzea, baliabideak errentagarri bihurtzea eta sinergiak sortzea Arte Eszenikoen inguruan
parte hartzen duten kultura-eragile guztien artean (kultura-zerbitzuarenak berarenak, beste udal-sail
batzuenak, eragile pribatuenak, elkarteenak, artistenak, publikoarenak, etab.).
• Sortzeko, ekoizteko, trukatzeko eta elkarrekin harremanetan jartzeko guneak bilatzea.
• Bitartekaritza-ekintzetan lehen urratsak ematea (dantza, arte eszenikoak eta hezkuntza, beste formatu
batzuk, kolektibo ahulak, publikoak ez direnak,etab.)
• Arte Eszenikoen esparruan, sormena, ekoizpena, hedapena eta parte-hartzea sustatzea eta bultzatzea.
• Gasteiztar guztiek kulturarako sarbidea izan dezaten sustatzea, entzunaldiak kudeatzea desberdintasunak
zuzentzeari arreta berezia eskainiz, eta sektore kultural horiekin sinergiak bilatzea.
• Udalaren zeharkako plan guztiak txertatzea, onartzea eta sustatzea: berdintasuna, gazteria, aniztasuna eta
bizikidetza, haurtzaroa, euskara, hiri hezitzailea, partaidetza eta gardentasuna, osasuna eta abar, Antzoki
Sarearen programazioa guztietan, bai eta lan egiten duen kultura-eragileekin dituen harremanetan ere.
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• Aliantzak bilatzea gure jardueran hurbiltzen ez diren kolektibo behartsuekin (diagnostikoa martxan jarri
Ornitorrinco proiektuaren bitartez)
• Tokiko eragile eta artisten lana eta proiekzioa bultzatzea eta sustatzea Arte Eszenikoen esparruan, eta
haien hedapenean eta sustapenean laguntzea.

• Beste erakunde eta kultura-eragile batzuekin, publiko nahiz pribatuekin, koordinazioa eta lankidetza
bultzatzea, Antzoki Sareak hiriari egiten dion eskaintza hobetuko duten sareak bilatzeko.

• Hirian erreferentzia diren tokiko kultura-eragileen proiektuak sustatzea eta bultzatzea, hitzarmenen,
dirulaguntzen deialdien, lagapenen eta abarren bidez.

ANTZOKI-SAREAREN INDARGUNEAK
Publikoa sendotzea: azken denboraldietako joerari eutsi zaio, bertaratutakoen batezbestekoari eustea lortu
baita. Posible izan da hori, kalitatezko programazio egonkor baten aldeko apustuari esker, komunikazioestrategia zaindu bati esker eta herritar guztiek antzerkian sarbidea izatea bermatzen duen prezioen eta
deskontuen politika egoki bati esker. Nabarmentzekoa da euskarazko ikuskizunak eta dantza bezalako
formatuak sendotu egin direla, gutxiengoa izateari utzi diotelako. Bestalde, El espectáculo en Ibaiondo eta
Flamenco SXXI zikloek% 100eko okupazioa dute, eta Jim Aktual zikloa hizkuntza berriei leiala da, eta itxaropen
berriak zabaltzen ari da, eta beste hizkuntza eszeniko, artista eta antzezteko modu batzuk ezagutzeko aukera
ematen digu.

Hainbat sare garrantzitsutako kide izatea: tokiko mailan, estatuan nahiz nazioartean (Esquina Norte, Sarea,
titulartasun publikoko Antzoki eta Auditorioen Sare Nazionala, Europako Jaialdiak, IETM, zirkuitu alternatiboen
sarea, etab.) kontratazioak hobetzeko aukera ematen du, irizpide sendoagoekin jokatuz, bai ekonomiaren
aldetik, bai ikuskizunen kalitatearen eta berritasunaren aldetik.
Programazioaren aitorpena eta kudeaketa-eredua: gaur egun, Gasteizko Antzoki Sarera jotzen duten
ikusleen zifrak altuenetakoak dira Euskadin eta Estatuan. Arte Eszenikoen esparruko kudeaketa-eredu onen
adibide dira, besteak beste, sare horretako zikloak, dantza- eta euskara-proposamenetan publikoa finkatzea,
proposamenen aniztasuna, Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren besteak beste. Gure beste indargune bat da tokiko
sorkuntza eszenikoa bultzatzeko apustu sendoa egitea, Off Lokal, Enredados, Radio Teatro edo Antzerkigintza
Berriak bezalako deialdien bidez, koprodukzio eszeniko profesionala euskal konpainiekin eta Euskadiko hiru
antzokien artean, eta egoitza eszenikoen sistema Gizarte Etxeen Sareko antzokietan; arte eszenikoen
esparruan kudeaketa-eredu onen adibide dira.
Dirulaguntzak. Platea, Danza a escena, Sarea hitzartutako zirkuitua, Sarea Dantza Zirkuitua eta Nazioarteko
Antzerki Jaialdiko dirulaguntza izendunak, INAEMetik eta Eusko Jaurlaritzatik datozenak, udal-ekarpenen
osagarri dira. Hezkuntza eta Kultura Sailak programatzeko aurrekontu egonkor baten alde egindako apustuari
esker, gure hirian Arte Eszenikoen eskaintzaren kalitateari eta kantitateari eusten zaiela ikus dezakete
herritarrek.

Pandemiaren errealitate berrira egokitzea. Ezin dugu aipatu gabe utzi pandemiak sortutako krisiarekin
2020ko martxotik aurrera bizi izan dugun egoera hain berezia. Covid 19ak martxoaren 12an harrapatu gintuen
eta lau hilabetez antzokia ixtera behartu gintuen. Hilabete horietan, antzoki-sareko taldeak araudi eta neurri
higieniko-sanitarioen azterketa sakon bati ekin zion, lanari berrekiteko eta guztiontzako (publikoa, langileak,
konpainiak, etab.) kultura segurua eskaintzeko aukera emango zuen lan-jardunbide argi bat izateko.
Egoera erabat aldatu da, eta lan-prozesuak eta programazioa errealitate berrira egokitu behar izan dira. Baina
mehatxuaren balioa bilatu genuen eta tokiko sorkuntzaren aldeko apustu sendoa egitea erabaki genuen, euskal
sortzaileen lanak nabarmen handituz, haien lanak ikusaraziz eta zalantzarik gabe behar zuen sektoreari
bultzada emanez. Ordutegi-aldaketek, edukiera-mugek gauza onak ekarri dituzte, sareko antzokietara
hurbiltzen diren publiko berriak, eta kultura erosotasun-eremu seguru gisa ikustea, non sozializatu ahal izango
den, arte eszenikoak errealitate sozialaren eraldatzaile gisa.

ANTZOKI-SAREAREN HOBEKUNTZAK ETA ERRONKAK
Principal Antzokia eraberritzea eta hiriko beste gune eszeniko batzuetarako proposamena. Principal
Antzokiak gero eta aje gehiago ditu urtetik urtera, eta eraberritze sakona behar du. Zilegi bedi hainbat udalzerbitzuren artean egiten den lan handia gogoraraztea, bereziki PSISZrena eta Mantentze-lanena, azkar eta
eraginkortasunez erantzuteko gaitasuna baitute. Hala ere, badirudi 2023an San Prudentzio kaleko eraikina
eraberritzeko lanak hasiko direla, eta garrantzitsua iruditzen zaigu espazio eszeniko alternatibo bat izatea,
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Gizarte Etxeen Sareko lau antzokiez gain. Lau antzoki horiek ez dute beharrezko prestazio eszenikorik
eskaintzen, ezta egungo programazioari eta irisgarritasunari eusteko edukiera ere.

Ezohiko ikusleak erakartzeko lanean jarraitzea: batez ere gazteak eta ikusle euskaldunak, Arte Eszenikoen
hizkuntza gero eta herritar gehiagorengana irits dadin saiatuz. Halaber, etorkizunean ikusleak sortzeko
estrategiak lantzen jarraitzea (Beñat Etxepare proiektua, Hezkuntza Zerbitzuarekin lankidetzan egindako
hezkuntza-programazioa, Bisita gidatuak, etab.) Eta egoera ahulean dauden kolektiboak – Migratzaileak –
Kulturan sartzea, proiektu eszeniko integratzaileen bidez

Hiriko antzerki- eta dantza-konpainia profesional nahiz amateurrentzako laguntzetarako hitzarmenak eta
deialdiak arautzea, dirulaguntzen eta koprodukzioen bidez edo egoitza artistikoetarako espazioak lagaz.
Komunikazioa: komunikazio-kanalei eustea (tradizionalak, sare sozialak…), eta argitalpenetan papera
murrizteko prozesua abian jartzea, baliabide digitalen aldeko apustua eginez. Ikus-entzunezko produkzioa ahal
den neurrian handitzea, ikuskizunen berri emateko, eta langileen etengabeko hobekuntzari eustea
komunikazio-modu berrietan, hala nola sare sozialetan, webguneetan, horietan parte hartzeko prozesuetan,
instagrama, eta bitartekaritza-ekintzak eta abarrean.
Kultura inklusiborako estrategiak normalizatzea, gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden kolektiboak
integratzeko faktore gisa, eta kultura eskuratzeko aukera unibertsala bermatzea.
Koprodukzioen politika arautzea tokiko artistekin, hiriko eta lurraldeko sormen eta prestakuntza artistikoko
zentroekin eta sorkuntzako zentro publikoekin, sormen eszenikoaren aldeko apustu irmoa eginez.
Gaur egungo kudeaketa-eredu jasangarriei eustea, eguneroko lanean efizientzia eta eraginkortasuna
lortzeko.

ANTZOKI SAREAREN DENBORALDIAK, DESKRIBAPENA, BALORAZIOA ETA
BERTARATUEN BATEZBESTEKOA
PRINCIPAL ANTZOKIA.
Neguko eta udaberriko denboraldiaren deskribapena
Otsailetik ekainera bitarteko hilabeteak hartzen ditu, eta, normalean, ziklo eta ongarri ugari abiaraztea dakar,
bai Antzoki Zaharrean, bai Gizarte Etxeen Sareko antzokietan. Formatu eta genero eszeniko askotako abonuak
biltzen ditu; hala nola, helduentzako antzerkia, (komedia, drama), euskarazko antzerkia, dantza, musikalak,
umorea, familiarentzako proposamenak, musika, antzerkia, lirika, musika klasikoa, beste musika batzuk, etab.
Hala ere, COVID 19 pandemiaren ondorioz 2020an zehar jasan ditugun baldintza bereziek programazioaren
antolaketa baldintzatu dute, hainbat etendura eta data-aldaketarekin. Jarraian datorren taulan, pandemiaren
aurrerapena geldiarazteko beharrezkoak izan ziren eta Antzoki Principal eta eta udal-sareko antzoki guztien
programazioan eragin handia izan zuten neurri murriztaileak aplikatu aurretik gauzatu ahal izan ziren jarduerak
jaso ditugu.
Hala ere, 2020ko jaialdia beste edizio batzuen oso bestelakoa izan da, eta pandemiaren ondorioz, nazioarteko
programazioa alde batera utzi behar izan dutem nazioarteko konpainiek ezin zutelako bidaiatu.
Era berean, maiatzetik aurrera Antzokien Sarea Unitateak jasaten duen aurrekontu-murrizketak eragotzi egiten
du nazioarteko konpainia edo zuzendari handiek Nazioarteko Antzerki Jaialdiaren 45. edizioko programazioan
parte hartzea.
Hala ere, egoera berri honetan aukera aurkitu genuen berriro, eta bertan behera utzitako ikuskizunak
berreskuratu genituen, Estatuko ekoizpen handiak, antzezle ospetsuekin, eta garrantzi handia eman genion
tokiko sorkuntza eszenikoari, bertako konpainiek sinatutako hogei ikuskizun baino gehiagorekin. Ikusleen
harrera zoragarria izan da, bai kuantitatiboki, bai kualitatiboki.

Neguko eta udaberriko denboraldiak
Ikuskizunak
Antzerkia, abonamendua
Los otros Gondra
Las cosas que se de verdad
2020ko MEMORIA

Bertaratuak**
575
965

%
59,77%
100,00

Hezkuntza eta Kultura Saila

215

Neguko eta udaberriko denboraldiak
Ikuskizunak

Bertaratuak**

%

Mrs Dalloway
El castigo sin venganza pase 1
El castigo sin venganza pase 2
Guztira

930
532
315
3.317

96,27%
58,02%
33,80%
69,95%

Euskarazko antzerkia, abonamendua
Harri, orri, ar
El patio de mi casa
Guztira

401
272
673

77,71%
51,00%
64,35%

Dantza, abonamendua
Gauekoak
Guztira

403
403

58,24%
58,24%

Kontzertu Handiak
Orquesta Sinfónica de Tatarstán
Guztira

336
336

36,21%
36,21%

Familiarentzako antzerkia
Kaskarot
Guztira

360
360

67,16%
67,16%

Musika familian
Maitasun epikoak
Guztira

376
376

54,89%
54,89%

Familiarentzako bisita gidatuak
Familiarentzako bisita gidatuak (4 bisita)
Visitas Guiadas para Familias (4 bisita)
Guztira

48
100
148

100,00%
100,00%
100,00%

Hiri Hezitzailea: Bisita gidatuak Principal Antzokia
14 bisita

316

100,00%

Beste batzuk
Martin Zalakain
Ave osos
Don Giovanni
Gazoline (3 saio)
Guztira

631
541
965
1.142
3.279

95,90%
76,85%
100.00%
73,81%
86,64%

Negua udaberria denboraldia guztira

9.208

73,34%

**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera
Principal Antzokiko neguko eta udaberriko denboraldiaren balorazioa
Principal Antzokira bisita gidatuak egiteko programa Gasteizko ikastetxeentzat. Lehen Hezkuntzako 6.
mailako ikasgelei zuzendutako proposamena da, eta bosgarren urtez egiten da. Publiko berriak erakartzeko
helburuaren barruan, kulturarekiko eta sorkuntza eszenikoarekiko interesa eta jakin-mina sustatu nahi da,
antzerkiarekiko kontaktua eskola-publikoarentzat esperientzia positibo bihurtzeko jarduerak eskainiz. Antzoki
Zaharraren barrualdea abentura bat balitz bezala ikusten da. Abentura dibertigarria eta oso interesgarria parte
hartzen dutenentzat. Irakasleen eta feed-backaren balorazioa oso ona izan da; taldeak urtero errepikatzen
saiatzen dira, eta ia inskripzioak irekitzen diren lehen egunean osatzen dira taldeak.
Eskola-bisita gidatuak eta helduentzako bisita gidatuak kontuan hartu gabe, aipatutako aldian, Antzoki
Zaharrean, guztira, hainbat motatako 55 ikuskizun planifikatu ziren. Horietatik 14 alkiler edo lagapen gisa
zeuden aurreikusita, eta 41 programazio propio gisa. Gainera, 12 ikuskizun euskaraz egitea aurreikusi zuten,
24 gaztelaniaz eta gainontzekoak, dantza edo musikagatik, sailkapen idiomatikorik gabe.
Kategorien edo tipologien arabera, plangintza hau izan zen:
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• Antzerkia: 19 ikuskizun
• Antzerkia eta musika familian: 7 ikuskizun
• Dantza: 6 ikuskizun
• Musika: 23 ikuskizun
COVID 19ren ondorioz, hainbat modalitatetako 32 ikuskizun bertan behera utzi behar izan ziren, bai
programazio propiokoak, bai alokairu edo lagapenetakoak. Bertan behera utzitako programazioko ia ikuskizun
guztiak 2020tik 2021era bitartean birprogramatu dira. Jarraian, bertan behera utzitako ikuskizunen berri
emango dugu, eta sarreren zenbatekoa itzuli zitzaien: Los hijos; Viejos Hazmerreiíes; Rita; Juana; Zer gertatu
ote zen Ana Garciari?; Prostitución; Rikardo III.; Todas hieren y una mata; Luz Oscura; Maestrissimo,
Pagagnini; Simplicissimus; Uniko, El Príncipe destronado; Ikimilikiliklik, Encuentracuentos, Gazoline; Carmen
Maquia; Los cuerpos celestes; It Dansa; Camerata Ireland; EO 6., 7. eta 8. abonamendua; The New Orleans
Abbey Road; Il Gardelino; Pangea, gure planetaren musika paisaia; Ekomusic; Ixo, dantzan ari gara; María
Joao Pires eta Fumiaki Miura; Ruper Ordorika; Coque Malla; Sofía Ellar, Pagliacci, West side Story, Dulce
Pontes, daniel Casares y Yelsi Heredia; Urrezko Zeledonak, Udal bandaren eta Euskadiko Orkestra
Sinfonikoaren musika zikloetako emanaldiez gain.
Udako denboraldiaren deskribapena
Normalean uztaila eta abuztua hartzen dituen arren, urtero sistematikoki errepikatzen den ohiko
programazioarekin, 2020ko udako denboraldia salbuespenezko aldia izan da, COVID 19 pandemiaren
ondorioz. Horregatik, programazioa Antzokiaren pultsua, ahal zen neurrian, berreskuratzeko balioko zuen
denboratzat hartu zen. Horretarako, 7 saio egin ziren guztira: 4 antzerki-saio, bi musika-saio (EGO erakunde
horri egindako lagapenetan zenbatutakoa ) eta Los celedones de oro ekitaldia (Udal bandari egindako
lagapenen zenbaketan zenbatutakoa), horietako bi euskaraz. Bertan behera geratu ziren ikuskizunak
birprogramatu ziren, eta tokiko antzerki proposamen bat gehitu zen: Benditas, todo viene del cielo, El Mono
Habitado konpainiarena.

Udako denboraldia
Ikuskizunak
Ruper Ordorika*
La luz oscura de la fé*
Maestrissimo Pagagnini 2*
Simplicissimus*
Benditas, todo vienen del cielo*
* Edukiera murriztua
Udako denboraldia. Guztira.

Bertaratuak**
229
369
351
104
231

%
66,57%
77,20%
76,30%
30,41%
66,76%

1.284

63,44%

**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera
Udako denboraldiaren balorazioa.
Udako denboraldiak etapa berri baten hasiera suposatu du. COVID 19 pandemiaren hedapena kontrolatzeko
beharrak ezarritako baldintza sozio sanitarioen ondorioz, beharrezkoa izan zen antzerkira sartzeko baldintzak,
edukiera eta ikuskizunen tipologia birplanteatzea, eta, azken batean, ikuspegi berri bat ezarri beharra ikuskizunen
kudeaketa eta produkzioaren, sarbideen eta ikusleen antolaketaren eta espazioaren logistika operatibo
orokorraren esparru guztietan. Aldaketa-elementu horiek guztiak plano paralelo eta interkomunikatuetan ebaztea
ahalegin handia izan zen Principal Antzokiko giza talde osoarentzat, egoera berrira egokitzen eta espazio
eszenikoaren ohiko programazioa berrindartzen jakin baitzuen. Horrela, denboraldi honen ondorengo ekitaldiak
eta programazioak finkatzeko oinarriak ezarri ahal izan ziren.
Udazkeneko denboraldiaren deskribapena.
Nazioarteko Antzerki Jaialdiak udazkeneko denboraldia hartzen du, urrian eta azaroan zehar. Gasteizko 45.
Antzerki Jaialdiak ahalegin handia egin du Antzoki Sareko giza taldeak COVID 19 pandemiari berme
artistikoekin eta sanitarioekin aurre egiteko beharrak ezarritako baldintzek eragindako kontratazioko,
programazioko eta muntaketako zailtasunak eraginkortasunez, irizpidez eta kaudimen teknikoz konpontzeko.
Antzerkia espazio seguru bihurtzen saiatu gara, eta aurreko edizioen mailan programazio bat mantentzen; hori
ez da erraza izan, baina argi eta garbi lortu da, memoria honetan zehar egiazta daitekeen moduan.
Udazkenenko denboraldia
Ikuskizunak

Bertaratuak**

%

Antzerkia
Prostitución
Romancero Gitano
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472
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100%
98,54%
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Udazkenenko denboraldia
Ikuskizunak
Shock el cóndor y el puma
Castelvines y monteses
Los hijos
Una noche sin luna
Sisisforen paperak
Los papeles de Sísifo
Ricardo III
Juana
Aquí va a pasar algo
Guztira:
Dantza
Ojo de buey
Los cuerpos celestes
It´s a wrap
Guztira
Antzerkia euskaraz
Ama Kuraia
Sisiforen paperak
Guztira
Familiarentzako antzerkia
Ikimilikiliklik
Pinocchio
Uniko (euskaraz)
Úniko (castellano)
Deshielo
Guztira:

Antzerkia gizarte-etxeetan
Oymyakon
Man up
Guztira:

Bertaratuak**
469
390
399
399
398
398
400
400
480

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98,53%

4.263

99,73%

264
324
217

77,19%
88,04%
62,72%

805

75,98%

248
398

72,73%
100%

646

86,36%

179
237
160
309
259

52,34%
67,80%
76,56%
89,05%
74,21%

1.144

71,99%

128
142

95,52%
100%

270

97,76%

112

100%

160

100%

160

100%

320

100%

Antzerki irekia.
Enredados 2020
No me toques; Juan 20:17 (4 pases, 28 personas por pase)
Off – Lokal 2020
Lehen atala (CC Iparralde): El Mono habitado; Proyecto
Larrua; Ekoma; Mananas Fruit Co.(4 egun 2 saio eguneko, 8
saio, 20 pertsona saio bakoitzeko)
Bigarren atala (CC Hegoalde): Piszifaktoria; Pez Limbo;
Tranpola; Hara Nori. .(4 egun 2 saio eguneko, 8 saio, 20
pertsona saio bakoitzeko)
Guztira:
Udazkeneko denboraldia. Guztira:

7.448

88,63%

**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera
Udazkeneko denboraldiaren balorazioa
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Vitoria - Gasteizko 45. Nazioarteko Antzerki Jaialdia
Guztira 32 ikuskizun programatu dira urriaren 7tik abenduaren 21era bitartean, horietatik 21 euskal
konpainienak izan dira eta 9 euskarazko proposamenak. 2 emanaldi bertan behera geratu ziren jaialdikoak ez
ziren arrazoiengatik. Honako hauek nabarmenduko ditugu edizio honetan:
• Nazioarteko proposamenik gabeko edizio bat, baina 13 estreinaldi absolutu dituena:
• Larrua proiektuko gelarako bertsioa, Ojo de Buey
• “Uniko” Teatro paraíso antzezlana , gaztelaniazko eta euskarazko bertsio bikoitzean
• “Una noche sin luna”, Sergio Peris Menchetak zuzendua eta Juan Diego Boto protagonista duena
• “Sísiforen paperak”, gaztelaniazko eta euskarazko bertsio bikoitza, Gasteizko Principal antzokiaren, Arriaga
Bilbaoren, Donostiako Victoria Eugeniaren eta Zentro Dramatiko Nazionalaren koprodukzioa.
• Tokiko 9 proiektu, Off Lokal eta Enred@dos sortzen laguntzeko deialdiei esker.
• Dena den, jaialdi honen ezaugarriak 2020ko edizioan ere mantentzen dira.
• Tokiko sorkuntza eszenikoaren garrantzia eta proiekzioa: 21 euskal proposamen.
• Aipamen berezia merezi dute Off lokal Jaialdiaren sorkuntza eszenikoari laguntzeko bi deialdiek (guztira 8
pieza) eta Enred@dos lanek.
• Era berean, hizkuntza dramatiko berrien aldeko apustuarekin jarraituko dugu.
• Inklusioaren presentzia: festibalaren barruan ikuskizun inklusiboak programatuko ditugu berriro, gure
espazioetan normalizatu eta ikusarazi behar den programazio gisa.
• Ospetsuak: Nuria Espert, Aitana Sánchez Gijón, Carmen Machi, Natalie Poza, Manuela Velasco, Ernesto
Alterio, Ramón Barea, Juan Diego Boto, etab.
• Beste kultura-eragile batzuekiko lankidetza: aurten Arriaga Antzokiaren, Victoria Eugeniaren eta Gasteizko
Principalen arteko harremanean oinarritu da, Zentro Dramatiko Nazionalarekin batera.
• Familiarentzako proposamenak: ekintza estrategikoaren ardatz izaten jarraitzen dute, nahiz eta aurten ezin
izan den Bebés Proiektua garatu. Hala ere, haurtzarorako jaialdi bat lantzen ari dira 2021ean: Mapping.
Laburbilduz, 312.000,00 euroko aurrekontuarekin – 2019an baino% 22 gutxiago, COVID 19 pandemiaren
ondorioz – Eta INAEM eta Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzen finantzaketarekin – Gasteizko 45. Nazioarteko
Jaialdia –, zenbakitan eta kalitatean balantze bat lortu da, oso ona, kontuan hartuta apustua zela jarduera
eszenikoari berriz ekitea, martxoa-uztaila aldian bertan behera utzitako muntaketa asko berreskuratzea,
eszena-lengoaia arriskutsuen aldeko apustuari eustea, eta eszenaratze berriei eustea.
Lehiaketak 2020an sortutako eszena-proposamen garrantzitsuenak ekarri ditu gure hiriko agertokietara, eta
patioa bete duen publikoaren onespena izan du, ia egunero.
Beste behin ere, agerian geratu da arte eszenikoen lidergoa herritarren kultura-lehentasunetan. Antzokien
sareak ahal izan duen guztia egin du neurri higieniko-sanitarioetara eta edukiera murriztuz ezarritako
murrizketetara egokitzeko (400 eserleku gehienez) eta funtzioen ordutegiak aurreratzeko (19: 00ak). Egoera
zail honetan publikoaren erantzunak edizio hau oso positiboki baloratzera garamatza.
Edizio honetan, guztira, ia 7.500 pertsonak hartu dute parte, nahiz eta% 40ko edukiera baino ez duten osasunmurrizketengatik, eta batez beste% 90 inguruko asistentzia izan dute; 2019an, 14.000 pertsonak (% 100eko
edukiera) eta antzeko okupazio-ehunekoak parte hartu zuten jaialdian. Beraz, pozik gaude egoera zail horretan
lortutako emaitzekin.
Helduentzako antzerkiak, batez beste,% 99,73ko asistentzia izan du programatutako edukieraren gainean,
4.253 ikuslerekin, eta okupazio-indizea ia betea izan da funtzio guztietan.
Dantzaren okupazio-ehunekoak gora egin du eremu horretan, 2019ko datuekin alderatuta;% 76 hazi zen
publikoa 2020an, eta% 69, berriz, 2019an.
Euskarazko antzerkiak bere sendotze-prozesuari eusten dio, ikusleen aldetik balorazio eta erantzun oso
positiboarekin, jaialdiaren programazio osora zeharka iristen baitira,% 86ko batez besteko okupazioarekin, eta
datu hori ez da soilik ikusleen aldetik emandako erantzun on bati buruz, baizik eta euskal eszenako ekoizpen
eta dramaturgia maila altuari buruz.
Aurten, Off-Lokalen programazioak bultzada berezia izan du, une zail hauetan, tokiko eszena babestu nahian. 8
ikuskizun izan dira bi ediziotan eta kokaleku desberdinetan. Bakoitzean 4 konpainia izan dira, 4 egunez, eta bi
emanaldi egin dira egunero Iparralde eta Hegoalde gizarte-etxeetan. Lehenengo edizioan antzeztu ziren lanak
gaztelaniaz izan ziren eta bigarrenean euskaraz. Herriko konpainia hauek parte hartu zuten: Proyecto Larrua,
Mananas Fruit Co, El Mono Habitado, Ekoma Teatro, Tranpola, Pez Limbo, Piszifaktoria Laborategia, Hara
Nori. Zortzi ikuskizunek oso harrera ona izan zuten eta "ez dago sarrerik" kartela zintzilikatu zuten emanaldi
guztietan.
Bestalde, Enredad@s proposamenak ezohiko espazio batean egin zuen aurrera: Abetxuko kiroldegiko
igerilekuan Thusia konpainiak “No me toques; Juan 20:17” aurkeztu zuen, erabateko gaurkotasuna duen
proposamena, etorkizun hurbileko osasun-larrialdiko muturreko egoera batean oinarritua, eta lotura nabarmena
duena COVID 19 Pandemiarekin.
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Familia-antzerkiak, zalantzarik gabe Udal Antzokien Sarerako eta etorkizuneko publikoentzako
programazioaren ildo garrantzitsuenetako bat, egonkor jarraitzen du edizio honetan,% 70etik gorako batez
besteko bertaratzearekin eta 1.150 ikusle ingururekin.
Nazioarteko Antzerki Jaialdira Gizarte Etxeen Sarean
Principal Antzokiko tauletatik haratago, gizarte etxeetako programazioa mantendu da, bai Jesús Ibáñez de
Matauco Antzokiaren esparruan, bai Felix. Petiteren esparruan. Horrela, baieztatzen dugu Gizarte Etxeetako
Antzokietako Arte Eszenikoak errealitate egonkor eta dinamikoa direla, biztanleriak oro har gutxi ezagutzen
duena, eta normalean hiriko arte eszenikoak Principal Antzokiko soilik lotzen dituena. Aurtengo edizioan, gizarteetxeetako programazioan eragin handia izan du pandemiak, hango programazioa espektakuluen % 50 bertan
behera geratu baitira (¿Que fue de Ana García y El festín de los cuerpos), bi konpainietako zenbait kide kutsatu
direlako. Gizarte-etxeak atalean, bertaratze-zifrak jaso dira.
Gabonetako denboraldiaren deskribapena.
Epe hau azaroaren amaieran hasten da eta Erregeen aurreko egunetara arte iristen da. Askotariko
programazioa du: musika, gabonak, familia, umorea eta abar.
Gabonetako denboraldia
Ikuskizuna
Déjà vû
Rita, arrastoan sartzen
De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín
Todas hieren y una mata
Ene kantak: liluragarria, (gorputz barrura goaz) (2 pases)
Hesia urraturik. Xabier Lete in Memoriam
Izaro, Limones en invierno
Temporada de Navidad. Total:
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

Bertaratuak**

%

218
254
180
334
703
382
400

87,90
74,93
49,72
85,64
87,88
95,50
100,00

2.471

83,08

Gabonetako denboraldiaren balorazioa
Gasteizko Udal Antzoki Sarearen Gabonetako programazioak oso erantzun ona jaso du gasteiztarren aldetik,
sarreren% 80 baino gehiago saldu baitituzte ikuskizun gehienetan.
Azaroaren 29tik urtarrilaren 3ra bitartean, guztira, 16 proposamen eszeniko garatu dira, horietatik 13 Principal
Antzokian (Euskadiko Orkestra, Udal Banda, Aintzina Folk eta Euskadiko Gazte Orkestra barne) 3 Felix Petite
eta Jesus Ibañez de Matauco antzokietan. Musikarekin zerikusia dutenak eta familiei zuzendutakoak
nabarmendu dituzte.
Memoria honetan esan dugun bezala, osasun-egoera dela eta, Principal Antzokiaren edukiera 400 eserlekutara
murriztu da, eta guztira 4.323 ikusle zenbatu dira. Jesus Ibañez de Matauco eta Felix Petite antzokiek% 50eko
edukiera izan dute eta guztira 322 pertsona jaso dituzte.
Gure helburua oraindik ere arte eszenikoak bizirik mantentzea da, kultura-ehunari lagunduz eta herritarren
kultura-beharrak asetuz, kultura segurua da leloaren a bandera eginez.

Lagapenak – alokairuak
Atal honetan sartzen ditugu antzoki Sarearen programazioan tradizionalki aurkezten diren arren San Prudentzio
kaleko bulegoetatik antolatzen ez diren ikuskizunak.
Aipamen berezia merezi dute Euskadiko Orkestraren eta Udal Musika Bandaren denboraldiek; izan ere,
jendaurrean aurkezteko planteamenduak Antzoki Zaharreko agertokia hartzen du maiz eta etengabe. Biek ala
biek sarrera ona izan dute, musika klasikoa Gasteizko publikoarengana hurbildu nahi izan dute, euren musika
proposamenean harritzea eta apur bat urrunago iristea bilatzen duten artisten konplizitatearekin. Halaber,
Euskadiko Gazte Orkestraren kontzertuak ere ohikoak dira musika-programazioan, bata Gabonetan eta bestea
uda gerturatzen denean. 2020an, COVID 19 pandemiak eragindako egoera bereziak direla eta, ez da Gasteizko
Nazioarteko Jazzaldia ospatzen; beraz, Princioal Antzokian programatutako kontzertuak ez dira egiten. Era
berean, Festvalek, telebistaren munduari eskainitako ekitaldiak, ez zuen bere programazioa garatu Principal
Antzokian.
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Lagapenak 2020. urtean osatu dira, gure hirian garatutako Magialdia eta Aintzina Folk jaialdiek aurkeztutako
ikuskizunekin, eta antzerkian presentzia duten ekitaldiekin. Bi ekitaldiak erabat integratuta daude antzerkiaren
programazioan duela zenbait ediziotatik
2020ko lagapenak – Euskadiko Orkestra
Ikuskizuna

Bertatratuak**

EO 4. ABONAMENDUA – Aingerua urtarrilak14
EO 5. ABONAMENDUA – Lurra urtarrilak 31
EO 1. ABONAMENDUA – Schubert irailak 25
EO 2. ABONAMENDUA – Wagner azaroak 2
EO 2. ABONAMENDUA – Wagner azaroak 9
EO 3. ABONAMENDUA – Enigmatikoa abenduak 11 1.saioa
EO 3. ABONAMENDUA – Enigmatikoa abenduak 11 2.saioa
* Edukiera murriztua
Euskadiko Orkestra. Guztira:
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

%**

907
895
320*
300*
303*
380*
296*

97,74%
96,44%
80,00%
75,00%
75,75%
95,00%
74,00%

3.401

84,84%

2020ko lagapenak – Musika Banda
Ikuskizuna

Bertaratuak**

%**

Gure Bakarlariak
Instante batean
Urrezko zeledoiak
Berriro elkartzearen emozioa
Haizea alde
Beethovenko Gasteiz

757
764
336*
362*
364*
393*

78,53%
79,25%
73,20%
90,50%
91,46%
98,25%

* Edukiera murriztua
Udal Musika Banda. Guztira:
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

2.976

85,19%

Ikuskizuna

2020ko lagapenak – Euskal Herriko Gazte Orkestra
Bertaratuak**

%

Euskal Herriko Gazte Orkestra – Neguko kontzertua
Euskal Herriko Gazte Orkestra – Udako kontzertua

725
230*

75,36%
70,12%

* Edukiera murriztua
EGO / Euskal Herriko Gazte Orkestra. Guztira
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

955

72,74%

2020ko lagapenak – Beste battzuk
Ikuskizuna

Bertaratuak**

Gala magialdia (2 saio)
Aitzina Folk Korrontzi & Xavier Amuriza

%

775*
383*

80,48%
95,75%

1.158

88,11%

* Edukiera murriztua
Guztira:
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

UDALAREN ANTZOKI SAREA GIZARTE-ETXEETAN
Udalaren Antzoki Sarea honako hauek osatzen dute gizarte-etxeetan:
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• Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia (Hegoalde GE)
• Félix Petite Antzokia (Ibaiondo GE)
• Federico García Lorca Antzokia (Lakua GE)
• Beñat Etxepare Antzokia (Iparralde GE)

Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia.
Antzerki honek, sarearen programazioaren barruan, honako hauek programazioak hartzen ditu:
• • XXI. mendeko Flamenkoaren zikloa, hogeita bigarren edizioa ospatu zuena eta azken urteetan izan duen
osasun onari eusten diona, publiko oso leialarekin eta kontzertuetan kalitate handiarekin. Egin ahal izan
ziren lehen hiru kontzertuek% 100eko edukiera izan zuten. Programatutako beste bi kontzertuak bertan
behera geratu ziren jardueren etetearen ondorioz , COVID pandemaiarengatik.
• • Jim Aktual zikloa: sarearen apusturik berritzaileenetako bat da, eta dramaturgia berrietan eta antzerki
independentean jarri nahi du begirada. Zazpi ikuskizun programatu eta lau egin dira, eta 379 ikuslek ikusi
dute,% 73,86 batez beste.
Gainera, "Lagapenak" atalean ikusten denez, espazio hori etengabe erabiltzen dute tokiko antzerki-konpainiek,
elkarteek eta udaleko beste sail batzuek.
2020an zehar, honako entsegu eta egoitza hauek egin ziren, 55 saio guztira:
• El mono habitado konpainia "Ave osos" ikuskizunerako .
• Larrua proiektua, dantza-ikuskizunak ”Ojo de Buey” eta “ Muda”garatzeko.
• Ekoma Teatro "Antonia”ikuskizunerako.
• Pez Limbo “El patio de mi casa “ eta "itsasbehera" ikuskizunerako.

• Arroxbola sormen elkartea "Yparchoume" ikuskizunerako.
Era berean, Teatro paraíso Konpainiak, Udal Antzoki Sarearekin batera, Arte Eszenikoetako haur eta gazteei
gerturatzeko programa egiten du, eta irailetik aurrera, egoera ikusita, programa Beñat Etxepare antzokitik (orain
arte ohiko egoitza izan dena) haratago zabaltzea erabaki du, ikastetxeetara gehiago hurbiltzeko eta ikasleen
garraioa errazteko. Azaroan konpainiak hainbat saio eskaintzen ditu programa honen barruan Jesus Ibáñez de
Matauco antzokian.

Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
Ikuskizunak
XXI Mendeko Flamenkoa
Rafael Riqueni
Pedro el Granaíno”
Marina Heredia

100%
100%
100%

858

100%

129
131

53,97%
55,04%

128
120

95,52%
90,91%

Total: 4 ikuskizunak

379

73,86%

Guztira: 6 ikuskizunak

579

61,09%

JIM Aktual (Negua eta Udaberria)
La zanja
Future lovers
JIM Aktual (Udazkena eta Gabonak)
Oymyakon*
Gorpuztu*
*edukiera murriztua
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%

286
286
286
Guztira: 3 ikuskizun

Beste batzuk
Lagapenak *
*edukiera murriztua

Bertaratuak**
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Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia
Ikuskizunak
Guztira: 13 ikuskizunak
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

Bertaratuak**
1.816

%
77,73%

Félix Petite Antzokia
Antzoki honetako programazioaren barruan, Sareko berriena eta modernoena baita, "Ikuskizuna Ibaiondon" zikloa
nabarmenduko nuke. Ziklo horrek hurbileko obrak eskaini nahi ditu, batzuetan ikusleen konplizitatea behar
dutenak eta une oro ikusleak une dibertigarriak igarotzea nahi dutenak.
2020an 11 ikuskizun programatu ziren antzoki honetan, baina pandemiaren ondorioz bertan behera utzi ziren
martxoaren 12tik ekainera bitartean programatutako ikuskizunak, eta bertan behera utzi genuen beste bat
Nazioarteko Jaildian, kutsatzeagatik. Egin diren sei ikuskizunek 759 ikusle eta% 85eko okupazioa izan dute, batez
beste.
2020an zehar, dantza garaikideko ziklo bat programatu zen berriz ere Felix Petite Antzokian: dantza Sarean.
Alarma egoeragatik bertan behera geratu zenez, ez zen gauzatu, baina ikuskizunetako bat irailean birprogramatu
zen. Hain zuzen ere, Al traste dantza konpainia arabarraren estreinaldia eta "Mientras llueva" lana.
Aipamen berezia merezi dute Udalaren Hezkuntza Zerbitzuak antolatzen dituen kontzertu pedagogikoetarako
lagapenek; eta "A golpe de palabra" proposamen artistikoak, Traspasos Kultur ikastetxeei eskainitako indarkeria
matxistez kontzientziatzeko proiektuaren eskutik.
Bi jarduerek 46 saio batzen dituzte bi saioen eta kopuruen artean, 3.700 ikusleengana hurbiltzen direnak, eta
beste 20 lagapen gehitu behar zaizkie beste elkarte eta erakunde batzuei.
2020an Antzokia erabili zen hainbat konpainien entseguak egiteko, gero Sarearen programazioaren barruan
arituko zirenak:
• “A golpe de palabra” (Traspasos konpainia )
• Al Traste danza eta bere lana “Mientras llueva” 2020ko irailean estreinatuko da.
• Larrua proiektua, “Muda” pieza koreografikorako.

Era berean, antzoki hau da Atalak 2.0 dantzarako bitartekaritza-proiektuaren egoitza. Euroeskualdeko
dantzako profesionalei garapen profesional eta sortzailerako aukerak eskaintzea da Atalak Sarearen eginkizun
nagusia, eta, horretarako, hainbat ekintza proposatzen ditu:
• A Sorkuntza koreografikoa sustatzen du egoitza-formatu baten pean, non koreografoek esperimentatzeko,
bilatzeko eta erronka berriekin topo egiteko lekua duten, talde profesional batek lagunduta. Ondoren,
Fernandok informazio hori zabalduko digu.
• B-k ATA-LAB lanbide-topaketak proposatu ditu, pentsamendu-laborategiaren formatuarekin
• C Bitartekaritza- eta dokumentazio-ekintzak, erakunde elkartuen eta sareak sortzen dituen ekintzen bidez
lurraldearekiko harremanak sustatzeko.
2020an iraileko topaketak egin ahal izan ziren Leire Aldazen laborategiarekin, eta abenduan urtarrileko Gil
laborategiarekin. Nabarmentzekoa da programa honek José Uruñuela dantza-kontserbatorioko ikasleekin duen
lankidetza.

Era berean, Teatro paraíso Konpainiak, Udal Antzoki Sarearekin batera, Arte Eszenikoetako haur eta gazteei
gerturatzeko programa egiten du, eta irailetik aurrera, egoera ikusita, programa Beñat Etxepare antzokitik (orain
arte ohiko egoitza izan dena) haratago zabaltzea erabaki du, ikastetxeetara gehiago hurbiltzeko eta ikasleen
garraioa errazteko. Azaroan eta Abenduan konpainiak berak hainbat saio eskaintzen ditu programa honen
barruan Felix petite antzokian.

Felix Petite Antzokia
Ikuskizunak
Ikuskizuna Ibaiondon (Negua eta Udaberia)
Curva España

Bertaratuak**

Guztira: ikuskizun 1

Ikuskizuna Ibaiondon (Udazkena eta Gabonak)
Mientras llueva*
Man up*
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%

145

53,90%

145

53,90%

142
142

100%
100%
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Felix Petite Antzokia
Ikuskizunak

Bertaratuak**
142

Yo Mussolini*
*edukiera murriztua
Guztira: 3 ikuskizun
Atalak 2.0
Laida Aldaz
Eneko Gil
Guztira: 2 ikuskizun
Lagapenak
Kontzertu Pedagogikoak + “A golpe de palabra” (46)
Beste lagapen batzuk (20)
Guztira: 72 ikuskizun
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

%
100%

526

100,%

26
60

86,67%
100%

88

93,33%

3.693
3.042

81,07%
76,03%

7.494

80,86%

Federico García Lorca Antzokia.
Gune hori, neurri handi batean, Gasteizko Udaleko Hezkuntza Zerbitzuaren kontzertu didaktikoen programarako
erabiltzen da. Aurtengo datuak adibide: antolatutako 31 kontzertu didaktikoetan 4.738 gazte izan ziren, batez
beste% 77,08ko okupazioarekin. Zifrak aurreko edizioetako baino txikiagoak dira, jarduera etetearen ondorioz.
Era berean, beste udal-zerbitzu batzuek erabiltzen duten Antzokia da, hala nola Folklore Akademiak. Gasteizko
antzerki-konpainia batzuk ere joaten dira bertara, beren ikuskizunak prestatzeko: egoitza artistikoak, entseguak,
probak, etab.
Mozart Narnnel eta lagunak bi saiotan Euskadiko Orkestrak haurtxoentzat egindako kontzertuak, ohi bezala,%
100eko okupazioa izan zuen.
Udal Antzoki Sarearen programazioaren barruan, "Bebés Proiektua" zikloa nabarmendu behar da, 0 eta 3 urte
bitarteko ikusleentzako programa beteranoa, urtero Antzokia betetzen duena. Aurten ez zen programatu ohi den
bezala, formatua dela-eta ezin baitziren bete gizarte-distantziako neurri egokiak.
Federico García Lorca antzokiak herriko hainbat talderen egoitzak eta entseguak hartu ditu 2020an, hala nola,
Thusia eta Pez Limbo, "No me toques Juan" eta "el patio de mi casa" lanak entseatzeko, hurrenez hurren. Udal
Folklore Akademiak ere 15 aldiz erabili du espazio hau bere entsegu eta entzunaldietarako.
Era berean, Teatro paraíso Konpainiak, Udal Antzoki Sarearekin batera, Arte Eszenikoetako haur eta gazteei
gerturatzeko programa egiten du, eta irailetik aurrera, egoera ikusita, programa Beñat Etxepare antzokitik (orain
arte ohiko egoitza izan dena) haratago zabaltzea erabaki du, ikastetxeetara gehiago hurbiltzeko eta ikasleen
garraioa errazteko. Azaroan eta Abenduan konpainiak berak hainbat saio eskaintzen ditu programa honen
barruan Federico Garcia Lorca antzokian.

Federico García Lorca Antzokia
Ikuskizunak
Musika familian
Mozart, Nannerl eta lagunak

Bertaratuak

%

Guztira: ikuskizun1

250
250

100,00%
100,00%

Lagapenak
Udal Folklore Akademia (2 saio)
Kontzertu didaktikoak, Hezkuntza saila (31 saio)
Beste batzuk (5 saio)
Lagapen guztiak: 38 ikuskizun

429
4.738
536
5.703

85,80%
77,08%
80,48%
81,12%
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Federico García Lorca Antzokia
Ikuskizunak
Guztira: 39 ikuskizun
**Bertaratzea eta porzentaiak aldatzen dira aforoaren arabera

Bertaratuak
5.953

%
90,56%

Beñat Etxepare Antzokia.
Beñat Etxepare, batez ere, herriko antzerki konpainia, elkarte eta udal sailek erabiltzen duten gunea da.
Udalaren eta Teatro Paraíso S.A.L. konpainiaren arteko lankidetza-hitzarmen bat dago, haurrei zuzendutako
jarduera eszenikoa garatzeko, antzerkiaren okupazio-ehuneko handiena hartzen duena. Programa horrek 26
urte bete ditu aurten, eta hiriko ikastetxeetako 21.000 haur baino gehiago igarotzen dira urtero, publikoak sortu
eta prestatzeko laborategi berritzaile bat. Aurten ezin izan da ohiko moduan garatu, pandemiaren
murrizketengatik, eta beste areto batzuk erabili dira osasun-araudia bete ahal izateko. Izan ere, orain arte
adierazi dugun bezala, programa Sareko lau antzokietan zabaldu da, ikastetxeetara hurbildu eta bertaratzea
errazteko. Halaber, konpainia ikastetxera bertara joan da antzezpenak egitera, txikienengana hurbiltzeko
asmoz.
2020an, nagusiki, Teatro Paraíso konpainiaren entseguak eta antzezpenak egin dira Beñat Etxepareren,
honako lan hauekin: “Un salto de gigante”, “Etxerik txikiena” eta “Novelas ejemplares”, aurreko paragrafoan
adierazi dugunez, antzerki-sarearekin lankidetzan aritzeko espazio batean eskolari zuzenduta, adin-talde
horretan arte eszenikoak bultzatzeko. Era berean, Kultura Saila, Berdintasun Zerbitzua eta Gizarte Saila ,udal
eremuan, eta Aintzina Folk Festibala, herritarren elkarte eremuan, esparru hau erabiltzen dute.
Era berean, tokiko sortzaileen egoitza eszeniko batzuk ere izan dira, hala nola Pez Limbo eta "el patio de mi
casa" bere lanak.
Beñat Etxepare Antzokia
Ikuskizunak
Teatro Paraísoren programazioa
Guztira 23 ikuskizun
Beste lagapen batzuk
Guztira4 ikuskizun
Guztira : 27 ikuskizun

Bertaratuak
3184
526

%
72,15%
73,65 %

3.710

72,90%

TOKIKO SORKUNTZARI EMANDAKO BABESA
Antzokien Sarearen eta Gasteizko konpainien sorkuntza eszenikoko proposamenen arteko lankidetzan datza.
Horien bidez, egoitza bat edo batzuk eskaintzen zaizkie Sareko antzoki batean, eta lana erakusten da Udal
Sarearen berezko programazioaren barruan edo beste lankidetza-modalitate baten barruan.
a) Egoitzak eta espazioak lagatzea.
2020an zehar izan diren egoitzen berri ematen da gizarte-etxeetan kokatutako antzoki bakoitzaren
deskribapenean, baina, oro har, sareko antzoki guztietan erabilera intentsiboa duten tokiko konpainien 10
egoitzaz ari gara.
b) Dante 2020 lokalak.Programa
Honen bidez, 11 antzerki-talde erdi-profesionalek edo amateurrek lokal batzuk erabiltzen dituzte deialdi
publiko bidez, 2019tik bi urtez behin. Dante lokalak Olarizu ikastetxe zaharrean daude, eta espazio horietan
taldeek pieza eszenikoak garatzen dituzte. Ondoren, antzokietan eta herritarren beste espazio batzuetan
antzeztuko dira.
Pez Limbo, El Mono Habitado, Imperfeccionismo mágica, Kuku Bazar, Tranpola, Hirukide, Abstractoesfera,
Trokomotxo, Pánico Escénico, Titania eta Auskalhop!. Lanak, funtsean, Auzoeszena Programan eta Gizarte
Etxeen Sareko beste programa batzuetan daude ikusgai.
c) Principaleko Ganbera-zikloa.
Jesus Guridi Kontserbatorioarekin lankidetzan: ganbera-musikaren aldeko apustua eta gure hiriko musikariak
ikusarazteko aukera ematen du. Emanaldiak Jesús Guridi kontserbatorioan egiten dira, Antzokien Sarearen
euskarri ekonomikoarekin eta hedapenarekin. 2020an 8 ikuskizun programatu ziren, COVID 19 pandemiaren
ondorioz.
d)Antzerkigintza Berriak.
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Deialdeiaren bosgarren edizioak, Donostiako Victoria Eugenia Bilboko Arriaga Antzokiarekin lankidetzan,
idazketa-tailer bat proposatzen du, tokiko eta Estatuko egileen artean antzerki-antzerkigintzak sustatzeko.
2019ko deialdiaren emaitza Harri Orri Ar, El patio de mi casa antzezlana da. Egoitza eszenikoan sortu zen,
gizarte-etxeetako antzokien sarean. Pez Linbok ekoitzi zuen, eta 2020ko otsailean estreinatu zen Principal
antzokian.

e) Aurten, Off-Lokalen programazioak bultzada berezia izan du, une zail hauetan, tokiko eszena babestu
nahian. 8 ikuskizun izan dira bi ediziotan eta kokaleku desberdinetan. Bakoitzean 4 konpainia izan dira, 4
egunez, eta bi emanaldi egin dira egunero Iparralde eta Hegoalde gizarte-etxeetan. Lehenengo edizioan
antzeztu ziren lanak gaztelaniaz izan ziren eta bigarrenean euskaraz. Herriko konpainia hauek parte hartu
zuten: Proyecto Larrua, Mananas Fruit Co, El Mono Habitado, Ekoma Teatro, Tranpola, Pez Limbo,
Piszifaktoria Laborategia, Hara Nori. Zortzi ikuskizunek oso harrera ona izan zuten eta "ez dago herririk"
zintzilikatu
zuten
emanaldi
guztietan.
f) Bestalde, Enredad@s proposamena ezohiko espazio batean gauzatu zen: Abetxukuko kiroldegiko
igerilekuan Thusia konpainiak No me toques aurkeztu zuen; Juan 20:17, erabateko gaurkotasuna duen
proposamena, etorkizun hurbileko osasun-larrialdiko muturreko egoera batean oinarritua, COVID 19
Pandemiarekin lotura nabarmenarekin.

BESTE JARDUERA BATZUK: BITARTEKOTZA ETA ESTRATEGIAK
SHIFT- IETM EUROPAKO PROIEKTUA
2016tik, Titulartasun Publikoko Antzoki, Auditorio, Jaialdi eta Zirkuituen Espainiako Sarearen bidez Udalaren
Antzoki Sarea IETMko (Internacional European Theatre Meetings) kide da; urtean bi deialdi egiten ditu EITMk.
Programa horri esker, SHIFT programari atxiki gatzaizkio 2019an.
SHIFT EUROPAKO PROIEKTUA. Praktika artistikoetan trebatzeko eta horiek ezagutzeko ekimen
partekatuak.
Proiektuaren denbora-esparrua: 2019ko abendutik 2021eko abendura
SHIFT - Klima-aldaketa, genero-berdintasuna eta gutxiengoen inklusioa funtsezko erronkak dira oso azkar
aldatzen den gure mundu honetarako. Arteak eta kulturak zeregin garrantzitsua dute gizarteen eraketan, gauza
jakina da hori, eta guztiontzat etorkizun hobea eta jasangarriagoa lortzen laguntzeko gaitasun nabarmena dute;
gaitasun hori Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuetan aitortuta dago, hain zuzen. SHIFT proiektuak
PRESTAKUNTZAKO ekimenak eskainiko ditu lider kulturalentzat, elkarrekin lan eginez eta erronka global horiei
aurre egiteko bideak sortuz. Behar den lekuan aldaketak inplementatzea eta eskuratutako ezagutza langileen,
sare kulturalen eta, oro har, sektore kulturalaren liderrei eta kideei helaraztea dira proiektuaren funtsezko
helburuak.
IETMko bazkideek honako gai hauei buruzko gidaliburuak eta sareko jarraibideak landuko dituzte datozen bi
urteetan (2019ko abendua-2021eko abendua):
Lidergo kulturala
Gaur egun modan dagoen hitzetako bat da lidergo kulturala. Hala ere, zer den lidergo kulturala zehazteko
orduan, ez dago adiera bateraturik. Gaur egun, pertsonek komunitatera bideratutako ikuspegi bat adosten dute,
eta, beraz, lidergo partekatu bat; lidergo partekatu hori ez da neutrala eta unibertsala, eta nabariak dira
taldearen identitate eta balioekiko subjektibotasuna eta mendekotasuna. Paradigma berri honek aukera
ematen du kultura-sektore osoari onuragarri izango zaion kudeaketa humanistaren ikuspegi baterako.
Inklusioa
Inklusioaren gaia berria ez bada ere, ez dago jarraibide orokorrik kultura-sareentzat; hau da, baztertuak izateko
arriskuan dauden pertsona gehiagorengana iristeko erakunde batek bere lana, komunikazioa eta jarduerak nola
egokitu ditzakeen adierazten duen jarraibiderik. Gidalerro horiek osatuko dute kulturaren arloan aktibo dauden
sare, erakunde eta instituzioei zuzendutako lehen dokumentua. Era berean, arreta berezia eskainiko die sare
eta erakunde horietako liderrei, horiek gaitzeko eta inklusioa eta irisgarritasuna areagotzeko, bai eta
erakundean eta jardueretan desorekak murrizteko gaitasuna indartzeko ere. Gasteizko Udal Antzoki Sarea
Bilboko Azkuna Zentroan 2021eko azaroan egingo diren arte eszenikoen inklusio eta hezkuntzari buruzko XI.
Jardunaldiak antolatzeaz arduratzen den talde eragilearen artean dago.
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ATALAK 2.0 PROIEKTUA
2019tik, Gasteizko Udal Antzoki Sarea Atalak 2.0 programari atxikita dago. Sorkuntza-laborategien proiektua,
gure autonomia-erkidegoaren Euroeskualdeko bazkideek lagunduta, dantzako profesionalei (koreografoak eta
dantzariak) garapen profesionalerako eta sortzailerako aukerak eskaintzeko helburuarekin, egoitzen, erakusketen,
topaketen eta bitartekaritza-proposamenen bidez.
Elkartutako erakundeak: Donostia Kultura, Tabakalera, Azkuna Zentroa, Dantzagunea, DantzaZ, Mallandain
Ballet Biarritz, Nafarroako Kultura Gobernua eta Gasteizko Antzoki Sarea.
2020an, bi ekintza egin ziren:
• Felix Petite Antzokia 2020/09/16: Laida Aldaz erakusketa
• Félix Petite Antzokia 2020/12/16: Eneko Gil erakusketa
Batez beste 50 parte-hartzaile daude, eta koreografoekin eta dantzariekin partekatzen dute sormen artistikoaren
prozesua.
ORNITORRINCO PROIEKTUA:
Hezkuntzaren eta Arte Eszenikoen arteko bitartekaritza.
Titulartasun publikoko antzoki, auditorio eta zirkuituen Espainiako Sareak ekimen honen deialdia egiten du, eta
bazkideak diren antzokiek proiektu eszeniko berritzaile eta eraldatzaile bat garatzea eskaintzen du.
Gasteizko antzokien saretik, haur migratzaileak arte eszenikoetan sartzeko proiektu bat aurkezten dugu, eta
Hamaika Esku Eskolako ikastolen testuingurutik egin nahi dugu. Oraingoz, proiektua aurkeztu da, eta 2021ean
hainbat prestakuntza-laguntza izango ditugu gai hauei buruz: kultura-proiektuei balioa emateko modua, kulturaproiektu jasangarriak garatzea, kultura-proiektuak komunikatzea. Aliantzak bilatu nahi ditugu Udalaren Hezkuntza
Zerbitzuan eta Samaniego ikastetxean, diagnostiko bat egiteko eta talde eragile bat aurkitzeko, proiektua
elkarrekin hasi eta sortzeko.

Vitoria, Hiri hezitzailea:

Udal antzokien saretik hainbat jarduera eskaintzen ditugu, hezkuntzaren arlotik Arte Eszenikoen balioa
sustatzeko. Hauek dira 19-20 ikasturtean eskainitako jarduerak:

Musika familian
Haurtxoentzako kontzertuak
Ikastetxeentzako antzerkia. Beñat Etxepare
Zatoz Principal Antzokira
Principal Antzokia ezagutzea
Haurtxoak proiektua - Nazioarteko Antzerki Jaialdia
Antzerkia familian

KOMUNIKAZIOA.
Nortzuk garen, zer egiten dugun eta nola, herritarrei zer proposatzen diegun jakinaraztea funtsezko zeregina da
arte eszenikoen arloan kultura-eskaintza plurala eta kalitatezkoa sustatzea helburu duen erakunde batean.
Programazio plurala egin behar izateak, hau da, publiko, adin, gustu eta diziplina artistiko desberdinei
zuzendutakoak, komunikazio-ahalegin handia eskatzen du, eta, aldi berean, muga bat, mezuak desberdinak izan
beharko baitira, bai eta komunikazio-kanalak eta -euskarriak ere.
Era berean, hedapen-kanal, komunikabide eta publizitate-euskarri ugari daudenez, zaila da une bakoitzean zein
diren egokienak aukeratzea eta dagozkion baliabideak esleitzea.
Herritarrei programazio osoa ezagutarazteko beharrak eragotzi egiten du baliabideak ikuskizun zehatzetan
biltzea, baina arreta berezia jartzen dio Nazioarteko Antzerki Jaialdian.
Azkenik, baliabide material, teknologiko eta giza baliabideen eskasia azpimarratu behar da, baita komunikazioprozesuan beste sail batzuen mende gaudela ere (teknologia berriak, prentsa eta protokoloa, etab.).
Helburu orokorrak:
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• Antzokien sarea aurkeztea
• Sarearen irudi instituzionala erakustea
• Sareko jardueren, ikuskizunen eta proposamenen multzoa aurkeztea
• Antzoki-sarearen funtzionamenduari buruzko informazioa ematea
• Bertaratutako publikoaren espiritu kritikoa sustatzea
Helburu Espezifikoak:
• Aldizkariak, argitalpenak
• Aldizkarien lanketa hobetzea
• Sarearen irudia gainerako materialekin eta komunikazio-kanal materialekin bateratzea
Sare sozialak:
• Markaren presentzia ondo kokatzea.
• Publikoekin erlazionatzea, pedagogia, hurbiltasuna, parte hartzea.
• Sare sozialetarako ikus-entzunezko euskarrien ekoizpena handitzea.
Komunikabideak:
• Komunikabideekiko harremanetarako irizpide komunak ezartzea
• Lankidetza-hitzarmenak egitea.
Egindako ekintzak:

Aldizkariak
Negua eta udaberriko denboraldia

10.500 ale

Udako denboraldia

COVID 19 pandemiagatik ez da argitatratzen

Antzerki jaialdia

5.500 ale

Gabonetako denboraldia

5.500 ale

Kontzertu handien programazioa

3.500 ale.

Iragarkiak
Naziorteko Antzerki Jaialdia

Teatros aldizkaria

Naziorteko Antzerki Jaialdia

Aux magazine

Naziorteko Antzerki Jaialdia

Artez aldizkaria

Naziorteko Antzerki Jaialdia

Kamon Aldizkaria

Naziorteko Antzerki Jaialdia

Noticias de Álava (2 iragarkiak)

Naziorteko Antzerki Jaialdia

El Correo (iragarki 1 )

Naziorteko Antzerki Jaialdia

Informazio leihoa (*)

Negua eta udaberriko denboraldia

Aux magazine

Negua eta udaberriko denboraldia

Kamon Aldizkaria

Negua eta udaberriko denboraldia

Noticias de Álava (2 iragarkiak)

Negua eta udaberriko denboraldia

El Correo (2 iragarkiak)

Gabonetako denboraldia

Informazio leihoa (*)

Denboraldi guztiak

Radio Vitoria EITB, iragarki informatiboak,
sarrera salmenta

Web-eak eta Sare Sozialak
Antzoki sarearen webgunea
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Antzoki sarearen webgunea

3 banner, denboraldiko karruselarentzat

Antzoki sarearen webgunea

Zikloak eguneratzea

Noticias de Álava webgunea

banner 1 por denboraldiko

Gasteiz hoy webgunea

Ikuskizun bateko bannerra hamabostaldiko
Eguneroko argitalpen bat

Facebook

•
•
•

Twit-a prentsa aurreko bakoitzako

Twitter

•
•
•

•

Denboraldi bakoitzeko aurkezpen
bideoak
Ikuskizun nabarmenenen teaserra

Youtube

•
Principal Antzokiren buletin digitala

Antzerki kritikak argitaratzea
Prentsa berriak argitaratzea

Promozio bideoak
Aktore, konpainia edo artikuluen
bertwite-a

1.000 bidalketa pertsonalizatu

hileko

Promoziak
Zoketarako gonbidapenak

Gazte aukera , 2 gonbidapen denboraldi eta
ikuskizun bakoitzeko

Zoketarako gonbidapenak

Gazte informazioa, 2 gonbidapen nerabeei
zuzendutako 2 ikuskizunetarako

Zoketarako gonbidapenak

Alea aldizkaria, 2 gonbidapen euskarazko
ikuskizun bakoitzako

Zoketarako gonbidapenak

Hitzartutako komunikabideak, 2 sarrera
ikuskizun bakoitzeko

COVIDeko neurrien kanpaina
Kartelgintza eta seinaletika intentsiboa espazio guztietan
Ongietorriko roll up-ak, prebentzio-neurri sanitarioekin (2 ale)
kartelgintza
Pancarta con espectáculos destacados

1 denboraldi bakoitzeko

Cartel vestíbulo y accceso a anfiteatros

2 denboraldi bakoitzeko

Cartel vitrina programación de temporada

2 denboraldi bakoitzeko

Carteles espectáculos

3 ikuskizun bakoitzeko
3, gizarte etxeetakoan programaren
bakoitzeko:

Roll up-ak

•
•
•

XXI mendeko flamnkoa
JIM Aktual
Ikuskizuna Ibaiondon

Irratiak
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Sarrerak saltzeko publizitate-iragarkiak

Radio Vitoria EITB

Sarrerak saltzeko publizitate-iragarkiak

Radio Gorbea

Prentsa aurrekoak
Denboraldiaren aurkezpena

1 denboraldi bakoitzeko

Ziklo aipagarriaren aurkezpena

1 ziklo aipagarrientzako (Kontzertu handiak,
Atalak 2.0,...)

Ikuskizunaren prentsa aurrekoa

Konpainien erabilgarritasunaren arabera

Ikuskizunaren prentsa oharra

Konpainien erabilgarritasunaren arabera

Zailtasunak:
Hainbat gai nabarmentzen dira alderdi horretan.
Alde batetik, antzokien sareko komunikazioan esku hartzen duten aktoreen desberdintasuna, hala nola Prentsa
eta Protokolo Kabinetea, gobernuko talde politikoen aholkulariak, udalaren webguneko edukien taldea, eta saretik
bertatik egiten den komunikazioa. Egoera horren ondorioz, bakoitzaren gaitasunak eta zereginak ez daude argi;
gabezia hori aktoreen arteko komunikazioaren eta lankidetzaren bidez ordezkatzen da.
Beste zailtasunetako bat da antzokien sareak orotariko programazioa eskaintzen duela, eta horrek zaildu egiten
du komunikazio-ekintzak publiko zehatzaren kolektiboetan zentratzea.
Abantailak:
Abantailei dagokienez, azpimarratzekoa da antzerki-sareak komunikabideetan duen kokapena. Ia gehienetan
ikuskizunen programatzailea denez, hedabide horien arreta sarearen proposamenen gainean jartzen du, eta
estaldura egokia eskaintzen du, hedabide tradizionalak nabarmenduz, hala nola El Correo, Noticias de Álava eta
Radio Vitoria-EITB.
Aipatu behar da, baita ere, denboraldi bakoitzeko aldizkaria jasotzen duten pertsonen datu-base zabala (3500)
eta posta elektronikoko 1.000 helbide baino gehiago.
Ondorioa:
Oro har, udal-antzokien espezifikotasunak berekin ekarri beharko luke langile eta baliabide tekniko propioak
izatea kultura-produktu espezifikoen komunikazioa garatu ahal izateko, hala nola arte eszenikoena.

Udalaren Antzoki Sarea: urteko zifrak
ANTZOKI-SAREA
Principal Antzokia
Neguko eta Udaberriko denb.
Udako denboraldia
Udazkeneko denboraldia - NAJ
Gabonetako denboraldia
Lagapenak Principal Antzokia

IKUSLEAK

%

Erabilp.

9.202
1.284
7.448
2.471
8.490

73,34%
63,44%
88,63%
83,03%
82,72%

17
5
32
7
17

Guztira Principal Antzokia

28.901

78,23 %

78

Gizarte-etxeetako antzokiak
Beñat Etxepare Antzokia
Jesús Ibáñez Matauco Antzokia
Félix Petite Antzokia
Federico García Lorca Antzokia

3.710
1.816
7.494
5.953

72,90%
78,31%
80.86%
90,56%

27
13
72
39

18.973

80,51%

151

47.874

79,37%
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Guztira Gizarte Etxeetako
antzokiak
Guztira
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AZKEN ONDORIOA.
Eta oihala ixteko zorian gaudenez, gogoratu behar dugu, 2019ko Memorian deskribatzen zen bezala, Antzerki
Sareak uste duela datuak aztertu behar direla distantzia pixka bat hartuz perspektiba irabazteko.
Balorazio kuantitatiboa garrantzitsua da, baina kalitateak eragiten du kultura-proiektu bat eraldatzailea,
berritzailea izatea.
Alde batetik, balorazio kuantitatiboa ona da beti, urte oso errazean, Pandemiaren krisiarekin mehatxuka eta
ziurgabetasun handia sortuz.
Hala ere, neurri, edukiera eta ordutegiei dagokienez, murrizketa berrietara egokitu ahal izan gara, eta, izan ere,
harridura handiz ikusi dugu jende berria, gazteagoa, eta antzerkiaren pertzepzioa, non herritarrek balio handia
ematen dioten kultura-egitate gisa.
Principal antzokiaren programazioak presentzia handia izaten jarraitzen du zifretan, baina, gainera, badakigu
ikusleen balorazio kualitatiboa ona dela programazioari, komunikazioari, langileek emandako zerbitzuari,
segurtasunari eta garbitasunari dagokienez. Kultura jarduera segurua da. Arte eszenikoak, zalantzarik gabe,
gizartearen elementu eraldatzailea dira.
Bestalde, aurten berezia izan da Covid, baina Gizarte Etxeen Sareari dagokionez, jarduera egon den
hilabeteetan erabilera-maila altua izaten jarraitzen du. Datuek, kasu honetan, azken aldian komunikabideen eta
are arduradun politikoen artean zabaldu den ideia, hau da, gizarte-etxeetako Sareko Antzokiak gutxiegi
erabiltzen direla, hankaz gora botatzen laguntzen digute.
Hala, nahiz eta Sareak berak kudeatutako edo hirugarrenek bultzatutako ikuskizunetara joaten diren pertsonen
datuak bakarrik diren oso garrantzitsuak, eta zikloen finkapena erakusten duten arren, horri erabileren
ikuspegia gehitzen badiogu, kontuan hartzen baditugu antzokiek Antzoki Zaharrean estreinatuko diren egoitza
artistikoei edo ikuskizun-entseguei babesa emateko erabiltzen dituzten erabilerak ere, zifrak askoz
pozgarriagoak dira.
Baina ez dira lorpen guztiak, oraindik erronka asko ditugu gainditzeko eta normaltasuna itzultzen denean
publikoaren portaera berriari erantzun beharko diogu eta programazioa, ordutegiak, espazioak, programazioa
eta zikloak egokitu beharko ditugu.
Ez dago oso urrun Antzoki Zaharra eraberritzeko erronka, 2023an, eta zer gune geratzen zaizkigun
programatzeko beldurra, orain arte eskaintzen dugun programazioaren erritmoari eta kalitateari eutsi ahal
izateko.
Era berean, 2019ko aurrekontuak berreskuratu behar ditugu, programazioaren funtsari eutsi ahal izateko,
askotariko formatuen alde egiteko: klasikoak, lengoaia eszeniko berriak, nazioarteko dantza-konpainiak,
orkestra handiekin egindako graned kontzertuen zikloa eta nazioarteko antzerki-jaialdia, 2020an programatu
ezin izan ziren nazioarteko sortzaile handiekin.
Adi jarraitzen dugu, etengabe alarman, mota guztietako publikoarentzat desberdinak diren kalitatezko
ikuskizunak eskaintzeko.
Familiarentzako eskaintza errekuperatzen ari dela dirudi, urte zailen ostean. Horregatik guztiagatik, ez dugu
erne ibili behar, bikaintasunari adi egon behar dugu eta ikuskizunik egokienak programatu behar ditugu.
Zifra horiek balio dute Antzoki Zaharraren 102 urteei balioa emateko; izan ere, ia 28.901 ikusle eta 78 erabilera
baino gehiago izan ditu, urte zail honetan arte eszenikoen balioa handitu baita.
Bestalde, 18.973 ikusle eta 151 erabilera dituzte antzokiek gizarte-etxeetan, eta egiaztatu da espazio horiek
ondo erabiltzen dituztela, batez ere kolektibo artistikoek eta pertsona askok, horietako asko gazteak baitira.
Beharbada, eta Gasteizko Kulturaren Plan Estrategikoak ezartzen duen bezala eta azken urteetako memorietan
adierazten zen bezala, datu horiek pentsarazten digute tokiko taldeen sorkuntzarako eta egoitza
eszenikoetarako laguntza arautzeko modu bat bilatzen jarraitu behar dugula, eta, zergatik ez, tokiko
taldeentzako araututako laguntza-programa batean pentsatu behar dugula, baita etengabeko prestakuntza-,
ikerketa- eta sorkuntza-gune bat pentsatu ere, eskaera horiei hobeto erantzuteko.
Urte hau, diogun bezala, zaila da, baina dena ez da iluna izan, eta ahalegin eta poz handiz antzerkiaren magia
eta kulturak gure gizarte beharrezko eta sendatzailean duen garrantzia berraurkitu ditugu.
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IRADIER ARENA
Erabilera askotarako Iradier Arena ekipamenduko programaren kudeaketa zuzena da 2017az geroztik. Ekipamendua
alokatzeko eskatzen diren eta nahitaez bete beharreko izapidetze-fase guztiak biltzen ditu kudeaketa-araudi horrek,
baita ekitaldietarako ekipamendu gisa mantendu eta ustiatzearen ondoriozko ekintza guztien kudeaketa ere. 2020an
Eventokit enpresa arduratu da lan horretaz.
Udalaren webgunean (vitoria-gasteiz.org) jasotzen da erabilera askotarako Iradier Arena, ekipamenduaren ekitaldien
agenda, zein aldika-aldika eguneratzen baita. Ekipamenduaren helbide elektronikoa (iradierarena@vitoria-gasteiz.city)
eta telefono zenbakia (945 16 16 94) erabat operatibo daude.
Hona 2020 urtea amaituta, ekipamenduan egindako ekitaldietara bertaratuen kopurua:
Bertaratuen kopurua

6.380

Ekitaldi kopurua

Ekitaldi mota

4

Kop
urua

Ekitaldia

Kultur arlokoak

1

Danborradaren entseguak

Kirol arlokoak

1

Uztai-tiroa

Besterik

2

Hauteskundeak eta txertaketa-kanpaina

DATUAK, EKITALDIZ EKITALDI
Otsaila:
•

22 eta 23: Uztai-tiro txapelketa Antolatzailea: Arku lagunak.
Ikusle kopurua: 300

Martxoa:
•

4tik 10era: San Prudentzioko danborradaren entsegu sektorialak. Arabako Foru Aldundiak sustatua, Gasteizko
Udalaren laguntzarekin.
Parte-hartzaile kopurua: 80

Uztaila:
•

12: Hauteskundeak Antolatzailea: Gasteizko Udala
Parte-hartzaile kopurua: 3.000

Urria-azaroa:
•

Urriaren 7tik azaroaren 2ra: txertaketa-kanpaina. Antolatzailea: Osakidetza
Parte-hartzaile kopurua: 3.000

Eguna
Jarduera
Otsailak 22 eta 23
Uztai-tiro txapelketa
Martxoaren 4tik
San Prudentzioko danborraden
10era
entseguak.
Uztailak 12
Hauteskundeak
Urriaren 7tik
Txertaketa-kanpaina
azaroaren 2ra
2020An Bertaratuen kopurua, guztira
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2.3.
ADMINISTRAZIO ZERBITZUA
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Memoriak ekitaldian zehar egindako jardueren bilduma eta balantzea dira. Hala ere, Covid-19aren
pandemiak 2020. urte hau guztiz markatu du, eta horrek bizitzaren arlo guztietan izan du eragina, eta,
beraz, baita kultura-jardueren eremuan ere.
Horren ondorioz, hirian egin ohi den kultura-jardueraren zati handi bat 2020an bertan behera geratu da:
inauteriak, Kaldearte, udako kultura-jarduera, Andre Maria Zuriaren jaiak, Olarizu, gizarte-etxeetako
kultura-jardueren programazioa, Gabonetako programazioa eta abar. Pandemiaren bilakaeraren, alarmamailaren eta organo eskudunek ezarritako osasun-araudia betetzearen mende egon da egoera.
Beraz, Hezkuntza eta Kultura Sailak hasitako kontratazio-espedienteen murrizketa nabarmena gertatu da,
2020an honako hauek izan baitira:

1.- HEZKUNTZA ETA KULTURA SAILA KONTRATU TXIKIAK
Hasitako dosierrak: 90 dosierrak (Kultura 79 – Hezkuntza 11)
a.b.c.d.e.f.-

Egindakoak ( osorio edo partzialki) : 62 (Kultura 54 – Hezkuntza 8)
Kalte ordainarekin ebazpenak : 12 (Kultura : 12)
Esleitu gabeko kontratuak interes publikoko arrazoiengatik:13 (Kultura :12 – Hezkuntza :1)
Suntsiarazitako kontratuak, kalte oradainik gabe : 1
Esleitu gabekoak:1 (Hezkuntza : 1)
Kontratuaren uko-egiteak :1 (Hezkuntza :1)

2.- KONTRATAZIO PROZEDURA: IREKIA ETA NEGOZIATUA
2.1. HASITAKO NEGOZIAZIO BIDEZKO PROZEDURAK: 15
Egindakoak: 4
Izaro kontzertuan "Limones en invierno" ikuskizuna Principal Antzokian
2020ko Sofa Azkena Rock Festibala babestea
“Los papeles de Sísifo” ikuskizuna
Don Giovanni Ikuskizuna Principal Antzokian
Kontratua ez egiteko ebazpena (spk.152.3 art.): 9
Kontratazio-dosierren baja, onarpen ebazpena eman aurretik: 3

2.2. PROZEDURA IREKI SINPLIFIKATUAREN BIDEZ HASITAKOAK: 23
2.2.a- Egindakoak : 10
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea –zur landua.
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen-ikastaroak ematea –zeramika
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen-ikastaroak ematea - idazketa
Gizarte etxetan –jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematera – ehungintzako artisautza
(euskeraz)
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak
ematea ehungintzako artisautza
(gaztelaniaz)
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea-country-dantza familian eta
koreografia
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea –gitarra
Gizarte Etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematera – ehingintzako artisautza
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea –marrazketa eta pintura
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea – larruaren artisautza
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2.2.b.-Kontratua ez egiteko ebazpena: 13
Kultur Ekintzako jai-ekitaldietarako soinu eta argiztapen- ekipamenduen alokairua eta arreta teknikoa
Kultur Ekintzen Atalari eta Gizarte etxetako kultur jardueren atalari laguntzea 2 zati.
Andre Maria Zuriaren jaietan Prado parkean jartzen diren puzgarriak eta kirol eta abentura
ekipamenduak
Kaldearte programazioetarako soinu eta argiztapen-ekipamenduen alokairua eta arreta teknikoa
Erraldoi, Buruhandi, Zaldi eta Txoten Konpartsa, gargantua eta zezensuzkoak kudeatu eta mantentzea
15x10 neurriko udal jabetzako muntaia eta desmuntaketa, altzairuzkoa, estalkia, alboak, hondoa,
arrapala eta eskailera dituena.
“Dantza Plazan” programazioetarako soinu eta argiztapen-ekipamenduen alokairua eta arreta teknikoa
Udal jabetzako muntaia eta desmuntaketa
Zeledonen, Zeledon Txikiren eta Edurneren jaitsiera eta igoerako ekitaldiak Gasteizko jaietan
2.3 .-

PROZEDURA IREKI : HASITAKOAK
2.3.a. HEZKUNTZA
Egindakoak:
1. Hezkuntza eta Kultura sailak (Hezkuntza Zerbitzuak) martxan jarritako Guraso Eskola programarako
laguntza teknikoaren zerbitzua
2. “Arte eta Lehen Haurtzaroa” programaren zerbitzua udal haur eskoletan
3. Komunikabideetan hezitzeko “Gasteiztxo” hezkuntza programa antolatzeko laguntza teknikoa.
4. 2020-2021 ikasturterako udal haurreskolen jantoki laguntzaqileen zerbitzua.
Kontratuan edo lizitazio-prozeduran atzera egiteko erabakia
1. Arte eta Historia Ibilbideen programa antolatzeko laguntza teknikoa.
2. Gasteiztxo komunikabideetan hezitzeko hezkuntza programa antolatzeko laguntza teknikoa,2020ko
urriaren 1etik abenduaren 31ra, eta 2021eko ekitaldian aurrekontuirik balego, 2021eko uratarrilaren
1etik ekainaren 30era.
3. 2020ko “Musika bai” musika udalekuen programa diseinatu, gauzatu, koodinatu, zuzendu eta
kudeatzea.
2.3.b. KULTURA
Egindakoak:
1. Gu ere Bertsotan programa ikastetxeetan
2. Principal Antzokian eta antzoki sarean zein espazio arternatiboetan antolatzen diren ikuskizunetan
leihatilako harrera eta kudeaketa lanak.
Kontratuan edo lizitazio-prozeduran atzera egiteko erabakia
1. Errege Magoen kabalgatarako karrozak eta gozokiak banatzeko karroza alokatzea abenduaren
24an eta urtarrilaren 5ean
2. Kazetaritza bertatik bertara programa antolatu, gauzatu, koordinatu, diseinatu eta kudeatzea (2020.
urtea)
3. Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea

Konparatzeko eta Kulturako Administrazio Zerbitzuak garatutako jardueran COVID-19ak duen eraginaren berri
emateko, 2019an egindako jardueraren eskema bat aurkezten dugu:
Egindako zerbitzu- kontratuak : 42
Egindako kontratu pribatuak: 157, horietatik 14 negoziatuak, eta 143 kontratu txikiak.
Aurreikuspen hori ikusita, KORRONABIRUSAREN ONDORIOZ KONTRATUAK ETETEAGATIK ONARTUTAKO
KALTE ORDAINAK honako hauek izan dira:
KULTURA. 2020/2312.3342.226.84 aurrekontu-partidaren kargura, 212.101,64 euroko zenbatekoa izan duten
IKUSKIZUNAK ETA JAIALDIAK, kontratu hauei dagozkienak:
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IKUSKIZUNAK ETA JAIALDIAK

IMPORTE

Antzoki Sarean eta Gasteizko beste espazio eszeniko batzuetan espezialitate eszenikoei laguntza
teknikoa eman eta lan osagarriak egitea - Aisilan XXI
“Raul Romo House Friends” Kontzertua –Funky Groovekontratua eten imanaren kalte-ordaina - Joselu Anaiak S.L.
kontratua eten imanaren kalte-ordaina - Eider Garcia de La Torre Aurrekoetxea
Udal Liburutegi Publikoen Sarearen zerbitzua ematea. Apirila
Antzoki Sarean eta Gasteizko beste espazio eszeniko batzuetan espezialitate eszenikoei laguntza
teknikoa eman eta lan osagarriak egitea - Aisilan XXI
Montehermosoko kultureneko mediateka zentroko laguntza lanak –ScanbitJoan-etorriak Camerata –Adela SánchezAzpiegiturak alokatzeko,eta joan-etorriak eta zamalanak kontratatua–Evento KitVulkano Ikuskizuna abuztuaren 4. –Servicios culturales NariaJotas fiestas V. Blanca –Araba espectáculosNueva Era Ikuskizuna abuztuaren 7an –Servicios culturales NariaTitanes Ikuskizuna Andre Maria Zuriaren Jaia –Espect. Tik TakIngenio ikuskizuna abuztuaren 4an –Servicios . culturales NariaNueva Alaska ikuskizuna fiestas Virgen Blanca –Espect. Tik TakGrupo Talco ikuskizuna –Promo. Etxabarri-IbiñaLos Rebeldes Talco Ikuskizuna –Promo. IreguaDantzalekuaK Florida parkean –Araba espectáculosKrypton ikuskizuna ( Andre Maria Zuriaren jaiak –Espect. Tik Tak-)
Udal Liburutegi Publikoen Sarearen zerbitzua ematea. Apirila
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea – larruaren artisautza–Aso.
Lanak- martzoa
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea – larruaren artisautza–Aso.
Lanak- apirila, maiatza
David Hernando y Sandro ikuskizuna –Domingo Oliverazpiegiturak alokatzeko,eta joan-etorriak eta zamalanak kontratatua –Evento Kitazpiegiturak alokatzeko,eta joan-etorriak eta zamalanak kontratatua –Evento KitAntzoki Sareetan antolatutako ikuskizunetako sarrera-kontrola eta aretozaintza – Eulen
Antzoki Sareetan antolatutako ikuskizunetako sarrera-kontrola eta aretozaintza – Eulen
Montehermosoko kultureneko mediateka –dokumentazio zentroko laguntza lanak –ScanbitAntzoki Sarean eta Gasteizko beste espazio eszeniko batzuetan espezialitate eszenikoei laguntza
teknikoa eman eta lan osagarriak egitea - Aisilan XXI
Udal Liburutegi Publikoen Sarearen zerbitzua ematea. Apirila
Antzoki Sareetan antolatutako ikuskizunetako sarrera-kontrola eta aretozaintza – Eulen
Gizarte etxetan-jarduera artistikorako hastapen –ikastaroak ematea – larruaren artisautza–Aso.
Lanak- ekaina
Antzoki Sarean eta Gasteizko beste espazio eszeniko batzuetan espezialitate eszenikoei laguntza
teknikoa eman eta lan osagarriak egitea - Aisilan XXI
Antzoki Sarean eta Gasteizko beste espazio eszeniko batzuetan espezialitate eszenikoei laguntza
teknikoa eman eta lan osagarriak egitea - Aisilan XXI
Montehermosoko kultureneko mediateka zentroko laguntza lanak –ScanbitMontehermosoko kultureneko mediateka zentroko laguntza lanak –ScanbitMontehermoso kulturuneko erakusketetan jendeari arreta egieko, aretoak zaintzeko lanak –EulenMontehermoso kulturuneko erakusketetan jendeari arreta egieko, aretoak zaintzeko lanak –EulenMontehermoson sartzeko kontrola eta autobabes-plana betearaztea –EulenMontehermoson sartzeko kontrola eta autobabes-plana betearaztea –EulenMontehermoso sartzeko kontrola eta autobabes-plana betearaztea –Eulen
Montehermosoko kultureneko mediateka – dokumentazio zentroko laguntza lanak –Scanbit-
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HEZKUNTZA. 2020/2319.3232.226.84 ESKOLA ZENTROEKIN LANKIDETZA KORONABIRUSAREN ONDORIOZ
BERTAN BEHERA UTZITAKo KONTRATUAK 48.980,37 euroko kalte-ordaina:
Kontzertu pedagogikoa “Abesbatza” –Fed. Alavesa coros infantilesPianoarekin jolasean kontzertu pedagogikoa gauzatzeko zerbitzuaren –Aso. Musical CrescendoHezkuntza programetarako teknikarien laguntza teknikoa zerbitzua. –Mastaller
Arte eta Historia ibilbideen programa –EnklabeUdal Haur eskolen arteko janari garraiorako zebitzua
udal haureskolen jantoki laguntzaileen zerbitzua. –Eulenudal haureskolen jantoki laguntzaileen zerbitzua. –Eulenudal haureskolen jantoki laguntzaileen zerbitzua. –Eulenudal haureskolen jantoki laguntzaileen zerbitzua. –Eulen- udal haureskolen jantoki laguntzaileen zerbitzua. –Eulen
2019-2020 ikasturteko Musika Adierazpen programarako ikusentzunezkoetako teknikarien laguntza
teknikoa zerbitzua. AISILAN XXI
2019-2020 ikasturteko Musika Adierazpen programarako ikusentzunezkoetako teknikarien laguntza
teknikoa zerbitzua. ikastaroa AISILAN XXI

240,00
270,00
25.104,02
14.707,32
1.826,37
582,11
1.407,32
1.567,85
1.964,30
437,95
582,11
291,02

DIRU LAGUNTZAK
Pandemiak sortutako egoeraren ondorioz eta jai-ekitaldien etetearen ondorioz, ez dira onartu honako dirulaguntza
hauei hauei dagozkien deialdiak
•
•

Inauterietako Konpartsak
Andre Maria Zuriaren jaietan parte hartzen duten blusa eta neska taldeak

Hala ere, deialdia egin da 10. lineari dagokionez, KULTUR PROIEKTU, EKITALDI ETA JAIALDI KONSOLIDATUEI
LAGUNTZEKOA. Diru-laguntza horiek hiriko kultura-sektorea egoera kritiko honetan ekonomikoki dinamizatzeko eta
bultzatzeko onartu dira.
Emandako diru-laguntzen zenbatekoa honako hau da:
1. Kontzeptua: Hirian erreferente diren edo bertan kultura sustatzera bideratuta dauden ekimen, jaialdi eta
egitarauak, edozein alorretan delarik ere
Onartutako
aurrekontua

Entitate onuraduna

Proiektua

Kultura kalean

Korterraza 2020

AEFAT, Asociación española familia ataxia telangiectasia

Aitzina Folk 2020

Play Gasteiz

Vitoria-Gasteiz ciudad de cine

10.000,00 €

El mono habitado

Festival 150 gramos

10.000,00 €

Altraste danza

Danzalava 2020

9.450,22 €

Asociación cultural Inmersiones

Inmersiones 2020

9.200,00 €

Asociación musical Sinkro

XVII Bernaola festival

8.400,00 €

Asociación cultural Zinhezba

Gazte film Fest.

8.400,00 €

Haz kooperativa elkarte txikia

Al margen del deterioro

7.600,00 €

Kultur act elkarte artístiko eta kulturala

Emart 2.0.

7.540,00 €

Asociación Jimmy Jazz

Gazte talent

4.000,00 €

Eduardo Hernando Vilarrodona

Pixkat, una pizca de teatro

7.200,00 €

Parasite kolektiboa

Zurrunbilo 2020

6.000,00 €

14.300,00 €
12.667,00 €

2019ko MEMORIA

*Supeditado a
realización
presupuesto A

Hezkuntza eta Kultura Saila

250

Hunkitu arte

Poetas en mayo 2020

6.400,00 €

Erakusmeta

Zas kultur espazioa

6.400,00 €

Kultur soleil

Zakatumba 2020

6.400,00 €

Guerrilla kulturala elkartea

Kaleak hartu!

4.800,00 €

Asociación belenista de Álava

Programación 2020

4.400,00 €

Factoría de fuegos

Noche skratxe gaua #14

3.300,00 €

Libros y juguetes Cejota

I Festival de cuentos de
Vitoria-Gasteiz

2.737,94 €

Illiana Ross González

Entre pianos

2.950,00 €

David Elejalde

Aztarna beltza Fest.

2.600,00 €

Sofía Martínez Ramírez

Edición CD sinkro records

1.200,00 €

Kikute elkartea

Arabaclick

500,00 €
156.445,16 €

2. Kontzeptua Dinamizazio soziokulturala, kulturartekotasunaren sustatzea, bizitza kulturalaren bultzatzera,
kultur integrazio eta gizarte-kohesioa balio gisa garatzea eta kulturaren alorrean garapen pertsonala garatzea
xede duten jarduera eta programak,

Entitate onuraduna

Proiektua

Onartutako
aurrekontua

Afro asociación de residentes afroamericanos

XXXV Kultura arteko astea "Miradas"

3.500,00 €

Asociación cultural Raíces de Europa

XVI Europako jardunaldiak

4.000,00 €

Jare dantza taldea

2020ko programa

1.190,00 €

Adurtza dantza taldea

Adurtza batuz IV

2.799,00 €

Estibalizko ama asociación

Interpretazio Zentroa “Arabako Romanikoa”

1.694,00 €
13.183,00 €

LANKIDETZA – HITZARMENA
Gainera, udal-aurrekontuetan aurreikusitako dirulaguntza izendun hauek onartu dira, eta lankidetza-hitzarmenen bidez
gauzatu dira.
KULTURA
Arabako Campuseko Errektoreordetzarekiko lankidetzahitzarmena, Vitoria-Gasteizko Film Laburren
XXIV. Jaialdia antolatzeko

7.000 €

Arabako Ilusionisten Elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, Magialdia egiteko

40.000 €

Jazzaldiko elkartearekiko hitzarmena, “Jazz V-G Club 2020” proiekturako

15.000 €

Periscopio argazkigintzako
proiekturako

kultur

elkartearekiko

lankidetza-hitzarmena,

World

Press

Photo

39.000 €

A r a b a k o A r g a z k i l a r i e n Elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, argazkigintza sustatzeko

8.000 €

Arabako Bertsozale Elkartearekiko hitzarmena onestea, 2020an bertsolaritza sustatu eta ikertzeko

14.000 €

Arabako Dantzarien Biltzarrarekiko lankidetza-hitzarmena, euskal dantzak sustatu eta ezagutarazteko
Arabako Lurralde Etxeen Federazioarekiko lankidetza-hitzarmena, kultur proiektuak garatzeko
Lankidetza-hitzarmen Urrezko Zeledonak kultur elkartearekin, 2020an zehar zenbait jarduera diruz
laguntzeko
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Teatro Paraíso SALekiko lankidetza-hitzarmena haur eta gazteentzako jarduera eszenikoa garatzeko
eta Europako POCTEFA –Mind the Gap praktika garatzeko

45.000 €

Ortzai Kultur elkartearekiko lankidentza-hitzarmena 2020 rako porgramatutako jarduerak gauzatzeko

20.000 €

Arrakala koop. Eklarte txikiarekiko lankidetza-hitzarmena, Baratza Aretoa proiekturako 2020an

20.000 €

S a n t a M a r i a k a t e d r a l a fundazioarekiko lankidetza - hitzarmena, Santa Maria plazan
eraberritze lanak egiteko

100.000 €

Artium Fundazioari aurrekontu transferentzia egitea, Gasteizko Udala patronatu-kidea baita

120.000 €

HEZKUNTZA
Jazzargia elkartearekiko lankidetza-hitzarmena, "Jazz uhinak hirian barrena" programaren XV.
ediziorako (2020-2021 ikasturtea).

30.000 €

Denon Eskola

30.000 €

FAPACNE-Itunpeko Ikastetxeetako Guraso Elkarteen Arabako Federazioarekiko lankidetzahitzarmena

5.862 €

Fernando Buesa Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena

45.000 €

Gasteizko Udalaren eta Udaberria elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena, dibertsitate
funtzionala duen pertsonei zuzendutako musika-programa gauzatzeko (2020ko ekitaldia)

14.000 €

Lankidetza-hitzarmena Santa Maria Katedrala Fundazioarekin, 2020-2021 Ikasturtean Santa
Maria katedralean lantegien programa hezigarria garatu eta Santa Maria katedralera eta Argiaren
elizpera bisitak egiteko

11.500 €

Nazioarteko Eskubide eta Harremanen 2020ko edizioko udako ikastaroa antolatzeko aurretiko
gastuak ordaintzea EHUren Udako Ikastaroen Fundazioari.

Gastos del
curso 5.447,35
€

Arte eta Lanbide Eskola
Egibide- Fundacion Diocesanas Jesús Obrero Fundazioaren aldeko transferentzia.
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