Bertaratutakoak:
Javier Albizu Sanz jn.
Representante
de
las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
ordezkaria
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades
/Unibertsitateen ordezkaria.
Universidad de Navarra/Nafarroako
Unibertsitatea
Ander Domblás García jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Representante de las entidades
titulares de centros privados de
Navarra/Nafarroako
Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Iosu Mena Sarasola jn.
Representante de Directores y
Directoras de centros docentes
públicos/Ikastetxe publikoetako
zuzendarien ordezkaria
Arantxa Ruiz Vidorreta and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS.
Laura Sanzol Olleta and.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Ignacio Toni Echeverría and.
Representante de las Personas
con discapacidad de
Navarra/Nafarroan desgaitasuna duten
Pertsonen ordezkaria/ CERMIN
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
Personalidad
de reconocido
prestigio/Aitortutako ospeaduen
pertsonalitatea

Iruñean, 2018ko irailaren 26ko 17:05ak
direlarik,

Eskola

Kontseiluko

egoitzan

(Kale Nagusia, 65 – Ezpeleta jauregia)
Nafarroako

Eskola

Kontseilua

edo

Hezkuntzako Batzorde Nagusiko Osoko
bilkura biltzen da, Aitor Etxarte Berezibar
jaunaren

lehendakaritzapean,

ondoan

agertzen diren kideen presentziarekin, eta
Antonio Iriarte Moncayola jauna idazkari
bezala. Gai-zerrenda hurrengoa da:

1. Hezkuntzako

Kontseilariaren

Agurra

ikasturte hasieran, Nafarroako Eskola
Kontseiluan.
2. Aurreko bileraren akta berraztertu eta,
hala behar bada, onestea.
3. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
4. NHST Batzordearen testuaren gaineko
eztabaida eta onespena.
5. Nafarroako

Eskola

Kontseiluaren

2017/2018 Memoria.
6. 2018/2019 ikasturteko lan egitasmoa.
7. XXII.

Jardunaldiak

“Berrikuntza

Proiektuak”.
8. 19/2018 Txostena, Elikatzeari buruz,
aztertzeko eta aintzat izateko.
9. Galde-eskeak.
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Jairo Císcar Ruiz jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitatetik
kanpoko
Nafarroako ikastetxe
publikoetako ikasleen ordezkaria
Josu Repáraz Leiza jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de NavarraFederación de
Ikastolas
de
Navarra/Nafarroako ikastetxe
pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea.
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
Cristina Bayona Sáez and.
Representante de las
Universidades/Unibertsitateen ordezkaria
UPNA
Juan Luis García Martín jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen
Gurasoen
Elkarteen
Federazioen ordezkaria
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades locales/
Toki entitateen ordezkaria
Eduardo Mayor García jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres
/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria.
Benoit Julien Charles Rosso jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria CONCAPA.
Mikel Rodríguez Aguirreche jn.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
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concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria
Bertaratzea desenkusatzen dute:
Nora Salboltx Alegría and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
Roberto Pérez Elorza jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Carmela Muñoz Ventura and.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Sergio Iribarren Galbete jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Aitor Lacasta Zubero jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria.
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Lourdes Larunbe Arretxe and.
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Ez dira bertaratu:
Mª Luisa de Simón Caballero and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
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1. Hezkuntzako Kontseilariaren Agurra ikasturte hasieran, Nafarroako
Eskola Kontseiluan.
Lehendakariak saioa hasten du hitza Hezkuntzako Kontseilariari utziz.
Hezkuntza Kontseilariak, Nafarroako Eskola Kontseiluko Osoko Bilkura
agurtzen du eta, ikasturte honetan hezkuntz sistemak aurre eginen dien erronkei
buruzko aipamen motz bat egiten du eta, ikastetxe publikoetan heziketa kalitatea
hobetzeko sinatu den ituna azpimarratuz. Bestalde, itunpeko heziketa hobetzeko
hitzarmen bat lortzeko lantzen ari dela, esan du.

2. Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Aurreko saioaren aktari buruz norbaitek zeozer esateko edo objektatzeko
daukan galdetu du lehendakariak.
Bertaratutakoen baiespenez onetsi da.

3. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
Lehendakariak informazio ezberdinen berri eman du:
-

Eskola Kontseilua uzten duten batzordekideei eskerrak eman dizkie
eta hauen ordezkariei ongietorria egin die.

-

Oso Bilkuran bertaratzea desenkusatu duten batzordekideak aipatzen
ditu.

-

Lehendakariak, Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txostenaren egitura
berria aipatzen du eta Kapituluak, datuak sartzen bukatu ta gero, Lan
Batzordeei igorriko zaizkiela.

-

Kontseiluburuak, urriaren 2an, Estatuko Eskola Kontseiluko Osoko
Bilkurara deitu dela informatzen du, gai bakar batekin: “Lege
Aurreproiektua, Irakaskuntzan Aritzeko Baldintzen Hobekuntza”
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-

4. Nafarroako Eskola Kontseiluko 2017/2018 Memoria.
Lehendakariak hitza hartzen du, Memoriaren erredakzio modeloan aldaketa bat
gertatu dela esateko, Eskola Kontseiluak ematen dituen beste dokumentoen
estrukturarekin parekatzeko eta, modu honetan, askoz deskribatzaileagoa izan dadin.
Jarraian,

Iosu

Menari

hitza

uzten

dio,

aurkeztu

dituen

zuzenketak

defendatzeko.
Iosu Menak dio aurkeztutako zuzenketen helburua dela izaera sexistako
adierazpen zehaztuak

hizkuntzan zuzentzea, baina aurkeztutako zuzenketak

erretiratzeko bere erabakia adierazten du, zuzendutako paragrafoak indarrean dauden
arauetatik desbideratutako aipu testualak direlako eta ezin daitezke aldatu.
Lehendakariak, dokumentuari buruzko botoa Eskola Kontseiluari eskatzen dio.
Bertaratutakoen baiespenez onesten da.

5. 2018/2019 ikasturteko Lan Egitasmoa.
Lehendakariak Lan Egitasmoa aurkezten du, honen garapena, gaur egunean
aplikazio-araudiak biltzen dituen funtzioekin adostasunean egituratuta dagoela
azpimarratuz, eta onestea eskatzen du.
Bertaratutakoen baiespenez onesten da.
.

6. XXII. Jardunaldiak “Berrikuntza Proiektuak”
Lehendakariak,

XXII.

“Berrikuntza

Proiektuak”

Jardunaldien

edukia

bertaratutako batzordekideei aurkezten die. Ikastetxeek aurkeztutako proiektuen
artean, zortzi aukeratu dira aurkezteko, dio Kontseiluburuak.
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7. 19/2018 Txostena, elikadurari buruz, ikertzeko eta kontuan hartzeko.

Lehendakariak, Javier Aldaz Berruezo, Osasun Departamentuaren ordezkaria,
aurkezten du, bozketara eramaten den arauaren edukia adierazteko.
Javier Aldazek hitza hartzen du, aurkezten den arauak, gizarteari kezkatzen
zaion

arazo

bat

konpontzea

helburua

duela

azpimarratzeko,

eskola-etapa

desberdinetako ikasleen gizentasuna da. Osasun-ohiturak lortzea herri-osasuneko
beharra bihurtu da, arazo hau pixkanaka ezabatzeko.
Ander Domblásek, aurkezten den arauaren testuak, ikastetxeetan gauzatzeko
osasun-ohituren formatu bat proposatzen duela azpimarratzen du.
Lehendakariak hitza hartzen du, Sortzen Gurasoen Elkarteak eta Alfredo
Hoyuelosek zuzenketak aurkeztu dituztela esateko eta ez direla onartu, aurreikusitako
epez kanpo aurkezteagatik. Ignacio Toniri hitza ematen dio, aurkeztu dituen
zuzenketak defenda ditzan.
Ignacio Tonik, zuzenketen azalpen motz bat eta defentsa egiten du.
Javier Aldazek, zuzenketen edukia onartzen duela dio, eta testua zuzenduko
duela haiekin bat etortzeko.
Ignacio Tonik, hala bada, bere zuzenketak erretiratzen dituela adierazten du.
Alfredo Hoyuelosek hitza hartzen du eta barkamena eskatzen du zuzenketak
berandu aurkeztu izateagatik. Bestalde, Foru Lege berrian, Kontratazio Publikorako,
XVII. Xedapen Gehigarrian, nekazaritzako elikagaien produktuen kalitatean, eskaera
zehatzak, kontratisten hautapen-prozesuetan sartu beharrekoa dena, agintzen direla
adierazten du.
Ignacio Iraizozek dio aipatu Foru Legea, Administrazio Publikoen kontratazioprozesuetan aplikagarria dela soilik, eta, gainera, esandako Xedapen Gehigarrian
kontuan hartzeko kriterioak besterik ez direla.
Alfredo Hoyuelosek bere adostasuna adierazten du, baina dio Iruñeko
Udalean, hurbiltasun eta produktu freskoak, sasoikoak, ekologikoak eta ekoizleei
zuzenean erosteko irizpideak ezarri zirela, erosketa publikoko prozesu baten bitartez,
zeinen kontratazioaren emaitzak ez du igotzen prezioa.
Jairo Císcarrek dio, bere ustez, irizpide horiek gomendagarriak direla, baina ez
derrigorrezkoak hautapen-prozesuan.
Alfredo Hoyuelosek berriz hartzen du hitza, zenbait ikerketek adierazten dutela
gai hau oso garrantzitsua dela eta Gizartearen alor askori eragiten diola esateko.
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Beraz, gai hau ikertzeko eta arautzeko, goranahiagoak izatea beharrezkoa da.
Gainera, bere ustez, heziketa-prozesuan, joko autonomo librea erraztu behar izango
litzateke, honen garapena sustatuz gizentasuna prebenitzeko. Azkenean, eskolajantokien sistemaren prozesu osoan, hezitzaileen heziketa-gaitasunak zaintzeko
garrantzia adierazten du, haien lanbide-gaitasunak, positiboki edo negatiboki, elikadura
osasungarriari lotuta dauden ohituretan eragin baitezake. Bukatzeko, aurkeztu den
araua lantzeko egin den ahalegina eskertzen du, baina, bere jarrera jasota gera dadin,
bere kontrako botoa emanen du boto partikularra aurkezteko.
Arantxa Ruizek, arauaren 4. artikuluan aldaketa bat proposatzen du.
Eskola Kontseiluko idazkariak, prozedura-momentu honetan ez dela bidezkoa
zuzenketak aurkeztea, esaten dio.
Juan Luis Garcíak, neurri guzti hauek gurasoei jakinaraztea eta ikastetxeetan
antolatutako kirolen inplementazioa erraztea eskatzen du.
Lehendakariak, 19/2018 Txostenaren botazioa eskatzen du.
18 boto alde, 2 kontra eta abstenzio 1 izan da botazioaren emaitza, beraz,
bertaratutakoen gehiengoz Txostena onesten da.
Alfredo Hoyuelosek, kalitateko boto baten aurkezpena adierazten du eta
Arantxa Ruizek, boto partikularrarekin bat eginen duela esan du.
8. Galde-eskeak.

Jairo Císcarrek hitza hartzen du, Nafarroako Eskola Kontseiluko bere agurra
jakinarazteko eta bertan parte-hartzeak eman dizkion ikasteko aukerak eskertzen du.
Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, lehendakariak Osoko Bilkuraren bileran
bertaratutako kideen parte-hartzea eskertu du, 19:01etan saioari amaiera emanez.
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