Bertaratutako kideak:
Javier Albizu Sanz jn.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Nora Salboltx Alegría and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
Carmela Muñoz Ventura and.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Camino Bueno Zamarbide and.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Francisco José Flores Pérez jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Esther Monterrubio Ariznabarreta and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Ander Domblás García jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala jn.
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
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE

Iruñean, 2017ko otsailaren 1aren 17:10
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Hezkuntzako Batzorde Nagusiko Osoko
Bilkura biltzen da, Aitor Etxarte Berezibar
Jaunaren

lehendakaritzapean,

ondoan

agertzen diren kideen presentziarekin, eta
Fermin Casado Leoz Jn. Idazkari bezala,
hurrengo gai-zerrendarekin:
1.

Aurreko

saioaren

berrikuspena

eta,

aktaren
badagokio,

onespena.
2. Lehendakariaren

informazio

orokorra.
3. Lan Batzordeen proposamenaren
gaineko eztabaida eta, badagokio,
onespena.
4. Galde-eskeak.

Amaia Zubieta Garciandia and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Andoni Amadoz Azpíroz jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza publikoaren ikasleen
ordezkaria
Cristina Bayona Saez and.
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
Sergio Gómez Salvador jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Sonia Cabrero del Amo and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen
ordcezkaria
Beren absentzia desenkusatzen dute:
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Ignacio Toni Echeverría jn.

Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
Juan Larraza Pérez-Salazar jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
privados de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza pribatuaren ikasleen
ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Ernesto Delas Villanueva jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Mª Luisa de Simón Caballero and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
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
Roberto Pérez Elorza jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
José María Carrillo Álvarez jn.

Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Ez ziren bertaratu:
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA

Lehendakariak informatzen du zenbait kidek azken orduan esan dutela ezingo
direla bertaratu.
Aurrekoa esanda, eta Kontseiluaren Funtzionamendu Araudiaren 17.
artikuluarekin bat etorriz, kideen herena baino gehiago daudela ikusita, saioa hasten
da.
1. Aurreko saioaren aktaren berrikuspena eta, badagokio, onespena.
Lehendakariak aurreko aktaren zuzenketa baten berri ematen du. Sergio
Gómezek eskatu du zuzenketa hau, PAIren AFren gaia jorratzen berak egindako
hitzaldi batean.
Zuzenketa sartzea eta akta onestea adosten da.
2. Lehendakariaren informazio orokorra.

Lehendakariak aurreko saiotik egindako ekintza eta bilera garrantzitsuenen
berri ematen du. Estatuko Eskola Kontseiluko Parte-hartze Autonomikoaren Juntaren
bilera, IDEA aldizkariaren azkeneko zenbakiaren argitalpena eta Berrikuntza

proiektuen udazkeneko Jardunaldietan zentratutako monografiaren edizioaren berri
ematen du.
Ondoren, otsailaren 8an 2015-2016 ikasturteko NHSTa aurkeztuko duela
esaten du Parlamentuaren Hezkuntza Batzordearen aurrean. Era berean udaberriko
jardunaldien lerroburuak azaltzen ditu. Landa eremuko eskolen gaia jorratuko da,
hizlariak etorriko dira eta han ere azalduko diren 5 proiektu eta esperientziak azaltzen
ditu.

3. Lan Batzordeen proposamenaren gaineko eztabaida eta, badagokio,
onespena.

2015-2016 ikasturteko NHSTa lantzeko kideek eta Kontseilu kanpoko adituek
osatutako batzorde bat lanean jarri zela gogorarazten du Lehendakariak. Lan honek
NHSTaren eduki eta egitura asko hobetu duela dio.
Batzorde hau mantenduko da, eta lanean hasiko da ea 2016-2017 NHSTa
gehiago hobetu daitekeen ikusteko.
Bestalde, Batzorde berri bat martxan jarri nahi duela dio, Kontseiluaren araudi
aztertzeko, eta bereziki bere funtzionamendu araudia. Horrela, funtzionamendu arauak
argitzea bilatzen da, 1997koak direnak, eta batzuetan zalantzak sortzen dira bere
interpretazioan. Bereziki landu behar diren afera batzuk aipatzen ditu.
4. Galde-eskeak.
Nora Salbotxek hitza hartzen du eta Estatuko Eskola Kontseiluaren bilerari
buruz euskaraz galdetzen du: ea banatu zen dokumentazioa Hezkuntza Hitzarmenaren
proposamen formala zen.

Lehendakariak erantzuten dio bilera Parte-hartze Autonomikoaren Juntaren
markoan izan zela eta bertan Ángel de Miguel Lehendakariak Hezkuntza Hitzarmen
posible baten dokumentazioa banatu zuela, proposamen pertsonala bezala, baina ez
Estatuko Eskola kontseiluko proposamen formala bezala. Berez, proposamen edo
ideia dokumentu hori Estatuko Eskola Kontseiluko Batzorde Iraunkorrari emango ziola
adierazi zuen.
Beraz, ez zen Hezkuntza Hitzarmenaren azterketaren ez data ezta egutegiez
ere hitz egin.
Camino Buenok Hitzarmen batetara ailegatzeko hezkuntza eragileek beraiek
lideratzeko momentua izan daitekeela azaltzen du, esperientziak esaten baitu alderdi
politikoak ez dute hitzarmenera iristeko joera izan, eta gainera, hezkuntza erreformetan
ez da inplikatutako eragileei kontsultatu. Horregatik, uste du ezin dela Hitzarmen
batetarako egutegia finkatu, inportanteena dela gaian aurrera egitea.
Beste alde batetik, Andoni Amadoz azaltzen du Juan Larrazarekin batera beste
ikastetxetako ikasleekin bildu zela, eta errebalidak

edota LOMCEren ezartzearen

informazio heza sumatu zuen. Horregatik, Hezkuntzak harrera egitea eta gaia azaltzea
gustatuko litzaieke, gero beren ikaskideei transmititzeko.
Ander Domblás erantzuten du, estatuko araudiak sortarazi dituen zalantzen
ondoren, Batxilergoko ebaluazioaren AF baten zirriborroa jada existitzen dela, denon
eskura dagoela Nafarroako Gobernuko transparentzia web gunean.
Cristina

Bayonak

dio

beste

unibertsitateekin

eta

Hezkuntza

Departamentuarekin lana bukatu duela, eta ostiralean ikastetxeen orientatzaileekin
bilera bat aurreikusita duela. Bertan, gaia nola dagoen azalduko die, hauek gero beren
ikastetxeetan transmititu dezaten.
Camino Buenok dio jada otsailak 1 dela, eta Batxilergoko ebaluazio eta
errebaliden gaiaren ebazpenaren berandupena ikasle batzuei kalte egingo diela,

nondik norakoak ikasturtean zehar aldatzen doazelako eta ezjakintasun honek
ikasleengan eragina duelako.
Hala behar balitz, Ander Domblás eta Cristina Bayona ikasleen ordezkariei
harrera egiteko boluntario eskaintzen dira, afera guztiaren berri era zehatzean
emateko.
Eta lantzeko beste gaiak ez daudelarik, Lehendakariak Osoko bilkuraren bileran
bertaratutako kideei eskerrak ematen dizkie, eta saioari amaiera ematen dio 18:20
orduetan.

