Bertaratuak:
Javier Albizu Sanz jn.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
Fernando Barainca Lagos jn.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Cristina Bayona Saez and.
Representante de las Universidades /
Univertsitateen ordezkaria UPNA
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades /
Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Camino Bueno Zamarbide and.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Mª Luisa de Simón Caballero and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
Ander Domblás García 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
Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
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Iruñean, 2017ko apirilaren 26aren 17:10
direlarik, Eskola Kontseiluko egoitzan (Kale
Nagusia,

56

Nafarroako

–

Ezpeleta

Eskola

Jauregia)

Kontseilua

edo

Hezkuntzako Batzorde Nagusiko Osoko
Bilkura biltzen da, Aitor Etxarte Berezibar
Jaunaren

lehendakaritzapean,

ondoan

agertzen diren kideen presentziarekin, eta
Iñigo Arrizubieta Balerdi Jn. Idazkari
bezala, hurrengo gai-zerrendarekin:

1. Hezkuntza

Kontseilariaren

aurkezpena.
2. Aurreko

saioaren

berrikuspena

eta,

aktaren
badagokio,

onespena.
3. Informazio orokorrak.
4. 4/2017 irizpena: AFren proiektua:
Baxu

eta

Gitarra

elektrikoaren

ezarpena.
5. 5/2017 irizpena: AFren proiektua:
L.H. ikasleen harrera.
6. 6/2017 irizpena: IES Mendillorriren
esleipenaren Gobernu Akordioa.
7. 7/2017 irizpena: IESO Castejónen
sorkuntzaren Gobernu akordioa.
8. Galde-eskeak.

centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
Personalidad de reconocido prestigio /
Aitortutako ospea duen pertsonalitatea
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra /
Nafarroako Ikastetxe pribatuetako entitate
titularen ordezkaria/ANEG-FERE
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades locales /
Toki entitateen ordezkaria
Esther Monterrubio Ariznabarreta and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Carmela Muñoz Ventura and.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Roberto Pérez Elorza jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Nora Salbotx Alegría and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
Ignacio Toni Echeverría jn.
Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
Amaia Zubieta Garciandia and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS

1.

Hezkuntza

Kontseilariaren

aurkezpena.
Hezkuntza Kontseilaria den María
Solana andereak bertaratuak agurtzen ditu
eta hitzaldi motza egiten du, Nafarroako
Eskola

Kontseilukideak

funtzionamendua

eta

ezagutzeko

aukera

eskertuz.
Kontseiluan
Hezkidetza

aurkeztuko

Planarengatik

bere

den
asetzea

aurkezten du eta hobetzeko proposamenak
egitera animatzen du.
Azkenik,
jartzeko

nahi

bertaratutakoei,

berarekin
dutenean

harremanetan
esaten

Nafarroako

hezkuntza

komunitate ordezkari bezala.

2.

Aurreko

saioaren

aktaren

berrikuspena eta, badagokio, onespena.
2017ko martxoaren 29an egindako
Osoko bilkuraren Aktari buruz norbaitek
zeozer esateko edo objektatzeko daukan
galdetzen du Lehendakariak.
Inork ez duenez ezer esateko, akta
onestutzat ematen da, baieztapenez.

Beren absentzia desekusatzen dute:
Marta Álvarez Ares and.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitate
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die

3. Informazio orokorra.

aurreko hezkuntza publikoaren ikasleen
ordezkaria
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Pedro María Baile Torrea jn.
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Sonia Cabrero del Amo and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen ordezkaria
José María Carrillo Álvarez jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Ernesto Delas Villanueva jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Francisco José Flores Pérez jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Sergio Gómez Salvador jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
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
Lourdes Larunbe Arretxe and.
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
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Azkeneko Osoko Bilkuraren ondoren
egindako bileraren eta ekintzen berri ematen
die Lehendakariak bertaratutakoei.
Ekintzen artean, Udaberriko “Landa
Eremuko Eskola Nafarroan” Jardunaldiak
azpimarratzen ditu, apirilaren 7 eta 8an
egindakoak. Horien ondorioz, maiatzaren
3an Parlamentuko Hezkuntza Batzordeak
Ituren

eta

Saldiaseko

landa

eremuko

eskolak bisitatuko ditu.
Jardunaldi hauen fruituekin jarraituz,
euskarri ezberdineko 4 dokumentu prest
daudela dio: hitzaldi akademikoak biltzen
dituzten

bideoak,

eremuaren

diagnosi

Nafarroako
eta

landa

proposamenak

jasotzen dituen batzorde teknikoak egindako
txostena eta bi argitalpen: IDEA aldizkaria
eta monografia bat.
Azkenik,

2016-2017

ikasturterako

Eskola Kontseiluko Lan Egitasmoan finkatu
ziren helburuak lortzen ari direla azaltzen
du. NHST Batzordeak, bihar bere azkeneko
bilera egingo du eta bere lanak, hala nola
Araudi

Batzordeko

lanak,

Batzorde

Iraunkorrak aztertuko ditu bere hurrengo
bileran.

eta Zerbitzuetako langileen 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

4. 4/2017 Irizpenaren eztabaida, eta badagokio, onespena: A.F. Proiektua:
Baxu Elektriko eta Gitarra Elektrikoen espezialitateen ezarpena, musikako
irakaskuntza profesionalei dagokiena.
9 zuzenketa aurkeztu dira. Horietako bi, Camino Buenok eta Alfredo
Hoyuelosek aurkeztutakoak, eduki bera daukate eta zuzenketa bakarra bezala
aztertuko dira, 7.a.
Lehendakariak dio Batzorde Iraunkorrak bi zuzenketa onartu dituela: 4.a,
omisio bat konpontzen duena eta 7.a Agindu Foralaren proiektuaren testuko akats bat
zuzentzen duena. Akats hau 1577/2006 Erreal Dekretuak pairatutako akats baten
erreprodukzioa da.

Batzordearen proposamena onestea proposatzen du eta

baieztapenez onartzen da.
Ondoren, aurkeztutako beste zuzenketak aztertzen dira.
1. eta 2. zuzenketak
Biek eduki bera daukate, bata baxu elektrikoaren espezialitateari buruzkoa eta
beste gitarra elektrikoari buruzkoa.
Lehenik, Roberto Pérez Elorzak dio proposatzen diren aldaketak abenduaren
22ko 1577/2006 Erreal Dekretuan finkatzen diren curriculoko oinarrizko alderdi
batzuetan eragina daukatela, eta oinarrizko araudia izanik, Nafarroak ezin du aldatu.
Alfredo Hoyuelosek bertan agertzen den motibazioaren arabera azaltzen du
zuzenketa.
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Roberto Pérez Elorzak berriro agertzen du oinarrizko araudiaren aurrean
egotearen muga. Irakaskuntza Artistikoen Sekzioak iradokizun hauek biltzen dituen
txosten bat egitea eta Hezkuntza Departamentuak Ministerioaren irakaskuntzen
araudiaren

gaineko

ikuspuntu

holistikoago

bat

ematearen

komenigarritasuna

transmititzearen aukera planteatzen du.
Alfredo Hoyuelos bat dator proposamen honekin eta zuzenketa erretiratzen du.
Hezkuntza Departamentuak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari irakaskuntza
artistikoen

ikuspuntu

holistikoagoa

ematearen

komenigarritasuna

transmititzea

bozkatzen da.
Aho batez onartzen da.
3. zuzenketa
Bertan agertzen den motibazioaren arabera azaltzen du Alfredo Hoyuelosek
zuzenketa.
Aurreko zuzenketekin egin den bezala, honekin gauza bera egitea eskaintzen
du Roberto Pérez Elorzak.
Alfredo Hoyuelos bat dator Roberto Pérez Elorzak egindako proposamenarekin
eta zuzenketa erretiratzen du. Hezkuntza Departamentuak Irakaskuntza artistikoen
araudiaren aldaketaren komenigarritasuna Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari
transmititzea bozkatzen da.
Aldeko 20 boto eta kontrako 3ekin onesten da proposamena.
5., 6. eta 8. zuzenketak
Hiru zuzenketak lotutak daudelako, elkarrekin tratatzen dira.
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Alfredo Hoyuelosek bertan agertzen den motibazioaren arabera azaltzen du
zuzenketa.
Aurreko zuzenketetan gertatu den eran, proposatzaileak zuzenketa hauek
erretiratzen ditu eta Hezkuntza Departamentuak Irakaskuntza artistikoen araudiaren
aldaketaren komenigarritasuna Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari transmititzea
proposatzen du.
Proposamena bozkatu ondoren, aldeko 20 boto eta kontrako 3ekin onesten da.
Ondoren, Irizpena bere osotasunean bozkatzen da, onestutako zuzenketak
barne, eta aho batez onetsi egiten da.

5. 5/2017 Irizpenaren eztabaida eta, balegokio, onespena: A.F.ren
proiektua: Lanbide Heziketako irakaskuntzetako erdi eta goi mailako ziklo
formatiboak egiteko ikastetxe publiko eta pribatu itunduen harrera prozedura.
Hizkuntza zuzentasunezko aurkeztutako hiru zuzenketak onartu ditu Batzorde
Iraunkorrak. Baieztapenez onesten ditu Osoko bilkurak.
Esther Monterrubiok azaltzen du Gobernu Zentralak ez duenez gaia arautu,
2016-2017 ikasturtea arautu zuen Agindu Forala aldatzen dela, eta arauen falta dela
eta, bere iraunaldiaren denbora muga ezabatzea beharrezkoa dela.
Era berean, ikasturte honetan egindako aplikazioan arazoak eman dituzten
hainbat afera konpontzen dira.
Irizpena, bere osotasunean eta onestutako zuzenketekin bozkatzen da eta aho
batez onartzen da.
6. 6/2017 Irizpenaren eztabaida, eta balegokio, onespena: G.A.ren
proiektua: Mendillorri BHIri derrigorrezko bigarren hezkuntzaren azpizona eta
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bigarren hezkuntzako zonaren Beriaingo IParen, Mutiloako (Aranguren) “San
Pedro”ko D ereduaren eta Noaingo “San Miguel” (Elortzibar) IPren D ereduaren
gehitzea.
Batzorde Iraunkorrak aurkeztutako zuzenketa bakarra onartu du, Nafarroako
Eskola

Kontseiluko

“Eskola”

izenaren

omisioa

konpontzen

bilatzen

duena.

Baieztapenez onartzen du Osoko bilkurak.
Adskripzio aldaketa hauen arrazoiak azaltzen ditu Mikel Fernández de
Quincocesek.
Aurten, Mutiloako “San Pedro” eta Noaingo “San Miguel” ikastetxeen D ereduko
lehenengo promozioak bukatuko dituzte beren ikasketak. A/G ikasleak esleituta
dauden ikastetxeen espazio falta dela eta, lerro berriak irekitzea galarazten du.
Noaingo DBHIra esleitua dago ere Beriaingo A/G ereduko ikasleria, baina
espazio falta arazoak ere esleipen aldaketa aholkatzen du.
Egoera ikusita, Iruñeko “Mendillorri” BHIra esleitzea egokiena dela pentsatu da;
espazio eta giza eta material baliabide nahikoak dituelako.
Esleipen aldaketa hauek hiru herrietako Udal eta hezkuntza komunitateekin
landu dira, eta denek ongi hartu dituzte.
Nora Salbotxek hitza eskatzen du, bere botoaren zentzua azaltzeko.
Proiektuaren alde egingo duela agertzen du, egindako prozedura zuzentzat jotzen
duelako eta ikasleen beharrei erantzuna eman behar zaielako, baina epe ertainean
ikasleek nahi dute eredua beren herrian jasotzea bermatu behar dela uste du.
Javier Albizu abstenitu egingo da, bere ustez Iruñera haurrak ekartzea ez
delakoz konponbide egokia.
Ondoren, Irizpena bozkatzen da, onestutako zuzenketa barne. Aldeko 20 boto
eta 2 abstentzioekin onesten da.

Osoko bilkuraren aktak

7. 7/2017 Irizpenaren eztabaida eta, badagokio, onespena: G.A.ren
proiektua: IESO Castejónen sorkuntza.
Batzorde Iraunkorrak aurkeztutako bi zuzenketa onartu ditu, Gobernu Akordio
proiektuaren testuko omisio bat eta akats bat konpontzea bilatzen dute. Baieztapenez
onesten ditu Osoko Bilkurak.
Mikel Fernández de Quincocesek dio DBHIaren sorkuntza Castejónen herriko
aldarrikapena izan dela denbora luzez. IES “Benjamín de Tudela”ren saturazioa
ikusita, egokia da ikastetxe hau sortzea, eta momentuz Castejóneko eskolatik datorren
ikasleak hartuko ditu.
Ondoren, Irizpena bozkatzen da, onestutako zuzenketak barne, eta aho batez
onesten da.

8. Hezikidetza Planaren aurkezpena.
Lehenik eta behin, Hezkuntza Departamentuko Ebaluazio, Kalitate, Formazio,
Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuko Zuzendaria den Aitor Lacastari ematen zaio
hitza.

Gonbidapena

eskertzen

du

eta

Hezikidetza

Planaren

elaborazioaren

prozesuaren aurkezpena egiten du.
Berdintasun eta Bizikidetza Sekzioburu den Pilar Mayok sakontzen du Aitor
Lacastaren aurkezpena. Ondoren, eztabaida sortzen da, gai honen eta lotutako beste
gaien inguruan.

9. Galde-eskeak.
Ez dira aurkezten.
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Eta lantzeko gai gehiago ez daudenez, Osoko bilkuran parte hartu duten guztiei
eskerrak ematen dizkie Lehendakariak eta saioari amaiera ematen dio 19:30etan.
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