Bertaratutakoak:

Iruñean,

Laura Sanzol Olleta and.
Representante del profesorado de centros
privados / Ikastetxe Pribatuetako Irakasleen
ordezkaria FSIE-SEPNA
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades /
Unibertsitateen ordezkaria. Universidad de
Navarra / Nafarroako Unibertsitatea
Pedro María Baile Torrea jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres /
Ikasleen Gurasoen Elkarteen ordezkaria
Iosu Mena Sarasola jn.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos / Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Mikel Rodríguez Aguirreche jn.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados concertados /
Ikastetxe pribatu itunduetako zuzendarien
ordezkaria
Arantxa Ruiz Vidorreta and.
Representante del profesorado de centros
públicos / Ikastetxe publikoetako Irakasleen
ordezkaria. STEE-EILAS
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía 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 /
CERMIN
Roberto Pérez Elorza 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
Ainara González Rubio and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad / Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen ordezkaria
Aitor Lacasta Zubero jn.
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Osoko bilkura biltzen da, Aitor Etxarte
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Antonio

Iriarte

Moncayola jauna idazkari bezala. Gaizerrenda hurrengoa da:

1. Aurreko bileraren akta berraztertu eta,
hala behar bada, onestea.
2. Lehendakariaren informazio orokorra.
3. NHST

Batzordea.

Hezkuntza Mapa.
4. 3/2019 irizpena.
5. 4/2019 irizpena.
6. Galde-eskeak.
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Txostena

eta

Representante de la Administración
Educativa / Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Javier Albizu Sanz jn.
Representante de las entidades locales /
Toki entitateen ordezkaria
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
Personalidad de reconocido prestigio /
Aitortutako ospea duen pertsonalitatea
Ander Domblás García jn.
Representante de la Administración
Educativa / Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Josu Repáraz Leiza jn.
Representante de las entidades titulares de
centros privados de Navarra - Federación
de Ikastolas de Navarra / Nafarroako
ikastetxe pribatuetako entitate titularren
ordezkaria - Nafarroako Ikastolen Elkartea
Nora Salboltx Alegría and.
Representante del profesorado de centros
públicos / Ikastetxe publikoetako Irakasleen
ordezkaria LAB
Benoit Julien Charles Rosso jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales / Enpresari elkarteen
ordezkaria CEN
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.
HERRIKOA
Sergio Iribarren Galbete jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres /
Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioen
ordezkaria SORTZEN
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares de
centros privados de Navarra / Nafarroako
Ikastetxe pribatuetako entitate titularren
ordezkaria / ANEG-FERE
Eduardo Mayor García jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres /
Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioen
ordezkaria. CONCAPA
Carmela Muñoz Ventura and.
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Representante del profesorado de centros
privados / Ikastetxe pribatuetako Irakasleen
ordezkaria FETE-UGT
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa / Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Bertaratzea desenkusatzen dute:
Andoni Albéniz Bratos jn.
Representante
de
la
Administración
Educativa / Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Ez dira bertaratu:
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales / Sindikatuen ordezkaria / UGT
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres /
Ikasleen Gurasoen Elkarteen Federazioen
ordezkaria HERRIKOA
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de centros
públicos / Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria AFAPNA
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades locales /
Toki entitateen ordezkaria
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de Navarra /
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria (EH
BILDU)
Mª Luisa de Simón Caballero and.
Representante del Parlamento de Navarra /
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria (I-E)

Lehendakariak hitza hartzen du Eneko Ardaiz, Hezkuntza Azpiegituren
Zerbitzuko Zuzendaria, aurkezteko. Honek, saio honetan azalduko den irizpenetako
bat defendatu eta azalduko du, eztabaidatu dadin eta geroko izapideak egin daitezen.
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1. Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Aurreko saioaren aktari buruz norbaitek zeozer esateko edo objektatzeko
daukan galdetu du lehendakariak.
Bertaratutakoen baiespenez, akta onesten da.

2. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
Lehendakariak, batzordekideei gai honen inguruko dokumentazioa ematen die,
eta hurrengo puntuak bereziki azpimarratzen ditu:
-

Maiatzaren 24ean Guillermo Iriarteren “Nafarroako eskolaren historia
ilustratua” liburuaren aurkezpena egin zen.

-

Eskola Kontseiluko XXIII. Jardunaldiak, apirilaren 10ean IDEA aldizkarian
argitaratzen dira.

-

Ekainaren 11n jardunaldien monografia aurkezten da.

3. NHST Batzordea. Txostena eta Hezkuntza Mapa.
Lehendakariak jakinarazten du NHST Batzordeko lanak bukatu direla, eta
handik aterako den dokumentu proposamena “Nafarroako Eskola Kontseiluko NHST
Gida” aurreko urteetan bezala tramitatuko dela, hau da, dagokion irizpena idatziko da
eta Nafarroako Eskola Kontseiluko Osoko Bilkurara eramango da bere onespenerako.
Lehendakariak azpimarratzen du ere lan batzordearen garapenean parte hartu
duten Nafarroako Eskola Kontseiluko batzordekideei eta bere lanketan parte hartu
duten teknikari eta pertsonei bere esker ona eman nahi die.
Une honetan, adostutako egutegia jarraituz, NHST-aren elaborazio lanekin
jarraitzen da, txostenaren proiektuan orain ditugun datuak txertatuz.
Lehendakariak “Hezkuntza Mapa” izeneko proiektuaren inguruko azalpen
motza ematen du, aurkezten den proiektua prototipoa dela adieraziz, bere helburua
hezkuntzako zerbitzu publikoa eskaintzea dela azalduz, eta bere erabilgarritasuna eta
funtzionamenduaren erakusketa praktikoa egiten du.
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4. 3/2019 irizpena.
Lehendakariak Eneko Ardaizi ematen dio hitza eta honek aurkeztutako
ariketaren eta Nafarroako Eskola Kontseiluaren aurrean azaldutako proposamenean
eragina duten arrazoien inguruan azalpen motza ematen du.
Nora Salbotxek galdetzen du ikastetxe berria jardunean jarri arte, honek
ordezkatuko dituen orain arte dauden bi ikastetxeek ea dagozkien zuzendaritzak
mantenduko dituzten.
Eneko Ardaizek horrela izango del adierazten du.
Berriro ere Nora Salbotxek hartzen du hitza azpimarratzeko komenigarria eta
interesgarria deritzola, Hezkuntza Departamentuaren aldetik, azken 25 urtetan
desagertu diren landa-ikastetxeen zerrenda bat osatzea. Eta eskatzen du aktan
espresuki jasota gera dadin hezkuntza zerbitzuak emango dituzten landa-eskola
gehiago irekitzeko aukera aztertzea.
Roberto Pérezek iritzi berekoa dela erantzuten du, baina azpimarratzen du
legislatura honetan ez dela landa-eskolarik nahita itxi, eta aldiz, berri bat ireki dela.
Ander Domblasek azaltzen du Hezkuntza Departamentuak lan-eskolen
inguruko plana onetsi duela, hauen funtzionamenduan laguntzeko asmoz, landaeskolen koordinatzailearen irudia ere sortuz.
Javier Albizuk Nafarroako landa-eremuetan Departamentuak Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzaren ezarpena bultzatzea eskatzen du.
Irizpenaren bozketari ekiten zaio, bertaratutako kideek aho batez onartzen
dutena.

5. 4/2019 irizpena.
Nekane Orozek hartzen du hitza modu laburrean onarpenerako aurkezten den
proiektuaren edukia aurkezteko, eta adierazten du testu arauemaileak bi helburu
jarraitzen dituela:
1º)

Arautzen

den

jarduera

administratiboari

aplikagarriak

diren

kontzeptuak modu arauemailean garatu eta zehaztea, zenbait aspektuetan bere
erabilera ez baitago behar bezain argi.
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2º) Diru publikoaren kudeaketan gardentasuna ahalbidetzea, jarduketa
honen inguruan egindako auditoretzaren bidez Kontuen Ganberak

egindako

eskakizunarekin batera.
Ignacio Iraizozek adierazten du historikoki ikastetxe pribatuen patronala
kontrolen inposaketaren aurka egon den arren, arauketa hau gogobetekoa dela aldeen
artean negoziatu baita.
Arantxa Ruizek Departamentuari eskertzen dio lehen aldiz gai honen inguruan
kontrol-tresnak arautu egin izana, baina beharrezkotzat jotzen du bere sindikatuaren
iritziz arauketa motz gelditzen dela adieraztea.
Nora Salbotxek azpimarratzen du proposamenaren bozketan abstentzioa
izango den bere jarrera justifikatu nahi duela, arauketan lehengo pausua den arren,
uste du kontrol eta erregulazio tresnen inguruan gardentasun handiagoa beharrezkoa
dela.
Laura Sanzolek adierazten du pausu garrantzitsua dela eta bere gauzatzearen
ahalegina eskertzen du.
Ignacio Iraizozek esaten du arauketa honen negoziaketa hezkuntzako arautegi
organikoak jasotzen duenaren araberakoa izan behar zuela.
Nekane Orozek adierazten du proposatutako arauketa estatuko araudira
egokitzera mugatuta dagoela, eta honek erregulazio zabalago baterako ezintasun
legala dakarrela, baina esaten du edozein negoziaketetan alde guztiek bere asmotan
amore ematen dutela.
Carmela Muñozek nabarmentzen du arauketa hau lehen pausu bat baina
aurrerapen garrantzitsua dela.
Nora Salbotxek gogoan hartzen du pausu bat haratago eman zitekeela.
Iosu Menak uste du arauketa berrian proposatutako kontrolaren handitzea
positiboa dela.
Mikel Rodriguezek adierazten du aurkezten den testu araugilearen idazketan
egondako ulermen gaitasuna balioesten duela.
Lehendakariak proposatutako irizpenaren inguruan bozketari ekitea eskatzen
du, eta onesten da hurrengo emaitzarekin:
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Aldeko botoak: 19
Kontrako botoak: 0
Abstentzioak: 5

6. Galde-eskeak.
Juan Luis García Nafarroako Eskola Kontseiluko kideei bere bertako funtzioei
agur esaten diela iragarri die, eta hezkuntzarekiko bere jokaera eta gogoa eskertu die.
Javier Albizuk ere agur esaten du eta Nafarroako Eskola Kontseiluak
hezkuntzaren alde egindako lana eskertzen du.
Ez da galde-eske gehiagorik.

Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, lehendakariak Osoko Bilkuraren bileran
bertaratutako kideen parte-hartzea eskertu du, 18:30etan saioari amaiera emanez.
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