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Iruñean,
2019ko
azaroaren
27ko
16:50ean, Nafarroako Eskola Kontseiluaren
egoitzan (Kale Nagusia, 65 – Ezpeleta
Jauregia) egin da, Manuel Martín Iglesias
jauna
kontseiluburu
dela,
alboan
adierazitako bokalak bertan direla, eta
Antonio Iriarte Moncayola jauna idazkari
dela, Nafarroako Eskola Kontseiluaren
osoko bilkura edo Hezkuntzako Batzorde
Nagusia, honako gai zerrenda honekin:
1. Hezkuntzako kontseilariaren agurra eta
informazioa.
2. Aurreko bilkurako akta berrikustea eta,
hala badagokio, onestea.
3. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
4. 2019-2020 ikasturterako Lan Plana.
5. 2019-2020 ikasturterako aurrekontuaren
aurreproiektua.
6. 2018-2019
zirriborroa.

ikasturteko

memoriaren

7. Nafarroako Hezkuntza Sistemaren 20182019 ikasturteko txostenaren egoera.
8. Lan batzordeak.
9.
Berrikuntza
Jardunaldiak.

Proiektuen

10. Galderak eta eskaerak.

XXIV.
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D. Mario Fabo Caleo
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de
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D. Eduardo Mayor García
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/

Ikasleen Gurasoen Elkarteen. CONCAPA

Kontseiluburuak hartu du hitza, eta agurtu ditu Nafarroako Eskola Kontseiluan
sartu berri diren kideak eta legegintzaldi berri honetan beren eginkizunak betetzen
jarraitzen duten kideak. Gainera, eskerrak eman dizkio Hezkuntzako kontseilariari
Eskola Kontseiluaren osoko bilkurara etortzeagatik 2019-2020 ikasturte berriaren
hasiera honetan, eta hitza eman dio.
1. Hezkuntzako kontseilariaren agurra eta informazioa.
Hezkuntzako kontseilariak adierazi du garrantzitsua dela hezkuntza sistema
osatzen duten erakundeekin harremanetan jartzea, eta, zehazki, Nafarroako Eskola
Kontseiluarekin, hemen biltzen baitira gehienak.
Beharrezkotzat jotzen du eskola kontseiluko kideei jakinaraztea zer funtsezko
helburu lortu nahi dituen legegintzaldi honetan zehar, hezkuntza sistema egonkor bat
lortzeko. Honako hauek dira helburu horiek:
-

-

-

Lanbide Heziketaren aldeko apustu irmoa; horretarako, berariazko
zuzendaritza nagusi bat sortuko da eta Lanbide Heziketaren Plan
Estrategikoa inplementatuko da.
Hezkidetza prozesua hezkuntza sisteman ezartzen laguntzea,
hezkuntza-maila guztietan erabil dadin.
Irakaslana indartzea, irakasleen plantilla handituz.
Hezkuntza inklusiboa mantendu eta areagotzea, eta prozesu hori
bultzatzea funts publikoekin sostengatutako ikastetxeen artean
banaketa orekatua eginez.
Landa eskolak mantendu eta hobetzearen aldeko apustua egitea.

Bestalde, Eskola Kontseiluari jakinarazi dio beharrezkoa dela parte har dezan
hezkuntzaren gaineko itun sozial eta politiko bat egiteko azterketan eta lanketan.
2. Aurreko bilkurako akta berrikustea eta, hala badagokio, onestea.
Kontseiluburuak kideei galdetu die ea egin behar duten aurreko bilkurako aktari
buruzko alegaziorik edo iruzkinik.
Akta onetsi da, bertaratutako kideek baiezkoa emanda.
3. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
Kontseiluburuak gai horri buruzko dokumentazioa eman die kideei, eta honako
puntu hauek aipatu ditu bereziki:

-

Kontseiluburua Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasturtea irekitzeko
ekitaldian izan zen 2019ko irailaren 13an.
“Gurutze plaza” Bigarren Hezkuntzako Institutuko ikasturtea irekitzeko
ekitaldira joan zen 2019ko irailaren 17an.
Estatuko Eskola Kontseiluko Autonomia Erkidegoen Partaidetza Batzordera
joan zen 2019ko urriaren 1ean.
Estatuko Eskola Kontseiluaren osoko bilkurara joan zen 2019ko urriaren
29an.
Kontseiluburuak jakinarazi dio Osoko Bilkurari zein egutegi aurreikusi den
Batzorde Iraunkorrarentzat eta Osoko Bilkurarentzat urte honen bukaera
arte. Halaber, eskatu du bilkurak hasteko ordutegi berria onartzeko;
17:00etatik 16:45era aurreratuko litzateke.
Bertaratutako kideek aho batez onartu dute.

4. 2019-2020 ikasturterako Lan Plana.
Kontseiluburuak eman du proposatzen den Lan Planaren dokumentazioa (7
puntu ditu), eta, labur-labur, bere proposamenean sartutako berrikuntzen eta puntu
garrantzitsuenen berri eman du.
Germán Chocarrok adierazi du Lan Plan horretako 7. puntua kentzea eskatzen
duela, uste baitu ez dela beharrezkoa; izan ere, horri dagokionez, aplikatu beharreko
araudia bete besterik ezin da egin.
Pedro Rascónek hartu du hitza eta adierazi du ez diola inolako eragozpenik
sortzen Lan Planean 7. puntua sartzeak, eta ados dagoela Nafarroako Hezkuntza
Sistemaren Txostenaren edukia eta formatua aztertzearekin, haren erabilgarritasuna
handiagoa izatea ahalbidetuko duten hobekuntzak sartzeko.
Kontseiluburuak eskatu du Osoko Bilkurari aurkeztutako proposamena
onesteko, eta honako emaitza honekin onetsi da:
23 boto alde, 0 boto aurka eta 2 abstentzio.
5. 2019-2020 ikasturterako aurrekontuaren aurreproiektua.
Kontseiluburuak aurrekontuen aurreproiektua jasotzen duen dokumentua
banatu die kideei, eta bertan sartutako datuen azalpen laburra egin du.
Sonia Rivasek azalpen bat eskatu du aurreproiektuan jasotako bulegoko
materialaren partidari buruz.
Kontseiluburuak adierazi du aurreproiektuko bi datu aurreko ekitaldikoen
antzekoak direla, eta kontabilitateko aurreikuspen bat dela, baina horrek ez duela esan
nahi aurrekontuan jasotakoa nahitaez egin behar denik, eta, kontuak onesteko
aurkezten direnean, partida horretan egindako gastuak zehazten direla.

Aurreproiektua onetsi da, bertaratutako kideek baiezkoa emanda.
6. 2018-2019 ikasturteko memoriaren zirriborroa.
Kontseiluburuak memoriaren edukiaren berri eman du, eta onesteko eskatu du.
2018-2019 ikasturteko memoria onetsi da, bertaratutako kideek baiezkoa
emanda.
7. Nafarroako Hezkuntza Sistemaren 2018-2019 ikasturteko txostenaren egoera.
Kontseiluburuak Eskola Kontseiluko kideei jakinarazi die onetsi behar dela
Nafarroako Hezkuntza Sistemaren 2018-2019 ikasturteko txostena, eta ez dagoenez
horretarako astirik, eskatu du 2. eta 3. kapituluak bozkatzeko eta onesteko, bai eta
horien eranskinak eta horiei aurkeztutako zuzenketak ere.
Arantxa Ruizek adierazi du zuzenketak gaur jaso dituela eta ezin izan dituela
begiratu.
Pedro Rascónek esan du uste duela une honetan oraindik posible dela
txostenaren edukia aldatzea.
Ignacio Iraizozek adierazi du Eskola Kontseiluaren Funtzionamendurako
Erregelamenduak aukera ematen duela zuzenketak osoko bilkura egiten den egun
berean aurkezteko, eta, beraz, aurkeztutako zuzenketak bozkatu egin behar direla.
Pedro Rascónek galdetu du ea zer ondorio izanen lituzkeen txostena une
honetan ez onartzeak.
Gil Sevillanok adierazi du Arantxa Ruizek aurkeztutako zuzenketetan
proposatutakoa lan handia dela, eta, beraz, komenigarriagoa iruditzen zaiola horiek
2019-2020 ikasturteko txostenean sartzea.
Ignacio Tonik adierazi du ekainaren 26ko osoko bilkuran onartu zela txostenean
datu berriak sartzea, eta uste du ez direla sartu.
Denak hasi dira eztabaidan planteatutako gaiaren gainean.
Kontseiluburuak adierazi du gaia berrikusiko duela eta hurrengo osoko bilkuran
emanen duela horren berri.
Mikel Rodriguezen ustez, ezin da une honetan geldirik utzi txostenaren
tramitazioa.
Kontseiluburuak azaldu du Iosu Menak aurkeztutako zuzenketak (2. kapituluari
bi zuzenketa eta 3. kapituluari zuzenketa bat) erredakziokoak direla, eta onartu egin
behar direla iruditzen zaiola.

Onartu dira Iosu Menak aurkeztutako zuzenketak, bertaratutako kideek
baiezkoa emanda.
Arantxa Ruizek bere zuzenketen edukia azaldu du, baina adierazi du
erretiratzen dituela.
Ondorioz, 2. eta 3. kapituluei eta horien eranskinei buruzko bozketa egin da, eta
hau izan da emaitza:
24 boto alde, 0 boto aurka eta 1 abstentzio.
8. Lan batzordeak.
Kontseiluburuak lan batzordeen proposamena jasotzen duen dokumentazioa
banatu du, haien kopurua eta edukia azaldu ditu eta horiek onestea proposatu du.
German Chocarrok galdetu du ea proposatutako batzordeak
ekitaldietako berberak diren.

aurreko

Kontseiluburuak adierazi du azken biak berriak direla.
Germanek proposatu du “IIP batzordea” izenaren ordez “IIP ereduko batzordea”
jartzea.
Tomás Rodríguezek adierazi du kontseiluburuak proposatutako izena guztiz
zuzena dela.
Pedro Rascónek proposatu du lan batzordeei esleitutako eginkizunak aldatzea,
batzordeak berrantolatzeko.
Cristina Bayonak adierazi du aurreko urteetan ez zela lan batzorderik sortu, eta
horiek Hezkuntza Sistemaren Txostenari buruzkoak izanen direla gehienbat.
Kontseiluburuak adierazi du proposamen hau gaurko gai zerrendatik kentzen
duela, kideek egokitzat jotzen dituzten lan batzordeak proposatu ahal izan ditzaten, eta
proposamenak hurrengo osoko bilkuran sartuko direla, bozkatzeko.
9. Berrikuntza Proiektuen XXIV. Jardunaldiak.
Kontseiluburuak jakinarazi du Berrikuntza Proiektuen XXIV. Jardunaldiak
urtarrilaren 15, 16 eta 17an eginen direla Museoan, Iruñean, eta urtarrilaren 21, 22 eta
23an Tuteran, eta aurkeztu du onartutako proiektuei eta horiek aurkeztu dituzten
ikastetxeei buruzko dokumentazioa.
10. Galderak eta eskaerak.
Ez da eskaerarik ez galderarik aurkeztu.

Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, kontseiluburuak osoko bilkurara bertaratu
diren kideen parte hartzea eskertu du, eta bilera bukatutzat eman du 18:40an,
goiburuan adierazitako tokian eta egunean.

