Bertaratutako kideak:
Laura Sanzol Olleta.
Ikastetxe
pribatuetako
irakasleen
ordezkaria (FSIE-SEPNA)
Sonia Rivas Borrell.
Unibertsitateen ordezkaria
(Nafarroako Unibertsitatea)
Iosu Mena Sarasola
Ikastetxe
publikoetako
zuzendarien
ordezkaria
Maite Pellejero Olcoz.
Ikastetxe pribatu itunduetako zuzendarien
ordezkaria
Mikel Rodríguez Aguirreche.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldia.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria (ANEG-FERE)
Ignacio Toni Echeverría.
Nafarroan desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria (CERMIN)
Gil Sevillano González.
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Lourdes Larunbe Arretxe.
Ikastetxeetako
administrazio
eta
zerbitzuetako langileen ordezkaria
Pedro Rascón Macías.
Entzute handiko pertsona
Pablo Arriazu Amat.
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Josu Reparaz Leiza.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren
ordezkaria
(Nafarroako
Ikastolen Elkartea)
Cristina Bayona Saez.
Unibertsitateen ordezkaria (NUP)
José Jorge Lanchas Rivero.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria (ANEG-FERE)
Santiago Álvarez Folgueras.
Guraso
elkarteen
federazioetako
ordezkaria (HERRIKOA)
Arantxa Ruiz Vidorreta.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria (STEE-EILAS)
Jabi Arakama Urtiaga.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
(Geroa Bai)
Mª Soledad Garjón López.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria (AFAPNA)

Iruñean, 2019ko abenduaren 18ko
16:58an, bildu da Nafarroako Eskola
Kontseiluaren egoitzan (Kale Nagusia, 65 –
Ezpeleta jauregia), 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. Aurreko bilkurako akta berrikustea eta,
hala badagokio, onestea.
2. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
3.2019ko 2. seihilekoko kontuak onestea.
4.Nafarroako Hezkuntza Sistemaren 20182019 ikasturteko txostenaren egoera (4. eta
5. kapituluak, eranskinekin).
5. Lan batzordeen proposamenak aztertzea.
6. Galderak eta eskaerak.
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Esther Lakasta Pérez-Ilzarbe.
Toki entitateen ordezkaria
Tomás Rodríguez Garraza.
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Begoña Unzué Vela.
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Arantza Zuriarrain Iñiguez.
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria
Germán Chocarro Garbayo.
Guraso
elkarteen
federazioetako
ordezkaria (BRITILA)
Mikel Lizaso Odriozola.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria (LAB)
Carmela Muñoz Ventura.
Ikastetxe
pribatuetako
irakasleen
ordezkaria (FETE-UGT)
María Rodríguez Moran.
Guraso
elkarteen
federazioetako
ordezkaria (HERRIKOA)
Patricia Fanlo Mateo.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria (IE)

Bertaratu
dira:

ez

izateagatik

desenkusatu

Mª José Anaut Couso.
Sindikatuen ordezkaria (UGT)
Ainara González Rubio.
Berdintasunaren alde lan egiten duten
elkarteen ordezkaria
Etorri ez direnak:
Sergio Iribarren Galbete.
Guraso
elkarteen
federazioetako
ordezkaria (SORTZEN)
Mario Fabo Caleo
Toki entitateen ordezkaria
Eduardo Mayor Garcia.
Guraso
elkarteen
federazioetako
ordezkaria (CONCAPA)
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1. 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.
2. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
Kontseiluburuak, puntu honi hasiera emateko, dokumentu bat banatu die
kideei, non jasotzen baitira Nafarroako Eskola Kontseiluaren azken osoko bilkuraz geroztik
Eskola Kontseiluak egin dituen jarduera instituzionalak.
Kontseiluburuak Nafarroako Eskola Kontseiluaren XXIV. Jardunaldien berri eman du,
eta adierazi du horiek egiteko datak honako hauek direla: 2020ko urtarrilaren 15, 16 eta
17an eginen dira Iruñean (Nafarroako Museoan), eta 2020ko urtarrilaren 21, 22 eta 23an
Tuteran (UNEDen eraikinean).
Nafarroako Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorraren eta osoko bilkuren egutegia
ere aipatu du, eta 2020ko ekainera arteko datak proposatu ditu.
3. 2019ko 2. seihilekoko kontuak onestea.
Kontseiluburuak labur azaldu du zein den kontuen egoera 2019ko bigarren
seihilekoan, eta onesteko eskatu du.
Akta onetsi da, bertaratutako kideek baiezkoa emanda.
4. Nafarroako Hezkuntza Sistemaren 2018-2019 ikasturteko txostenaren egoera (4. eta
5. kapituluak, eranskinekin).
Kontseiluburuak aipatu du 2017-2018 ikasturteko NHSTen eskatzen dela hainbat
datu sartzeko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txosten berrian, 2018-2019 ikasturtekoan,
eta honako hau adierazi du:
-

-

-

Gehitutako kontsiderazio orokorrei dagokienez, planteatutako ohar guztiak
egin dira.
2. kapituluari dagokionez, zehaztutako gai guztiak sartu dira, 4. puntuari
dagozkionak izan ezik (osatu gabe sartu dira), ez eta 7. puntuari
dagozkionak ere, ezin izan baitira sartu eskatutako datuak.
3. kapituluari dagokionez, sartu dira 1. eta 7. puntuetan eskatutako gaiak,
eta datuak ez dira eman 2., 3., 4., 5., 6. eta 8. puntuetan.
4. kapituluari dagokionez, sartu dira 1., 3., 4., 5. eta 6. puntuetan eskatutako
gaiak, eta ez dira sartu 2. puntuan eskatutakoak (gai horrek datuak
babesteari buruzko araudian eragina izan dezakeela adierazten baita), ez
eta 7. puntuan eskatutakoak ere (ez direlako eman datu osoak).
5. kapituluari dagokionez, sartu dira 2., 4., 5., 6., 7., 9., 12., 13., 14., 15. eta
16. puntuetako datuak, eta ez dira sartu 3. puntukoak (gai horrek datuak
babesteari buruzko araudian eragina izan dezakeela adierazten baita), ez
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eta 10. eta 11. puntuetakoak ere (eskatutako datuak ez daudela adierazten
baita).
Iosu Menak eskatu du aktan espresuki jasoa gera dadila bere ustez ez direla
txostenean sartu azken NHSTren irizpenean eskatutako datu guztiak.
Kontseiluburuak adierazi du Eskola Kontseiluaren betebeharra horiek eskatzea dela,
eta hala egin dela, baina daturik ez badago edo ematen ez badira, ezin dituela txostenean
sartu. Berretsi du datuak eskatuko direla hurrengo NHSTen sartzeko.
Iosu Menak adierazi du kasu horretan, datuak ezin direnez NHST honetan sartu,
erretiratu egiten dituela aurkeztutako hiru zuzenketak.
Arantxa Ruizek, halaber, adierazi du egoera ikusita, NHSTeko 5. kapituluari
aurkeztutako hiru zuzenketak erretiratzen dituela.
Kontseiluburuak eskatu du txostenaren 4. eta 5. kapituluen eta horien eranskinen
onespena bozkatzeko.
Bozketa egin da, eta 4. eta 5. kapituluak eta horien eranskinak aho batez onetsi
dituzte bertaratutako kideek.
Kontseiluburuak eskatu du 2018-2019 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren
Txostena onesteko.
Bertaratutako kideek aho batez onetsi dute.
5. Lan batzordeen proposamenak aztertzea.
Kontseiluburuak azaldu du lan batzordeez egin duen proposamena, zeina sartu baita
kideei emandako dokumentu batean, eta Pedro Rasconi eman dio hitza, kontseiluburuak
prestatutako proposamena ordezteko zuzenketa aurkeztu baitu.
Pedro Rasconek bere zuzenketaren edukia azaldu du, eta adierazi du ez duela
ulertzen kontseiluburuak zergatik ez dien gainerako kideei zuzenketa aurkeztu izanaren berri
eman. Halaber, adierazi du, bere iritziz arrazoizkoena dela lan batzordeak gaien arabera
banatzea, eta adierazi du hala egin izan dela Nafarroako Eskola Kontseiluaren
funtzionamenduan, 5. batzordearen kasuan izan ezik, hori berria baita, hizkuntza programei
buruzkoa da eta. Bestalde, adierazi du kontseiluburuak egindako proposamenaren arabera,
batzorde batzuk ez liratekeela lanean hasiko ikasturte erdira arte.
Germán Chocarrok adierazi du programa eleaniztunei dagokien arloak berariazko
batzorde bat izan behar duela, eta, beraz, kontseiluburuak proposatutako banaketa saskinaski bat dela, eta asmoa dela programa horien garrantzia lausotzea.
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Mikel Lizasok adierazi du ez duela ulertzen zergatik identifikatu behar diren programa
eleaniztunak IIP (PAI) programarekin bakarrik.
Iñaki Iraizozek adierazi du bere ustez garrantzi gehiegi ematen zaiola eztabaida horri,
uste baitu ez dagoela alde handirik proposatutako jarreren artean.
Pedro Rasconek eskatu du aktan espresuki jasoa gera dadila Nafarroako Eskola
Kontseiluaren funtzionamenduari buruzko erregelamenduaren 49. eta 51. artikuluetan
xedatutakoa berrikusteko eskatu duela.
Esther Lacastak hartu du hitza, eta galdetu du ea non integratzen den 0-3 urteko
zikloa lan batzordeen proposamenean.
Kontseiluburuak adierazi dio 1. batzordeko 1. azpibatzordean sartzen dela.
Kontseiluburuak eskatu du Pedro Rasconek egindako proposamenari buruzko
bozketa, eta atzera bota da aldeko 4 botorekin, kontrako 11rekin eta 12 abstentziorekin.
Ondoren, kontseiluburuak egindako proposamena bozkatu da, eta onetsi egin da
aldeko 16 botorekin, kontrako 3 botorekin eta 8 abstentziorekin.
6. Galderak eta eskaerak.
Kontseiluburuak Arantxa Ruizek egindako txosten bat eman die kideei. Ruiz
Nafarroako Eskola Kontseiluaren ordezkaria da Nafarroako Berdintasunerako Kontseiluan,
eta txosten horretan bertan egindako jardueren berri ematen du, eta legegintzaldi honetan
egin beharreko lanen azalpen laburra egin du.
Kontseiluburuak, Nafarroako Eskola Kontseiluaren izenean, Arantxa Ruizek egindako
lana eskertu du, baita emandako informazioa ere.
Ez da beste eskaerarik ez galderarik egin.
Eta aztergai gehiagorik egon ez denez, kontseiluburuak osoko bilkurara bertaratu diren
kideen parte hartzea eskertu du, eta bilera bukatutzat eman du 18:25ean, goiburuan
adierazitako tokian eta egunean.
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