
 

 

Hezkuntzarako COVID-19 koordinazio batzorde teknikoa 

9. BILERA. 2021Eko APIRILAREN 22a, OSTEGUNA 

 

PARTE-HARTZAILEAK: 

Nafarroako Eskola Kontseiluko Hezkuntzarako COVID-19 koordinaziorako lan-

batzordeak 9. bilera egin zuen 10:00eta, bideokonferentzia bidez. Hezkuntza 

Departamentuaren aldetik: Eneko Ardaiz, Azpiegituren Zerbitzuko zuzendaria; Luis 

Calatayud, Hezkuntzako Informazio Sistemen Zerbitzuko zuzendaria. Alberto Urrutia 

Ikuskapen Zerbitzuko zuzendaria, Osasun Departamentuaren aldetik: Aurelio Barricarte, 

Epidemiologiaren eta Osasun Prebentzioaren Zerbitzukoa, eta Arantxa Legarra Osasun 

Komunitarioa Sustatzeko Zerbitzukoa; Batzorde Iraunkorraren aldetik: LABeko Mikel 

Lizaso eta STEILASko Arantxa Ruiz Vidorreta (adierazi du ezin izan duela parte hartu 

gaixotasunagatik), ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkariak; FSIE-SEPNAko Laura 

Sanzol, ikastetxe itunduetako irakasleen ordezkaria; Herrikoako Noelia Echarri, ikastetxe 

publikoetako guraso-elkarteen ordezkaria; CONCAPAko Teresa Modol, ikastetxe 

itunduetako guraso-elkarteen ordezkaria. Jorge Lanchas, ikastetxeetako erakunde 

titularren izenean(adierazi du ezin duela parte hartu); eta Antonio Iriarte, idazkaria. María 

Lourdes García Roncal, Unibertsitateko Zerbitzukoa. Iosu Mena, ADIko lehendakaria, 

(Zuzendarien Elkartea). Pedro Rascón, Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea (adierazi du 

ezin duela parte hartu). Batzordeburu, Manuel Martin Nafarroako Eskola Kontseiluko 

burua. 

 

Gai-zerrenda: 

1. Zertan diren une honetan ikastetxeetako kasu aktiboak. 

2. Zuzendaritzen eta batzordeko kideen informazio berriak. 

3. Jarduera presentziala burutzeko proposamenak. Proposamen pedagogiko eta 

metodologikoak. 

4. Kontingentzia Plana eguneratzeko proposamenak. 

 

 

1. Zertan diren une honetan ikastetxeetako kasu aktiboak. 

 

Aldi labur horretan, ikusten da gaur egun konfinatuta dauden ikasleen ehunekoa 

%  2,44koa dela; martxoaren 16an, % 1,03koa zen. Beraz, ikasle konfinatuen kopurua 

nabarmen handitu da, martxoan 652 ikasle konfinatu baitziren, eta gaur egun 1.514, 

Nafarroako gizartean gertatu den igoeraren adierazgarri. Gaur arte konfinatu behar 

izan diren taldeen kopuru metatua 1.612 da, eta konfinatu behar izan diren ikasleena, 

berriz, 31.984; martxoan, kopuru metatua 27.900 izan zen. 

 

2. Zuzendaritzen eta batzordeko kideen informazio berriak. Jarduera presentziala 

burutzeko proposamenak. Proposamen pedagogiko eta metodologikoak. 

 

 

Informazio Sistemen Zerbitzuko Luis Calatayudek gai garrantzitsu batzuk izan ditu 

hizpide, hala nola ikastetxeetara eta familietara iristen diren deskonfinamendu-mezuak; 

eraginkortasun eta argitasun handiagoa lortzea da asmoa, eta, hortaz, hezkuntza-

eragileak, familiak eta ikastetxeak seguruago eta lasaiago egon daitezen: 



 

 

 Deskonfinamendu-mezuak eta haiek familiei eta ikastetxeei jakinaraztea, 
berrogeialdia amaitu eta alta duten ikasleak berehala  itzul daitezen ikastetxera. 

Ildo horretan, bi jardunbide azaldu ditu: Alta emanda dauden ikasleak eskolara 

itzuli ahal izanen dira, ikastetxeak deskonfinamendu-jakinarazpena jaso ala ez, 

eta deskonfinamendu-zerrendan sartu dira positiboak gertatu diren ikastetxeak 

(bizikidetza-talde egonkorrendako, edo bigarren hezkuntzako talde oso bat 

konfinatzen denean). 2. PCR negatiboa denean, aztarnari taldeak zerrenda hori 

igortzen du ikastetxeetara. Jakinarazpen hori abiarazita dago jada. 

 

Eneko Ardaiz Azpiegituren Zerbitzuko zuzendariak honako hau jakinarazi du:  

 Maskarei dagokienez: Haur Hezkuntzako eta Hezkuntza Bereziko irakasle eta 

laguntzaileek (ikasleak maskararik gabe artatzen dituzten guztiek) 

Departamentuak bidali duen FFP2 maskara erabili beharko dute. Gainerako 

hezkuntza-zikloetan, irakasleek maskara kirurgikoak erabili beharko dituzte. 

Hezkuntza Departamentuak banatzen dituen maskara horiexek baino ez dira 

erabili behar ikasgeletan. Hori da jarraibidea. 

o Salbuespen gisa, irakasleak beste maskara bat erabiltzen badu, eta babesa 

bermatzearren, erabili ahalko ditu soil-soilik departamentuak banatzen 

dituen modeloetako baten berdinak direnak; izan ere, marka eta mota asko 

daudenez, ezinezkoa da homologazioa.  

o Zuzendarien Elkarteko Iosu Menak adierazi du ados dagoela,baina 

nabarmendu du zaila dela irakasle bati esatea ez erabiltzeko erabili ohi 

duen FPP2 maskara eta erabiltzeko, haren ordez, maskara kirurgiko bat, 

horrek baduelako bere arriskua, batez ere kutsatzen bada. 

Departamentuak homologaturiko FPP2 bat erabiltzeko aukera 

emateko eskatu du. Eneko Ardaizek erantzun du ezinezkoa dela eskaera 

partikularrei erantzutea, ezinezkoa dela eskaera guztiei heltzea. Laneko 

Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuaren bidez heldu behar zaie. 

Irakasleek maskara zehatz bat erostea da irtenbidea. Departamentuak, 

zehazki bere zerbitzuak, mezu elektroniko masibo bat igorriko du eta 

esanen du zer motatakoa den eta non eskura daitekeen. Iosu Menari egokia 

iruditzen zaio.  

o SEPNAko Laura Sanzolek mezu hori bera irakaskuntza itundura ere 

bidaltzeko eskatu du. Eneko Ardaizek erantzun du hala egiteko arazorik 

ez dagoela. Mezua itunduetako patronalera igorriko da. 

 

 

Unibertsitate Zerbitzuko María Lourdes García Roncalek jakinarazi du bere 

esparrutik, oraingoz, albiste guztiak onak direla. Aireztapena neurtzen eta hobetzen 

jarraitzen dutela adierazi du.  

 Eskatu du ea gainazalen desinfekzio-jarraibideak lasaitu daitezkeen, kostua 

handia baita. Ez dirudi hasiera bezain zentzuzkoa denik, kutsaturiko gainazalen 

bidezko transmisioari buruzko azken informazioak ez baitira erabakigarriak, ezta 

garrantzi handi-handikoak ere. 

 Bestalde, EvAU probak hurbil daudela jakinarazi du, eta eragozpen handi bat 

gerta daitekeela ikusirik zer datorren ikasle horien aurreko graduazioa eta 

ondoko jaiak direla eta, kutsatze-arazoak direla eta, eta ikasleek azterketetan parte 

ez hartzea dela eta. 



 

 

 

 Arantxa Legarrak, osasun komunitarioaren sustapenekoak, esan du gai horri 

buruzko 21/03/11ko azken eguneratzea bidaliko dela. 

 Aurelio Barricartek esan du, gaur egun, gainazalen bidezko transmisioak ez duela 

garrantzi handirik, baina gaiari buruzko hasierako sinesmen okerrak dirauela. Ez 

da informazioa aldatu, Ministerioaren mende dagoelako, eta Ministerioak ez 

duelako oraindik aldaketa hori kontuan hartu.  

 Arantxa Legarrak esan du maila nazionaleko batzorde tekniko bateko kide dela, 

eta proposatuko duela evau-rako neurriak eta eguneratze horiek jorratzeko. Evau 

dela eta, aurreko urtearen antzekoa da; badago eguneratzeren bat eta laster 

bidaliko dute. 

 Esan duenez, 21-22 ikasturterako dokumentuak maila nazionalean denbora pixka 

bat beharko du, baina esan du oraingo ikasturtekoaren antzeko neurriak izanen 

dituela, eta balitekeela eztabaida eta zalantzak agertzea distantziei eta ikasle 

kopuruari dagokienez. Adierazi duenez, Espainia zoriondu dute, aurrez aurreko 

eskola gehien izan dituen herrialdea delako. 

 María Lourdes García Roncalek evauri buruzko informazioa eman du: 

graduazio-festak kezka iturri dira, aintzat harturik zer entzuten ari den jaiez eta 

afarietarako erreserbez...; esan du mezuak zabaldu behar direla kontu handiagoz 

ibil daitezen.  

o Iosu Menak esan du ados dagoela kontzientziazio-dokumentu bat 

ematearekin, ADIren bidez proposatuko duela, ez dagoela gaizki, baina 

ikasleek deialdia galtzeko arriskua hor dagoela, arazo bat dela, eta ezkorra 

dela, alarma-egoerarik ez badago. Landu beharreko gai garrantzitsua da. 

o Noelia Echarrik (Herrikoa) adierazi du familiek lan handia egin behar 

dutela ikasle horiek kontzientzia har dezaten. 

o Lourdes García Roncalek proposatu du prentsa-ohar bat ateratzea 

hezkuntza eta unibertsitateetako kabineteekin batera, eta adostasun 

orokorra egon da. 

 

 

Txertaketari buruzko galderak: 
 

Alberto Urrutia Ikuskapen Zerbitzuko zuzendariak esan du LHn eskolak ematen 

dituzten irakasleen kexa batzuk jaso berri dituela, Covid Batzordeari helarazteko, ez 

dituztelako txertatu Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta LHko ikastetxeetako 

ikaskideekin batera. Badirudi haserretu egin direla Lanbide Heziketan eskolak ematen 

dituzten irakasleak. Ez gara ari LHko ikastetxeetako irakasleez soilik, baizik eta 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, LHko heziketa-zikloetan eta/edo 

Oinarrizko Lanbide Heziketan eskolak ematen dituztenez. Ikastetxe horietan, DBHn eta 

Batxilergoan eskolak ematen dituzten irakasleei baino ez diete txertoa jarri, eta baztertu 

egin dira eskolak LHn ematen dituztenak. Eskatu dute ikastetxe horietako gainerako 

langileei txertoa jartzeko neurriak hartzeko, edo azalpenak emateko irakasle horiek lasai 

daitezen. 

 Aurelio Barricartek COVID-19aren txertaketa-estrategiaren 6. eguneratzea azaldu 

du. Hona hemen estrategia horren xehetasunak: 

 



 

 

- 6. multzoa. Gizartearendako funtsezko zeregina betetzen duten jarduneko 

taldeak, beren jardueran aurrez aurre ari direnak, gutxienez lanaldiaren 

zati bat 

- 6A taldea. Segurtasun Indar eta Kidegoak, Larrialdietakoak eta Indar 

Armatuak. Guardia Zibila, Polizia Nazionala, Erkidegoetako eta Tokiko 

Polizia, Suhiltzaileak, Segurtasun Indar eta Kidegoetako teknikariak, 

Babes Zibileko profesionalak, Larrialdietakoak eta Indar Armatuak. 

- 6B taldea. Haur Hezkuntzako (0-6 urte) eta Hezkuntza Bereziko irakasleak 

eta langileak, honako hauek barne: autonomia erkidegoek haur-

hezkuntzako ikastetxe gisa baimenduriko ikastetxeetako irakasleak, eta 

ikasleak zuzenean artatzen dituzten gainerako profesionalak, ikastetxe 

horiek titulartasun publikokoak edo pribatukoak izan. 

- 6C taldea. Irakasleak eta Lehen eta Bigarren Hezkuntzako langileak, 

honako hauek barne: derrigorrezko irakaskuntza arautuko ikastetxeetan 

ikasleak artatzen dituzten irakasleak eta gainerako profesionalak, ikastetxe 

horiek titulartasun publikokoak edo pribatukoak izan. 

- 6. taldekoei 60 urte edo gehiagokoen txertaketa amaitutakoan 

eskuragai dauden txertoak jarriko zaizkie. 

 

 Hortaz, lehenetsiko da txertoa jartzea funtsezkotzat jotzen diren langileei, eta 

irakasle horiek ez dute lehentasunik estrategian. Txertoa, ordea, jarri eginen 

zaie eskolak batera ematen dituztenei oinarrizko irakaskuntzetan (kasu 

honetan, DBHn) eta LHn edo batxilergoan, LHko heziketa-zikloetan. 

 Iosu Menak (ADI) eta Laura Sanzolek (SEPNA) galdetu dute ea, AstraZenecaren 

txertoak 60 urtetik beherakoei eman ondoren, zertan den adin horretatik beherako 

irakasleen txertatze-prozesua. Aurelio Barricartek honako hau azaltzen du: 

 Ez dago erabakirik AstraZeneca 60 urtetik beherakoei jartzeari buruz. Gai 

horri buruzko erabaki zientifikoaren esperoan gaude, ea zer dioen Erresuma 

Batuan AstraZenecaren 1. dosiaren ondotik Pfizerren txertoa jartzeari buruzko 

saioen txostenak. Hala, maiatzerako hartuko dira erabakiak. 

 Teresa Modol ados dago azaldu den horrekin. Gainera, galdetu du ea ez ote 

den goiz gai hori buruzko maiatzerako erabakiak jakiteko. Aureliok erantzun 

du Erresuma Batuko ikerketa otsailean hasi zela. Baina balitekeela zerbait 

atzeratzea.  

 

Arantxa Legarrak (osasuna sustatzeko zerbitzukoak) dio, haurtzaroari eta COVIDari 

buruzko proiektu batean ari diela lanean. Proiektu horretan, Hezkuntza Sailak, Gurasoen 

Elkarteetako Federazioek eta gainerakoek hartzen dute parte. Pandemia honetan haurren 

osasuna sustatzea da asmoa. Hainbat euskarri erabiliko dira, kartelak eta informazio-

saioak hainbat sektoreri zuzenduak, batez ere familiei. Hezkuntzarekin batera unitate 

didaktiko batean lantzeko aukera dago. 

 

 

Azkenik, erabaki da hurrengo bilera 2021eko maiatzaren 25ean eginen dela, 10:00etan, 

aparteko arrazoiengatik lehenago egin behar ez bada, behintzat. 

 

 

 



 

 

 

Manuel Martín Iglesias 

Presidente - Lehendakari 


