
 

 

Hezkuntzarako COVID-19 koordinaziorako batzorde teknikoa 

10. BILERA. 2021EKO MAIATZAREN 25A, ASTEARTEA 

 

PARTE-HARTZAILEAK: 

Nafarroako Eskola Kontseiluko Hezkuntzarako COVID-19 koordinaziorako lan-

batzordeak 10. bilera egin zuen 10:00etan, 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, 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; eta Antonio Iriarte, idazkaria. María 

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

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

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 garatzeko proposamenak. Proposamen pedagogiko eta 

metodologikoak. 

4. Kontingentzia Plana eguneratzeko proposamenak. 

 

 

1. Zertan diren une honetan ikastetxeetako kasu aktiboak. 

 

Informazio Sistemen Zerbitzuko Luis Calatayudek datuak hobetu direla jakinarazi du, 

azken batzordeko datuen aldean. Gaur egun, ikasle konfinatuak guztien % 1 inguru dira. 

Konfinamenduak 215 ikastetxeri eragin die, baina ikastetxe horietako oso talde gutxiri. 

 

 

2. Zuzendaritzen eta batzordeko kideen informazio berriak. Jarduera presentziala 

garatzeko proposamenak. Proposamen pedagogiko eta metodologikoak. 

 

 

Eneko Ardaiz Azpiegituren Zerbitzuko zuzendariak honako hau jakinarazi du:  

 COVID-19aren aurkako materialen hornidurak aurreikusitako norabideari 

jarraitzen dio. Ikastetxeei gutun bat igorriko zaie, aurreikusitako materiala 

irailaren 1ean izan dezaten ikasturtearen hasierara begira. 

 SEPNAko Laura Sanzolek mezu hori bera irakaskuntza itundura ere bidaltzeko 

eskatu du. Eneko Ardaizek erantzun du hala egiteko arazorik ez dagoela.  

 Herrikoak Osasun Departamentuari galdetu dio ea, beraiek uste duten bezala, 

eskolaldiak eraginik ez duen birusaren transmisioan, protokoloak ez baitu jasotzen 



 

 

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek lehen zuten eskolaldia. Eskolaldiaren 

irizpide hori arautzen duen osasun oinarria argitzeko eskatu du. 

 Aureliok erantzun du, irailean zer gertatuko den ez dakitenez, egokitzat jotzen 

dutela ikasturtea hastea aurrekoa amaitu zen bezala. Ezin da jakin zein izanen den 

pandemiaren bilakaera.  Jarrera zuhurra izan nahi du. Txertaketa areagotzen ari da 

gaur egun, eta dagoeneko emaitzak agertzen hasi da, baina ez da ezagutzen 

transmisioaren eta balizko efektuen gaineko babesa.  

 Jangela irekita eskolaldi zatitua egiteko aukerak arrisku handiagoa dakar. Pedro 

Rascon Herrikoaren iritziaren alde agertu da. LABek, Mikel Lizaso 

bozeramailearen bitartez, positibotzat jo ditu irakasleen ratioak eta neurriak, eta 

eskolaldiari dagokionez, ados dago Herrikoarekin. Kritikatu du gainazalak 

garbitzen jarraitzea, garrantzitsua ez bada ere. Neurriak gehiago malgutu beharko 

lirateke eta gehiago normalizatu, faktore pedagogikoaren hezkuntza garrantzia 

dela eta. Lanbide Heziketa publikoko irakasleek txertaketaren aurrean agertu 

duten ezinegona aipatu, langile horiek ez baitira funtsezkotzat jo. Horrek 

bidegabekeriaren sentsazioa sortu du. Ahalegina egiteko eta langile horiei txertoa 

jartzeko eskatu du. STEILASen izenean, Arantxa Ruiz Vidorretak esan du ados 

dagoela LABekin gai horretan. 

 Aureliok esan du egoera iazkoa baino okerragoa dela. Osasun-protokolo bat dago, 

edo Hezkuntza Ministerioarena, eta hori ezin da ahaztu. 

 Arantxak ez du ulertzen zergatik onartu diren gauzak hain geldo batzordean. 

Aureliok ikastetxeek izan duten segurtasunaz hitz egin du. Lausengu eta zorion 

asko jaso dira. Luis Calatayudek esan du Madrilek betebeharrak finkatu dituela 

gai askotan. 

 Osasun Komunitarioa Sustatzeko Zerbitzuko Arantxa Legarrak adierazi du 

erkidegoetako protokoloek ministerioak adierazitakoa errespetatu behar dutela. 

 Iosu Mena ADIko lehendakariak galdetu du departamentuak baimendutako 

maskaren hornitzaileei buruz eta txertaketari eta oposizioei buruz, datak bat 

etortzea arazoa izan baitaiteke. Aureliok esan du 60 urtetik beherako irakasleek 

txerto mota aukeratzen ahalko dutela eta datak egokitu eginen direla; beraz, ez da 

arazorik egonen oposizioei begira: norberak bere hitzordua aukeratuko du 

aplikazioaren bidez eta, horrenbestez, egoerari egokituko zaizkio. Berak 2. dosia 

Pfizer izatea gomendatzen du. 

 Luisek hitz egin du irakasleen txertaketarako egon diren bigarren aukerei buruz. 

Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 1.300 bat pertsonari bigarren aukera 

eman zaiela 3 alditan, ikastetxetan akatsak egiteagatik edo langile berriak 

egoteagatik. 

 

 

Unibertsitateko Zerbitzuko María Lourdes García Roncalek jakinarazi du bere 

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

jarraitzen dutela adierazi du.  

 

 Unibertsitateko prestakuntzari dagokionez, Nafarroako unibertsitateek izan duten 

presentzialtasuna azpimarratu du. NUPek % 100ekoa izan du. Nabarmentzekoa 

da ahalegin hori.  

 BEUSen erronkari dagokionez, esan du ez dela beste espaziorik hartu, aurreko 

ikasturtean bezala. Probak unibertsitateko campusean eginen dira. Beraz, ez da 



 

 

beharrezkoa epaimahaiak beste espazio batzuetara eramatea. Aurten, oraindik 

ezin da maskara kendu proban. Distantziak baieztatu zain daude, antolaketa 

amaitzeko.  

 Txertaketari dagokionez, azpimarratu behar da unibertsitateko irakasleak ere ez 

zirela funtsezkoak izan eta ez zitzaiela txertorik jarri. 

 Jorge Lanchasek adierazi duenez, erlaxazio-giroa nabari da, baina osasun-arauei 

eutsita. Gehiago malgutu behar da zenbait ikaslerekin eta zenbait irakasgai 

(gorputz hezkuntza...) eta materialekin. Ikastetxeek oso ongi eutsi diete neurriei. 

Une egokia da etxean eta gizartean zorrotzagoak izan daitezen eskatzeko. 

Eskolaldiari dagokionez, ikastetxeek lehen zutena izateko eskatzen da. 

 

Azkenik, amaitutzat eman ditu 2020-2021 ikasturteko bilerak, 2021-2022 ikasturteko 

hurrengo bileretarako deia egin arte. 

 

 

 

 

Manuel Martín Iglesias 

Lehendakaria 


