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1. - SARRERA
Nafarroako Eskola Kontseilua edo Hezkuntza Batzorde Nagusia eta Tokiko Kontseiluak arautzen dituen azaroaren 4ko 12/1997 Foru Legeak (1997ko azaroaren 12ko NAO) honakoa ezartzen du 11.1 artikuluan:
"Eskola Kontseilu edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiak hurrengoak prestatuko ditu ikasturtero:
bere jardueren oroitidazkia eta Nafarroako hezkuntza sistemaren egoerari buruzko txostena".
Legeak ezarritakoarekin bat, Nafarroako Eskola Kontseiluak 2009-2010 ikasturteko memoria
aurkeztu du (2009ko irailaren 1etik 2010eko abuztuaren 31ra), 2010eko abenduaren 21ean
egindako osoko bilkuran onetsia.
Bertan azaldu dira hezkuntza arloko kontsultako eta parte hartzeko erakunde horren urteko lan
plana, burututako jarduerak eta 2009-2010 ikasturtean onetsitako irizpenen testua osoa.
Ondoko pertsonek hartu zuten parte saio hartan:
Teresa Úcar Echagüe and.
Kontseiluko burua.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria.
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Guraso elkarteen federazioen ordezkaria / HERRIKOA.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Pedro María Baile Torrea jn.
Guraso elkarteen federazioen ordezkaria / CONCAPA.
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria / FSIE-SEPNA.
Manuel Casado Velarde jn.
Unibertsitateen ordezkaria / Nafarroako Unibertsitatea.
Ernesto Delas Villanueva jn.
Guraso elkarteen federazioen ordezkaria / SORTZEN.
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria / STEE-EILAS.
Pedro González Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate titularren ordezkaria / ANEG-FERE.
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
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Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate titularren ordezkaria / Nafarroako Ikastolen Elkartea.
Pedro Rascón Macías jn.
Guraso elkarteen federazioen ordezkaria / HERRIKOA.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria / CCOO.
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2. - KONTSEILUAREN LANAREN DESKRIBAPEN OROKORRA
2.1. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osaera
Aipatutako denbora tartean kide izan direnen izenak jasotzen dira. Kide izateari utzi edo denbora tarte honetan izendatu diren kideen kasuan kargua utzi zuteneko edo izendatuak izan
zireneko data jaso da.
Osoko bilkura:
Kontseiluko burua:
Teresa Úcar Echagüe and.
Idazkaria:
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Izen handiko pertsonak:
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Jesús María Ezponda Iradier jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria:
Pedro González Felipe jn.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Francisco Esparza Sánchez jn.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria:
Francisco José Flores Pérez jn. (Nafarroako Enpresarien Elkartea).
Toki entitateetako ordezkaria:
Luis Mª Sada Enériz jn.
Irene Jiménez Iribarren and.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate titularren ordezkaria:
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn. (ANEG-FERE).
José Jorge Lanchas Rivero jn. (ANEG-FERE).
Pello Mariñelarena Martínez jn. (Nafarroako Ikastolen Elkartea).
Sindikatuen ordezkaria:
Yolanda Salinas Cancel and.
Unibertsitateen ordezkaria:
Manuel Casado Velarde jn. (Nafarroako Unibertsitatea).
José Ramón Pascual Bonís jn. (Nafarroako Unibertsitate Publikoa).
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria:
María Victoria Arraiza Zorzano and. (PSN).
Carmen María González García and. (UPN).
Ikastetxeen administrazioko eta zerbitzuetako langileen ordezkaria:
Javier Barinaga Adrián jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria:
Salvador Balda Setuain jn. (FETE-UGT).
Fernando Barainca Lagos jn. (FSIE-SEPNA).
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria:
Javier Train Yubero jn. (CCOO).
José Miguel Gastón Aguas jn. (STEE-EILAS).
Soledad Garjón López and. (AFAPNA).
Guraso elkarteen federazioen ordezkariak:
Pedro Rascón Macías jn. (HERRIKOA).
Valle Ballano Bueno and. (HERRIKOA).
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José Miguel Garbayo Villanueva jn. (CONCAPA).
José Javier Solabre Heras jn. (CONCAPA) (kargu-uztea: 2010eko apirilaren 19an).
Pedro María Baile Torrea jn. (CONCAPA) (izendapena: 2010eko apirilaren 19an).
Ernesto Delas Villanueva jn. (SORTZEN).
Ikasle elkarteen ordezkariak:
Izendatu gabe.
Batzorde iraunkorra:
Teresa Ucar Echagüe and. (Kontseiluko burua).
Antonio Iriarte Moncayola jn. (idazkaria).
José Ramón Elorz Domezain jn. (hezkuntza administrazioa).
Fernando Barainca Lagos jn. (FSIE-SEPNA).
José Jorge Lanchas Rivero jn. (ANEG-FERE).
Javier Train Yubero jn. (CCOO).
José Miguel Gastón Aguas jn. (STEE-EILAS).
José Miguel Garbayo Villanueva jn. (CONCAPA).
Pedro Rascón Macías jn. (HERRIKOA).
Aldi baterako batzorde edo lan ponentzien osaera.
Batzorde iraunkorraren 2009ko irailaren 2ko eta osoko bilkuraren 2009ko abenduaren 22ko
erabakiaren bidez erabaki zen joan den ikasturterako sortu ziren aldi baterako batzordeen edo
1
ponentzien luzapena. 2009-2010 ikasturtean zehar osaera ondokoa izan da :
1. batzordea: Ikuskapena, ikastetxeak eta zerbitzuak
Ernesto Delas Villanueva jn.
Salvador Balda Setuain jn.
Francisco Esparza Sánchez jn.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
Luis Mª Sada Enériz jn.
Pello Mariñelarena jn.
2. batzordea: Lanbide Heziketa eta Arte Ikasketak
Valle Ballano Bueno and.
Fernando Barainca Lagos jn.
Manuel Casado Velarde jn.
Pedro González Felipe jn.
José Jorge Lanchas Rivero jn.

1

Ordezkapenak egin ziren 2009-2010 ikasturtean zehar egondako kargu-uzte eta izendapenekin bat.

8

KONTSEILUAREN LANAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

3. batzordea: Ikasketen antolamendua
Iñaki Iraizoz Zubeldía jn.
José Miguel Gastón Aguas jn.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
José Ramón Pascual Bonis jn.
José Javier Solabre Heras jn.
4. batzordea: Berrikuntza, aniztasunari erantzutea eta hizkuntzak
Teresa Aranaz Jiménez and.
Javier Barinaga Adrián jn.
Soledad Garjón López and.
Carmen Mª González García and.
Irene Jiménez Iribarren and.
5. batzordea: Kirol Ikasketak. XI. jardunaldia
Jesús María Ezponda Iradier jn.
Francisco José Flores Pérez jn.
Pedro González Felipe jn.
Pello Mariñelarena jn.
Yolanda Salinas Cancel and.
Javier Train Yubero jn.
Teresa Ucar Echagüe and.
6. batzordea: Ikastetxeen autonomia. Estatu mailako XX. topaketak
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Jose Miguel Gastón Aguas jn.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Javier Mangado Urdániz jn.
Pedro Rascón Macías jn.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Teresa Ucar Echagüe and.
Nafarroako Eskola Kontseilura zerbitzu eginkizunetan atxikitako administrazio eta zerbitzuetako langile funtzionarioak:
Gorka Ciordia Ansorena jn.
Mª Dolores Osacar Irure and.
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2.2. Urteko lan plana, 2009-2010 ikasturtea.
Urteko lan planak 2009-2010 ikasturterako Nafarroako Eskola Kontseiluak aurrez ikusitako jarduerak/proiektuak jaso zituen. Batzorde iraunkorrak 2009ko irailaren 2an eta osoko bilkurak
2009ko irailaren 22an onetsi zuten.
Aurrez ikusitako jarduera guztiei ekin zitzaien, ikastetxeetako funtzionamenduari eta bisitei buruzko erregelamendu berria prestatzeari izan ezik. Jarraian azalduko dira laneko planean ezarritakoarekin bat burututako jarduerak.
1. HELBURUA. Unibertsitatez kanpoko ikasketak programatzerakoan gizarteko sektore desberdinek parte har dezaten sustatzea.

1.1. Irizpenak ematea, kontsulta egitea legez beharrezkoa duten Hezkuntza Departamentuaren arau egitasmoen edo arauzkoak ez diren egitasmoen gainean, eta baita unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren programazio orokorrarekin lotutako beste edozeinen gainean Hezkuntza Departamentuak hala eskatzen duenean.
Honako irizpenak eman dira:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena eta Nafarroako Eskola Kontseiluaren
memoria, 2008/2009 ikasturtea. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2009ko
abenduaren 15ean onetsiak.
24/2009 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak
egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2009ko irailaren 22an onetsia.
25/2009 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrei eta ikastetxe horietako elkarbizitzari buruzkoa”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak
2009ko abenduaren 21ean onetsia.
26/2009 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Foru Agindu egitasmoa, Nafarroako Foru
Komunitatean hemezortzi urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak arautzen dituena”. Nafarroako Eskola
Kontseiluaren osoko bilkurak 2009ko abenduaren 21ean onetsia.
27/2009 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Foru Agindu egitasmoa, diru publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako Haur
Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko
prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren
osoko bilkurak 2009ko abenduaren 21ean onetsia.
28/2009 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Foru Agindu egitasmoa, diru publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta erdi eta goi mailako heziketa zikloetako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena”.
Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2009ko abenduaren 21ean onetsia.
Bere ekimenez prestatutako txostena: Nafarroako ikasleen eskola-eguna. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak onetsia.
1/2010 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Nafarroako Gobernuaren erabakia, Atarrabian Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutua, behin-behinekoz "Atarrabia" deitua,
sortzen duena”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko otsailaren 23an
onetsia.
2/2010 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituen foru agindu egitasmoa”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko
bilkurak 2010eko apirilaren 27an onetsia.
3/2010 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Nafarroako Foru Komunitatearen espa-
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rruan arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen
dituen foru dekretu egitasmoa”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko
maiatzaren 25ean onetsia.
4/2010 Irizpena, bere ekimenez, kirol ikasketei buruzkoa. Nafarroako Eskola Kontseiluaren
osoko bilkurak 2010eko maiatzaren 25ean onetsia.
5/2010 Irizpena, Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesteko foru dekretu egitasmoaren gainean. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko maiatzaren
25ean onetsia.
6/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan Hezkuntza eta Lanbide Orientazioa arautzen duen foru dekretu egitasmoaren gainean. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko maiatzaren 25ean onetsia.
7/2010 Irizpena, ondoko egitasmoaren gainean: “Ikastetxeak eta haien ikasketak irekitzeko
araubidea erregulatzen duten foru dekretuak, barne merkatuan zerbitzuak ematearen gaineko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/CE zuzentaraura egokitzeko, aldatzen dituen foru dekretu egitasmoa”. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko ekainaren 29an onetsia.
8/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoaren gainean. Batzorde
iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
9/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Farmazia eta Parafarmaziako teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoaren gainean. Batzorde iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
10/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi
mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoaren gainean. Batzorde iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
11/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu
egitasmoaren gainean. Batzorde iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
12/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoaren
gainean. Batzorde iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
13/2010 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoaren gainean.
Batzorde iraunkorrak 2010eko ekainaren 28an onetsia.
14/2010 Irizpena, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko, musikako goi
mailako ikasketak Nafarroako Foru Komunitatean antolatzen dituen foru agindu egitasmoaren gainean. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko ekainaren 29an onetsia.
15/2010 Irizpena, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko, musikako goi
mailako ikasketen ikasketa plana Nafarroako Foru Komunitatean ezartzen duen foru agindu
egitasmoaren gainean. Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko bilkurak 2010eko ekainaren
29an onetsia.

Irizpen horien testu osoa memoriaren 6. atalean dago jasota.
1.2. Nafarroako hezkuntzaren lege berriaren edukiari buruzko proposamen-txostena prestatu eta Nafarroako Parlamentura igortzea, hezkuntzaren legeari buruzko Parlamentuko
ponentziak aurrez ikusitako kontsulten barruan.
Lan plana prestatu zen, Kontseiluko kideen ekarpenak biltzeko. Ekarpen horiek aintzat harturik,
otsailaren 19an Kontseiluko burua Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordera joan zen
Nafarroako hezkuntzaren lege berriari buruzko iruzkinak eta proposamenak azaltzera.
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2. HELBURUA. Nafarroako hezkuntza sistema ezagutzen, ebaluatzen eta hobetzen laguntzea, ikerlanak eta txostenak eginez.
2.1. Bere ekimenez Kirol ikasketak Nafarroan izenburudun irizpen bat prestatzea, gai ho2
rretan eskumena duten beste organismo batzuekin lankidetzan, eta Hezkuntza Departamentura igortzea.
Lan batzordearen kideak honakoak izan ziren:
Pedro González Felipe jn.
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Francisco José Flores Pérez jn.
Pello Mariñelarena Martínez jn.
Yolanda Salinas Cancel jn.
Javier Train Yubero jn.
Teresa Ucar Echagüe and.
Lautan bildu ziren (azaroaren 12an, otsailaren 2an, martxoaren 30ean, maiatzaren 17an).
Aurreneko zirriborroa 2010eko apirilaren 27an egin zen eta osoko bilkurara bidali zen zuzenketak egin zitezen. Halaber, Nafarroako Kirol Institutura, Gorputz Hezkuntzako eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Lizentziadunen Nafarroako Elkargo Ofizialera, Nafarroako
kirol federazioetara eta Udaletako kirol teknikarien elkartera igorri zen, proposamenak aurkeztu
zitzaten. 12 zuzenketa eta 18 proposamen jaso ziren. 12 zuzenketak onartu ziren eta aurkeztutako 18 proposamenetatik 6 erantsi ziren.
Bigarren zirriborroa 2010eko maiatzaren 17an egin zen. Maiatzaren 25eko osoko bilkuran guztien adostasunarekin onetsi zen irizpena.
Maiatzaren 27an Hezkuntzako kontseilariari igorri zitzaion, Nafarroako Eskola Kontseiluaren
webgunean jarri eta jendaurrean aurkeztu zen egun hartan bertan, ikastetxeetako eskola kontseiluekin batera egin zen Nafarroako Eskola Kontseiluaren Jardunaldian. Teresa Ucarrek eta
Yolanda Salinasek (Nafarroako Eskola Kontseiluko burua eta Kontseiluko kidea, hurrenez hurren) aurkeztu zuten.
Tokiko prentsan izan zuen eragina atal honetan bertan jaso da, 4.2. puntuan.

2.2. 2008/09 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena prestatzea.
2009ko ekainaren 11n 2008/2009ko txostena prestatzeko datuak eskatu zitzaizkien, ofizio bidez, Hezkuntzako kontseilariari eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuei.
Irailean eta urrian zehar erakunde interesdunek emandako datuak jaso ziren. Ordu arte jasotako datuekin kontseilariaren zerbitzuek txostenaren zirriborroaren proiektua prestatu zuten eta
2009ko urriaren 9an haren kopia igorri zen batzorde iraunkorrera, hurrengo bilera batean lehenengo zirriborroa prestatu zedin.
2009ko urriaren 27an batzorde iraunkorra bildu zen, egitasmoa oso-osoan aztertzeko. 2009ko
urriaren 28an zirriborroa osoko bilkurako kideei bidali eta azaroaren 16a arteko epea eman
zitzaien zuzenketak aurkeztu zitzaten.
Azaroaren 18an osoko bilkura bildu zen, txostenaren gainean jasotako 24 zuzenketak azter2

Nafarroako Kirol Institutua, Osasun Publikoaren Zerbitzua, kirol federazioak...
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tzeko.
Abenduaren 2an osoko bilkurako kideei zuzenketak bidali zitzaizkien eta azaroaren 15erako
deitu zen bilkura. Saio hartan 3 zuzenketa onartu ziren, 15 ez ziren onartu eta 6 atzera bota
ziren eta ondoren txostena onetsi zen aldeko 17 boto eta 3 abstentziorekin.
Txostena abenduaren 18an igorri zitzaion Hezkuntzako kontseilariari. Abenduaren 30ean Nafarroako Eskola Kontseiluko buruak Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordearen aurrean
aurkeztu zuen txostena. Ekitaldi hartan tokiko prentsa izan zen, gonbidatu gisa.
Aurkezpena PowerPoint bidez egin zen eta dokumentazioa banatu zen (dokumentazioa Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunean ere argitaratu zen).
Txostena euskarri digitalean argitaratu (pdf artxiboa, usb memorian kopiatua) eta ondoko erakundeei banatu zitzaien, 2010eko otsailaren 3an:









Hezkuntza Departamentua: 79 memoria
Nafarroako Parlamentua: Hezkuntza Batzordeko kideak eta batzordeburua: 12 memoria
Nafarroako Eskola Kontseiluko kideak: 31 memoria
Erkidegoetako eta Estatuko eskola kontseiluak: 17 memoria
Nafarroako ikastetxeak: 256 memoria
ILZk: 5 memoria
Askotarikoak: 44 memoria (Gobernuko lehendakaria, unibertsitateak, Arartekoa, Estatuaren
Goi Ikuskaritza, Comptos Ganbera, liburutegiak, sindikatuak, guraso elkarteak...)
Nafarroako prentsa: 22

2.3. Ikasleen eskola-egunari buruzko txostenaren ondorioak prestatzea, Hezkuntza Departamentura igortzea eta hedatzea.
Azaroaren 17an Nafarroako ikasleen eskola-eguna ikerketa jaso zen. Batzorde iraunkorra ikerketa horren gainean lanean aritu zen ondorioak eta datu esanguratsuenak ateratzeko.
Daturik esanguratsuenak eta ondorioak aurkezteko ekitaldirako gonbidapenak bidali zitzaizkien,
otsailaren 3an, Nafarroako Eskola Kontseiluko kideei, hezkuntza erkidegoko pertsona eta erakunde interesdunei eta prentsari. Otsailaren 10ean Kontseiluko buruak eta batzorde iraunkorreko zenbait kidek ikerketa ezagutzera eman zuten, PowerPoint aurkezpen batez lagunduta,
Iruñeko Fuerte del Príncipe egoitzaren ekitaldi aretoan.
Aurrerago, Nafarroako Parlamentuko Mahaiak Kontseiluko buruari eskatu zion Nafarroako ikasleen eskola-eguna ikerketa erakunde haren Hezkuntza Batzordearen aurrean aurkeztu zezala.
Martxoaren 24an egin zen aurkezpen hura.

3. HELBURUA. Hezkuntzako gai interesgarrien gaineko informazioaren, ikerketen eta
esperientzien trukea eta hedapena bultzatzea, Nafarroako hezkuntza erkidegoarekin.
3.1. Nafarroako Eskola Kontseiluak egindako txostenak, hobekuntza proposamenak eta
dokumentuak zabaltzea beste autonomia erkidegoetako eskola kontseiluetan edo Estatuko Eskola Kontseiluan, besteak beste: 2008/09 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren urteko
memoria, Nafarroako Eskola Kontseiluaren Jardunaldiak, Autonomia erkidegoetako eta
Estatuko eskola kontseiluen Topaketak.
- Nafarroako ikasleen eskola-eguna txostena. Txostena bera eta txosteneko datuen eta ondorioen PowerPoint aurkezpena Eskola Kontseiluaren webgunean argitaratuta daude.
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- 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena eta Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria: usb memoria batean argitaratu eta hezkuntza erkidegoaren sektore guztiei banatu zitzaizkien 2010eko otsailaren 3an. Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunean ere jarrita daude.
- Estatuko eta autonomia erkidegoetako eskola kontseiluen XIX. Topaketak, Hezkuntza ezagutzaren gizartean: etengabeko hezkuntza: memoria honen I. eta II. eranskinetan jaso dira Nafarroako Eskola Kontseiluaren ekarpenak (I. eranskina) eta Topaketen ondorioak (II. eranskina).

3.2. IDEA hiruhileko aldizkariaren 33., 34. eta 35. aleak prestatzea, argitaratzea eta banatzea
33. zk.: Hezkuntza eta Internet (2009ko abendua)

Artikulua

Egilea

Internet eta oinarrizko gaitasunen garapena

Luis Iza Dorronsoro, Prestakuntzaren eta
Hezkuntza Berrikuntzaren Zerbitzuko burua

Blogak hezkuntza baliabide gisa

Eduardo Larequi García, Informazioaren
eta Komunikazioaren Teknologien Atala

Joomla edukien kudeatzailea, ikastetxeko webgunea

Jesús Fernández-Cid Román, Hezkuntzako atariaren zerbitzuburua eta Juan
Luis Alonso Oliva, Hezkuntzako atariaren
webmasterra eta ikastetxeetako webguneen administratzailea. Biak Gaztela Mantxako Hezkuntza eta Zientzia Kontseilaritzakoak

Online prestakuntzarako tresnak, Moodle

Sagrario Crespo, EIBZ (Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa)

Baina... zer da Web 2.0 delakoa?

Celestino Arteta Iribarren

Klarion digitala. Amets harraparia... hamar urte sarean

Javier Arroyo, Fustiñanako “Santos Justo
y Pastor” ikastetxe publikoa

IKTak Haur eta Lehen Hezkuntzan. Ikasketa eraikiz

Milagros Lorenzo

Ni ez naiz blogaria

Ion Rey, Iruñeko Iturrama BHIko irakaslea
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34. zk.: Eskolatzea (2010eko maiatza)

Artikulua

Egilea

Eskolatzea, autonomia erkidegoetako
ikastetxe publikoetan eta ikastetxe pribatu itunduetan

Teresa Ucar Echagüe, Nafarroako Eskola
Kontseiluko burua

Eskolatze prozesua Nafarroan

Patxi Esparza Sánchez, Ikuskapenaren
eta Zerbitzuen zuzendari nagusia. Hezkuntza Departamentua

Gurasoek zergatik aukeratzen dute ikastetxe bat eta ez beste bat?

Alfonso Aparicio Basauri, Nafarroako
CONCAPAko lehendakaria

Ekitatez eskolatzea

Pedro Rascón Macías, HERRIKOA federazioaren lehendakaria

Euskaraz eskolatzea, nagusi den beharra

Ernesto Delás Villanueva, Sortzen Ikasbatuaz

Irakaskuntza pribatua Nafarroan. Hezkuntza zerbitzu publiko gisa

Salvador Balda Setuain, FETE-UGTren
antolamendu idazkaria

Eskolatzea: errealitate konplexu bati
objetiboki hurbiltzeko saiakera

Jesús Mª Ezponda Iradier, Nafarroako
CECEren lehendakariordea

Eskolatzeari buruzko eztabaida

AFAPNA

Nafarroako eskolatze prozesuari buruzko ikuspegi kritikoa

José Miguel Gastón Aguas eta Amaia
Zubieta, STEE-EILAS sindikatua

Eskolatzea Nafarroan: ekitatean eta
erantzunkidetasunean aurrera egitea

Javier Train Yubero, CCOOren Irakaskuntza Federazioa

Eskolatzea eztabaidagai

Carmen González García, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordeko eleduna
(UPN)

Eskolatzea hurbileko historian

Mª Victoria Arraiza Zorzano, Nafarroako
Parlamentuko Hezkuntza Batzordeko eleduna (PSN)

35. zk.: Kirol ikasketak. (2010eko Nafarroako Eskola Kontseiluaren XI. Jardunaldiei buruzko alea)

Artikulua

Egilea

Hasierako ekitaldi ofiziala

Alberto Catalán jn., Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako kontseilaria
Teresa Ucar and., Nafarroako Eskola Kontseiluko burua
Teresa Peña and., Kiroletako Kontseilu
Nagusiko idazkari nagusia

Kirol ikasketak Nafarroan txostenaren
aurkezpena

Teresa Ucar and., Nafarroako Eskola Kontseiluko burua
Yolanda Salinas and., Nafarroako Eskola
Kontseiluko kidea
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Kirola, Gizartea eta Hezkuntza

Alberto Undiano jn., Nazioarteko futbol
arbitroa
Carmelo Paniagua jn., Espainiako Batzorde Olinpiarreko lehendakariordea. Espainiako patinaje federazioko lehendakaria
Jesús María Ezponda jn., Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea

Prestakuntza, kirola eta bizitza. Posible
da denak bateratzea?

Javier Saralegui jn., kiroletako kazetaria
Ruben Beloki jn., pilotaria
Laura Uhalte and., gimnasta
Josu Goñi jn., eskubaloia
Laura García and., judoka
Ana Casares and., atleta
Nieva Larraya and., judoka
Ion García jn., golf jokalaria

Bukaera ekitaldia

Carmen Maestro and., Estatuko Eskola
Kontseiluko burua

Kirol ikasketak Nafarroan txostenaren
testu osoa

Nafarroako Eskola Kontseilua

Zenbaki bakoitzaren 800 ale banatu ziren hauen artean: Nafarroako ikastetxe publiko eta pribatuetako eskola kontseiluak, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Departamentua, Nafarroako Eskola Kontseiluko kideak, autonomia erkidegoetako eta Estatuko eskola kontseiluak,
Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordea eta hedabideak.
33. zenbakia 2009ko abenduaren 23an banatu zen.
34. zenbakia 2010eko ekainaren 2an banatu zen.
35. zenbakia 2010eko urrian banatu zen.
3.3. Ikastetxeetako eskola kontseiluekin urteroko lan eta bizikidetza XI. jardunaldia antolatzea eta egitea, ondoko gai nagusiarekin: Kirol ikasketak.
Jardunaldia 2010eko maiatzaren 26an izan zen, Iruñeko Planetarioan.
Egitaraua ondokoa izan zen:
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Hasierako ekitaldi ofiziala eta ongietorria:
Alberto Catalán jn., Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako kontseilaria eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilaria
17:00

Teresa Peña and., Kiroletako Kontseilu Nagusiko zuzendari nagusia
Carmen Maestro and., Estatuko Eskola Kontseiluko burua
Teresa Ucar and., Nafarroako Eskola Kontseiluko burua
Txostenaren aurkezpena: Kirol ikasketak Nafarroan

17:30

Teresa Ucar and., Nafarroako Eskola Kontseiluko burua
Yolanda Salinas and., Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea
Kirola, gizartea eta hezkuntza

18:00

Alberto Undiano jn., nazioarteko futbol arbitroa 2004tik, 2010eko Hegoafrikako
Futboleko Munduko Koparako aukeratua. Soziologian lizentziaduna NUPen eta Politika-zientzietan lizentziaduna UHUNn.
Carmelo Paniagua jn., Espainiako Batzorde Olinpiarreko lehendakariordea. Espainiako patinaje federazioko lehendakaria.
Moderatzailea: Jesús María Ezponda jn., Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea

19:00

Atsedenaldia
Galdera bat dut: prestakuntza, kirola eta bizitza. Posible da denak bateratzea?
Aurkezlea eta moderatzailea, Javier Saralegui, kirol kazetaria. Onda Cero.

19:30

Ruben Beloki, pilotaria. Eskuz banakako txapelduna 1995., 1999. eta 2001. urteetan. Binakako txapelduna 1996. eta 2003. urteetan.
Laura Uhalte. Gimnasta. Espainiako banakako txapelduna 2003an eta taldeka txapelduna 2004an, brontzezko domina taldeka 2009an. Estatu mailako gimnasia epailea eta Arkitekturan lizentziaduna.
Josu Goñi, saskibaloia. Eskubaloiko mundialean 6.
Laura García. Judoka. Espainiako txapelduna 2010ean ikusmen urritasuna dutenen
judo txapelketan eta txapeldun olinpikoa Pekinen.
Ana Casares. Atleta. Espainiako maratoi txapelduna 2010ean, goi mailako atletismo
eta triatloi entrenatzailea eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziaduna
Nieva Larraya, Judoka. Espainiako txapelduna 52 kilo azpiko kategorian 2008an
eta 2009an, zilarrezko domina 57 kilo azpiko kategorian 2010ean eta Ikusentzunezko Komunikazioan lizentziaduna.
Ignacio López de Ondategui, eskiatzailea, Espainiako eski alpino txapeldun absolutua 2009an, barneko ikaslea errendimendu handiko zentro batean eta DBHko
4.eko ikaslea.
Ion García, golf jokalaria, unibertsitate mailako munduko txapeldunordea 2008an,
unibertsitate mailako Espainiako banakako txapelduna 2007an.
Bukaera ekitaldia:

20:30

Carmen Maestro, Estatuko Eskola Kontseiluko burua

Diseinu grafikoaren egilea Iker Fernández Flamarique, Corellako Arte Eskolako Publizitate
Grafikako 2. mailako ikaslea, izan zen.
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Jardunaldian parte hartzeko gonbidapenak (gonbidapen elektronikoak) maiatzaren 18an bidali
zitzaizkien ikastetxe publiko eta pribatuei, Hezkuntza Departamentuko arduradunei, sindikatuei,
guraso elkarteen federazioei eta Nafarroako Kirol Institutuari. Maiatzaren 21ean berriz ere bidali
zitzaien gonbidapena gorago aipatutakoei (posta elektronikoz).
Jardunaldiaren kostua honakoa izan zen:
Planetarioko aretoa alokatzea
Lore sorta
Jardunaldirako catering zerbitzua
Javier Saraleguiren ordainsariak
Bazkaria hizlariekin
Programaren esku-orriak
Guztira

580
100
507
470
539
182
2.378

3.4. 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren urteko memoria prestatzea
eta hedatzea
Irailean zehar memoriaren zirriborroa prestatu zen eta urriaren 9an zirriborroaren proiektuaren
kopia igorri zen batzorde iraunkorrera. Urriaren 27an batzorde iraunkorra bildu zen hura osorik
aztertzeko, eta urriaren 28an zirriborroa osoko bilkurako kideei bidali eta azaroaren 16a arteko
epea eman zitzaien zuzenketak aurkeztu zitzaten.
Azaroaren 18an batzorde iraunkorra bildu zen, txostenaren gainean jasotako zuzenketa aztertzeko.
Abenduaren 2an osoko bilkurako kideei zuzenketa bidali zitzaien. Abenduaren 15ean izandako
osoko bilkuran guztien adostasunarekin onetsi ziren zuzenketa (transakzionala) eta memoria.
Abenduaren 18an Hezkuntzako kontseilariari bidali zitzaion eta argitaratu egin zen, batetik,
Nafarroako Eskola Kontseiluaren webgunean eta, bestetik, euskarri digitalean usb memorietan
(Hezkuntza Sistemari buruzko txostenarekin batera).
3.7. Eguneratuta mantentzea dokumentu- eta lege-artxiboa eta webgunearen edukia.
Eskola Kontseiluaren egoitza tokiz aldatu da (helbide berria: Irunlarrea, 7, Iruña) eta egoitza
aldaketa aprobetxatu zen agiri- eta bibliografia-funtsa eguneratzeko. 2003/2004 ikasturtera
arteko agiri guztiak, ikasturte hori barne, Hezkuntza Departamentuaren administrazio agirien
artxibora bidali eta han erregistratu ziren. Halaber, Hezkuntza Departamentuaren liburutegi
sarearen laguntzarekin zeuden liburuak aukeratu eta Departamentuko eta Iruñeko ILZko liburutegietara eraman ziren.

Webgunea unean-unean eguneratu zen, bai edukiari bai sofwarearen mantentze-lanei dagokionean, une oro Eskola Kontseiluaren jarduera islatzen zuelarik.

4. HELBURUA. Nafarroako Eskola Kontseiluaren erakunde mailako presentzia gizartean
bultzatzea, eta ikastetxeekin eta hezkuntzaren esparruko beste erakundeekin harremana
sustatzea.
4.1 Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren (1829-2009) 180. urteurrenaren ospakizuna
2009ko maiatzaren 22an hasi zen ospakizuna antolatzen gonbidapena luzatuz Gobernuko lehendakariari, Iruñeko alkateari eta Nafarroako Parlamentuko buruari.
Maiatzaren 23an ospakizun ekitaldiaren behin-behineko egitaraua eta Hezkuntzako Batzorde
Nagusiari buruzko 3 artikulu hauek eseki ziren webgunean:
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Victor Manuel Maeztu Esparza, “Departamento de Educación - Junta Superior de Educación del Gobierno De Navarra”´.



Reyes Berruezo Albéniz, “Las Juntas Superiores de Educación”.



Javier Marcotegui Ros, “La Junta Superior de Educación: Símbolo de la autonomía educativa de Navarra”

Ekainaren 11n 200 gonbidapen igorri ziren. Gonbidatuen artean ondoko agintariak eta hezkuntzaren munduko ordezkariak zeuden:
-

Erkidegoetako eskola kontseiluetako buruak

-

Estatuko Eskola Kontseiluko burua

-

Nafarroako Eskola Kontseiluko kideak

-

Azken Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren kide ohiak

-

Irakaskuntza ezberdinen adierazgarri diren ikastetxeetako zuzendariak

-

Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren ikerlariak

-

Unibertsitateetako errektoreak eta Gizarte Kontseiluko burua

-

1997tik aurrerako Nafarroako Eskola Kontseiluko buru ohiak

-

1997tik aurrerako Nafarroako Hezkuntzako kontseilari ohiak

-

Hezkuntza Departamentua: zuzendari nagusiak eta zerbitzuko zuzendariak

-

Nafarroako Gobernuko kontseilariak

-

Nafarroako parlamentariak

-

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa: Estatu idazkaria eta zuzendari nagusiak

-

Gobernuaren ordezkaria

-

Inguruko autonomia erkidegoetako Hezkuntzako kontseilariak

-

Iruñeko Udaleko alkatea, alkateordea eta Hezkuntzako zinegotzia

-

Nafarroako Udalerrien eta Kontzejuen Federazioa

-

Erakundeak: Comptos Ganbera, Arartekoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia

-

Hedabideetako zuzendariak.

Ekitaldia 2009ko urriaren 2an izan zen, 12:30ean, Nafarroako Parlamentuaren egoitzan. Egitaraua ondokoa izan zen:

19

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea

Nafarroako ereserkia. Erresumako sarrera martxa
XVIII. mendeko anonimoa
Elena Torres Miranda and. Nafarroako Parlamentuko buruaren hitzak.
Teresa Ucar Echagüe and. Nafarroako Eskola Kontseilua/Hezkuntzako Batzorde Nagusiko
buruaren hitzak.
Xarmengarria
(Herrikoia. Maitasun kanta)
Guillermo Herrero Maté jn. lehenbiziko Nafarroako Eskola Kontseiluko buruaren hitzaldia:
“XXI. mendeko hezkuntzan ezinbestekoa den parte-hartzea”
Kuimba Asante
(eskerrak emateko kanta, swahiliz)
Eva Almunia Badia and. Hezkuntzako Estatuko idazkariaren hitzak
Looking forward
(haur kanta)
Miguel Sanz Sesma jn. Nafarroako Gobernuko lehendakariaren hitzak.
Juba
(kanta afroamerikarra)
Musika: “Sancho el Mayor” abesbatza
Tafallako Sancho III el Mayor BHI
Pianoa: Álvaro Landa Álvarez
Abesbatzaren zuzendaria: Alfonso C. Huarte Guillén

Ospakizun hau dela-eta Ezequiel Torrecillaren “Nuevo libro segundo de la Junta Superior de
Educación de Navarra” liburuaren faksimilea argitaratu da, bi ikerlan osagarri erantsita: Javier
Navallasen “La Junta Superior de Educación” eta Francisco Soto Alfaroren “El Nuevo libro segundo de la Junta Superior de Educación de Navarra. Un texto casi centenario”.
Ospakizunaren kostua hau izan zen:
Jardunaldirako catering zerbitzua
Gonbidapen txartelak inprimatzea
Tafallako abesbatzaren garraiorako autobusa
Ospakizun bazkaria
3
Faksimilea argitaratzea
Guztira

1.800
249
353
4.993
7.312
14.707

4.2. Presentzia aktiboa eta erregularra izatea komunikabideetan eta hezkuntzan espezializatutako prentsan.
2009/2010 ikasturtean prentsak Nafarroako Eskola Kontseilua / Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren inguruko 43 berri jaso ditu:
3

Nafarroako Eskola Kontseiluaren opari gisa erabiliko da faksimilea
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Diario de Navarra:
























09-04-26, “El Consejo Escolar analiza la participación de la sociedad en la enseñanza”.
09-09-27, “La Junta Superior de Educación celebra su 180 Aniversario”.
09-10-01, “De las clases de urbanidad al ordenador”. El Consejo Escolar de Navarra o Junta Superior de Educación cumple mañana 180 años.
09-10-02, Los presidentes de los consejos escolares en Pamplona. Carmen Maestro “Hay
que llegar a un consenso educativo para lograr estabilidad”.
09-10-03, “Gobierno Central y Foral coinciden en alcanzar un pacto en educación”. El Parlamento acogió ayer la celebración de los 180 años de la Junta Superior de Educación.
09-10-04, “Navarra está impulsando muy bien los colegios plurilingües”. Eva Almunia Secretaria de Estado de Educación acudió a Pamplona para conmemorar el 180 aniversario
de la Junta Superior de Educación de Navarra.
09-10-14, La presidenta del Consejo Escolar de Navarra asiste a la inauguración del curso
de la UNED.
09-10-18, Teresa Ucar Echagüe Nafarroako Eskola Kontseiluko buruari elkarrizketa.
09-11-16, “El número de alumnos inmigrantes sube un 45% en los últimos cinco años”.
Uno de los datos que desprenden el borrador del Informe del Sistema Educativo en Navarra referente al curso 2008-2009, elaborado por el Consejo Escolar de Navarra.
09-12-21, editoriala: “Un decreto para la convivencia escolar”. El Consejo Escolar de Navarra debate hoy el decreto de Derechos y Deberes del Alumno. El documento fijará las normas de convivencia tras cuestionarse la autoridad de los profesores”.
09-12-31, artikulua: “El 49% de chicos de 15 años ha repetido curso una o más veces frente al 26% de chicas”. A nivel nacional repite de media el 43%, según un informe del Consejo Escolar”.
10-02-11, “4 de cada diez alumnos de Primario y ESO reciben clases particulares y de
apoyo”. El Consejo Escolar ha elaborado un estudio sobre la jornada de los escolares en
Navarra”.
10-02-15, “Clases particulares opción muy utilizada”. El Consejo Escolar de la Comunidad
foral ha dado a conocer un informe sobre como emplean los escolares su jornada en Navarra. Hay curiosidades pero también cuestiones que merecen atención.
10-05-26, “7 de cada 10 alumnos de Primaria y ESO practican deporte como extraescolar”.
El Consejo Escolar ha elaborado un informe sobre las enseñanzas deportivas en Navarra.
10-05-28, “El Consejo Escolar traslada su sede a Mendebaldea”.
10-04-28, Los propios centros autorizarán los cambios de modelo lingüístico de los alumnos (…ayer recibió el visto bueno del pleno del Consejo Escolar de Navarra).
10-04-28, Nueva sede del Consejo Escolar.

Diario de Noticias:







09-09-23, La futura Ley de Educación y la autonomía de los centros, ejes del nuevo curso
del Consejo Escolar. Realizará informes sobre la jornada de los escolares y las enseñanzas deportivas. Esta institución celebró su primer pleno, en el que se aprobó el dictamen
del proyecto de orden foral de la nueva Selectividad.
09-10-03, ¡Educación para todos!. La Junta Superior de Educación, precedente del Consejo Escolar de Navarra
09-10-19, “Los Consejos Escolares de las 17 comunidades visitan el ayuntamiento de
Pamplona”.
09-11-13, Informe del Sistema Educativo Navarro. “Tres de cada cuatro escolares finalizan
la ESO en Navarra con todo aprobado”.
09-12-16, “El Consejo Escolar pide extremas la precaución en obras cercanas a los colegio”. La propuesta de la CONCAPA persigue evitar accidentes y garantizar la seguridad del
alumnado en los centros”.
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09-12-31, artikulua: “El 40% de los varones ha repetido uno o más cursos escolares a los
15 años frente al 26% de las chicas”. La Presidenta del Consejo Escolar dice que el informe es positivo pero se debe mejorar”.
10-02-11, “Cuatro de cada diez alumnos de 3ª de ESO y 6ª de Primaria tienen clases particulares”. Un informe del Consejo Escolar analiza la ocupación y actividad de los alumnos”.
10-05-26, “El Consejo Escolar de Navarra abordará esta tarde el futuro de las enseñanzas
deportivas”.
10-05-26, “Los libros no adaptados al currículo no serán gratuitos. El Consejo Escolar respalda el decreto que desarrolla la ley de libros de texto.
10-05-27, “Los alumnos navarros deben salir fuera para cursar títulos deportivos especiales”.El Consejo Escolar ha elaborado un informe que presentó ayer en sus XI Jornadas en
el Planetario”.
10-05-12, El Consejo Escolar insta a acelerar la regulación de las enseñanzas deportivas.
10-05-22, El Consejo Escolar analizará el día 26 las enseñanzas deportivas.

Beste hedabide batzuk:
09-09-29, Navarra.es: “Se reúnen en Pamplona los presidentes de los 17 Consejos Escolares Autonómicos”.

09-09-30, Europa Press: “Los presidentes de los 17 Consejos Escolares Autonómicos se
reúnen desde hoy hasta el viernes en Pamplona”.

09-09-30, Actualidad Castilla-La Mancha: “La presidenta del Consejo Escolar del Estado y
los presidentes de los 17 Consejos Escolares y Autonómicos se reunirán desde hoy hasta
el 2 de octubre en Pamplona”.

09-09-30, HispaVista: “Los presidentes de los 17 Consejos Escolares Autonómicos se reúnen desde hoy hasta el viernes en Pamplona”

09-10-01. Escuela Española: “Primera reunión del Consejo Escolar de Navarra tras el verano”.

09-10-02, Parlamentua: La Presidenta del Parlamento destaca la “importante contribución
social” de un órgano ligado al “fortalecimiento del sistema educativo y al desarrollo y el progreso de nuestra sociedad democrática”. Celebración del 180º aniversario de la Junta Superior de Educación de Navarra.

09-10-15, Escuela Española: Junta Superior de Educación en Navarra: 180 años de autonomía educativa”.

09-12-30, Nafarroako Parlamentuko bideoteka: Nafarroako Eskola Kontseiluko buruaren
agerraldiaren grabaketa.

10-01-08: Teresa Ucarri elkarrizketa Radio Pamplonako “La ventana” irratsaioan,
2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren gainean.

10-02-12, Radio Pamplona, Teresa Ucar Nafarroako Eskola Kontseiluko buruari elkarrizketa, Nafarroako ikasleen eskola-egunari buruz hitz egiteko.

Nafarroako Parlamentua, Nafarroako Eskola Kontseiluko buruaren agerraldia hezkuntzaren
oinarriei buruzko foru lege proposamenaren edukia eta plan estrategikoa aztertzeko.

Punto Radio Tudela: Kontseiluko buruari elkarrizketa “Ikasleen eskola-eguna” ikerketari
buruz.

10-02-20, Radio Pamplona: Kontseiluko buruari elkarrizketa “Ikasleen eskola-eguna” ikerketari buruz.

10-05-26, Nafarroako Gobernuko Prentsa Bulegoa: “Catalán destaca la alta participación
de los alumnos navarros en las actividades deportivas”. El Consejero de Educación ha inaugurado una jornada organizada por el Consejo Escolar de Navarra sobre enseñanzas
deportivas.
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4.3. Nafarroako Eskola Kontseiluaren jarduerak webgunearen bidez hedatzea.
Kontseiluaren webguneak iazko memorian jasotako edukiak biltzen ditu. Horrez gain,
2009/2010 ikasturte osoan zehar eduki berriak hartuz eguneratzen joan da: onetsi diren irizpenak, IDEA aldizkariaren argitalpenak, Hezkuntza Sistemari buruzko txostena, Memoria, Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren 180. urteurrenaren ospakizuna, Eskola kontseiluen jardunaldia (kirol
ikasketak), Nafarroako ikasleen eskola-egunari buruzko txostena, eta abar.
Webgunean jarritako kontagailuak hainbat datu ematen dizkigu, besteak beste, webguneak
jasotako bisitarien kopurua eta jatorria.

Bisiten laburpena
- Bisitaldiak: 7.760.
- Erabiltzaile bakar absolutuak: 5.558.
- Ikusitako orriak: 36.289.
- Ikusitako orrien batez bestekoa: 4,68
- Webgunean igarotako denbora: 1:42 minutu.
- Erreboteen ehunekoa: %0,57
- Bisitaldi berriak: %69,55

44 herrialdetik etorritako 7.737 bisitaldi izan ziren:
Espainia:
6.808
Mexiko:
277
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-

Argentina:
Peru:
Venezuela:
Estatu Batuak:
Brasil:
Txile:
Kolonbia:
Ekuador:
Frantzia:
Erresuma Batua:
Guatemala:
Italia:
Irlanda:
Beste batzuk:

93
75
70
53
52
51
37
33
18
17
16
14
12
111

4.4. Hezkuntzaren esparruko erakunde eta organismoek antolatutako ekitaldi, ospakizun
eta jardueretan parte hartzea.
Nafarroan






















Irailaren 7an: bilera Soledad Aranguren Osasun Publikoaren Zerbitzuko buruarekin.
Irailaren 10ean: 2009/2010 ikasturteari hasiera emateko eta Tuterako Haur eta Lehen Hezkuntzako “Huertas Mayores” ikastetxea mustutzeko ekitaldira bertaratzea.
Irailaren 11n: Nafarroako Unibertsitatearen 2009/2010 ikasturteko hasiera ekitaldira bertaratzea.
Irailaren 16an: bilera Soledad Aranguren Osasun Publikoaren Zerbitzuko buruarekin.
Irailaren 18an: Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2009/2010 ikasturteko hasiera ekitaldira bertaratzea.
Irailaren 23an: Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren MODERNA Planaren aurkezpenera bertaratzea, Nafarroako Artxibo Nagusian.
Irailaren 28an: MODERNA Planaren “Giza kapitalaren eta talentuaren” mahaian partehartzea, Asociación de Industria Navarra-ren egoitzan.
Irailaren 30etik urriaren 2ra: bilera Iruñean erkidegoetako eta Estatuko eskola kontseiluetako buruekin (XX. Topaketak prestatzeko lehenengo bilera).
Urriaren 1ean: Alberto Catalán jaunaren Hezkuntzako kontseilari kargua hartzeko ekitaldira
bertaratzea.
Urriaren 2an: Nafarroako Parlamentuan hitzaldia, Hezkuntzako Batzar Nagusiaren 180.
urteurrenaren ospakizunean.
Urriaren 13an: Iruñeko UHUNren 2009/2010 ikasturteko hasiera ekitaldira bertaratzea.
Urriaren 18an: Lakuntzako Nafarroa Oinezera bertaratzea.
Urriaren 21ean: Tuterako UHUNren 2009/2010 ikasturteko hasiera ekitaldira bertaratzea.
Azaroaren 13an: bilera Hezkuntzako kontseilari berriarekin.
Azaroaren 20an: Santa Zezilia eguneko ospakizunetan parte-hartzea, “Pablo Sarasate”
Musika Kontserbatorio Profesionalean eta Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioan.
Abenduaren 1ean: Nafarroako Jauregian egindako “Nafarroaren omenezko ekitaldira” bertaratzea.
Abenduaren 18an: Irubide eta Julio Caro Baroja orkestrek Iruñeko San Agustin elizan
emandako Eguberriko kontzertura bertaratzea.
Abenduaren 19an: Bertaratzea eta parte hartzea Tafallako Eguberrietako oratorioan Andre
Mariaren elizan, (Tafallako “Sancho III el Mayor” BHIk antolatutako ekitaldia).
Abenduaren 30ean: agerraldia Nafarroako Parlamentuan, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena aurkezteko.
Otsailaren 8an: Gerardo Castillorekin bilera.
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Otsailaren 8an: Hezkuntzako kontseilariarekin bilera “Nafarroako ikasleen eskola-eguna”
ikerketa hari aurkezteko.
Otsailaren 10ean: “Nafarroako ikasleen eskola-eguna” ikerketaren aurkezpena “Fuerte del
Príncipe” gazte egoitzaren ekitaldi aretoan.
Otsailaren 11n: Hezkuntzako kontseilariarekin bilera, Hezkuntza Itunaren proposamenari
buruzko Departamentuaren jarrera finkatze aldera.
Otsailaren 19an: Nafarroako Parlamentuan agerraldia Nafarroako Eskola Kontseiluaren
ekarpenak egiteko Nafarroako Hezkuntzaren Lege proposamenari eta Hezkuntza Departamentuko Plan Estrategikoari.
Martxoaren 2an: “Nuestra historia de Navarra” liburuaren aurkezpenera bertaratzea, Nafarroako Artxibo Nagusian.
Martxoaren 3an: Nafarroako garapen ekonomikoaren eredu berrirako ekintza plana
(MODERNA Plana) aurkezteko jardunaldira bertaratzea, Nafarroako Artxibo Nagusiko ekitaldi aretoan.
Martxoaren 10ean: Nafarroako Baliabideen Zentroari buruz Hezkuntza Departamentuak
deitutako bilerara bertaratzea.
Martxoaren 24an: Nafarroako Parlamentuan agerraldia Nafarroako Eskola Kontseiluak bere
ekimenez egindako ikerketa azaltzeko: “Ikasleen eskola-eguna”.
Martxoaren 25ean: Camino Oslé irakasleak deitutako bilerara bertaratzea, NUPen.
Apirilaren 30ean: Irubide eta Julio Caro Baroja orkestren XV. urteurrenera bertaratzea.
Maiatzaren 18an: Hezkuntzako kontseilariarekin bilera.
Ekainaren 8an: Nafarroako unibertsitateetako X. udako ikastaroen hasiera ekitaldira bertaratzea.
Maiatzaren 21ean: Nafarroako Gobernuko Kiroleko zuzendariordearekin bilera.
Ekainaren 21ean: Iruñeko Navarro Villoslada BHIko flauta kontzertura bertaratzea.
Ekainaren 22an: gazteriari buruzko foru legearen aurreproiektuaren zirriborroari ekarpenak
egiteko 1. lantaldearen saiora (Nafarroako Gazteriaren Institutuak antolatua) bertaratzea.
Ekainaren 30ean: Jesús Martínez Torres eta Cecilia Blancorekin bilera, Nafarroako Gobernuko Funts Soziologikoaren berri izateko.

Nafarroatik kanpo












Azaroaren 23, 24 eta 25ean: Bartzelonan, HZMak eta Kataluniako Generalitateak ikastetxeen autonomiari buruz antolatutako kongresura bertaratzea.
Azaroaren 30ean: Madrilen Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordera bertaratzea.
Urtarrilaren 21ean: Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordearen bilera Madrilen.
Urtarrilaren 25ean eta 26an: Madrilen, “Jean Monnet” konferentziako "El papel de la educación y la formación en la nueva economía europea" izenburuko hitzaldira bertaratzea.
Urtarrilaren 28an: Estatuko Eskola Kontseiluko osoko bilkurara bertaratzea.
Otsailaren 2an, 4an eta 5ean: Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluetako buruen
bilera Palman.
Martxoaren 16, 17 eta 18an: Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluetako buruen bilera Santillana del Mar-en.
Apirilaren 12an: Estatuko Eskola Kontseiluak ikastetxeen autonomiari buruz antolatutako
mintegira bertaratzea.
Apirilaren 15ean: Euskadiko Eskola Kontseiluaren XX. urteurrenaren ekitaldira bertaratzea.
Apirilaren 16an eta 17an: Kanarietan, Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordearen bilkura eta Kanarietako Eskola kontseiluaren buru ohiari esker-emate omenaldia.
Apirilaren 21, 22 eta 23an: Kordoban “Aprendizaje a lo largo de la vida en los países europeos” mintegira bertaratzea.
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Maiatzaren 4tik 7ra: Toledon izandako Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluen XX.
Topaketetara bertaratzea, Antonio Iriarte, Fernando Sesma, Mª Victoria Arraiza, Javier
Mangado eta Pedro Rasconekin batera.
Ekainaren 1ean: Estatuko Eskola Kontseiluaren osoko bilkura.
Uztailaren 6an eta 7an: Madrilen Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordera
bertaratzea.

5. HELBURUA. Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluekin lankidetzan aritzea hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzeko.

5.1. Parte hartzea Estatuko Eskola Kontseiluaren osoko bilkuraren eta erkidegoetako
eskola kontseiluen parte-hartze batzordearen saioetan.
Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluek antolatutako ekitaldi hauetara bertaratu da Kontseiluko burua:








Azaroaren 30ean: Madrilen Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordera bertaratzea.
Urtarrilaren 21ean: Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordearen bilera Madrilen.
Urtarrilaren 28an: Estatuko Eskola Kontseiluko osoko bilkura.
Apirilaren 15ean: Euskadiko Eskola Kontseiluaren XX. urteurrenaren ekitaldira bertaratzea.
Apirilaren 16an eta 17an: Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordearen bilera
Kanarietan.
Ekainaren 1ean: Estatuko Eskola Kontseiluaren osoko bilkura.
Uztailaren 6an eta 7an: Madrilen Estatuko Eskola Kontseiluaren parte-hartze batzordera
bertaratzea.

5.2. Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluen XX. Topaketetan parte hartzea:
5.2.1. Topaketak prestatzeko Kontseiluko buruen lehenengo bilkura antolatzea Iruñean.
Bilkura Iruñean izan zen, 2009ko irailaren 30etik urriaren 2ra, eta honako hau izan zen egitaraua:
irailak 30
astezkena

18.30
19.00
19.30
21.30

Ongietorria “Palacio de Guendulain” hotelean
Iruñeko udaletxean harrera. Alkatearen ongietorria.
Bisita gidatua Iruñeko alde zaharrera eta harresietara
Afaria

urriak 1
osteguna

09.30
11.00
11.30

Kontseiluko buruen 1. lansaioa: oinarrizko dokumentuak.
Kafea
“Programa de mejora de la lectura. Competencia lectora en la ESO” izenburuko aurkezpena (Hezkuntza Departamentuko programa).
“Tribucan” programaren aurkezpena
Bazkaria

12:30
14.00
16.30
18.30

Autobusean bidaia eta bisita CENER-era (Energia Berriztagarrien Zentro Nazionala)
Erriberrira bidaia eta bisita gidatua (gaztelua, Andre Mariaren eliza eta herria)
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21.00
urriak 2
ostirala

Afaria

9:30
11.00
12.30

2. lansaioa: oinarrizko dokumentuak. Tokia: “Palacio de Guendulain” hotela
Kafea
Nafarroako Parlamentura joanaldia. Ekitaldi instituzionala: Nafarroako Eskola
Kontseilua / Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren 180. urteurrenaren ospakizuna
14:30: Bazkari instituzionala. Europa jatetxea

Jarduera horren kostua ondokoa izan zen:
Alde zaharrera bisita gidatua
Irailaren 30eko afaria
Jardunaldiaren egoitza, “Palacio de Guendulain” hotela
Joan-etorrrietarako (CENER-Iriberri) autobusa
Urriaren 1eko afaria
Askotariko gastuak
Guztira

145
989
1.896
350
1.482
66
4.930

5.2.2. 2010eko maiatzean Toledon izanen diren Topaketetan eta horiek prestatzeko deitzen
diren bilkuretan parte hartzea.
Kontseiluko burua ondoko bilkuretan izan da:
− Otsailaren 2an, 4an eta 5ean: Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluetako buruen
bigarren bilera Palman.
− Martxoaren 16an, 17an eta 18an: Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluetako buruen hirugarren bilera Santillana del Mar-en.
− Maiatzaren 4tik 7ra: Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluen XX. Topaketak Toledon; Kontseiluko buruarekin batera Nafarroako Eskola Kontseiluko kide hauek bertaratu ziren: Antonio Iriarte, Fernando Sesma, Mª Victoria Arraiza, Javier Mangado eta
Pedro Rascón.
5.3. Informazioa trukatzea eta lankidetzan aritzea Estatuko eta gainerako erkidegoetako
eskola kontseiluekin.



Apirilaren 12an: Estatuko Eskola Kontseiluak ikastetxeen autonomiari buruz antolatutako
mintegira bertaratzea.
Apirilaren 16an eta 17an: Kanarietan, Kanarietako Eskola kontseiluaren buru ohiari eskeremate omenaldira bertaratzea.

6. HELBURUA. Eskola Kontseilua behar diren instalazio eta baliabideez hornitzea, bere
jarduerak modu egokian garatu ditzan eta kudeaketa modernizatze aldera.

6.1. Kontseiluen jardueretarako egokiak diren lokaletara aldatzea egoitza. Jarduera horiek dira, besteak beste: osoko bilkurak, batzorde iraunkorrak, lantaldeak, hitzaldiak, aurkezpenak, etab.
2010eko apirilaren 1ean Nafarroako Eskola Kontseiluak bere egoitza aldatu zuen (egoitza berriaren helbidea: Irunlarrea 7, 1. B, 31008 Iruña). Aurrekoa bezala, alokatutako lokala da, 110
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m2 erabilgarri dituena. Egoitza berriak honako espazioak ditu: bi bulego (Kontseiluko burua eta
administraritza) eta bilkura eta batzordeetarako aretoa.
Eskola Kontseiluaren funtsekin eta haren zaintzapean egin dira egokitzapen lanak (holtz bidezko banaketak, pintura eta instalazio elektriko eta elektronikoa) eta altzarien hornidura.
Egoitza aldaketaren kostua:
Pintura
Holtzak, sabaiak
Elektrizitatea
Altzariak
OPNATEL, sarea muntatzea
Segurtasuneko sarrailak jartzea
Hari gabeko telefonoak
Tolesdun gortinak (holtzak)
Estoreak (leihoak)
Haizagailuak
Errotuluak
Guztira

444
12.278
4.119
20.190
579
160
108
752
640
125
570
39.965

6.2. Webgunea garatzea eta ematen dituen zerbitzuak hobetzea, bai hezkuntza erkidegoarekin komunikatzeko eta lankidetzarako plataforma gisa, bai aldi baterako batzordeen
lanerako plataforma gisa.
Softwarea eguneratu da Eskola Kontseiluko erabiltzaileei sarbide mugatua eman ahal izateko
eta webgunea foro moduan erabili ahal dadin. Hala ere, tresna hori ez da erosoa edo erabilgarria suertatu eta ia ez da erabili. Batzordeetako kideek, nabarmen, posta elektronikoa eta beste
komunikabide batzuk aukeratu dituzte.

6.3. 2010eko aurrekontua kudeatzea, gastua errentagarri egitea eta gastuaren berri ematea, sei hilez behin, batzorde iraunkorrari eta osoko bilkurari.
Nafarroako Eskola Kontseiluak, 2009ko azaroaren 2an izandako batzorde iraunkorrean eta
2009ko irailaren 22an izandako osoko bilkuran, 2010eko aurrekontuaren aurreproiektu hau
onetsi zuen:

Sarrerak
2009ko gerakinak (lokalak egokitzeko erreserba)

80.000

Hezkuntza Departamentuaren transferentzia. “Eskola Kontseiluaren funtzionamendurako laguntza” izeneko kontu-saila

87.100

Hasierako kopurua guztira

167.100

Gastuak
Ekipo informatikoak konpontzea eta erreprografia

800

Bulegoko materiala

3.700

Komunikazioak

2.800

Bidaiak eta dietak

9.500

Garbiketa

4.800
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Alokairua, komunitate gastuak eta berokuntza

21.000

Dokumentazioa, prentsa, aldizkariak, liburuak

2.000

Kontseiluaren argitalpenak: Idea aldizkaria, NHST, Memoria

12.000

Eskola kontseiluen Topaketen jardunaldia

12.500

Euskarara itzulpenak

18.000

Lokal berrira aldatzea, egokitzapen lanak eta ekipamendua

80.000

AURREZ IKUSITAKO GASTUA GUZTIRA

167.100

2009ko bigarren seihilekoan ondoko kontuak aurkeztu ziren:

Sarrerak
Aurreko saldoa
Hezkuntza Departamentua (funtzionamendurako esleitutakoa)
Bestelako sarrerak (banku interesak)
Hasierako saldoa + sarrerak guztira

108.646,21
38.000,00
5,78
146.651,99

Gastuak
Erreprografia tresnen eta ekipoen konpontze- eta mantentze-lanak
Altzariak, ekipamendua eta ikasmaterial inbentariagarriak eskuratzea
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak
Nafarroako Eskola Kontseiluaren argitalpenak
Bulegoko materiala
Banaketen gastuak (mezulariak eta beste batzuk)
Bidaiak eta dietak
Nafarroako Eskola Kontseiluaren berezko jarduerak
Beste enpresa batzuek egindako lanak (egoitza garbitzea)
Euskarara itzulpenak
Askotariko gastuak
Alokairua, komunitate gastuak, berokuntza, elektrizitatea
Gastuak guztira

Saldoa

299,18
811,14
683,63
7.677,57
556,53
880,75
1.405,48
26.290,79
2.136,72
781,15
126,01
9.444,78
51.093,73

95.558,26

2010eko lehenengo seihilekoan ondoko kontuak aurkeztu ziren:

Sarrerak
Aurreko saldoa
Hezkuntza Departamentua (funtzionamendurako esleitutakoa)
Bestelako sarrerak (banku interesak)
Hasierako saldoa + sarrerak guztira
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Gastuak
Eraikinen konpontze- eta mantentze-lanak
Altzarien konpontze- eta mantentze-lanak
Informazioa tratatzeko ekipoen konpontze- eta mantentze-lanak
Erreprografia tresnen eta ekipoen konpontze- eta mantentze-lanak
Altzariak, ekipamendua eta ikasmaterial inbentariagarriak eskuratzea
Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak
Nafarroako Eskola Kontseiluaren argitalpenak
Bulegoko materiala
Banaketen gastuak (mezulariak eta beste batzuk)
Bidaiak eta dietak
Nafarroako Eskola Kontseiluaren berezko jarduerak
Beste enpresa batzuek egindako lanak (egoitza garbitzea)
Euskarara itzulpenak
Askotariko gastuak
Alokairua, komunitate gastuak, berokuntza, elektrizitatea
Gastuak guztira

Saldoa

16.424,96
576,43
580,18
162,08
21.050,73
556,00
7.702,61
259,30
437,89
2.252,93
4.149,88
1.014,27
1.139,97
178,94
8.437,20
64.923,37

82.838,53

6.4. Nafarroako Eskola Kontseiluari atxikitako langileen plantilla handitu dadila eskatzea
Kontuan izanik krisiaren ondorioz administrazio publiko guztietan diru eta langile murrizketak
izan direla, Kontseiluko buruak ikusi du ez dela komeni plantilla handi dadila eskatzea.
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3. - OSOKO BILKURAREN JARDUERAK
3.1. Osoko bilkurara bertaratzea
Osoko bilkurako kide kop.

Izendatutako kideen kop.

33

Bertaratutakoen batez bestekoa

31

22

Bertaratutakoen %a

%71

29%
Asisten
No Asisten
71%

3.2. 2009ko irailetik 2010eko abuztura bitartean izandako osoko bilkuren
laburpena.
Osoko bilkuraren 7 saio izan dira. Gaiak eta hartutako erabakiak hauek:
2009ko irailaren 22a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:
1234567-

8-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Hezkuntzako kontseilariaren bertaratzea, Nafarroako Eskola Kontseiluarekin ikasturteari
hasiera emateko.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
2009/2010 ikasturterako lan plana.
2010eko aurrekontuen aurreproiektua.
2009/2010 ikasturteko lan batzordeak.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 24/2009 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait
alderdi garatzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2009/2010 ikasturteko lan plana onestea.
 2010eko aurrekontuen aurreproiektua onestea.
 2009/2010 ikasturteko lan batzordeen osaketa onestea.
 Onestea 24/2009 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen foru agindu
egitasmoari buruzkoa.
2009ko abenduaren 15a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:
1-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
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2345-

Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren memoria.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada onestea, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 Onestea 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria.
 Onestea, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena.
 Onestea 24/2009 Irizpena, Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen foru agindu
egitasmoari buruzkoa.
2009ko abenduaren 21a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:

12345-

6-

78-

Hezkuntzako kontseilari berriaren bertaratzea.
Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 25/2009 Irizpena (ikasleen eskubide eta
eginbeharrak).
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 26/2009 Irizpena: hemezortzi urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak arautzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 27/2009 Irizpena: Haur Hezkuntzako eta
Lehen Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedura arautzen duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 28/2009 Irizpena: Bigarren Hezkuntzako
ikasleak onartzeko prozedura arautzen duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 Onestea 25/2009 Irizpena (ikasleen eskubide eta eginbeharrak).
 Onestea 26/2009 Irizpena: hemezortzi urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak arautzen dituen foru
agindu egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 27/2009 Irizpena: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedura arautzen duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 28/2009 Irizpena: Bigarren Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedura arautzen duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
2010eko otsailaren 23a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:

1234-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
2009ko bigarren seihilekoko Kontseiluaren kontuak onestea.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 1/2010 Irizpenaren zirriborroa, "Atarrabia"
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutua sortzeko Nafarroako Gobernuaren erabakiari buruzkoa.

32

OSOKO BILKURAREN JARDUERAK

5-

Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2009ko bigarren seihilekoko Kontseiluaren kontuak onestea.
 Onestea 1/2010 Irizpenaren zirriborroa, "Atarrabia" Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutua sortzeko Nafarroako Gobernuaren erabakiari buruzkoa.
2010eko apirilaren 27a.
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:

12345-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 2/2010 Irizpena, irakaskuntzako hizkuntza
ereduetako aldaketak arautzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Ikasleen eskubide eta eginbeharrei buruzko foru dekretuaren informazioa. Azken testuan sartutako aldaketak.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 Onestea 2/2010 Irizpena, irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
2010eko maiatzaren 25a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:

123-

45-

678-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 3/2010 Irizpena, arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen dituen foru dekretu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea bere ekimeneko 4/2010 Irizpena, kirol
ikasketei buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 5/2010 Irizpena, Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesteko foru dekretu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 7/2010 Irizpena, hezkuntza eta lanbide
orientazioa arautzen dituen foru dekretu egitasmoari buruzkoa.
Irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituen foru agindu egitasmoari
buruzko 2/2010 Irizpenaren gehigarria.
Galde-eskeak

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 Onestea 3/2010 Irizpena, arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa
eta garapena arautzen dituen foru dekretu egitasmoari buruzkoa.
 4/2010 Irizpena, bere ekimenez, kirol ikasketei buruzkoa.
 Onestea 5/2010 Irizpena, Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesteko foru
dekretu egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 7/2010 Irizpena, hezkuntza eta lanbide orientazioa arautzen dituen foru dekretu egitasmoari buruzkoa.
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Onestea irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituen foru agindu
egitasmoari buruzko 2/2010 Irizpenaren gehigarria.

2010eko ekainaren 29a
Eguneko gai zerrenda hauxe izan zen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
2010eko lehenengo seihilekoko Kontseiluaren kontuak onestea.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 7/2010 Irizpena, ikastetxeak eta haien
ikasketak irekitzeko baimenak arautzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 14/2010 Irizpena, musikako goi mailako
ikasketak antolatzen dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 15/2010 Irizpena, musikako goi mailako
ikasketen ikasketa plana ezartzen duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2010eko lehenengo seihilekoko Kontseiluaren kontuak onestea.
 Onestea 7/2010 Irizpena, ikastetxeak eta haien ikasketak irekitzeko baimenak arautzen
dituen foru agindu egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 14/2010 Irizpena, musikako goi mailako ikasketak antolatzen dituen foru
agindu egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 15/2010 Irizpena, musikako goi mailako ikasketen ikasketa plana ezartzen
duen foru agindu egitasmoari buruzkoa.

34

ALDI BATERAKO BATZORDEEN JARDUERAK

4. - BATZORDE IRAUNKORRAREN JARDUERAK
4.1. Batzorde iraunkorretara bertaratzea:
Kide kopurua

Izendatutako kideen kopurua

Bertaratutakoen batez bestekoa

Bertaratutakoen %a

9

6,6

%73

9

27%
Asisten
No Asisten
73%

4.2. 2009ko irailetik 2010eko abuztura bitartean izandako batzorde iraunkorren laburpena.
5 saio izan dira. Aztertutako gaien edukia eta hartutako erabakiak hauek:

2009ko irailaren 27a
Saioko gai zerrenda hauxe izan zen:

123456-

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
2009/2010 ikasturterako lan plana.
2010eko aurrekontua.
2009/2010 ikasturteko aldi baterako batzordeak.
2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren eta Eskola
Kontseiluaren memoriaren egoera. Egutegia eta lantaldeak.
7- Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2009/2010 ikasturteko lan plana onestea.
 2010. urtekorako aurrez ikusitako aurrekontuko diru-hornidura onartzea.
 2009/2010 ikasturteko aldi baterako batzordeen osaketa onestea.
 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostena eta Eskola
Kontseiluaren memoria prestatzeko egutegia eta lantaldeak onestea.
2009ko urriaren 27a
Saioko gai zerrenda hauxe izan zen:

1- Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
2- Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
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3- Bere ekimenez prestatutako txostena: Nafarroako ikasleen eskola-eguna.
4- Nafarroako hezkuntzari buruzko lege egitasmoa: lan plana.
5- Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren memoriaren zirriborroa.
6- Eztabaidatzea eta, hala behar bada onestea, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren zirriborro osoa.
7- Galde-eskeak.
Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 Erabakia, Kontseiluan ordezkaritza duten sektore guztiek etorkizuneko hezkuntza sistemaren ildo nagusiez duten iritzia adierazi dezaten. Erabakia, Kontseiluko buruak aurkeztutako programaren eskema eta epeak mantentzeko.
 Onestea 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoriaren zirriborroa.
 Onestea, 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren
zirriborro osoa.
2009ko azaroaren 18a
Saioko gai zerrenda hauxe izan zen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
Bere ekimenez prestatutako txostena: eskola-eguna.
2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren zirriborroaren zuzenketak aztertzea.
2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren edo Hezkuntzako Batzorde
Nagusiaren memoriaren zirriborroaren zuzenketak aztertzea.
2009ko abenduaren 15eko osoko bilkurako gai zerrenda onestea.
Galde-eskeak.

Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko txostenaren zirriborroaren zuzenketak onestea eta baztertzea.
 2008/2009 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren edo Hezkuntzako Batzorde
Nagusiaren memoriaren zirriborroaren zuzenketak onestea eta baztertzea.
 2009ko abenduaren 15eko osoko bilkurako gai zerrenda onestea.
2010eko urtarrilaren 19a
Saioko gai zerrenda hauxe izan zen:

1- Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
2- Kontseiluko buruaren informazio orokorra.
3- 2009ko 2. seihilekoko kontuak onestea.
4- Aldizkariaren 34. zenbakiaren egitura. Gaia: eskolatzea.
5- Bere ekimenez prestatutako txostenaren aurkezpena: Nafarroako ikasleen eskola-eguna.
6- Aztertzea hezkuntzari buruzko legearen zirriborroaren eta Hezkuntza Departamenturen
plan estrategiakoaren gainean jasotako ekarpenak.
7- Galde-eskeak.
Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2009ko 2. seihilekoko kontuak onestea.
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Aldizkariaren 34. zenbakiaren egitura onestea. Gaia: eskolatzea.
Onestea, Hezkuntzari buruzko legearen eta Hezkuntza Departamentuaren plan estrategikoaren gainean jaso diren Nafarroako Eskola Kontseiluaren proposamen instituzionalei buruz, Nafarroako Parlamentuko Hezkuntza Batzordearen aurrean eginen den aurkezpena. Proposamen horiek oinarrituko dira Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko
txostenetik eratorritako datu objektiboetan eta hezkuntzako parte-hartzean.

2010eko ekainaren 28a
Saioko gai zerrenda hauxe izan zen:

1.
2.
3.
4.
5.

Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Informazio orokorra.
2010eko 1. seihilekoko kontuak onestea.
2009/2010 ikasturteko NHSTren lan egutegia.
Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 8/2010 Irizpena, Administrazio Kudeaketa
izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
6. Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 9/2010 Irizpena, Farmazia eta Parafarmazia izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
7. Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 10/2010 Irizpena, Fabrikazio Mekanikoko
Diseinua izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
8. Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 11/2010 Irizpena, Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
9. Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 12/2010 Irizpena, Sareko Sistema Mikroinformatikoen Administrazioa izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
10. Eztabaidatzea eta, hala behar bada, onestea 13/2010 Irizpena, Telekomunikazioetako
Instalazioak izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
11. Galde-eskeak.
Hartutako erabakiak:
 Aurreko bileraren akta onestea.
 2010eko 1. seihilekoko kontuak onestea.
 Onestea 2009/2010 ikasturteko NHSTren lan egutegia.
 Onestea 8/2010 Irizpena, Administrazio Kudeaketa izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 9/2010 Irizpena, Farmazia eta Parafarmazia izeneko LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 10/2010 Irizpena, Fabrikazio Mekanikoko Diseinua izeneko LHko tituluaren FD
egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 11/2010 Irizpena, Sareko Sistema Informatikoen Administrazioa izeneko LHko
tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 12/2010 Irizpena, Sareko Sistema Mikroinformatikoen Administrazioa izeneko
LHko tituluaren FD egitasmoari buruzkoa.
 Onestea 13/2010 Irizpena, Telekomunikazioetako Instalazioak izeneko LHko tituluaren
FD egitasmoari buruzkoa.
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5. - ALDI BATERAKO BATZORDEEN JARDUERAK
2009/2010 ikasturtean zehar batzorde hauek ondoko jarduerak egin dituzte:
Batzorde iraunkorra:
Teresa Ucar Echagüe and.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Javier Train Yubero jn.
José Miguel Gastón Aguas jn.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Fernando Barainca Lagos jn.
Pedro Rascón Macías jn.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
Batzorde iraunkorrak ondoko jarduerak egin ditu:

Nafarroako Hezkuntza Sistemari buruzko urteko txostena

Nafarroako Eskola Kontseiluaren jardueren memoria

Idea aldizkariko artikuluak gainbegiratzea

Nafarroako ikasleen eskola-egunari buruzko ikerketaren balorazioa eta ondorioak proposatzea

Hezkuntzaren Legeari buruzko eztabaida antolatzea eta proposamen-txostena prestatzea

Ondoko irizpenen zirriborroa:
o
8/2010 Irizpena, Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
o
9/2010 Irizpena, Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
o
10/2010 Irizpena, Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari tituluaren
egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
o
11/2010 Irizpena, Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
o
12/2010 Irizpena, Sareko Sistema Mikroinformatikoen Administrazioko goi mailako
teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
o
13/2010 Irizpena, Telekomunikazioetako Instalazioetako goi mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzeko FD egitasmoari buruzkoa.
1. batzordea: Ikuskapena, ikastetxeak eta zerbitzuak
Ernesto Delas Villanueva jn.
Salvador Balda Setuain jn.
Francisco Esparza Sánchez jn.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
Luis Mª Sada Enériz jn.
Pello Mariñelarena Martínez jn.
Batzorde honek irizpenen zirriborroak prestatu ditu eta zuzenketak behin-behinean ebatzi ditu
ondoko araudi egitasmoen gainean:

27/2009: Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedurari buruzko FA egitasmoa.

28/2009: Bigarren Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedurari buruzko FA egitasmoa.

1/2010: "Atarrabia" DBHI sortzeko Nafarroako Gobernuaren erabakia.

5/2010: Testu liburua finantzatzeari buruzko legea garatzeko erregelamendua onesteko FD
egitasmoa.

39

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea



7/2010: Ikastetxeak eta haien ikasketak irekitzeko araubidea onesteko FD egitasmoa.

2. batzordea: Lanbide Heziketa eta Arte Ikasketak
Valle Ballano Bueno and.
Fernando Barainca Lagos jn.
Manuel Casado Velarde jn.
Pedro González Felipe jn.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Batzorde honek irizpenen zirriborroak prestatu ditu eta zuzenketak behin-behinean ebatzi ditu
ondoko araudi egitasmoen gainean:




3/2010: Arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen
dituen FD egitasmoa.
14/2010: Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokitzeko, musikako goi mailako
ikasketak antolatzen dituen FA egitasmoa.
15/2010: Musikako goi mailako ikasketen ikasketa plana ezartzen duen FA egitasmoa.

3. batzordea: Ikasketen antolamendua
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
José Miguel Gastón Aguas jn.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
José Ramón Pascual Bonis jn.
José Javier Solabre Heras jn. / Pedro María Baile Torrea jn.
Batzorde honek irizpenen zirriborroak prestatu ditu eta zuzenketak behin-behinean ebatzi ditu
ondoko araudi egitasmoen gainean:




24/2009: Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko
sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen FA egitasmoa.
25/2009: Ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezartzen dituen FD egitasmoa.
26/2009: hemezortzi urtetik gorako pertsonentzako DBHko gradudun tituluko proba libreak
arautzen dituen FA egitasmoa.

4. batzordea: Berrikuntza, aniztasunari erantzutea eta hizkuntzak
Teresa Aranaz Jiménez and.
Javier Barinaga Adrián jn.
Mª Soledad Garjón López and.
Carmen Mª González García and.
Irene Jiménez Iribarren and.
Batzorde honek irizpenen zirriborroak prestatu ditu eta zuzenketak behin-behinean ebatzi ditu
ondoko araudi egitasmoen gainean:



2/2010: Irakaskuntzako hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen dituen FA egitasmoa
6/2010: Hezkuntza eta lanbide orientazioa arautzen dituen FD egitasmoa

5. batzordea: Kirol Ikasketak. XI. jardunaldia
Jesús María Ezponda Iradier jn.
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Francisco José Flores Pérez jn.
Pedro González Felipe jn.
Pello Mariñelarena Martínez jn.
Yolanda Salinas Cancel and.
Javier Train Yubero jn.
Teresa Ucar Echagüe and.
Ondoko jarduerak egin ditu:
•
•

Kirol ikasketei buruzko bere ekimeneko 4/2010 Irizpenaren zirriborroa prestatu du eta jasotako zuzenketak eta proposamenak behin-behinean ebatzi ditu.
Nafarroako Eskola Kontseiluaren eta ikastetxeetako eskola kontseiluen arteko topaketen XI.
jardunaldia antolatu du, kirol ikasketen inguruan.

6. batzordea: Ikastetxeen autonomia. Estatu mailako XX. topaketak
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
José Miguel Gastón Aguas jn.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Javier Mangado Urdániz jn.
Pedro Rascón Macías jn.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Teresa Ucar Echagüe and.
Ondoko jarduerak egin ditu:
•
•
•

Nafarroako Eskola Kontseiluaren ekarpenak prestatzea Estatuko eta erkidegoetako eskola
kontseiluen XX. Topaketetako agiriak osatzeko.
Topaketetan parte hartzea (Toledon, 2010eko maiatzean).
Kontseiluko buruen 1. bileran laguntzea (Iruñean, 2009ko irailaren 30etik urriaren 2ra).
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6. EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

Emandako irizpenak eta txostenak azken argitalpenean sartuko dira.

Teresa Ucar Echagüe
Kontseiluko burua
Antonio Iriarte Moncayola
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez
Hezkuntza Administrazioko ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano
Nafarroako Parlamentuko ordezkaria
Salvador Balda Setuain.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria U.G.T.
Valle Ballano Bueno.
HERRIKOA gurasoen elkarteko ordezkaria
Fernando Barainca Lagos.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Manuel Casado Velarde.
Unibertsitatetaeko ordezkaria.
Nafarroako Unibertsitatea
Ernesto Delás Villanueva
SORTZEN gurasoen elkarteko ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin.
Hezkuntza Administrazioko ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez.
Hezkuntza Administrazioko ordezkaria
Francisco José Flores Pérez.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva.
CONCAPA gurasoen elkarteko ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS/
Pedro González Felipe
Hezkuntza Administrazioko ordezkaria
Carmen Mª González García
Nafarroako Parlamentuko ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria, ANEG/FERE.
José Jorge Lanchas Rivero
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria, ANEG/FERE.
Francisco Javier Mangado Urdániz
Izen handiko aditua
Pello Mariñelarena
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate

24/2009 Irizpena
Nafarroako Eskola Kontseiluko Osoko
Bilkurak 2009ko irailaren 22an bilkura egin
zuen, bertan izan ziren ondoan agertzen diren
pertsonak. Aldeko 20 bozekin, kontrako 2rekin
eta bi abstentzioekin irizpena eman du
ondoko proiektuaren inguruan: ”Nafarroako
Foru Komunitatean graduko unibertsitate
ikasketa
ofizialetako
sarrera
probei
buruzko zenbait alderdi garatzen dituen
Foru Agindua”.
Boz partikularra aurkeztu du José
Ramón
Pascual
Bonisek,
Nafarroako
Unibertsitate Publikoko ordezkariak.
1. – ARAU AURREKARIAK
Maiatzaren
3ko
2/2006,
Lege
Organikoak, Hezkuntzari buruzkoa, 38.
artikuluan
ezartzen
du
unibertsitate
ikasketetan
sartzeko
eskatuko
dela,
Batxilergo titulua izateaz gain, ikasleen
heldutasun
akademikoa,
Batxilergoan
eskuratutako ezagutzak eta unibertsitate
ikasketak arrakastaz burutzeko ahalmena
baloratzea ahalbidetuko duen proba bat
gainditzea.
Graduko
unibertsitate
ikasketa
ofizialetara sartzeko baldintzak eta Espainiako
unibertsitate publikoetan sartzeko prozedurak
arautzen dituen azaroaren 14ko 1892/2008
Errege Dekretuak, aipatu Errege Dekretuaren
eranskinak eguneratzen dituen maiatzaren
29ko
EDU/1434/2009 Aginduak eta
2009/3/28ko eta 2009/7/21eko Estatuko
Aldizkari Ofizialetan argitaratu diren Errege
Dekretu horren zuzenketak,
aipatu Lege
Organiko horren 38. artikuluan xedatutakoa
betetzeko eman dira.
Azaroaren 14ko 1892/2008 Errege
Dekretuaren 7.2 artikuluan ezartzen da
Hezkuntza Administrazioak eta unibertsitate
publikoak izanen direla
unibertsitatean
sartzeko proba antolatuko dutenak. Zehazki,
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titularren ordezkaria – Nafarroako Ikastolen
Elkartea
José Ramón Pascual Bonis
Unibertsitateetako ordezkaria – Nafarroako
Unibertsitate Publikoa
Luis Mª Sada Enériz
Toki entitateen ordezkaria
Fernando Sesma Urzaiz
Hezkuntza Administrazioko ordezkaria
José Javier Solabre Heras
CONCAPA gurasoen elkarteko ordezkaria
Javier Train Yubero
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CC.OO.

Errege Dekretu honen 9.5 artikuluak
ahalbidetzen du beste hizkuntza koofizial bat
duten autonomia erkidegoek ezartzea sarrera
probaren fase orokorrean bosgarren ariketa
bat, hizkuntza koofizialari buruzkoa. Halaber,
aipatu Errege Dekretu horren 16.1 artikuluan
adierazi da Hezkuntza Administrazioek
osatuko dutela sarrera probak antolatzeko
batzordea.

Bestalde, azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuak, V. kapituluan ezartzen ditu adina
dela eta, maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoan ezarritako baldintzak
betetzen ez dituzten pertsonak unibertsitatera sartzeko moduak. Kasu honetan beharrezkoa da
arautzea 25 eta 45 urtetik gorakoen sarrera proba. Halaber, garrantzitsutzat jotzen da
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Nafarroako Unibertsitatearen arteko koordinazioari
eustea sarrera proba honi dagokionez.
Beraz, beharrezkoa da onestea Foru Agindu berri bat, zehaztuko duena, Nafarroako Foru
Komunitatean, graduko unibertsitateko ikasketa ofizialetarako sarrera probaren zenbait alderdi,
azaroaren 14ko 1892/2008 Errege Dekretuan ezarritakoa osatu eta betetzeko.

2. – PROPOSATUTAKO FORU AGINDUAREN EDUKIA
Proposatzen den Foru Aginduaren proiektua, Eskola Kontseiluaren irintzia zein den
jakiteko eskatuko den, ondokoek osatzen dute: sarrera, lau kapitulu, xedapen gehigarri bat,
xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat.
Sarreran aipatzen dira, alde batetik arau aurrekariak, eta bestetik, aipatzen dira
Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialetarako sarrera probei
buruzko zenbait alderdi garatuko dituen oinarri arautzaile berriak sortzea justifikatzen duten
elementuak.
I. kapituluak definitzen du probaren objektua, aplikazio esparrua eta xedea, zer den
baloratzea, objektiboki, ikaslearen heldutasun akademikoa eta graduko unibertsitate ikasketa
ofizialak arrakastaz jarraitzeko ahalmena, eta Batxilergotik heldu diren ikasleen kasuan,
ikasketa horietan eskuratutako ezagutzak. Bestalde, baloratzea adieraziko da zenbakizko
kalifikazio batez, sartzeko eskaerak antolatzea ahalbidetuko duena, eskaintzen diren plazak
esleitze aldera.
II. kapituluak arautzen du graduko unibertsitate ikasketa ofizialetarako sarrera proba
Batxilergo titulua edo baliokidea den tituluren bat dutenendako, adieraziz bi fasetan egituratzen
dela, derrigorrezkoa den fase orokorra eta borondatezkoa den fase espezifikoa. Fase
orokorrean euskal hizkuntza eta literaturaren bosgarren ariketa bat ezarri da ikasketak “D” eta
“A” ereduetan egin dituzten ikasleendako, ereduaren araberako ariketa desberdinekin. Halaber,
adierazi da proban izena emateko modua, fase bakoitza nola kalifikatu, nola kalkulatu sarrera
probako nota, zein den honen baliotasuna eta nola kalkulatu Nafarroako Unibertsitate Publikoan
sartzeko nota. Bestalde, ondokoak adierazi dira: sartzeko probaren batzorde antolatzailearen
osaketa eta eginkizunak, unibertsitarera sartzeko koordinatzailearen, Hezkuntza
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Departamentuko koordinatzailearen, unibertsitateko ikasgaiaren aholkulariaren eta Hezkuntza
Departamentuko ikasgaiaren koordinatzaileen eginkizunak, eta adierazi da nola gauzatzen da
Nafarroako Unibertsitatearen eta Hezkuntza Departamentuaren arteko koordinazioa, proba
antolatzeko. Azkenik, arautzen da epaimahaiak izendatzea eta osatzea.
III. kapituluak arautzen du graduko unibertsitate ikasketa ofizialetarako sarrera proba
Batxilergo titulurik ez duten 25 urtetik gorakoentzako. Halabe,r adierazten du proba bi fasetan
egituratzen dela, fase orokorra eta fase espezifikoa, fase bakoitza nola kalifikatu, nola lortu
azkeneko kalifikazioa eta zein den honen baliotasuna. Adierazi da ere 25 urtetik gorakoentzako
sarrera probaren batzorde antolatzailearen osaketa eta arautzen da epaimahaiak izendatzea
eta osatzea.
IV. kapituluak arautzen du graduko unibertsitate ikasketa ofizialetarako sarrera proba
Batxilergo titulurik ez duten 45 urtetik gorakoentzako. Halaber, adierazten du proban bi ariketa
eta elkarrizketa pertsonal bat eginen direla, nola kalifikatzen den ariketa bakoitza eta zein den
probaren baliotasuna. Adierazten da ere, 45 urtetik gorakoentzako sarrera probaren batzorde
antolatzailearen osaketa eta eginkizunak, 25 urtetik gorakoentzako sarrera probaren
batzordearen berak izanen direla.
Azkenik, Foru Aginduan hiru xedapen daude: Xedapen gehigarri bakarra, genero
berdintasunari buruzkoa, Xedapen indargabetzaile bakarra eta Azken xedapen bakarra, Foru
Aginduak indarra hartzea arautzen duena.

3.- BESTELAKO GAIAK
Foru Aginduaren proposamena eta txosten eskaera laguntzen dira Hezkuntzako
Kontseilariaren abuztuaren 3ko 130/2009 Foru Aginduarekin, Nafarroako Foru Komunitatean
graduko unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen
dituen Foru Agindua egiteko prozedurari hasiera ematen diona, eta Ikasketak Antolatzeko
Zerbitzuko zuzendariak sinatu dituen bost memoriekin eta txosten batekin,
Memoria arauemailean Foru Dekretuaren proposamenaren oinarri diren arauen
erreferentziak ematen dira.
Memoria ekonomikoak adierazten du proposatzen den Foru Aginduaren aplikazioak ez
duela ondorio nabarmenik ekarriko aurrekontuetan, aurreko araudiarekiko aldaketa handirik
ekarri ez duelako. Araudi horrek arautzen zuen, alde batetik, unibertsitateko sarrera proba
Batxilergo titulua duten ikasleentzako, eta bestetik, unibertsitateko sarrera proba 25 urtetik
gorakoentzako.
Justifikazio memorian adierazten da proposatutako Foru Agindua aldarrikatzeko beharra.
Adierazten da ere, ez dela beharrezkoa testua herritarrentzako entzunaldia izatea, abenduaren
3ko 14/2004 Foru Legearen 60.2 artikuluarekin bat.
Memoria antolatzailean adierazten da Foru Agindu honen aplikazioarekin antolaketaegitura ez dela ukitua izanen.
Generoaren ondoriozko eragin-txostenean, Foru Dekretuaren testuan ezartzen diren
neurriak aztertu eta gero, generoaren ondoriozko eragina positiboa dela ondorioztatzen da,
gizon eta emakumeendako neurri diskriminatzailerik ez dituelako eta bi sexuen artean aukera
berdintasunaren printzipioa jasotzen duelako.
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4 – IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluko osoko bilkurak egoki deritzo Nafarroako Foru Komunitatean graduko
unibertsitate ikasketa ofizialak egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen
Foru Aginduaren proiektuari.
Hori dela eta, berau tramitatzeko aldeko irizpena ematen du.

Hala ere, iradoki da, onetsi diren zuzenketetan adierazi den bezala, ondoko aldaketak
egitea:
-

“unibertsitate” hitza agertzen den guztietan “Unibertsitate” hitzarekin ordezkatzea.

-

6. artikuluko 2. atala aldatzea, ondoko idazketarekin: “Fase orokorra gainditzeak balio
mugagabea izango du”.

-

6. artikuluari atal berri bat gehitzea: “3. Sarrera proba gaindituta badu, ikaslea geroko
deialdietara aurkeztu ahal izango da fase orokorreko edo berariazko faseko edozein
ikasgaiko kalifikazioa igotzeko. Azken deialdian lortutako kalifikazioa hartuko da aintzat,
aurrekoan baino puntu gehiago lortu badira.”

-

9. artikuluko 1. puntuko a) atala kentzea.

-

13. artikuluko 3. puntuko b) atala aldatzea, ondoko testuarekin: “b) Ikasgaiko azterketaproposamenetarako iradokizunak eta ekarpenak egin unibertsitateko ikasgaien
aholkulariari.”

-

13. artikuluko 3. puntuko c) atala kentzea.

-

15. artikuluko 2. puntuari ondoko testua gehitzea: “,behar bezala justifikatutako arrazoi
sendoak eta objektiboak direla medio hori ezinezkoa denean izan ezik”.

-

20. artikuluko 1. b) atala aldatzea, ondoko testuarekin: “b) Proben ezaugarriak eta irizpide
orokorrak zehaztu. Kalifikazioak emateko eta zuzenketak egiteko irizpideak ere ezarriko
ditu.”

-

21. artikuluko 1. eta 2. atalak aldatzea, ondoko testuekin:
“21.1. Proba antolatzeko batzordeak izendatuko ditu epaimahaietako kideak, dagokion
unibertsitateko errektorearen proposamenez.
21.2 Epaimahaiak ondokoek osatuko dituzte: lehendakaria, izangaiek aukeratutako
ikasgaiak zuzentzeko beharrezkoak diren epaimahaikide espezialistak eta idazkari bat.
Azken hori dagokion epaimahaiko lehendakariak izendatuko du epaimahaikide guztien
artean.”

-

10. artikuluaren izenburua aldartzea, ondoko testuarekin: “10. artikulua. Unibertsitatera
sartzeko koordinatzailea”

-

12.2.b) artikulua aldatzea, ondoko testuekin: “b) Dagokion irakasgaiko azterketaproposamenak egin, sarrera proba antolatzeko batzordeak ezarri dituen irizpideak
errespetatuz eta Hezkuntza Departamentuko ikasgaien koordinatzaileak egiten dituen
ekarpenak eta iradokizunak betez. Ariketen protokoloen barruan sartuko dira 1892/2008
Errege Dekretuaren 16.5. artikuluan ezarritako zehaztapenak.”
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-

18. artikuluaren amaieran, artikulu berria gehitzea, ondoko testuarekin:
“Izangaiak bost egun baliodun izango ditu (kalifikazioak argitaratu diren egunaren
biharamunetik zenbatzen hasita) erreklamazioa aurkezteko. Arrazoitutako idazkia aurkeztu
behar du eta proba egin duen unibertsitateko errektoreari zuzendu.
Errektoreak erabakiko du zein izango den erreklamazioa ebazteko organo eskuduna.
Organo eskudunak hogei egun baliodunean ebatziko du, erreklamazioak aurkezteko epea
amaitu eta biharamunetik hasita.”

-

24. artikuluaren amaieran, artikulu berria gehitzea, ondoko testuarekin:
“Izangaiak bost egun baliodun izango ditu (kalifikazioak argitaratu diren egunaren
biharamunetik zenbatzen hasita) erreklamazioa aurkezteko. Arrazoitutako idazkia aurkeztu
behar du eta proba egin duen unibertsitateko errektoreari zuzendu.
Errektoreak erabakiko du zein izango den erreklamazioa ebazteko organo eskuduna.
Organo eskudunak hogei egun baliodunean ebatziko du, erreklamazioak aurkezteko epea
amaitu eta biharamunetik hasita.”

-

Xedapen gehigarri bakarra aldatzea, ondoko testuarekin:
“Foru agindu honen gaztelaniazko bertsioan izen maskulinoak erabili dira subjektu, kargu
edo lanpostu jakin batzuk aipatzean ("profesor", "alumno", "coordinador", "asesor", eta
abar), baina adierazpen horiek laburtzearren egin da. Izen horiek modu generikoan
erabiltzen dira eta, beraz, emakumezkoak nahiz gizonezkoak hartzen dituzte.“
Iruñean, 2009ko irailaren 25ean

Kontseiluko buruak

Idazkariak

O.E.
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZA KONTSEILARIA
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BOZ PARTIKULARRA
José Ramón Pascual Bonis, Nafarroako Eskola Kontseiluko kideak, aurkako boza eman du
aipatu erakundeak “Nafarroako Foru Komunitatean graduko unibertsitate ikasketa ofizialak
egiteko sarrera probei buruzko zenbait alderdi garatzen dituen Foru Aginduari” aldeko irizpena
ematearen gainean, ondoko arrazoiak direla eta:
1. Foru Agindua (hemendik aurrera FA) ez dator bat 1892/2008 Errege Dekretuaren 35. eta 43.
artikuluetan ezarritakoarekin.
Errege Dekretuaren 35. eta 43. artikuluek ondokoa diote, hitzez hitz:
35. artikulua. 25 urtetik gorakoentzako sarrera proba antolatzeko batzordea.
1. Autonomia erkidegoek beren kudeaketa esparruko unibertsate publikoekin batera 25 urtetik
gorakoentzako sarrera proba antolatzeko batzordea antolatzen ahalko dute. Batzordeak ondoko
eginkizunak izaten ditu:
a) Sarrera proba koordinatzea.
b)Sarrera probaren prozesuan izangaien anonimatua eta azterketak prestatu eta hautatzeko
prozedurako isilpekotasuna bermatzeko neurriak hartzea.
c) 29.7.artikuluan ezarritakoa bermatzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.
d) Epaimahiak izendatu eta osatzea.
e) Erreklamazioak ebaztea.
2. Autonomia erkidego batek aurreko atalean aurreikusitako aukera erabiltzea erabakitzen ez
badu, aipatu sarrera proba unibertsite publiko batean egin beharko da edozein kasuan.
43. artikulua. 45 urtetik gorakoentzako sarrera proba antolatzeko batzordea.
Proba honen koordinazioaren ondorioetarako, eta baita antolaketa batzordeari dagokionez, 35.
artikuluan ezarritakoa aplikatuko da.
Xedapen horiek Nafarroan aplikatzea horrela adieraziko lirateke: Nafarroako Foru Komunitateak
(hemendik aurrera NFK), Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin batera (hemendik aurrera
NUP) 25 urtetik gorakoentzako sarrera proba antolatzeko batzordea osatzen ahalko du (hala
badagokio, 45 urtetik gorakoentzako).
Errege Dekretuaren borondate argia badu ere, Foru Aginduak horrela dio 19. artikuluan
antolatzeko batzordearen osaerari dagokionez:
19.artikulua. 25 urtetik gorakoentzako sarrera proba antolatzeko batzordea.
1. 25 urtetik gorakoentzako unibertsitateko sarrera proba antolatzeko batzordea (azaroaren
14ko 1892/2008 Errege Dekretuaren 35. artikuluan aipatzen dena) ondokoek osatuko dute:
-Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorea edo berak aukeratzen duen ordezkaria.
-Nafarroako Unibertsitateko errektorea edo berak aukeratzen duen ordezkaria.
-Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusia edo berak aukeratzen duen
ordezkaria.
-Nafarroako Unibertsitate Publikoko ordezkari bat.
-Nafarroako Unibertsitateko ordezkari bat.
-Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuko kide bat.
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-Idazkari gisa jardungo duen pertsona bat, hizpidearekin baina botorik gabe. Hezkuntza
Departamentuak izendatuko du pertsona hori.
2. Bi errektoreetako bat izango da lehendakaria, edo berak aukeratzen duen ordezkaria, eta
urtero txandakatuko dira. Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorea izango da lehenengo
lehendakaria.
Errege Dekretuan ezarritakoaren aurkakoa den artikulu honen idazketak eraman ninduen
zuzenketa bat aurkeztera, Foru Dekretuaren edukia Errege Dekretuaren 35. eta 43.
artikuluetara egokitzeko helburuarekin.
Egia da aurreikusi zitekeela gisa horretako testu bat, Foru Aginduaren sarreran edo zioen
azalpenean ondokoa irakurri daitekelako:
Horrez gain, garrantzitsua da Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Nafarroako Unibertsitateak
sarrera probari dagokionez duten koordinazioari eustea.
Hori dela eta, nik egindako zuzenketetan eskatu nuen Foru Aginduaren sarreran lerro horiek
ezabatzea, sarrera probak gidatuko dituzten arauak ezartzea baita xedea eta Errege Dekretuak
ez du ezartzen bi unibertsitateen arteko koordinazio bide hori arautzeko beharra. Bai ordea
NUPen eta Batxilergoa eskaintzen duten ikastetxeen artekoa prba antolatzeko eta burutzeko,
baino, koordinazio hori esleitzen zaio batzorde antolatzaileari (Errege Dekretuko 7.2 eta 16.3 a)
artikuluak).
Beste autonomia erkidego batzuetan aipatu Errege Dekretuaren bestelako garapen batzuk
aztertzen saiatu naiz, baina lortu ahal izan dudan bakarra Madrilgo Erkidegoaren 3208/2009
Agindua izan da. Honi dagokionez, erkidego horretan sei unibertsitate publiko daude, gutxienez,
zenbait unibertsitate pribatu eta elizaren unibertsitate bat (Comillaseko Unibertsitatea).
Uztailaren 2ko 3208/2009 Aginduak ondokoa dio hitzez-hitz 25 eta 45 urtetik gorakoendako
sarrera probari buruzko xedapen gehigarri batean:
Hezkuntza Kontseilaritzak aratuko du, unibertsitate publikoekin bat, kolektibo horietarako
sarrera proba, Errege Dekretuan ezarritakoarekin bat.
Madrilgo Erkidegoaren Agindu honen xedapen gehigarria errespetu handia erakusten du Errege
Dekretuan ezarritakoarekin.
2. Nire zuzenketetan alderdi batzuk adierazi nituen (13. eta 14. artikuluak) zeintzuk, nire ustez,
ez ziren Foru Aginduan landu beharreko gaia, zeren eta arestian azaldu dudan gisan, horren
xedea da sartzeko probak arautzea. Zuzenketa horiekin modu argian banatu nahi nituen
ikastetxeen eta irakasgai bereko irakasleen Batxilergoko bigarren mailako (eta agian lehenengo
mailako) programazioei lanen koordinazio lanak, eta probak prestatu eta antolatzeko lanak, edo
irakasgaietako koordinatzaileei ez ematea sarrera proba antolatzeko batzordearen eginkizunak.
Bi alderdi horiek Foru Aginduan sartzen ahalko ziren ere, baina bi artikulu desberdinetan
bananduak. Baina, edozien modura, idazketa hobetu beharko da.
Adibide gisa: 14.7 artikuluan aldaketa aipatzen da, baino ez dakigu zein aldaketaz ari den.
3. Azkenik, nahiz eta aurreko puntuan horren aipamena egin dudan, Foru Aginduaren idazketa
zeharo hobetzen ahal da. Esaera zahar batek ondokoa dio: “Zakuan zer den ikusteko,
eskukada bat aski”, eta honen adibide gisa hona hemen 1.2 artikulua. Artikulu honen idazketa
hobetzeko zuzenketak aurkeztu nituen, arrakasta gutxirekin:
2. Será de aplicación en la Universidad Pública de Navarra, en la Universidad de Navarra, en
ésta únicamente en lo relativo a las pruebas de acceso para las personas mayores de 25 y de
45 años, y en los Centros e Institutos de Educación Secundaria que impartan Bachillerato
situados en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.
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Ez naiz hizkuntzan espezialista (eta baliteke, agian, nire idazkian akatsen bat egotea), eta ez
dut hizkuntzaren apostolu izan nahi edozein solezismo edo anakoluto salatuz. Hala ere,
benetan uste dut Foru Agindu bati edo Hezkuntza Departamentutik heldu den edozein idazkiri
idazketa zainduagoa eskatu behar zaiola.
Arrazoi horiek guztiek direla eta, Foru Agindu honi aldezko irizpena ematearen aurkako boza
justifikatu nahi dut.
Edozein modura, eta idazki honen 1. puntuan adierazi dudan gisan, sarrerako bi lerroak eta 19.
artikuluaren idazketa dira aurkako boza ematera bultzatu nauten arrazoi nagusiak, uste baitut
legezkotasunaren aurkakoak direla eta 1892/2008 Errege Dekretuko 35. eta 43. artikuluetan
ezarritakoa urratzen dutela.

Iruñean, 2009ko irailaren 24an
Sin. José Ramón Pascual
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Javier Barinaga Adrián jn.
Ikastetxeetako administrazioko eta
zerbitzuetako langileen (AZL) ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
José Ramón Pascual Bonis jn.
Unibertsitateen ordezkaria - NUP
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria

25/2009 Irizpena
2009ko abenduaren 21eko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan irizpena eman zen, aldeko 21 boto, 0
kontrako eta abstentzio 1ekin, ondoko
egitasmoaren gainean: “Foru Dekretua,
Nafarroako
Foru
Komunitateko
unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako
ikasleen eskubide eta eginbeharrei eta
ikastetxe
horietako
elkarbizitzari
buruzkoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoa (HLO). Bere azken
xedapenetatik
lehenengoaren
bitartez
uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoa
aldatzen da, non hezkuntzarako eskubidea
arautzen baitzen, ikasleen eskubide eta
eginbeharrei dagokionean, eta baita semealaben hezkuntzarekiko guraso edo tutoreen
eskubide eta eginbeharrei dagokionean ere.
2/2006
Lege
Organikoak,
bere
helburuen artean, hauek aipatzen ditu:
ikasleen
nortasunaren
eta
ahalmenen
erabateko garapena lortzea, funtsezko
eskubideen eta askatasunen errespetuan
heztea,
eta
eskubide
eta
aukeren
berdintasunean,
baita
norberaren
erantzukizunean eta tolerantziaren eta
askatasunaren erabileran ere, elkarbizitzaren
printzipio demokratikoen barrenean.
Lege
horrek
berak
gatazken
prebentzioa eta gatazkak bake bidez
konpontzea aipatzen ditu, eta orobat,
bakerako prestakuntza, giza baliabideen
errespetua eta herritar kritiko eta arduratsuak
izateko prestakuntza.
Era berean, oinarrizko gaitasunak
ikastea, batez ere gizartean eta herritar gisa
jarduteko
gaitasuna
eta
norberaren
autonomiarako eta ekimen pertsonalerako
gaitasuna, gizartean modu aktibo eta
demokratikoan
elkarrekin
bizitzeko
ezinbesteko
ikasgaia
izateaz
gainera,
ikaslearen garapen pertsonalerako eta
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Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Javier Solabre Heras jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CCOO

gizarte-integraziorako ere lagungarria da.

Helburu horiek guztiak hezkuntzako etapa guztietan zehar zehaztu behar dira eta
ikastetxearen hezkuntza proiektuan planifikatu behar dira.
Era berean, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 127. eta 132.
artikuluetan Eskola Kontseiluaren eta ikastetxeko zuzendariaren eskumenak xedatzen ditu,
hurrenez hurren.
Ondorioz, araudi-esparru berriari egokitzeko, ezinbestekoa da Foru Dekretu bat
ateratzea, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen
eskubide eta eginbeharrak ezarri eta ikastetxe horietako elkarbizitza arautuko duena.

2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETUAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko Foru Dekretua osatzen duten atalak dira: zioak, zazpi
kapitulu, zortzi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta bi
azken xedapen.
Zioetan aipatzen dira, batetik, arau aurrekariak eta, bestetik, zein elementuk egin duten
ezinbesteko arau berri bat prestatzea, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko
ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezarri eta ikastetxe horietako elkarbizitza
arautzen duena eta, eskola-alorrari dagokionean, seme-alaben hezkuntza prozesuan familien
parte-hartze esparrua ezartzen duena.
I. kapituluan arauaren xedea eta aplikazio eremua zehazten dira. Halaber, oinarrizko
printzipioak ezartzen dira, elkarbizitza kudeatzeko eredu integratu baten bitartez kalitatezko
hezkuntza lortze aldera. Horretarako beharrezkoak dira hezkuntza erkidego osoaren partehartzea eta konpromisoa, erantzukizunak hartuz eta ikastetxeetan elkarbizitza bermatzeko
jarduerak burutuz.
II. kapituluan ikasleen eskubide eta eginbeharrak ezartzen dira. Horien printzipio
orokorrak xedatzen dira, eta bereziki honako hau da azpimarratzekoa: eskubide bat erabiltzeak,
banaka edo taldeka, berekin dakar besteen eskubideak errespetatu beharra. Eskubide
horietako bakoitza zehaztapenak emanez garatzen da, zein alderditan gauzatzen den adieraziz,
eta betebehar bakoitzak berekin zer dakarren azaltzen da.
III. kapituluan ikastetxeetako elkarbizitza arautzen da eta Nafarroako ikastetxe guztiek
prestatu beharreko Elkarbizitza Planaren ildo nagusiak zehazten dira, horren barruan garrantzia
ematen zaiolarik Elkarbizitza Batzordea sortu beharrari. Ezarri daitezkeen prebentzio neurrien
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zerrenda ematen da; bitartekaritza hezkuntzako baliabidea eta gatazkak konpontzeko metodoa
dela esaten da; eta ikastetxearen, ikasleen eta familien artean elkarbizitzarako konpromisoak
hartzeko aukera aurrez ikusten da. Halaber, ikastetxeen Elkarbizitzaren Erregelamendua eta
izan behar dituen elementuak arautzen dira.
IV. kapituluan elkarbizitza nahasten duten portaerak zuzentzeko printzipio orokorrak
ezartzen dira. Zuzendu beharreko portaerak zeintzuk diren zehazten da, sortzen diren lekuaren
eta unearen arabera, eta neurriak aplikatzeko irizpideak ematen dira. Azpimarratu behar da
neurri horiek guztiek izaera hezitzailea dutela; ikasle guztiek eta, bidezkoa denean, aitak, amak
edo legezko ordezkariak eskubidea dutela entzunak izateko eta beren burua defendatzeko
alegazioak aurkezteko; eta neurriek ikasleen hezkuntza prozesuak aurrera segitzea bermatu
beharko dutela, haien prestakuntza akademikoa galarazi gabe. Era berean, nahita edo
arduragabekeriaz jokatzeagatik eragindako kalteen gaineko erantzukizuna aintzat hartzen da.
V. kapituluan elkarbizitzaren aurkako portaeren zerrenda ematen da: portaera hauek dira
Elkarbizitzaren Erregelamenduan agertzen direnetatik ikastetxeko ohiko elkarbizitzarako
bereziki kaltegarriak ez direnak. Kasu horietan ezarri beharreko hezkuntza neurriak zehazten
dira, eta neurri horiek ezartzeko prozedura azaltzen da.
VI. kapituluan elkarbizitzarako bereziki kaltegarriak diren portaeren zerrenda ematen da:
portaera hauek dira Elkarbizitzaren Erregelamenduan agertzen direnetatik ikastetxeko ohiko
elkarbizitza larriki nahasten dutenak. Kasu horietan ezarri beharreko hezkuntza neurriak
zehazten dira, kontuan izan beharreko aringarriak eta astungarriak barne. Gainera,
elkarbizitzarako bereziki kaltegarriak diren portaeretan hezkuntza neurriak aplikatzeko ohiko
prozedura eta erreklamazioak aurkezteko prozedura zehazten dira. Azkenik, prozedura adostu
bat xedatzen da: inguruabar zehatz batzuk betetzen direnean soilik erabili daiteke eta, ohiko
prozedurarekin alderatuta, hezkuntza aldetik abantailak ditu; ikasleak eta bere gurasoek edo
legezko ordezkariek elkarbizitzarako konpromiso bat onartzean datza.
VII. kapituluan arautzen dira familien parte-hartzea beren seme-alaben hezkuntza
prozesuan, eskola eremuari dagokionez, eta familien inplikazioa eta konpromisoa. Horregatik
ikasleen gurasoen edo legezko ordezkarien eskubideen eta eginbeharren zerrenda ematen da.
Azkenik, Foru Dekretuak zortzi xedapen gehigarri ditu, ondokoari buruz: ikasketa jakin
batzuk ematen dituzten ikastetxeak; Elkarbizitza Planak prestatzeko arau-garapena; Eskola
Kontseiluaren eginkizunen eskuordetza; eskoletara ez joatea eta amaierako ebaluazioa; DBHko
hirugarren mailatik aurrera, eskoletara ez joateko eskubidea; gizarte erantzukizuna;
erantzukizun penala eta matrikula deuseztatzea. Xedapen iragankor bakarra du, hasita dauden
prozeduren ebazpenari buruzkoa, eta xedapen indargabetzaile bakarra eta bi azken xedapen,
honi buruzkoak: arau-garapena eta arauak indarra hartzearen gainekoak.

3. AINTZAT HARTU BEHARREKO BESTE BATZUK
Foru Dekretuaren egitasmoaren osagarri dira bost memoria eta txosten bat, guztiak
Ikasketak Antolatzeko Zerbitzuko zuzendariak sinatuak.
Araudiaren memorian Foru Dekretuaren egitasmoa justifikatzen duten araudiaren
erreferentziak ematen dira.
Memoria ekonomikoan ziurtatzen da proposatutako Foru Dekretua aplikatzeak ez duela
aurrekontuen gaineko ondorio erantsirik ekarriko, ez baita beharrezkoa ez giza baliabideak ez
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baliabide materialak gehitzea bertan ezarritakoa bermatzeko.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako Foru Dekretua ateratzea beharrezkoa
dela. Horretaz gain, esaten da, herritarrak entzuteko tramitea ireki beharrik ez dagoela,
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 60.2 artikuluaren ondorioz.
Antolamendu memorian esaten da Foru Dekretu hau aplikatzeak ez duela inolako
eraginik antolamendu egituran.
Generoa dela-eta eragina duten kontuen gaineko memorian esaten da, Foru Dekretuaren
testuan ezarritako neurriak aztertu eta gero, generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, izan
ere, proposatutako arauak berez ez du emakume edo gizonentzat bereizkeriazko neurririk;
aitzitik, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eta berdintasuna orokorrean sendotzen
dituen neurriak ezartzen ditu.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Foru Dekretu egitasmoa, Nafarroako
Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta eginbeharrei
eta ikastetxe horietako elkarbizitzari buruzkoa.
Horrenbestez, aurkeztutako Foru Dekretu egitasmoa tramitatzearen aldeko irizpena eman
dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

2.2. artikulua. Lerroalde honi beltzez idatzitako testua gehitzea:
o Eskola Kontseiluak diziplina gatazken ebazpenak ezagutu beharko ditu,
indarreko legediaren araberakoak izatea begiratuko du eta, elkarbizitzarako
bereziki kaltegarriak diren portaeren ondorioz ezarritako hezkuntza neurriei
buruzko erreklamazioak aurkeztuz gero, berrikusten ahalko ditu.
o Klaustroak ezagutu beharko du, orobat, diziplina gatazken ebazpena eta
zuzenketa neurrien ezarpena, eta indarreko araudiaren araberakoak izan
daitezen begiratuko du.

-

5.a) artikuluaren 3. atala. Lerroaldea ordezkatzea: “Estudiatzea eta ahalegintzea,
norberaren gaitasunen garapenik handiena eta errendimendurik handiena lortzeko”
beharrean, beste hau: “Estudiatzea eta ahalegintzea, norberaren gaitasunen
arabera garapenik handiena eta errendimendurik handiena lortzeko”.

-

5.e). artikulua. 1. atalaren ordez beste hau paratzea: “Erabiltzen diren jantziak
ikastetxeen izaeraren araberakoak izatea, ikasteko tokiak baitira. Jantziak
hezkuntzako lanak eta jarduerak egoki eta ongi egiteko modukoak izanen dira eta
ikaslea identifikatzeko trabarik ez dute jarriko”.

-

6.1. artikulua. Testua ordezkatzea: “Nafarroako ikastetxe guztiek Elkarbizitza plana
prestatu beharko dute, Eskola Kontseiluak onetsi beharko duena eta ikastetxearen
hezkuntza proiektuaren barrenean izanen dena” beharrean, beste hau: “Nafarroako
ikastetxe guztiek Elkarbizitza plana prestatu beharko dute, ikastetxearen
hezkuntza proiektuaren barrenean izanen dena”.

-

12.3. artikulua. Ondoko lerroaldea ordezkatzea: “… eta beren burua defendatzeko
beharrezkotzat jotzen dituzten alegazioak aurkezteko, foru dekretu honetan
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ezarritakoaren arabera” beharrean, beste hau: “… eta beren burua defendatzeko
alegazioak aurkezteko, foru dekretu honetan ezarritakoaren arabera”.
-

13.1. artikulua. Ondoko testua kentzea: “edo arduragabekeriaz jokatzeagatik”.

-

14.1.o) artikulua eta 17.1.d) artikulua. Kentzea “arduragabekeriaz jokatzeagatik edo”.

-

17.1.a). artikulua. Ondoko lerroaldea ordezkatzea: “Eskola elkartekoak diren edo haren
zerbitzura jarduten duten kideen aurkako…” beharrean, beste hau: “Irakasleen edo
haren agintearen aurkako edo eskola elkartekoak diren edo haren zerbitzura
jarduten duten kideen aurkako…”.

-

17.1.e). artikulua. Kentzea “arduragabekeriaz edo”.

-

19.d). artikulua. Testua ordezkatzea: “Irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara edo
ikastetxera joateko eskubidea etetea hamabost eskola egunetarako gehienez”
beharrean, beste hau: “Irakasgai bateko edo gehiagoko eskoletara edo, ohiz
kanpoko kasuetan, ikastetxera joateko eskubidea etetea, bi kasuetan hamabost
eskola egunetarako gehienez”.

-

20.3. artikulua. Ondoko lerroaldea ordezkatzea: “ikasleari, haren gurasoei...” beharrean,
beste hau: “… ikasleari, haren amari edo aitari…”.

-

20.5 eta 21.1 artikuluak. Bi artikuluetan lerroalde hau ordezkatu: “Inplikatutako ikasleak”
beharrean, beste hau: “Inplikatutako ikasleria.”

-

20.8. artikulua. Ondoko lerroaldea ordezkatzea: “ errefusatu denak adieraziko du…”
beharrean, beste hau: “Errefusatzen den instruktoreak adieraziko du…”

-

22.1. artikulua. Beltzez idatzitako testua gehitzea: “… Eskola Kontseiluburu jaunari edo
andreari…”

-

22.3. artikulua. Testua ordezkatu: “Kontseiluaren erabakia hamar eskola eguneko
epean egin beharko da, erreklamazioa jaso eta biharamunetik hasita, eta administraziobideari amaiera emanen dio.” beharrean, beste hau: “Kontseiluaren proposamena
hamar eskola eguneko epean egin beharko da, erreklamazioa jaso eta
biharamunetik hasita. Dagokion jurisdikzioan bakarrik aurkeztu ahalko da erabaki
horren aurkako erreklamazioa.

-

26.2.a). artikulua. Beltzez idatzitako testua kentzea: “… Hori dela eta, ikasleen adina
edozein delarik ere, ikastetxeek prozesu horiei buruz behar den informazio guztia
emanen diete…”

-

27.2.d) artikulua. “puntuala izatea” beharrean “puntualak izatea” jartzea.

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2009ko abenduaren 22an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Javier Barinaga Adrián jn.
Ikastetxeetako administrazioko eta
zerbitzuetako langileen (AZL) ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
José Ramón Pascual Bonis jn.
Unibertsitateen ordezkaria - NUP
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria

26/2009 Irizpena
2009ko abenduaren 21eko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan
irizpena
eman
zen,
guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean:
“Foru
Agindu
egitasmoa,
Nafarroako Foru Komunitatean hemezortzi
urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua
zuzenean eskuratzeko proba libreak
arautzen dituena”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006
Lege
Organikoaren
oinarrian
hezkuntza ulertzeko modu zehatz bat dago:
hezkuntza etengabeko ikasketa prozesu bat
den ustea, alegia, bizitza osoan zehar
garatzen dena.
Hezkuntza sistemaren
barneko ikasketen barruan kontuan hartzen
du helduen hezkuntza; eta aintzat hartzen du
helduek bizitza osoan ikasteko aukera,
gaitasunak, ezagutzak, eta trebetasunak,
eskuratu, eguneratu, osatu eta zabaltze
aldera,
garapen
pertsonalerako
eta
profesionalerako. Legeak, 5. artikuluan,
administrazio publikoek ikasketa eskaintza
malguak eskaini behar dituztela dio, oinarrizko
gaitasunak eskuratzea posible egiten dutenak
eta, hala behar denean, hezkuntza sistema
titulurik gabe utzi zuten gazte eta helduek
tituluak eskuratzeko aukera ematen dutenak.
Hezkuntzari buruzko Lege Organiko
horrek berak, 68.2. artikuluan zehazten du
hezkuntza administrazioei dagokiela, euren
eskumenen esparruan, aldian-aldian probak
antolatzea
hemezortzi
urtetik
gorako
pertsonek
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean
eskuratu ahal izan dezaten, betiere etapa
horren oinarrizko gaitasunak eta helburuak
lortu badituzte.
Abenduaren 29ko 1631/2006 Errege
Dekretuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari
dagozkion gutxieneko ikasketak ezartzen ditu.
Lehenbiziko
xedapen
gehigarriaren
6.
puntuan
xedatzen
du
hezkuntza
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Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Javier Solabre Heras jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CCOO

administrazioei dagokiela, euren eskumenen
esparruan, aldian-aldian probak antolatzea
hemezortzi
urtetik
gorako
pertsonek
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako
gradudun titulua zuzenean eskuratu ahal izan
dezaten, betiere etapa horren oinarrizko
gaitasunak eta helburuak lortu badituzte.
Proba horiek oinarritu behar dira lehenbiziko
xedapen gehigarriaren 2. eta 3. puntuetan
aipatutako hiru ezagutza-esparruetan.

Ekainaren 30eko 806/2006 Errege Dekretuak egutegi bat zehazten du, maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoak xedatutako hezkuntza sistemaren antolamendu berria ezartzeko.
Errege Dekretuaren 28.1. artikuluak dio 2008-2009 ikasturtetik aurrera hezkuntza
administrazioek probak antolatu ahal izanen dituztela hemezortzi urtetik gorako pertsonek
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean eskuratu ahal izan dezaten, eta
proba horiek oinarritu beharko direla Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion gutxieneko
helburu eta irakaspenetan.
Bestalde, uztailaren 20ko 61/2009 Foru Dekretuak, lehenbiziko xedapen gehigarrian
xedatzen du Hezkuntza Departamentuak probak antolatuko dituela eta deialdiak eginen dituela,
18 urtetik gorakoek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean eskuratu
ahal izan dezaten. Halaber, xedatzen du probak antolatzeko oinarria izanen direla Helduen
Bigarren Hezkuntzako hiru ezagutza-esparruak eta curriculuma, zeina Foru Dekretu horren 3.
eranskinaren barruan dagoen.
Ondorioz, araudi-esparru berriari egokitzeko, ezinbestekoa da Foru Agindu bat ateratzea,
horren bidez arautzeko Nafarroako Foru Komunitatean hemezortzi urtetik gorako pertsonek
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak.

2 - PROPOSATUTAKO FORU AGINDUAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko Foru Agindua osatzen duten atalak dira: sarrera, zortzi
artikulu, xedapen indargabetzaile bat, azken xedapen bat eta eranskin bat.
Sarreran arau aurrekariak aipatzen dira eta, horien arabera, probak antolatzeko oinarria
izanen direla Helduen Bigarren Hezkuntzako hiru ezagutza-esparruak eta curriculuma.
1. kapituluan arauaren xedea eta aplikazio eremua zehazten dira.
2. artikuluan proba libreen helburua azaltzen da.
3. artikuluan xedatzen dira proba libreetan parte-hartzeko bete behar diren baldintzak.
4. artikuluan zehazten dira proben urteko deialdiak.
5. artikuluan proben hainbat alderdi arautzen dira: proben egitura eta edukiak, ezagutzaesparru bakoitzeko ariketak prestatzeko eskumena, ezgaitasuna duten pertsonek probak egin
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ahal izatearen ingurukoak, eta jakintza esparruren bateko ariketak ez egiteko salbuespenak
eranskinean agertzen diren baliokidetasunen arabera.
6. artikuluan zehazten dira probak aplikatu eta ebaluatzeko ardura izanen duen
epaimahaiaren osaera, epaimahaikideen izendapena eta epaimahaikide izateko baldintzak.
7. artikuluan arautzen dira proben ebaluazioa eta kalifikazioekin ados ez egotekotan
erreklamazioa egiteko prozedura.
8. artikuluan titulazioa eta ziurtagiriak luzatzeko prozedura arautzen dira.
Azkenik, Foru Aginduak xedapen indargabetzaile bat du, araua indarrean sartzeari
buruzko azken xedapen bat, eta eranskin bat. Eranskinean jakintza esparruren bateko ariketak
ez egiteko salbuespenak agertzen dira.

3. AINTZAT HARTU BEHARREKO BESTE BATZUK
Foru Aginduaren egitasmoaren eta txostenaren eskaeraren osagarri dira: batetik, urriaren
20ko 167/2009 Foru Agindua, Hezkuntzako kontseilariak emana, Nafarroako Foru
Komunitatean hemezortzi urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak arautzeko Foru Agindua prestatzeko
prozedurari hasiera ematen diona; eta bestetik, bost memoria eta txosten bat, guztiak Ikasketak
Antolatzeko Zerbitzuko zuzendariak sinatuak.
Araudiaren memorian Foru Aginduaren egitasmoa justifikatzen duten araudiaren
erreferentziak ematen dira.
Memoria ekonomikoan ziurtatzen da proposatutako Foru Agindua aplikatzeak ez duela
aurrekontuen gaineko ondorio erantsirik ekarriko, ez baita beharrezkoa ez giza baliabideak ez
baliabide materialak gehitzea bertan ezarritakoa bermatzeko.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako Foru Agindua ateratzea beharrezkoa
dela. Horretaz gain, esaten da, herritarrak entzuteko tramitea ireki beharrik ez dagoela,
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 60.2 artikuluaren ondorioz.
Antolamendu memorian esaten da Foru Agindu hau aplikatzeak ez duela inolako eraginik
antolamendu egituran.
Generoa dela-eta eragina duten kontuen gaineko memorian esaten da, Foru Aginduaren
testuan ezarritako neurriak aztertu eta gero, generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, izan
ere, proposatutako arauak berez ez du emakume edo gizonentzat bereizkeriazko neurririk,
aitzitik, berdintasuna sendotzen duten neurriak ezartzen ditu. Ezarritako neurri horiek
lagungarriak dira hainbat zentzutan: helduen arteko bereizkeria desagertarazteko, eskubide eta
aukerei dagokionez gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatzeko,
ematen diren berdintasun-ezak aztertu eta modu kritikoan baloratzeko, eta ezgaitasuna duten
pertsonen benetako berdintasuna eta bereizkeria-eza bultzatzeko.
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4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Foru Agindu egitasmoa, Nafarroako
Foru Komunitatean hemezortzi urtetik gorako pertsonek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
gradudun titulua zuzenean eskuratzeko proba libreak arautzen dituena.
Horrenbestez, aurkeztutako Foru Agindu egitasmoa tramitatzearen aldeko irizpena eman
dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

7.6. artikulua. “3/5” jarri ordez “bost” jartzea.Itzultzailearen oharra: 5.3, 5.6, 6.1,
7.6, 7.7 eta 8.2 artikuluetan genero bereizketarik ez egiteko aldaketak proposatu
dira, testuko zenbait hitzetan (izangai, epaimahaiburu, idazkari, salbuetsia). Hitz
horiek euskaraz generorik ez dutenez gero, aldaketak euskaratzerik ez dago.

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2009ko abenduaren 22an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Javier Barinaga Adrián jn.
Ikastetxeetako administrazioko eta
zerbitzuetako langileen (AZL) ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
José Ramón Pascual Bonis jn.
Unibertsitateen ordezkaria - NUP
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria

27/2009 Irizpena
2009ko abenduaren 21eko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan irizpena eman zen, aldeko 13 boto,
kontrako 4 eta 2 abstentziorekin, ondoko
egitasmoaren
gainean:
“Foru
Agindu
egitasmoa, diru publikoarekin ari diren
Nafarroako
Foru
Komunitateko
unibertsitatez
kanpoko
ikastetxeetako
Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen
Hezkuntzako
ikasleak
2010/2011
ikasturtean onartzeko prozedura arautzen
duten oinarriak onesten dituena”.

1.- ARAU AURREKARIAK
Proposaturiko
Foru
Agindua
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006
Lege Organikoaren II. tituluaren (Ekitatea
hezkuntzan) III. kapituluaren (Eskolatzea
ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe
pribatuetan)
esparruari
dagokio.
Lege
Organikoaren 84.1. artikuluak xedatutakoari
jarraituz, hezkuntza-administrazioek ikastetxe
publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan
ikasleak onartzeko aukera arautuko dute eta,
horretarako,
hezkuntzarako
eskubidea,
berdintasun-baldintzetan sartzeko aukera eta
gurasoek edo tutoreek ikastetxea aukeratzeko
askatasuna bermatuko dituzte.
Apirilaren
5ko
31/2007
Foru
Dekretuak unibertsitatez kanpoko ikasketak
ematen
dituzten
Nafarroako
Foru
Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako
ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko
arauak ezartzen ditu. Beharrezkoa da urtero
jarduera-egutegia zehaztea eta aipatutako
Foru Dekretuan eskatzen diren prozeduraren
alderdiak garatzea.
Apirilaren 23ko 35/2007 Foru
Dekretuak 31/2007 Foru Dekretuan aurrez
ikusitako Eskolatze Batzorde Nagusia eta
tokiko eskolatze batzordeak sortzen ditu eta,
horrez gain, zein irizpide ikuskatu behar diren
esaten du: 31/2007 Foru Dekretuan ezarritako
lehentasunezko irizpideak eta, hala behar
denean, ikasleak onartzeko prozesuaren
oinarri
arautzaileek
ezarritako
irizpide
osagarriak.
Foru Agindu honek, Nafarroako Foru
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Komunitateko Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako ikasleak onartzeko prozedura
arautzen duten oinarriak onesten ditu.

Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Javier Solabre Heras jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CCOO

2- FORU AGINDUAREN ZIRRIBORROAREN DESKRIBAPENA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko Foru Agindu egitasmoa osatzen duten atalak dira:
sarrera, hiru artikulu, eta eranskin bat. Eranskinak oinarriak jasotzen ditu eta 10 ataletan
banatuta dago.
Sarreran arau-erreferentziak aipatzen dira, Eskola Kontseiluaren irizpidepeko Foru Agindu
egitasmoaren testuan proposatutakoa justifikatzen dutenak. Apirilaren 2ko 31/2007 Foru
Dekretuan xedatutakoa aipatzen da, urtero jarduera-egutegia zehazteari eta bete beharreko
prozeduraren alderdiak garatzeari dagokionean. Halaber, apirilaren 23ko 35/2007 Foru
Dekretuan xedatutakoa aipatzen da, Dekretu horretan ezarritako lehentasunezko irizpideak eta,
hala behar denean, irizpide osagarriak ikuskatzeari dagokionean.
1. artikuluan diru publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako Haur
Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko
prozedura arautzen duten oinarriak onesten dira.
2. artikuluan zehazten da araua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dela.
3. artikuluan zehazten da Foru Agindua dagokion instantzietara igorriko dela.
1

1. oinarrian adierazten da ikasleak onartzeko prozedura 31/2007 FDko 4. artikuluko 1., 2., 4.
eta 5. ataletan zehaztutakoari jarraituz eginen dela.
2. oinarrian ikasleak onartzeko irizpideak ezartzen dira.
2

1. atalean esaten da baremazioa lehen aipatutako 31/2007 FDko 6., 13. eta 15. artikuletan eta
3
35/2007 DFko 3. artikuluan zehaztutakoari jarraituz eginen dela.
1

Ikusi 15. oharra (31/2007 FDaren II. kapitulua)

2

Ikusi 15. oharra (31/2007 FDaren II. kapitulua)

3

3. artikulua. Eskolatze Batzorde Nagusiaren eginkizunak.
Eskolatze Batzorde Nagusiak honako eginkizun hauek izanen ditu:
a) Ikasleak hartzeko prozesu osoa eta sor daitekeen tokiko zernahi eskolatze batzorderen
lana zuzentzea eta koordinatzea, eta onarpen prozesuko baremazioa eta apirilaren 2ko
31/2007 Foru Dekretuan ezarritako lehentasunezko irizpideak (Foru dekretu horren
bitartez unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko
ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen
dira) eta, hala behar denean, onarpen prozesuko arauetan ezartzen diren irizpide
osagarriak behar bezala ezartzen direla gainbegiratzea.
b) Ikastetxeei eta tokiko eskolatze batzordeei aipatutako foru dekretu horretako edukiaren
gaineko eta ikasleen onarpen prozesua arautzeko onartuko den arautegiaren gaineko
argibideak eta aholkuak ematea.
c) Lehen tokian eskatutako ikastetxean posturik lortu ez duen ikaslea eskolatzea, tokiko
eskolatze batzordeei esleitzen zaizkien eginkizunak ezertan galarazi gabe.
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2. eta 3. ataletan xedatzen da irizpide osagarriak erabili ahalko direla, soilik, lehentasunezko
irizpideak aplikatzea ez bada nahikoa izan ikasleak onartzeko lehentasun ordena zehazteko;
betiere, irizpide osagarria izanen da legez familia ugaria izatea.
4. atalean ahalmena ematen zaio ikastetxe bakoitzeko Eskola Kontseiluari gehienez ere puntu
bat emateko beste irizpide osagarri batzuengatik: horretarako baldintza da behar bezala
azaldutako gorabehera nabarmenak izatea, eta ikasleak onartzeko prozesua hasi baino lehen
argitaratu beharko diren irizpide objektiboei jarraituko dietenak.
5. atalean zehazten da ikastetxeek irizpide horiek Eskolatze Batzorde Nagusira igorri beharko
dituztela, gainbegira ditzan, izena aurretik emateko epea hasi baino lehen.
4

6. atalean zehazten da 31/2007 FDko 15.2. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaiola
berdinketak badaude, lehentasunezko iritziak eta iritzi osagarriak erabili eta gero.
7. atalean xedatzen da jendaurrean eginen dela lehen aipatutako 31/2007 FDko 15.2.
artikuluaren e) atalean zehaztutako zozketa.
3. oinarrian epeak zehazten dira Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleak
onartzeko prozedurarako. Epe arrunt bat xedatzen da, martxotik ekainera, eta epe berezi bat,
irailean. Bi kasuetan ondoko tramiteetarako egunak zehazten dira: eskaerak aurkeztea,
onartuen behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzea, erreklamazioak aurkeztea, lehenengo
aukeran onartuak izan ez diren ikasleei plazak esleitzea eta matrikulak. Halaber, esaten da
ikasleak ezarritako epean matrikula egiten ez badu, esleitu zaion ikaspostua hartzeko
eskubidea galduko duela.
4. oinarrian ondoko alderdiak arautzen dira:
1. atalean xedatzen da Eskolatze Batzorde Nagusiak ikaspostu bat esleituko diela aurrenik
eskatutako ikastetxean ikasposturik lortu ez duten ikasleei, bai epe arruntean bai berezian.
2. atalean xedatzen da epe arruntean herrialdez edo bizilekuz aldatu direlako edo beste
bidezko arrazoiren bategatik eskabidea egin ez duten ikasleek eskabidea epe berezian
aurkezteko aukera izanen dutela, betiere Eskolatze Batzorde Nagusiaren arabera.
3. atalean jasotzen da epe arruntetik eta berezitik kanpo, ikasturtean zehar, aurkeztutako
eskaerak tramitatzeko prozedura.
4. atalean xedatzen da epe arruntetik eta berezitik kanpo Tokian tokiko Eskolatze Batzordeek,
halakorik dagoen herrietan, argibideak eta orientabideak ematen ahal dituztela eta familiak
eskatutako ikastetxean ikaspostu bat esleitu dezaketela behin-behinekoz, ikaspostu hutsik
baldin badago.
5. atalean ahalmena ematen zaio Eskolatze Batzorde Nagusiari baimena eman dezan bukatu
ez den ikasturtean ikastetxez aldatzeko, behar bezala frogatutako arrazoi bereziak daudenean.
6. atalean zehazten da ikastetxeek eta departamentuko zerbitzuek beren eginkizunei buruzko
txostenak eman behar dizkiotela Eskolatze Batzorde Nagusiari, eskatzen dizkienean.
5. oinarrian esaten da ikasle bat, epe arruntean, eskolatuta dagoen ikastetxean ez baizik eta
beste batean onartzen badute zein ondorio izanen diren, bai akademikoak bai plaza
okupatzeari buruzkoak.
6. oinarrian azaltzen da ikasle berriak matrikulatzeko aurkeztu behar den dokumentazioa, eta
zehazten da eskabide eta matrikulazio tramiteei dagozkien prozesu eta dokumentazio
guztietan, ikaslearen izen-deiturak bat etorri behar direla familia liburuan agertzen direnekin.

d) Hezkuntzaren laguntza arloan berariazko premia duten eta baldintza soziokultural
behartuan dauden ikasleen eskolatzea kontrolatzea.
e) Hezkuntza Departamentuko Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren zuzendari nagusiak
agintzen dizkion gainerakoak.
4

Ikusi 15. oharra (31/2007 FDaren II. kapitulua)
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7. oinarrian esaten da ikastetxeek zilegi izanen dutela dokumentazio osagarria eskatzea,
betiere ikastetxearen iragarki oholean agertzen bada eskatu behar den dokumentazioaren
zerrenda.
8. oinarrian ikastalde bakoitzeko 2 ikaspostu gordeko direla xedatzen da, bai Haur
Hezkuntzako bigarren zikloan bai Lehen Hezkuntzan, aurreinskripzioko epe arrunta bukatu arte,
gizarte eta ekonomia arloan egoera ahulean dauden ikasleentzat. Halaber, ikaspostu horiek
eskuratzeko baldintzak eta prozedura azaltzen dira eta esaten da, eskabideak dauden
ikaspostu hutsak baino gehiago izaten badira, apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuaren II.
5
kapituluan finkatutako irizpideen arabera lehenetsiko direla .

5

II. KAPITULUA. Prozedura, ikasleak onartzeko irizpideak eta eremuak
4. artikulua. Prozedura.
1. Ikasleen gurasoek edo legezko tutoreek onarpen eskabidea aurkeztuko dute ikaslea
eskolatzeko hautatu duten lehen ikastetxean. Eskabide horiek beti tramitatu beharko dira.
2. Unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan edo pribatu itunduetan tokia eskatzeko
eskabideak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak onesten duen eredu
ofizialari lotuko zaizkio.
3. Ikastetxean onartua izateko, ikasleak adinari buruzko baldintzak bete beharko ditu.
Gainera, antolamendu juridikoak kasuan kasuko irakaskuntza modalitate edo araubiderako,
hezkuntza mailarako, etaparako eta kurtsorako eskatzen dituen baldintza akademikoak
bete beharko dira.
4. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu beharko du, ikasturte bakoitzerako
Hezkuntza Departamentuak ezartzen duen epean. Eskabidean jarriko da norberak hautatu
dituen ikastetxeen zerrenda, lehentasunaren arabera ordenatuta. Eskabidea aurkeztuko da
hautatu den lehenbiziko ikastetxeko administrazio bulegoetan. Eskabide bat baino gehiago
aurkeztuz gero, denak baliogabetuko dira eta ez dira tramitatuko.
5. Eskabidean jarri beharreko datu guztiak jarriko dira, eta behar diren frogagiri guztiak
erantsiko zaizkio.
5. artikulua. Administrazioko erakundeen arteko lankidetza.
Hezkuntza Departamentuak Administrazioko beste erakunde batzuei laguntza eskatu ahal
izanen die, ikasleak onartzeko prozesuan interesatuek eta ikastetxeek ematen dituzten
datuak egiaztatzeko.
6. artikulua. Ikasleak onartzea.
1. Ikasleak onartzeko prozesua, foru dekretu honek arautzen duena, unibertsitatez kanpoko
ikasketen maila guztietan aplikatuko da. Ikastetxe publikoetan edo pribatu itunduetan
ikasketa horiek egiteko lehenbizikoz sartzen diren ikasleei aplikatuko zaie, eta lehendik
eskolatuta dauden ikasleei ere bai, unibertsitatez kanpoko ikasketak amaitu aurretik
ikastetxez aldatzeko eskatzen badute.
2. Ikastetxe berean hezkuntza-maila edo kurtso desberdinetan jarraitzeko ez dago onarpen
prozesuaren beharrik, salbu eta derrigorrezko ikasketen ondoko etapetan, ikasleak
onartzeko berariazko baldintzak izanez gero.
7. artikulua. Ikaspostuak eta eragin eremuak.
Hezkuntza Departamentuak zehaztuko ditu ikastetxe bakoitzari esleitu beharreko
ikaspostuak, berak ezarriko duen plangintzaren arabera, eta, ikastetxe itunduei dagokienez,
hezkuntza itunei buruzko berariazko arauak errespetatuz.
Halaber, ikastetxe publikoen eta pribatu itunduen eragin eremuak mugatuko ditu, aplikatu
beharreko araudian ezarritakoaren arabera. Hortaz, eragin eremu berak ezarriko ditu
ikastetxe publikoetarako eta pribatu itunduetarako, ikasleak onartzeko prozedura osoa
zuzen bete dadin.
8. artikulua. Ikastetxe publikoak atxikitzeko baldintzak eta onarpen prozesuaren baldintza
berariazkoak.
1. Beste ikastetxe publiko batzuei atxikita dauden ikastetxe publikoak, etapa desberdinak
ematen badituzte, ikastetxe bakartzat joko dira, foru dekretu honetan ikasleak onartzeko
ezarritako irizpideak aplikatzerakoan.
2. Halaber, hezkuntza-etapa bat baino gehiago eskaintzen dituzten ikastetxe publikoetan,
hasierako onarpen prozedura adin txikienari dagokion etaparen hasieran eginen da.
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3. Aurreko idatz-zatiaren haritik, eta ikasleen onarpenari dagokionez, oro har, eskola barruti
bakoitzaren barnean Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak
Bigarren Hezkuntzako institutu eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutu egokiei
atxikitzat joko dira, eta azken horiek, berriz, Bigarren Hezkuntzako institutu egokiei
atxikitzat.
4. Aurreko idatz-zatian ezarritakoa gorabehera, Hezkuntza Departamentuak, ikasleen
onarpenerako, ikastetxe publiko gehiago atxiki ahal izanen ditu eta ikastetxeen atxikipena
aldatu, eskolatze beharrak betetzeko aldez aurretik egiten den planifikazioaren arabera.
Hezkuntza Departamentuak atxikipen hori bera onetsi ahal izanen du ikastetxe pribatu
itunduentzat, haien titularrek hala eskatuz gero.
5. Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleak beren ikastetxea utzi eta hura atxikita daukan
ikastetxean sartu ahal izanen dira beste onarpen prozesu bati ekin beharrik izan gabe.
Idatzizko eskaera baizik ez dute egin beharko.
6. Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko ikastetxe
publikoetan, eskatu adina toki ez dagoenean, onartuak izateko lehentasuna izanen dute
ikastetxeak atxikita daukan Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako ikastetxetik, hurrenez hurren, datozen ikasleek. Ikastetxe pribatu
itunduetan antzeko prozedura erabiliko da, baldin eta aipatu ikasketak itunduak badira.
7. Hezkuntza etapa bat baino gehiago dituzten ikastetxe pribatu itunduetan, hasierako
onarpen prozedura eginen da adin txikienari dagokion kurtso itunduaren eskaintzaren
hasieran.
Prozedura hori ikastetxe publikoentzat ezarritakoari jarraituz eginen da.
9. artikulua. Eskolatzeko lehentasun irizpideak eta derrigorrezko ikasketen ondoko etapetan
ikasleak onartzeko baldintza berariazkoak.
1. Ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan sartzeko eskabide guztiak onartzeko adina toki
ez dagoenean, ikasleak onartzeko prozesuan lehentasun irizpide hauek erabiliko dira:
ikastetxean senideak matrikulaturik izatea edo guraso zein legezko tutoreren batek
ikastetxean lan egitea; ikastetxea etxetik edo guraso zein legezko tutoreren baten lantokitik
hurbil egotea; familia unitatearen urteko errentak (horiek kalkulatzeko kontuan hartuko dira
familia ugariei aplikatzen zaizkien berezitasunak); eta ikaslea edo haren guraso edo
senideren bat urritua izatea. Irizpide horietako bat bera ere ez da baztertzailea izanen, eta
ez dute ezertan galaraziko foru dekretu honen 8. artikuluko 6. idatz-zatian ezarritakoa.
2. Batxilergoko ikasketetarako, aurreko idatz-zatian ezarritako irizpideez gain, kontuan hartuko
da ikasleen espediente akademikoa.
3. Erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketa-zikloetan ikasleak onartzeko prozeduretan,
behar adina toki ez badago, ikasleen espediente akademikoari bakarrik erreparatuko zaio,
ikastetxe beretik etorri nahiz beste ikastetxe batetik etorri.
4. Musikako edo dantzako ikasketa arautuak eta Bigarren Hezkuntzako ikasketak aldi berean
egiten dituzten ikasleek lehentasuna izanen dute Bigarren Hezkuntzako ikasketak ematen
dituzten ikastetxe batzuetan onartuak izateko, Hezkuntza Departamentuak zehazten dituen
ikastetxeetan, hain zuzen. Tratamendu bera aplikatuko zaie errendimendu handiko kirol
programetan aritzen diren ikasleei.
5. Beste irizpide osagarri batzuk ezarri ahal izanen dira ezaugarri bereziak dituzten
ikasketetan sartzeko.
10. artikulua. Ikastetxean senideak matrikulaturik izatea edo guraso zein legezko tutoreek lan
egitea lehentasun irizpide gisa nola baloratu.
1. Eskatzen den ikastetxean senideren bat matrikulaturik izatea honela baloratuko da:
a) Ikastetxean senide bat: 4 puntu.
b) Gainerako senide bakoitzarengatik: 1 puntu.
2. Eskatzaileak ikastetxean senideak dituela ulertuko da onarpena eskatzen den ikasturte
horretan horiek ikastetxean segitu behar baldin badute.
3. Guraso edo legezko tutoreren batek ikastetxean lan egiten badu, eskatzaileak irizpide hori
balora dadin aukeratu ahal izanen du, ikastetxean senideak matrikulaturik izatea baloratu
ordez. Guraso edo legezko tutoreren batek ikastetxean lan egitea 4 puntuz baloratuko da.
11. artikulua. Ikastetxea etxetik edo guraso zein legezko tutoreren baten lantokitik hurbil
egotea lehentasun irizpide gisa nola baloratu.

64

EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

1. Ikastetxea etxetik hurbil egotea honela baloratuko da:
a) Ikaslearen etxea ikastetxearen eragin eremuaren barnean baldin badago: 4 puntu.
b) Ikaslearen etxea ikastetxearen eragin eremuaren muga ondoan baldin badago: 2 puntu.
c) Ikaslea beste eremu batean bizi baldin bada: 0 puntu.
2. Udalak emandako errolda agiriaren bidez frogatuko da helbidea.
3. Eskabidean, etxearen hurbiltasunaren ordez ikaslearen guraso edo legezko tutoreren baten
lantokiaren hurbiltasuna hautatu ahal izanen da irizpide gisa. Kasu horretan irizpidea
baloratu dadin lantokiak ikastetxearen eragin eremuaren barnean egon behar du, eta 4
puntu emanen dira.
4. Lantokiaren hurbiltasuna enpresako titularrak emandako agiriaren bidez frogatuko da. Agiri
horretan lantokiaren helbidea jarriko da eta guraso edo legezko tutorea bertako langilea
dela adieraziko da.
12. artikulua. Familia unitatearen urteko errentak lehentasun irizpide gisa nola baloratu.
1. Familia unitatearen urteko errentak baremo honen arabera baloratuko dira (familia ugariei
aplikatzen zaizkien berezitasunak kontuan hartuko dira errentak kalkulatzeko):
a) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpeneko likidazio oinarria edo
oinarriak lanbide arteko gutxieneko soldata baino gehiago ez izatea: 1,5 puntu.
b) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpeneko likidazio oinarria edo
oinarriak lanbide arteko gutxieneko soldata baino gehiago izatea, soldata horren bikoitza
gainditu gabe: 0,5 puntu.
c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpeneko likidazio oinarria edo
oinarriak lanbide arteko gutxieneko soldataren bikoitza baino gehiago izatea: 0 puntu.
2. Familia unitatearen urteko errentei buruzko irizpide honen balorazioa borondatezkoa da.
Irizpide hau baloratzeko eskatzen baldin bada, errentak frogatu beharko dira puntuak lortu
ahal izateko.
3. Familia unitatearen urteko errentak egiaztatzeko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko
Zergaren aitorpenaren kopia konpultsatua aurkeztuko da, edo bestela, eskatzaileak
Nafarroako Foru Komunitatean ordaintzen baldin badu zerga, Eskolatze Batzorde Nagusiari
baimena eman ahalko zaio datu horiek eskatu diezazkion Nafarroako Foru Komunitateko
organo eskudunari.
4. Ikaspostua eskatzen den urte naturala baino bi urte lehenagoko zerga ekitaldian
eskatzailearen familia unitateak izan zuen errenta izanen da kontuan hartzekoa, betiere.
5. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena egin beharrik ez duten familiek,
aitortu beharrekoa baino urteko familia errenta txikiagoa izan badute, errenta hori frogatu
ahal izanen dute zinpeko aitorpena aurkeztuz, non adieraziko duten artikulu honetako
aurreko idatz-zatian aipatutako ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren
aitorpena egin beharretik salbuetsita daudela.
6. Epe horretan jasotako dirusarrerak egiaztatzeko beste agiri batzuk.
13. artikulua. Urritasuna lehentasun irizpide gisa nola baloratu.
1. Eskatutako ikaspostua jaso behar duen ikasleak urritasuna badu, ofizialki egiaztatua, 2
puntu emanen dira.
2. Guraso edo senideren bat urritua bada 0,5 puntu emanen dira, betiere urritasuna ofizialki
egiaztatuz gero.
14. artikulua. Espediente akademikoa baloratzea, Batxilergoko ikasketak eta erdi mailako edo
goi mailako lanbide heziketa-zikloak egin nahi dituzten ikasleak onartzeko.
1. Batxilergoko ikasketak egin nahi dituzten ikasleak onartzerakoan espediente akademikoari
begiratuko zaio, foru dekretu honen 9.2 artikuluan aipatzen den moduan, eta espediente
hori eskatzaileak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketetan lortutakoa izanen da.
2. Espediente akademikoa baloratzeko, batez besteko nota kalkulatuko da, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako arlo eta irakasgai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko
aritmetikoa eginez. Kalkulu horretan gehienez hamartar bat duten zenbakiak erabiliko dira.
3. Aurreko idatz-zatian azaldutako eran espediente akademikoko batez besteko nota kalkulatu
ondoren, foru dekretu honetan araututako gainerako irizpideen balorazioetan lortutako
puntuazioari batuko zaio.
4. Erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketa-zikloetan ikasleak onartzeko prozeduretan,
foru dekretu honen 9.3 artikuluan aipatzen diren horietan, kontuan hartuko den espediente
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akademikoa izanen da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketetan lortutakoa, erdi
mailako heziketa zikloetan sartzeko, eta Batxilergoko ikasketetan lortutakoa, goi mailako
heziketa zikloetan sartzeko.
5. Aurreko idatz-zatiko kasuetan espediente akademikoa baloratzeko, batez besteko nota
kalkulatuko da, hurrenez hurren Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko arlo
eta irakasgai guztietan lortutako kalifikazioen batezbesteko aritmetikoa eginez. Kalkulu
horretan gehienez hamartar bat duten zenbakiak erabiliko dira.
6. Aurreko idatz-zatian azaldutako eran espediente akademikoko batez besteko nota kalkulatu
ondoren, horixe izanen da ikastetxe publikoetan edo ikastetxe pribatu itunduetan ikasleak
onartzeko irizpide bakarra, erdi mailako eta/edo goi mailako heziketa zikloetan sartzeko
eskabideak hutsik dauden tokiak baino gehiago badira.
7. Erdi mailako edo goi mailako lanbide heziketa-zikloetan ikasleak onartzeko sarrera proba
egiten den kasuetan, sarrera proban lortzen den kalifikazioa hartuko da kontuan,
espediente akademikoko batez besteko notaren ordez. Kalifikazioak hamartar bat izanen
du gehienez.
15. artikulua. Eskabideen baremazioa eta lehentasun ordena.
1. Eskabideak ikaspostu hutsak baino gehiago direnean, ikastetxeetako organo eskudunek
barematu eginen dituzte aurkeztutako eskabide guztiak. Ikasleak puntuazioen goitik
beheranzko ordenari jarraituz onartuko dira.
2. Berdinketak desegiteko irizpide hauek erabiliko dira hurrenez hurren:
a) Ikastetxean senideak matrikulaturik izateagatik edo guraso nahiz tutoreren batek
ikastetxean lan egiteagatik puntu gehien lortu dituena.
b) Behar bezala egiaztatutako urritasuna duena.
c) Etxearen hurbiltasunagatik puntu gehien lortu dituena.
d) Familia unitatearen urteko errentengatik puntu gehien lortu dituena.
e) Eskatzen den ikastetxeko Eskola Kontseiluan zozketa eginen da.
3. Batxilergoko ikasketetan sartzeko, betiere, Eskola Kontseiluan zozketa egin aurretik
kontuan hartuko da espediente akademikoko batez besteko nota.
4. Erdi mailako eta goi mailako lanbide heziketa-zikloetan sartu nahi duten ikasleen arteko
berdinketak desegiteko, zozketa eginen da ikastetxeko Eskola Kontseiluan.
16. artikulua. Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen arteko komunikazioa.
Hezkuntza Departamentuak mekanismo eta epe egokiak ezarriko ditu ikastetxeek ikasleen
onarpen prozesuari buruzko informazioa eman diezaioten.
17. artikulua. Eskola Kontseiluaren eskumena onarpen prozesuan.
1. Ikastetxe publikoetan Eskola Kontseilua da ikasleen onarpenari buruz erabakitzeko
eskumena duen organoa.
2. Ikastetxe pribatu itunduetan titularren ardura da ikasleen onarpenari buruzko arau orokorrak
hertsiki betetzea, eta Eskola Kontseiluari dagokio arau horiek beteko direla bermatzea.
3. Ikastetxeko organo eskudunak egokitzat jotzen dituen agiriak eskatu ahal izanen dizkie
eskatzaileei, alegatzen dituzten egoerak eta inguruabarrak egiaztatzeko.
18. artikulua. Onarpen prozesuaren emaitza argitaratzea.
Ikaspostu hutsak esleitzeko prozesua amaiturik, organo eskudunak ikastetxean ikusgai
jarriko du onartutako ikasleen zerrenda, eta baztertuena ere bai, halakorik bada. Zerrenda
horietan ikasle bakoitzaren izena eta puntuazioa eta baztertuek bete behar duten
prozesuari buruzko informazioa agertuko dira.
19. artikulua. Beste ikastetxe batean eskolatutako ikasleak onartzearen ondorioak.
Eskolatua dagoen ikastetxean ez, beste batean eskolatzeko onarpenak, epe arruntean,
jatorrizko ikastetxeko ikaspostua galtzea ekarriko du.
20. artikulua. Hezkuntzako laguntzaren arloan berariazko premiak dituzten ikasleak eta
berandu sartzen direnak modu orekatuan banatzea.
1. Kalitatezko hezkuntza ikasle guztientzat izan dadin, eta gizarte kohesioari eta aukeraberdintasunari begira, Hezkuntza Departamentuak bermatu eginen du hezkuntzako
laguntzaren arloan berariazko premiak dituzten ikasleak modu egoki eta orekatuan
eskolatzea.
2. Hezkuntza Departamentuak, aurreinskripzioko epea amaitu arte, ikastetxe publikoetako eta
ikastetxe pribatu itunduetako ikaspostuetako batzuk gorde ahal izanen ditu hezkuntzako
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9. oinarrian hizkuntza ereduaren aldaketa eskatzeko epeak eta prozedura zehazten dira. Era
berean, esaten da ikaslea ikastetxe batetik ordura arte izandako hizkuntza eredua ez duen
beste herri batera aldatzeak ikaslearen hizkuntza eredua aldatzea izanen duela ondorio; eta
ikastetxea aldatu gabe hizkuntza eredua aldatzeko eskabideei dagokienez, hutsik dauden
ikaspostuen arabera onartuko direla.
10. oinarrian xedatzen da ikasleak onartzeari buruzko Foru Legea eta jarraibide osagarriak
ikastetxe guztietako iragarki oholean jarriko direla jendaurrean, agindua argitaratzen den
egunetik onarpen eta matrikulazio prozesua bukatzen den arte.
3 - FORU AGINDUAREN ZIRRIBORROAREN TESTUAREN GAINEKO BESTELAKO GAIAK.
Irizpidepeko Foru Aginduaren zirriborroarekin batera lau memoria aurkeztu dira,
Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuko zuzendari nagusiak sinatuak. Hau da
memorien edukia:
Memoria ekonomikoan adierazten da proposatutako Foru Agindua aplikatzeak ez duela
aurrekontuen gaineko ondorio erantsirik ekarriko.
Araudiaren memorian Foru Aginduaren egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira, eta adierazten da Foru Aginduaren bidez onartzen direla Nafarroako Foru
Komunitateko ikastetxeetako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikasleak onartzeko
prozedura arautzen duten oinarriak.
Antolamendu memorian esaten da Foru Agindu honek jarduera egutegi bat zehaztu beharra
dakarrela ikasleak onartzeko prozesurako, eta gainbegiratu beharrekoak direla apirilaren 2ko
31/2007 Foru Dekretuan ezarritako lehentasunezko irizpideak eta, hala behar denean, ikasleak
onartzeko prozesua arautzeko oinarrietan ezarritakoak.
Horrez gain, esaten da agindu hau aplikatzeak ez duela inolako aldaketarik eraginen Hezkuntza
Departamentuko antolamendu egituretan.
Justifikazio memorian adierazten da, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten
Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itunduetako ikastetxe pribatuetan ikasleak
onartzeko arauak ezartzen dituen apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuaren arabera,
prozeduraren gaineko alderdiak garatu beharra dagoela, eta baita urtero jarduera egutegia
ezartzeko modua ere, ikasleak onartzeko prozedura osoa behar bezala garatze aldera.
Foru Agindu honen xedea da 2010/2011 ikasturtean ikasleak onartzeko prozeduraren oinarriak
ezartzea, prozedura horretan garatuak izanen direlarik irizpide osagarrien ezarpena eta
gainbegiraketa. Gainbegiraketa aurrez ikusia zegoen Eskolatze Batzorde Nagusia eta tokiko
eskolatze batzordeak sortu zituen apirilaren 23ko 35/2007 Foru Dekretuan.
4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK.
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Foru Agindu egitasmoa, diru
publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako
Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko
prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena.

laguntzaren arloan berariazko premiak dituzten ikasleentzat eta, hezkuntza premia bereziak
izan edo ez, egoera sozial eta kultural txarrean aurkitzen diren ikasleentzat. Horrela
eskolatzea erraztuko die eta hezkuntzarako eskubidea bermatuko die.
Halaber,
Departamentuak baimena eman ahalko du gela bakoitzeko baimendutako ikasle kopurua
%10 igo dadin, gehienez, berandu sartutako ikasleen eskolatze beharrei erantzun ahal
izateko.
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Horrenbestez, aurkeztutako Foru Agindu egitasmoa tramitatzearen aldeko irizpena eman
dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

Foru Aginduaren izenburua ordezkatzea: “...diru publikotik ari diren irakaskuntza
ez-unibertsitarioko ikastetxeetako ikasleak...” beharrean, beste hau: “... ikastetxe
publiko eta pribatu itunduetako ikasleak...”

-

Zioetan honakoa gehitzea:
o

Guztientzako hezkuntza kalitatea, gizarte kohesioa eta aukera
berdintasuna ziurtatzeko eta hezkuntzako laguntzaren arloan
berariazko premiak dituzten ikasleen eskolatze egoki eta orekatua
bermatzeko, foru agindu honek ikasle horientzako ikaspostuak gorde
beharra ezartzen du.

o

Ikasle bat ikastetxe publiko batean edo pribatu itundu batean
matrikulatzean, ez da inoiz ere bereizkeriarik eginen jatorriagatik,
arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik, iritziagatik edo gainerako
inguruabar pertsonal nahiz sozialengatik. Horretaz gainera,
matrikulazioak berarekin dakar ikastetxearen hezkuntza proiektua
errespetatzea, ikasleei eta haien familiei indarra duten legeetan
aitortzen zaizkien eskubideak ukatu gabe.

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2009ko abenduaren 22an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Javier Barinaga Adrián jn.
Ikastetxeetako administrazioko eta
zerbitzuetako langileen (AZL) ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
José Ramón Pascual Bonis jn.
Unibertsitateen ordezkaria - NUP
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria

28/2009 Irizpena
2009ko abenduaren 21eko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan irizpena eman zen, aldeko 14 boto, 4
kontrako eta 3 abstentziorekin, ondoko
egitasmoaren gainean:
“Foru
Agindu
egitasmoa, diru publikoarekin ari diren
Nafarroako
Foru
Komunitateko
unibertsitatez
kanpoko
ikastetxeetako
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako,
Batxilergoko eta erdi eta goi mailako
heziketa zikloetako ikasleak 2010/2011
ikasturtean onartzeko prozedura arautzen
duten oinarriak onesten dituena”.

1.- ARAU AURREKARIAK
Proposaturiko
Foru
Agindua
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006
Lege Organikoaren II. tituluaren (Ekitatea
hezkuntzan) III. kapituluaren (Eskolatzea
ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe
pribatuetan)
esparruari
dagokio.
Lege
Organikoaren 84.1. artikuluak xedatutakoari
jarraituz, hezkuntza-administrazioek ikastetxe
publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan
ikasleak onartzeko aukera arautuko dute eta,
horretarako,
hezkuntzarako
eskubidea,
berdintasun-baldintzetan sartzeko aukera eta
gurasoek edo tutoreek ikastetxea aukeratzeko
askatasuna bermatuko dituzte.
Apirilaren
5ko
31/2007
Foru
Dekretuak unibertsitatez kanpoko ikasketak
ematen
dituzten
Nafarroako
Foru
Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako
ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko
arauak ezartzen ditu. Beharrezkoa da urtero
jarduera-egutegia zehaztea eta aipatutako
Foru Dekretuan eskatzen diren prozeduraren
alderdiak garatzea.
Apirilaren
23ko
35/2007
Foru
Dekretuak 31/2007 Foru Dekretuan aurrez
ikusitako Eskolatze Batzorde Nagusia eta
tokiko eskolatze batzordeak sortzen ditu eta,
horrez gain, zein irizpide ikuskatu behar diren
esaten du: 31/2007 Foru Dekretuan ezarritako
lehentasunezko irizpideak eta, hala behar
denean, ikasleak onartzeko prozesuaren
oinarri
arautzaileek
ezarritako
irizpide
osagarriak.
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Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Javier Solabre Heras jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CCOO

Foru Agindu honek, diru publikoarekin
ari diren Nafarroako Foru Komunitateko
unibertsitatez
kanpoko
ikastetxeetako
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzako,
Batxilergoko eta erdi eta goi mailako heziketa
zikloetako ikasleak 2010/2011 ikasturtean
onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak
onesten ditu.

2- FORU AGINDUAREN ZIRRIBORROAREN DESKRIBAPENA
Eskola kontseiluaren irizpidepeko Foru Agindu egitasmoa osatzen duten atalak dira:
sarrera, hiru artikulu eta eranskin bat. Eranskinak oinarriak jasotzen ditu eta 22 ataletan
banatuta dago.
Sarrera. Bertan arau-erreferentziak aipatzen dira, Eskola Kontseiluaren irizpidepeko Foru
Agindu egitasmoaren testuan proposatutakoa justifikatzen dutenak. Apirilaren 2ko 31/2007 Foru
Dekretuan xedatutakoa aipatzen da, urtero jarduera-egutegia zehazteari eta bete beharreko
prozeduraren alderdiak garatzeari dagokionean. Halaber, apirilaren 23ko 35/2007 Foru
Dekretuan xedatutako lehentasunezko irizpideak aipatzen dira.
1. artikulua. Diru publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko
ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta erdi eta goi mailako
heziketa zikloetako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko prozedura arautzen duten
oinarriak onesten ditu.
2. artikulua. Araua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dela zehazten du.
3. artikulua. Foru Agindua dagokion instantzietara igorriko dela zehazten du.
1. oinarrian adierazten da ikasleak onartzeko prozedura 31/2007 FDko 4. artikuluko 1., 2., 4.
eta 5. ataletan zehaztutakoari jarraituz eginen dela.
2. oinarrian ezartzen dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleak
onartzeko irizpideak.
1. atalean esaten da baremazioa lehen aipatutako 31/2007 FDko 6. artikulutik 15.era eta
35/2007 DFko 3. artikuluan zehaztutakoari jarraituz eginen dela.
2. eta 3. ataletan xedatzen da irizpide osagarriak erabili ahalko direla, soilik, lehentasunezko
irizpideak aplikatzea ez bada nahikoa izan ikasleak onartzeko lehentasun ordena zehazteko;
eta betiere, irizpide osagarria izanen dela legez familia ugaria izatea.
4. atalean ahalmena ematen zaio ikastetxe bakoitzeko Eskola Kontseiluari gehienez ere puntu
1 emateko beste irizpide osagarri batzuengatik, horietako bakoitzagatik emanen diren
puntuazioak adieraziz.
5. atalean zehazten da ikastetxeek irizpide horiek Eskolatze Batzorde Nagusira igorri beharko
dituztela, gainbegira ditzan, izena aurretik emateko epea hasi baino lehen.
6. atalean zehazten da 31/2007 FDko 15.2. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaiola
berdinketak badaude, lehentasunezko iritziak eta iritzi osagarriak erabili eta gero.
7. atalean xedatzen da jendaurrean eginen dela zozketa, alegia, lehen aipatutako 31/2007
FDko 15.2. artikuluaren e) atalean zehaztutakoa.
3. oinarrian xedatzen dira Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta
Diseinuko erdi mailako heziketa zikloetan ikasleak onartzeko irizpideak.
1. atalean azaltzen da zein diren betebeharrak, zuzeneko sarreraren bidezko modalitate orokor
arruntean erdi mailako heziketa zikloetan sartzeko.
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2. atalean lehentasunak ezartzen dira, zuzeneko sarreraren bidezko modalitate orokor
arruntean erdi mailako heziketa zikloetan sartzea eskatzen duten ikasleendako. Halaber,
berdinketak ebazteko modua ezartzen da.
3. atalean arautzen da proba bidezko sarrera erdi mailako heziketa zikloetan sartzea eskatzen
duten ikasleendako, eta horren arabera ikastetxe bakoitzak lau ikaspostu gordeko ditu
eskaintzen duen erdi mailako heziketa ziklo eta talde bakoitzeko. Gainera, ikaspostuak
esleitzeko irizpideak ematen dira.
4. atalean parekatu egiten dira 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditu
dutenak eta gainerako izangaiak, proba bidezko sarrerari dagokionean.
4. oinarrian xedatzen dira Hezkuntza sistemako Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta
Diseinuko goi mailako heziketa zikloetan ikasleak onartzeko irizpideak.
1. atalean azaltzen da zein diren betebeharrak, zuzeneko sarreraren bidezko modalitate orokor
arruntean goi mailako heziketa zikloetan sartzeko.
2. atalean lehentasunak ezartzen dira, zuzeneko sarreraren bidezko modalitate orokor
arruntean goi mailako heziketa zikloetan sartzea eskatzen duten ikasleendako. Halaber,
berdinketak ebazteko modua ezartzen da.
3. atalean arautzen da proba bidezko sarrera goi mailako heziketa zikloetan sartzea eskatzen
duten ikasleendako, eta horren arabera ikastetxe bakoitzak sei ikaspostu gordeko ditu
eskaintzen duen erdi mailako heziketa ziklo eta talde bakoitzeko. Gainera, ikaspostuak
esleitzeko irizpideak ematen dira.
4. atalean parekatu egiten dira 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko proba gainditu
dutenak eta gainerako izangaiak, proba bidezko sarrerari dagokionean; eta esaten da
ziurtagirian inolako aipamenik ez dagoenean zein lanbide arlotan sartzen ahal den zehazteko,
ikastetxeak proben epaimahai koordinatzaileari eskatu beharko diola.
5. oinarrian epeak zehazten dira DBHko eta Batxilergoko ikasleak onartzeko prozesurako. Epe
arrunt bat ezartzen da, martxotik ekainera, eta epe berezi bat irailean. Bi kasuetan datak
zehazten dira ondoko tramiteetarako: eskabideak aurkeztea, onartuen behin-behineko
zerrendak jendaurrean jartzea, erreklamazioak aurkeztea, onartuen behin betiko zerrendak
jendaurrean jartzea, matrikulazioa eta lehen hautuan onartu ez diren ikasleei ikaspostu hutsak
esleitzea.
6. oinarrian epeak zehazten dira Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko
ikasleak onartzeko prozesurako. Epe arrunt bat ezartzen da, martxotik uztailera, eta epe berezi
bat irailean. Bi kasuetan datak zehazten dira ondoko tramiteetarako: eskabideak aurkeztea,
onartuen behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzea, erreklamazioak aurkeztea, onartuen
behin betiko zerrendak jendaurrean jartzea, matrikulazioa eta ikaspostu hutsak esleitzeko
jendaurreko ekitaldia.
7. oinarriak epeak zehazten ditu Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programetako ikasleak
onartzeko prozesurako. Epe bakarra ezartzen da eta datak zehazten dira ondoko
tramiteetarako: aurreinskripzioa, onartuen behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzea,
erreklamazioak aurkeztea, onartuen behin betiko zerrendak jendaurrean jartzea, matrikulazioa
eta ikaspostu hutsak esleitzeko jendaurreko ekitaldia.
8. oinarrian epeak zehazten dira goi mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako
prestakuntza ikastaroan ikasleak onartzeko prozesurako. Epe arrunt bat ezartzen da, martxotik
uztailera, eta epe berezi bat irailean. Bi kasuetan datak zehazten dira ondoko tramiteetarako:
aurreinskripzioa, onartuen behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzea, erreklamazioak
aurkeztea, onartuen behin betiko zerrendak jendaurrean jartzea, matrikulazioa eta ikaspostu
hutsak esleitzeko jendaurreko ekitaldia.
9. oinarrian honako alderdiak arautzen dira:
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-

Eskolatze Batzorde Nagusiak ikaspostuak esleitzea ezarritako epeetan aurrenik
eskatutako ikastetxean ikasposturik lortu ez duten Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleei.

-

Matrikula eskubide guztiak galtzea ikasleek, ikasturtea hasi eta 15 eguneko epean
ikastetxean klaseetan hasten ez badira.

-

Ikasturtean zehar, epe arruntetik eta berezitik kanpo, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako eta Batxilergorako aurkeztutako eskaeren tramitazioa.

-

Esaten da Eskolatze Batzorde Nagusiak informazioa eta orientabideak eman eta
ikaspostuak esleitu ahalko dizkiela ezarritako epeetan aurrenik eskatutako
ikastetxean ikasposturik lortu ez duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta
Batxilergoko ikasleei.

-

Ikastetxez aldatzeko baimena, arrazoi bereziak daudenean.

-

Xedatzen da ikastetxeek eta departamentuko zerbitzuek beren eginkizunei
buruzko txostenak eman behar dizkiotela Eskolatze Batzorde Nagusiari, eskatzen
dizkienean.

10. oinarrian azaltzen dira zein diren ondorio akademikoak eta ikaspostua betetzeari
buruzkoak, epe arruntean, eskolatuta dagoen ikastetxean ez baizik eta beste batean onartzen
badute ikaslea.
11. oinarrian zehazten da batez besteko nota kalkulatzeko eta frogatzeko modua, Foru Agindu
honen 2. 3. eta 4. oinarrietan aipatutako lehentasunen aplikazioaren ondorioetarako, ikasketa
desberdinentzat: DBH, Batxilergoa, Batxilergo Esperimentala, BBB, UBI, Lanbide Heziketa,
unibertsitateko ikasketak eta horien baliokide diren ikasketak.
12. oinarrian azaltzen da lan esperientzia frogatzeko modua, 3.3. eta 4.3. oinarrien
aplikazioaren ondorioetarako.
13. oinarrian azaltzen da lanbide profilaren eta eskatutako lanbide ikasketen arteko loturari
dagokiona.
14. oinarrian arautzen da ikasle berriek ikastetxe batean matrikula egiteko aurkeztu beharreko
dokumentazioa honako ikasketak egiteko: DBH, Batxilergoa, hezkuntza sistemako Lanbide
Heziketako zikloak eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak.
15. oinarrian esaten da ikastetxeek zilegi izanen dutela dokumentazio osagarria eskatzea,
ikasketa horietako bakoitzerako, betiere ikastetxearen iragarki oholean agertzen bada eskatu
behar den dokumentazioaren zerrenda.
16. oinarrian xedatzen da beste ikasketa batzuk egiteko onarpena; hain zuzen ere esaten da
berariazko araudiak agintzen duena hartuko dela aintzat ikasleak honako ikasketa hauetan
onartzeko: irakaskuntza arautu gabeak, Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programak, goi
mailako heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaroa, Arte Ikasketak (Arte
Plastikoetako eta Diseinuko lanbide ikasketak izan ezik), araubide orokorreko ikasketak eta
Musika ikasketak edo araubide bereziko Dantza ikasketak ikastetxe integratuetan, edo
Hizkuntza Eskola Ofizialetako ikasketak.
17. oinarrian arautzen da hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen onarpena, ikasle horiek
onartuko direlarik foru agindu honetan eta Hezkuntzako kontseilariak ekainaren 13an eman
93/2008 Foru Aginduan xedaturikoarekin bat (93/2008 Foru Aginduaren bidez, Nafarroako Foru
Komunitateko Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan
aniztasunari nola erantzun arautzen da). Eta esaten da ikaspostuen % 5 gordeko dela
ezgaitasuna duten ikasleentzat.
18. oinarrian lehentasuna ematen zaie, DBHko eta Batxilergoko ikasketetarako, ikastetxeko
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bertako edo ikastetxe atxikietako ikasleei, beste ikastetxe batzuetako ikasleen aurretik.
19. oinarrian ikastalde bakoitzeko 2 ikaspostu gordeko direla xedatzen da, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako maila guztietan, aurreinskripzio epea amaitu arte, egoera sozial eta
ekonomiko ahulean dauden ikasleentzat. Halaber, ikaspostu horiek eskuratzeko baldintzak
azaltzen dira eta baita ikaspostu horiek esleitzeko prozedura ere, eskaerak ikaspostu hutsak
baino gehiago diren kasuetarako.
20. oinarrian esaten da eskolatze partekatuko matrikulazioa ekainaren 13ko 93/2008 Foru
Aginduaren 32. artikuluan xedaturikoaren arabera eginen dela.
21. oinarrian hizkuntza ereduaren aldaketa eskatzeko epeak, prozedura eta aurkeztu
beharreko dokumentazioa zehazten dira. Era berean, esaten da ikaslea ikastetxe batetik ordura
arte izandako hizkuntza eredua ez duen beste herri batera aldatzeak ikaslearen hizkuntza
eredua aldatzea izanen duela ondorio; eta ikastetxea aldatu gabe hizkuntza eredua aldatzeko
eskabideei dagokienez, hutsik dauden ikaspostuen arabera onartuko direla.
22. oinarrian xedatzen da ikasleak onartzeari buruzko Foru Legea eta jarraibide osagarriak
ikastetxe guztietako iragarki oholean jarriko direla jendaurrean, agindua argitaratzen den
egunetik onarpen eta matrikulazio prozesua bukatzen den arte.
3 – BESTELAKO GAIAK.
Irizpidepeko Foru Aginduaren zirriborroarekin batera lau memoria aurkeztu dira,
Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuko zuzendari nagusiak sinatuak. Hau da
memorien edukia:
Memoria ekonomikoan adierazten da proposatutako Foru Agindua aplikatzeak ez duela
aurrekontuen gaineko ondorio erantsirik ekarriko.
Araudiaren memorian Foru Aginduaren egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira, eta adierazten da Foru Aginduaren bidez onartzen direla Nafarroako Foru
Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta erdi eta goi mailako
heziketa zikloetako ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko prozedura arautzen duten
oinarriak.
Antolamendu memorian esaten da Foru Agindu honek jarduera egutegi bat zehaztu beharra
dakarrela ikasleak onartzeko prozesurako, eta gainbegiratu beharrekoak direla apirilaren 2ko
31/2007 Foru Dekretuan ezarritako lehentasunezko irizpideak eta, hala behar denean, ikasleak
onartzeko prozesua arautzeko oinarrietan ezarritakoak.
Horrez gain, esaten da agindu hau aplikatzeak ez duela inolako aldaketarik eraginen Hezkuntza
Departamentuko antolamendu egituretan.
Justifikazio memorian adierazten da, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten
Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itunduetako ikastetxe pribatuetan ikasleak
onartzeko arauak ezartzen dituen apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretuaren arabera,
prozeduraren gaineko alderdiak garatu beharra dagoela, eta baita urtero jarduera egutegia
ezartzeko modua ere, ikasleak onartzeko prozedura osoa behar bezala garatze aldera.
Foru Agindu honen xedea da 2010/2011 ikasturtean ikasleak onartzeko prozeduraren oinarriak
ezartzea, prozedura horretan garatuak izanen direlarik irizpide osagarrien ezarpena eta
prozeduraren gainbegiraketa. Gainbegiraketa aurrez ikusia zegoen Eskolatze Batzorde Nagusia
eta tokiko eskolatze batzordeak sortu zituen apirilaren 23ko 35/2007 Foru Dekretuan.
4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK.
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Foru Agindu egitasmoa, diru
publikoarekin ari diren Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta erdi eta goi mailako heziketa zikloetako
ikasleak 2010/2011 ikasturtean onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena.
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Horrenbestez, aurkeztutako Foru Agindu egitasmoa tramitatzearen aldeko irizpena
eman dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

Foru Aginduaren izenburua ordezkatzea: “...diru publikotik ari diren irakaskuntza
ez-unibertsitarioko ikastetxeetako ikasleak...” beharrean, beste hau: “... ikastetxe
publiko eta pribatu itunduetako ikasleak...”

-

Zioetan honakoa gehitzea:
o

Guztientzako hezkuntza kalitatea, gizarte kohesioa eta aukera
berdintasuna ziurtatzeko eta hezkuntzako laguntzaren arloan
berariazko premiak dituzten ikasleen eskolatze egoki eta orekatua
bermatzeko, foru agindu honek ikasle horientzako ikaspostuak gorde
beharra ezartzen du.

o

Ikasle bat ikastetxe publiko batean edo pribatu itundu batean
matrikulatzean, ez da inoiz ere bereizkeriarik eginen jatorriagatik,
arrazagatik, sexuagatik, erlijioagatik, iritziagatik edo gainerako
inguruabar pertsonal nahiz sozialengatik. Horretaz gainera,
matrikulazioak berarekin dakar ikastetxearen hezkuntza proiektua
errespetatzea, ikasleei eta haien familiei indarra duten legeetan
aitortzen zaizkien eskubideak ukatu gabe.

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2009ko abenduaren 22an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Salvador Balda Setuain jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria UGT
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona
Mª Soledad Garjón López and.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria AFAPNA
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Pedro Gonzáez Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona
Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Javier Solabre Heras jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria CCOO

1/2010 Irizpena
2010eko otsailaren 23ko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren osoko bilkuran parte hartu
zuten ondoan aipatu ditugun lagunek. Bertan
irizpena eman zen, aldeko 17 boto, kontrako 2
eta 0 abstentziorekin, ondoko egitasmoaren
gainean:
“Nafarroako
Gobernuaren
erabakia,
Atarrabian
Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako institutua, behinbehinekoz "Atarrabia" deitua, sortzen
duena”.
1.- ARAU AURREKARIAK
Otsailaren 10eko 25/1997 Foru Dekretuaren
bidez Nafarroako Foru Komunitateko Bigarren
Hezkuntzako
institutuen
Erregelamendu
Organikoa onetsi zen. Bertan ikastetxe horiek
Nafarroako Gobernuak sortuko dituela
ezartzen da.
2
DERRIGORREZKO
BIGARREN
HEZKUNTZAKO INSTITUTUA SORTZEN
DUEN ERABAKIAREN DESKRIBAPENA
Eskola
Kontseiluaren
irizpidepeko
erabakiaren zirriborroa 6 puntuz osatua da.
Lehenengo
puntuan
Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako institutua sortzen da,
2010eko uztailaren 1etik aurrera izanen
dituelarik ondorioak. Sortutako DBHIaren
datuak ondokoak dira:
Ikastetxearen kodea: 31013616
Izen orokorra: Instituto de Educación
Secundaria
Obligatoria/Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako institutua.
Berariazko
behin-behineko
izena:
“Atarrabia”.
Helbidea: Biurdana kalea, zk. g.
Herria: Atarrabia.
Udalerria: Atarrabia.
Titularra: Hezkuntza Departamentua.
Eskaintzen dituen hizkuntza ereduak:
gaztelania, G eta A, eta euskara, D.

Bigarren puntuan azaltzen da Hezkuntza Departamentuak zehaztuko duela ikastetxearen
osaera juridiko-administratiboa eskaini behar diren hezkuntza maila edo etapa bakoitzeko.
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Hirugarren puntuan xedatzen da ikastetxea martxoaren 13ko 69/1995 Foru Dekretuak
ezarritako Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeen sarearen kide bihurtu dela (foru dekretu
hori martxoaren 13ko 150/1996 Foru Dekretuaren bidez aldatu zen, eta martxoaren 30eko
109/1998 Foru Dekretuak eguneratu zuen). 69/1995 Foru Dekretuak arauak ematen ditu
Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe sarea berrantolatzeko, ondotik agertzen den gisan:
-

12. barrutian, "Burlata-Atarrabia-Uharte" izenekoan, sartzen da. Atarrabiako DBHIk
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azpieremua osatzen du, Burlatan diren
"Askatasuna" BHIk (D eredukoa) eta "Ibaialde-Burlada" BHIk (G eta A ereduetakoa)
osatutako Bigarren Hezkuntzako eremura atxikia, eta azpieremuko Lehen Hezkuntzako
eremu propioa dauka. Horren barnean ondoko hauek sartzen dira: Atarrabiako
"Lorenzo Goicoa" eta "Atargi" Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoak,
Uharteko "Virgen Blanca", Erroko ikastetxe publikoa eta Zubiriko "Xavier Zubiri"
ikastetxe publikoa.
Laugarren puntuan zehazten da Urrotz-Hiriko ikastetxe publikoa aurrerantzean 12. barrutiaren
barruan izanen dela, "Burlata-Atarrabia-Uharte" izenekoan, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzaren azpieremuan eta Burlatako "Ibaialde-Burlada" BHIren (G eta A ereduetakoa)
Bigarren Hezkuntzako eremuan.
Bosgarren eta seigarren puntuak erabaki hau igortzeari eta argitaratzeari buruzkoak dira.
3.- GOBERNUAREN
BESTELAKO GAIAK

ERABAKIAREN

ZIRRIBORROAREN

TESTUARI

BURUZKO

Irizpidepeko zirriborroarekin batera zenbait txosten aurkeztu dira: Obren eta Mantentze Lanen
Zerbitzuaren txostena, ikastetxeko espazioei eta edukierari buruz; Hezkuntzako Ikuskapen
Zerbitzuaren txostena, zonifikazioari, gaitasun edo osaera juridikoari, eta hizkuntza ereduei edo
hizkuntzen programa integratuei buruzko datuak jasotzen dituena; eta baita Lehen Hezkuntzako
ikastetxeen atxikitzea aldatzeko proposamenari buruzkoa (Gobernuaren erabakiaren
zirriborroko 3. eta 4. puntuetan aipatua) ere.
Halaber, Atarrabian "Atarrabia" Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutua sortzen duen
Nafarroako Gobernuaren erabakiaren proposamen-txosten bat aurkeztu da, Nafarroako Eskola
Kontseiluari bidalia izan dadin, hark ezinbestekoa den txostena egin dezan; eta horrekin
guztiarekin batera Atarrabiako “Atarrabia” DBHI sortzeko erabakiari dagokion memoria
ekonomikoa.
4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Atarrabian Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako institutua, behin-behinekoz "Atarrabia" deitua, sortzen duen Nafarroako
Gobernuaren erabakirako proposamena.
Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman dugu.
Nolanahi ere, onetsi den zuzenketa bakarrean aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
Gobernuaren erabakiaren izenburuan aldaketa: ...behin-behinekoz "Atarrabia" deitua... dioen
tokian, horren ordez paratzea ...behin-behinekoz “Pedro de Atarrabia” deitua...
1. artikuluan aldaketa: aurrekoarekin bat, Berariazko behin-behineko izena: Atarrabia dioen
tokian, horren ordez paratzea Berariazko behin-behineko izena: Pedro de Atarrabia.
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Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2010eko otsailaren 24an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Salvador Balda Setuain jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen
ordezkaria - UGT
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen
ordezkaria - FSIE-SEPNA
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- CCOO

2/2010 Irizpena
2010eko apirilaren 27ko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren osoko bilkuran parte hartu
zuten ondoan aipatu ditugun lagunek. Bertan
2/2010 Irizpena eman zen, aldeko 19
botorekin, kontrako botorik gabe eta
abstentzio 1ekin, ondoko egitasmoaren
gainean:
“Irakaskuntzako
hizkuntza
ereduetako aldaketak arautzen dituen foru
agindu egitasmoa”.
1.- ARAU AURREKARIAK
159/1988 Foru Dekretua, maiatzaren 19koa,
Nafarroako irakaskuntza ez-unibertsitarioan
euskararen sartzea eta erabiltzea arautzen
duena. 7. artikuluak 7. puntuan agintzen du
ikasketak euskaraz hasi edo euskara
irakasgaitzat duten ikasleek hala jarraitu
beharko dutela eskolaldi osoan, non ez diren
aldaketak erregelamendu bidez baimentzen.
233/1991 Foru Agindua, apirilaren 30ekoa,
foru dekretu hori garatu eta irakaskuntzako
hizkuntza ereduetako aldaketak arautzen
dituena eta hizkuntza ereduetako aldaketak
baimentzeko prozedura
eta
baldintzak
ezartzen dituena.
2.-ARAUAREN JUSTIFIKAZIOA
233/1991 Foru Agindua onetsi zenetik
hemezortzi urte baino gehiago iragan dira.
Hezkuntzak aurrera egin du eta ereduak
aldatzeko prozedura berri, arinago eta
eraginkorrago bat behar da.
FORU AGINDU EGITASMOAREN
DESKRIBAPENA
Eskola kontseiluaren irizpidepeko foru
agindu egitasmoak honako atal hauek ditu:
hitzaurre bat du, zeinetan araudi esparrua
aipatzen duen eta arau berri baten beharra
justifikatzen duen, zortzi artikulu, xedapen
gehigarri bat, xedapen indargabetzaile bat,
azken xedapen bat eta bost eranskin.
Artikuluen eta xedapenen edukia honako hau
da:
1. artikulua. Xedea eta aplikazio esparrua.
2. artikulua. Hizkuntza eredua baimentzeko
kasuak.
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3. artikulua. Eskatzeko modua eta epea.
4. artikulua. Aldaketen ebazpena.
5. artikulua. Errekurtsoak.
6. artikulua. Aldaketen berri ematea.
7. artikulua. Eredu aldaketa, bizilekua aldatzeagatik.
8. artikulua. Aldaketen ondorio akademikoak.
Xedapen gehigarri bakarra. Euskara ikasteko salbuespena eremu euskaldunean.
Xedapen indargabetzaile bakarra. 233/1991 Foru Agindua indarrik gabe uztea.
Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea NAOn argitaratu ondoren.
I. eranskina. Hizkuntza ereduaren aldaketa DBHn (matrikulan ondorioak izanen ditu hurrengo
ikasturtean)
II. eranskina. Hizkuntza ereduaren aldaketa Batxilergoan (matrikulan ondorioak izanen ditu
hurrengo ikasturtean)
III., IV. eta V. eranskinak. Aldaketa eskatzeko eta ebazpenaren berri emateko administrazio
ereduak.
3.- FORU AGINDU EGITASMOAREN TESTUAREN GAINEKO BESTELAKO GAIAK
Arauaren testuari gehitu zaio Eskolako Hizkuntza Plangintzaren Zerbitzuko txostena, zeinetan
justifikatzen den arau berria beharrezkoa dela. Berritasunak honako hauek dira: eredu aldaketa
egiteko bi egoera berri eta hizkuntza ereduko aldaketak ebazteko ahalmena ikastetxeei
eskualdatzea, ikastetxeen autonomia handiagoko esparru baten barnean.
Era berean, gehitu dira aginduzko justifikazio memoria, antolamendu memoria, generoaren
eraginaren gaineko memoria, memoria ekonomikoa eta araudi memoria, horiek guztiak
Eskolako Hizkuntza Plangintzaren Zerbitzuko zuzendariak sinatuak.
4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jotzen du irakaskuntzako hizkuntza ereduetako
aldaketak arautzen dituen foru aginduaren proposamena.
Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

1. orrialdean, 8. lerroan, gaztelaniaz, "alumnos" hitzaren ondoren "y alumnas"
gehitzea.

-

3. orrialdean, 29-20 lerroan, "edo azken hauek adinez nagusi badira beharko dute..."
esaldiaren ordez "edo azken hau adinez nagusi bada beharko du..." jartzea.

-

5. orrialdean, 5. lerroan, Gaztelaniaz, "Si el alumno" esaldiaren ondoren "o alumna"
gehitzea.

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2010eko apirilaren 28an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA

79

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea

Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE_SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Mª Soledad Garjón López and.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria AFAPNA
Pedro Gonzáez Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Luis Mª Sada Enériz jn.
Toki entitateetako ordezkaria.

2/2010 Irizpenaren gehigarria

2010eko maiatzaren 25eko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan 2/2010 Irizpenaren gehigarria eman
zen, aldeko 19 botorekin, kontrako botorik
gabe
eta
2
abstentziorekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean:
“Irakaskuntzako
hizkuntza ereduaren aldaketak arautzen
dituen foru agindu egitasmoa”.

1.- GEHIGARRIAREN JUSTIFIKAZIOA
Nafarroako Eskola Kontseiluak, 2010eko
apirilaren
27an
egindako
bilkuran,
irakaskuntzako hizkuntza ereduen aldaketak
arautzen dituen foru agindu egitasmoaren
gaineko 2/2010 Irizpena onetsi zuen.
Geroago, Hezkuntza Departamentuak,
ikasleentzako eta familientzako malgutze eta
aukera-askatasunen
irizpideei
jarraikiz,
egokitzat jo du Lehen Hezkuntza etapako
hirugarren zikloan eredua aldatzeko beste
aukera bat gehitzea, ziklo horretan atzerriko
bigarren
hizkuntza
bat
sartzen
den
kasuetarako. Hala, 2. artikuluari puntu bat
gehitu zaio eta 4. artikuluari beste bat.
Hezkuntza
Departamentuak,
2010eko
maiatzaren 10ean, sartu nahi dituen
aldaketen gaineko behar den txostena eman
zezan eskatu zion Eskola Kontseiluari.
2.- ALDAKETAK:

Aurreko puntuan adierazitako aldaketak
beltzez jarri dira artikulu osoaren barnean:
2. artikulua. Kasuak.
Hizkuntza
ereduko
aldaketak
baimentzen ahal dira kasu hauetan:
1.- Haur Hezkuntzako bigarren zikloko
kurtsoetan, ez baita derrigorrezko hezkuntza
etapa.
2.Derrigorrezko
irakaskuntzako
etapa oso bat bukatzean, hau da
derrigorrezko
Lehen
Hezkuntzako
eta

80

EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO

Bigarren Hezkuntzako etapak bukatzean.
3.- Lehen Hezkuntzako bigarren
zikloa bukatzean, A ereduko ikasleak
atzerriko
bigarren
hizkuntza
etapa
horretako hirugarren zikloan egin nahi
badu.

4.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko kurtsoetan, ikaslearen ibilbide
akademikoaren arabera hobe denean aukerako berariazko irakasgai bat, ibilbide horretan behar
dena, egitea.
5.- Disfuntzio psikopedagogikoak daudenean, zein den ere ikaslearen kurtsoa,
hizkuntza ereduko aldaketaren beharra frogatzen duten txosten eta dokumentuak aztertu
ondoren.
6.- Herrian berean ikastetxez aldatuz gero, baldin eta ez bada bertan beste ikastetxe
bat aukera ematen duena hizkuntza eredu berean jarraitzeko.
4. artikulua. Ebazpena.
Kasu bakoitzean ikastetxeko zuzendaritzak ebatziko ditu hizkuntza ereduko aldaketak,
irizpide hauei jarraituz:
1.- Haur Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleen kasuan, eskaera besterik gabe onartuko
da kurtsoz aldatzean.
2.- Etapa batetik bestera aldatzen diren ikasleen kasuan, eskaera besterik gabe
onartuko da.
3.- Lehen Hezkuntzako hirugarren zikloan atzerriko bigarren hizkuntza ikasteko
ereduz aldatzen diren ikasleen kasuan, eskaera besterik gabe onartuko da.
4.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen kasuan, beren
ikasketen ibilbidean beharrezko dituzten aukerako berariazko irakasgaiekin ordutegiaren
bateraezintasunagatik ereduz aldatzeko eskatzen dutenean, ikastetxeko zuzendaritzak aldeko
txostena eskatuko dio ikasketa burutzari, aldaketa baimendu aurretik.
5.- Aldaketa disfuntzio psikopedagogikoengatik eskatzen duten ikasleen kasuan,
ikastetxeko zuzendaritzak ikasleak baloratzeko txostena eskatuko dio ikastetxeko
orientatzaileari. Eskaera onartu edo ukatu eginen da, txosten horren arabera.
6.- Herrian berean ikastetxez aldatzen duten ikasleen kasuan, besterik gabe emanen da
baimena, baldin eta aukerarik ez bada hizkuntza eredu berean jarraitzeko herriko beste
ikastetxe batean.
7- Ikastetxeko zuzendaritzak idatzita, 2. ereduari jarraituz (IV. eranskina), jakinaraziko
die interesdunei eskaera onartu edo ukatzen zaien, ikasleak hartzeko erregulazioan ezartzen
diren epeen barrenean. Ikasleak ikastetxez aldatu badu eta eskaera onartu bazaio, hura 3.
artikuluan erabakitakoaren arabera bideratzen duen ikastetxeak komunikazioaren kopia igorriko
dio beste ikastetxeari, jatorrizkoari edo destinokoari, zein den kasua.
8.- Baimentzen diren hizkuntza ereduko aldaketek ikasturte berrian izanen dute eragina.
Salbuespen gisa, ikastetxeak ikasturtean berean jartzen ahal du aldaketa indarrean hizkuntza
ereduko aldaketa disfuntzio psikopedagogikoengatik egiten denean, hura gomendagarria bada.
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3. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jotzen ditu irakaskuntzako hizkuntza ereduetako
aldaketak arautzen dituen foru agindu proposamenari gehitu zaizkion aldaketak.
Horrenbestez, aldaketak sartzeko aldeko txostena ematen du.
Irizpen honen adenda zure erabakiaren mendean gelditzen da.

Iruñean, 2010eko maiatzaren 26an

O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE_SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria
Ernesto Delás Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
SORTZEN.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Mª Soledad Garjón López and.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria AFAPNA
Pedro Gonzáez Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Luis Mª Sada Enériz jn.

3/2010 Irizpena
2010eko
maiatzaren
25eko
Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko
bilkuran parte hartu zuten ondoan aipatu
ditugun lagunek. Bertan Irizpena eman zen,
aldeko 21 botorekin, kontrako botorik gabe
eta abstentzio 1ekin, ondoko egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatearen
esparruan arte plastikoen eta diseinuaren
lanbide ikasketen antolaketa eta garapena
arautzen dituen foru dekretu egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Arte plastikoen eta diseinuaren
lanbide ikasketak Hezkuntzari buruzko
abenduaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren
VI. kapituluan daude babestuta, eta lanbide
kualifikazioei dagokienez, Kualifikazioei eta
Lanbide Hezietari buruzko ekainaren 19ko
5/2002 Lege Organikoan. Bi lege horiek
esparru arau-emaile berriztatzailea finkatzen
dute, gure herrialdeko testuinguru ekonomiko
eta sozial berriari egokitua.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoak bereziki aipatzen
ditu arte ikasketak, ikasleei kalitatezko arte
prestakuntza ematea baita helburua. I.
Tituluaren barnean ezartzen da ikasketak eta
haien etapak nola antolatu behar diren eta,
orobat, arte plastikoetako eta diseinuko
lanbide ikasketen oinarrizko ildoak. Ikasketa
horien xedea da ikasleei kalitatezko
prestakuntza
artistikoa
ematea
eta
etorkizuneko
profesionalen
kualifikazioa
bermatzea.
Ikasketa
hauen
arauketa
eta
antolaketa maiatzaren 4ko 596/2007 Errege
Dekretuaren bidez garatu dira, horren bidez
arte plastikoen eta diseinuaren lanbide
ikasketen antolamendu orokorra finkatu
baitzen.
Horrenbestez,
beharrezkoa
da
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan
arte plastikoen eta diseinuaren lanbide
ikasketen antolaketa eta garapena arautuko
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Toki entitateetako ordezkaria.
Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO

dituen foru dekretu berri bat onestea.

2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA.
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak honako
hauek dira: zioak, bost kapitulu, xedapen gehigarri bat, xedapen indargabetzaile bat eta bi
azken xedapen.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta
arau berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan arte
plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen dituen arau
mailako xedapen berri bat prestatu beharra.
I. Kapituluan arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen oinarrizko kontzeptu eta
alderdiak zehazten dira. Kapituluak dituen 3 artikuluetan xedea eta aplikazio esparrua,
ikasketen kontzeptua eta xedea eta ikasketen helburuak ezartzen dira.
II. Kapituluan lanbide ikasketa horien antolamendu akademiko orokorra arautzen da. II.
kapituluak dituen 5 artikuluetan honako hauek zehazten dira: eskaintzaren modalitateak eta
motak; arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen tituluak eskuratzeko moduak; lanbide
ikasketa horietan nola sartu; arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketak helduentzako,
eta lanbide ikasketa horien ebaluazioa eta ziurtapena.
III. kapituluan tituluen curriculumaren diseinua, antolaketa, garapena eta sekuentziazioa
lantzen dira. III. kapituluak dituen 8 artikuluetan honako hauek adierazten dira: curriculumeko
ildo nagusiak; tituluen egitura; ikasketen antolaketa; nahitaezko prestakuntza moduluak;
prestakuntza modulu osagarriak; prestakuntza moduluen sekuentziazioa; espezializazio
ikastaroak, eta arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen ikastetxeak.
IV. kapituluan esaten da zein diren arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketak
eta zein den haien lan esparrua. IV. kapituluak dituen 5 artikuluak honako hauei buruzkoak dira:
arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketak eta ekoizpen sistema; enpresetan,
estudioetan eta lantegietan egiten den prestakuntza-aldi praktikoa; ekimen ekintzailea;
helduentzako prestakuntzako irakaslana; eta profesional espezialistak.
V. kapituluan arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen lerro estrategikoak
zehazten dira. V. kapituluak dituen 5 artikuluak honako hauei buruzkoak dira: berriztapen
sortzaile eta teknologikoa; arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen nazioartekotzea;
lanbiderako argibideak eta orientabideak; parte hartzea arte ondarearen kontserbazioan eta
diseinu eta sormen artistikoetan; eta eskumenak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura.
Prestakuntza moduluak egitetik salbuestea.
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Azkenik, foru dekretu egitasmoak lau xedapen ditu: xedapen gehigarri bat, zeinetan
arautzen den arte plastikoetako eta diseinuko lanbide ikasketen tituluari zer balorazio eman
behar zaion Nafarroako Foru Administrazioaren zerbitzuko langileak hautatzeko deialdietan;
araudiko xedapen indargabetzaile bat, zeinak oso-osorik ondoriorik gabe uzten duen otsailaren
13ko 35/1995 Foru Dekretua; azken xedapenetako bi: lehenak Hezkuntzako kontseilariaren
aldeko arau-gaikuntza ezartzen du, eta bigarrenak, arauak noiz hartuko duen indarra.

3. BESTE KONTU BATZUK
Foru dekretu zirriborroaren proposamenarekin eta txostenaren eskaerarekin batera
beste hauek ere gehitu dira: 35/2010 Foru Agindua, martxoaren 1ekoa, Hezkuntzako
kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan arte plastikoetako eta
diseinuko lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen dituen foru dekretu egitasmoa
prestatzeko prozedurari hasiera ematen diona; lau memoria eta Lanbide Heziketaren
Zerbitzuko zuzendariak sinatutako txosten bat.
Araudiaren memorian
erreferentziak ematen dira.

foru

dekretu

egitasmoa

justifikatzen

duten

araudiaren

Memoria ekonomikoan baieztatzen da proposatu nahi den foru dekretuaren ezarpenak
ez duela berez aurrekontuan ondoriorik.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa
dela. Horretaz gain, esaten da, herritarrak entzuteko tramitea ireki beharrik ez dagoela,
abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen 60.2 artikuluaren ondorioz.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren
neurriak aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Nafarroako Foru
Komunitatearen esparruan arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta
garapena arautzen dituen foru dekretu egitasmoa onestea.
Horrekin arautzen da arte plastikoen eta diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta
garapena Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan arte plastikoen eta
diseinuaren lanbide ikasketen antolaketa eta garapena arautzen dituen foru dekretu egitasmoari
aldeko txostena ematen zaio.
Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
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Iruñean, 2010eko maiatzaren 26an
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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4/2010 Irizpena,
KIROL IRAKASKUNTZAK
Berezko ekimenaren txostena

Nafarroako Eskola Kontseiluak osoko bilkuran onetsitakoa 2010eko maiatzaren 25ean
Nafarroako Eskola Kontseiluak, bere ekimenez, Kirol irakaskuntzei buruzko Txostena egin du.
Txosten hori aho batez onetsi da 2010eko maiatzaren 25ean egindako osoko bilkuran.
Ondorengo pertsona hauek izan ziren bilkuran:
Teresa Úcar Echagüe andrea
Presidentea
Antonio Iriarte Moncayola jauna
Idazkaria.
Teresa Aranaz Jiménez andrea
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria.
María Victoria Arraiza Zorzano andrea
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Pedro María Baile Torrea jauna
Gurasoen Elkarteen Federazioen ordezkaria/CONCAPA
Valle Ballano Bueno andrea
Gurasoen Elkarteen Federazioen ordezkaria/HERRIKOA.
Fernando Barainca Lagos jauna
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria/FSIE-SEPNA.
Ernesto Delas Villanueva jauna
Gurasoen Elkarteen Federazioen ordezkaria/SORTZEN.
Juan Ramón Elorz Domezain jauna
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria.
Jesús María Ezponda Iradier jauna
Izen handiko pertsona.
José Miguel Garbayo Villanueva jauna
Gurasoen Elkarteen Federazioen ordezkaria//CONCAPA.
José Miguel Gastón Aguas jauna
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria /STEE-EILAS
María Soledad Garjón López andrea
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria /AFAPNA
Pedro González Felipe jauna
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria.
Carmen María González García andrea
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio María Iraizoz Zubeldia
Nafarroako ikastetxe pribatuetako erakunde titularren ordezkaria /ANEG/FERE.
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José Jorge Lanchas Rivero jauna
Nafarroako ikastetxe pribatuetako erakunde titularren ordezkaria/ANEG-FERE.
Francisco Javier Mangado Urdaniz jauna
Izen handiko pertsona.
Pello Mariñelarena jauna
Nafarroako ikastetxe pribatuetako erakunde titularren ordezkaria /Nafarroako Ikastolen Elkartea
Pedro Rascón Macías jauna
Gurasoen Elkarteen Federazioen ordezkaria /HERRIKOA.
Luis María Sada Eneriz jauna
Toki erakundeen ordezkaria.
Yolanda Salinas Cancel andrea
Erakunde sindikalen ordezkaria /UGT.
Fernando Sesma Urzaiz jauna
Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria.
Javier Train Yubero jauna
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria /CCOO.
AURKIBIDEA
SARRERA
Lehen zatia: Kirol irakaskuntzak eskola irakaskuntzetan. Heziketa Fisikoa eta
Eskolaz Kanpoko Kirola Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan
1. Heziketa Fisikoa Lehen Hezkuntzan. Curriculumaren analisia
1.1. Irakasgaiaren irakastorduak Lehen Hezkuntzan
1.2. Edukien egitura
1.3. Oinarrizko eskumenekiko lotura
1.4. Helburuak
1.5. Irakasleei eskatutako titulua
2. Heziketa Fisikoa DBHn. Curriculumaren analisia
2.1. Irakasgaiaren irakastorduak DBHn
2.2. Edukien egitura
2.3. Oinarrizko eskumenekiko lotura
2.4. Helburuak
2.5. Irakasleei eskatutako titulua
3. Heziketa Fisikoa Batxilergoan. Curriculumaren analisia
3.1. Irakasgaiaren irakastorduak Batxilergoan
3.2. Edukien egitura
3.3. Helburuak
3.4. Irakasleei eskatutako titulua
4. Heziketa Fisikoa irakasgaiaren bitartez Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan
izandako kirol irakaskuntzei buruzko ondorioak
5. Eskolaz kanpoko kirola eskola adinean
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5.1. Araudiari dagozkion aldeak
5.2. Eskola adinean izaten diren kirol ekintzen errealitatea Nafarroan
6. Ondorioak eta proposamenak
Bigarren Zatia: Kirol teknikarien prestakuntzarako irakaskuntzak
1. Kirol irakaskuntzak Lanbide Heziketan: ‘Kirol ekintza Fisikoak’ lanbide-arloa
1.1. ' Kirol ekintza Fisikoak’ lanbide-arloaren zikloak. Horien ezarpena Nafarroan.
1.2. Irakaskuntzen Antolamendua eta Egitura
1.3. Sartzeko baldintzak
1.4. Irakaskuntzen iraupena
1.5. Titulazioak
1.6. Zikloak amaitzean dauden aukerak
1.7. Kirol teknikarien bloke komunarekin dauden baliozkotzeak
1.8. Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko 2002ko ekainaren 19ko 5/2002
Lege Organikotik eta Hezkuntzari buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006
Lege Organikotik eratorritako trantsizioa
2. Araubide bereziko kirol irakaskuntzak
2.1. Modalitateak eta espezialitateak
2.2. Irakaskuntzen Antolamendua eta Egitura
2.3. Sartzeko baldintzak
2.4. Irakaskuntzen iraupena
2.5. Titulazioak
2.6. Zikloaren aukerak
2.6.1. Erdi maila amaitzean dauden aukerak
2.6.2. Goi maila amaitzean dauden aukerak
2.7. Kirol irakaskuntzen ezarpen-prozesua. Kirolari buruzko Legetik eta LOGSEtik
Hezkuntzaren Lege Organikora arte (HLO)
2.7.1.

Behin-behineko aldia

2.7.2.

Kirol irakaskuntzak Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren
ostean

2.8. Kirol teknikarien irakaskuntzen ezarpenaren errealitatea
2.9. Nafarroako Kirolaren Institutuaren jarduketa behin-behineko aldiaren esparruan
2.10. Irakaskuntzen ezarpenean dauden zailtasunak
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4/2010 Irizpena, berezko ekimenez egindakoa
KIROL IRAKASKUNTZAK

0. SARRERA
Kirolak gure eguneroko ekintzen eta solasaldien barnean leku garrantzitsua betetzen du,
informazioa, iritzia eta komunikazioa sortzen ditu, identitateak eta loturak, mitoak eta erritoak
eratzen ditu, ezagutza, ikerketa, enplegua, teknologia, aberastasuna eta abar sortzen ditu...
Gizarte, kultura eta ekonomia mailako fenomenoa da eta zabaltzen ari da.
Azken hamarkadetan, aldatu egin da kirolak gizartean daukan balioa eta esanahia, kirol
ikuskizunen kopurua, kalitatea eta ospea nabarmen areagotu da, arlo fisikoko eta kirol arloko
jarduerak gauzatzea errazagoa da herritar guztientzat eta handitu egin da kirolaren
munduarekin lotutako bitarteko pertsonalen eta materialen kopurua.
Nafarroako Eskola Kontseiluak ezagutzen ditu gizarte eta kultura mailako aldaketa horiek eta
badaki kirolak maila guztietan gaur egun garrantzi handia daukala, bai garapen fisikoaren,
ongizatearen, osasunaren eta bizi-kalitatearen mailan, baita entretenimenduari eta aisialdiari
eta haren maila profesionalari dagokionez ere. Beraz, gure Foru Erkidegoak etorkizuneko
belaunaldiei hezkuntza egokia eta arlo horretan dauzkaten aukera guztiak garatzeko egokiera
nahikoak zein neurrian eta nola eskaintzen dizkien ezagutu nahi du. Helburu horrekin, 2009ko
irailaren 22ko osoko bilkuran onetsi zuen kirol irakaskuntzei buruzko txosten bat egitea bere
ekimenez. Txosten horrek lehentasunezko bi ardatz izango ditu:
-

Kirol irakaskuntzak eskola mailako heziketan, Heziketa Fisikoa eta Eskolaz Kanpoko
Kirola Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan.

-

Kirol teknikarien prestakuntzara zuzendutako irakaskuntzak. Araubide bereziko kirol
irakaskuntzak.

Lehen zatia: Kirol irakaskuntzak eskola irakaskuntzetan. Heziketa Fisikoa eta Eskolaz
Kanpoko Kirola Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan.

1. Heziketa Fisikoa Lehen Hezkuntzan. Curriculumaren analisia
Heziketa Fisikoa irakasgaia Nafarroako Lehen Hezkuntzan ezagutzaren arlo gisa sartzea
Nafarroako Foru Erkidegoko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzeko 2007ko
martxoaren 19ko 24/2007 Foru Dekretuak arautu zuen (2007/05/23ko NAO).

1.1. Irakasgaiaren irakastorduak Lehen Hezkuntzan
Heziketa Fisikoa irakasgairako irakastorduak bi dira hizkuntza-eredu guztietan, 2007ko
maiatzaren 23ko 51/2007 Foru Aginduaren arabera, 74. NAOn, 2007ko ekainaren 15ekoan,
argitaratutakoa.

1.2. Edukien egitura
Heziketa Fisikoa irakasgaiak etapa horretan dauzkan helburu nagusiak gaitasun motorrak
garatzea eta bizi-kalitatea hobetzea dira, besteak beste. Horri dagokionez, jarduteko ohitura
osasungarriak sortu nahi dira, gorputza bera onartzeko erraztasunak eman nahi dira
autoestimua hobetzen laguntzeko eta aisialdirako heziketa egokia eman nahi da.
Gainera, jarduera fisikoaren inguruan sortzen diren pertsonen arteko harremanak lagungarri
dira zenbait balore nork bere egiteko, esaterako, errespetua, onarpena eta lankidetza.
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Planteamendu horretatik, eremua bost bloketan egituratu da.
1. blokea, “Gorputza, irudia eta pertzepzioa” izenekoa, bat dator gaitasun pertzeptibo-motorrak
garatzea ahalbidetzen duten edukiekin. Norberaren gorputzaren gaineko ezagutza eta kontrola
lortzera zuzenduta dago, hori funtsezkoa baita bai norberaren gorputzaren irudia garatzeko, bai
aurreragoko ikaskuntza motorretara heltzeko.
2. blokeak, “Gaitasun motorrak” izenekoak, ikasleei modu eragingarrian mugitzea ahalbidetuko
dien edukiak biltzen ditu. Menderatze eta kontrol motorrari lotutako jabetzeekin dauka lotura.
3. blokeak “Arte-adierazpide mailako jarduera fisikoak” du izena eta gorputzaren eta
mugimenduaren bitartez adierazkortasuna sustatzera zuzendutako edukiei egiten die
aipamena. Bereziki, gorputzaren mintzairaren bitartez gauzatutako komunikazioa azpimarratzen
du.
4. blokea “Jarduera fisikoa eta osasuna” izenekoa da eta jarduera fisikoa osasungarri izan
dadin beharrezkoak diren ezagutzek osatzen dute. Gainera, bizitza osoan jarduera fisikoaren
mailako ohiturak ongizatearen iturri gisa hartzea oinarri duten edukiak barneratzen dira.
Azkenik, 5. blokea “Jokoak eta kirolak” izenekoa da eta jokoak eta kirol ekintzak gizakion
motrizitatearen kultura-adierazpide gisa hartzeari lotutako edukiak biltzen ditu barnean. Jokoa
estrategia metodologiko gisa erabiltzea azpimarratzen du, baita horien balio antropologikoa eta
kulturala ere. Gainera, jokoak pertsonen arteko harremanak bultzatzen ditu eta zenbait balore
sustatzen ditu, besteak beste, elkartasuna, lankidetza eta beste pertsonekiko errespetua.

1.3. Oinarrizko eskumenekiko lotura
Heziketa fisikoaren arloa funtsezkoa da ondorengo gaitasunak garatzeko:
1. Ezagutzari eta mundu fisikoarekiko elkarreraginari lotutako gaitasuna.
Heziketa Fisikoa irakasgaiak aukera motorrak hobetzen ditu norberaren gorputzaren
pertzepzioaren eta elkarreragin egokiaren bitartez, bai mugimenduan, baita geldian ere. Gaur
egungo gizartean, ezinbestekoa da jarduera fisikoa erantzukizunez egitea, hori ikastea eta
oreka psikofisikorako bide gisa, gutxi mugitzetik eratorritako arriskuak prebenitzeko faktore
moduan eta aisialdia betetzeko aukera gisa balioestea.
2. Gizarte eta herritar mailako gaitasuna.
Heziketa Fisikoaren ezaugarriek, batik bat hura gauzatzeko inguruari eta eskolen dinamikari eta
elkarreraginei lotutakoek, gizarte mailako gaitasunak sorrarazteko egoki bihurtzen dute.
Jarduera fisikoak eta, bereziki, taldean gauzatzen direnek, harremanak, integrazioa eta
errespetua errazteko bide eragingarria osatzen dute eta, gainera, lankidetza eta elkartasuna
garatzen laguntzen dute. Lehia handiko jarduera fisikoek sor ditzaketen gatazketan
beharrezkoa da elkarrizketan oinarritutako negoziazioa, gatazka horiek konpontzeko.
3. Gaitasun kulturala eta artistikoa.
Gorputzaren aukerak eta baliabideak arakatzearen eta erabiltzearen bitartez, Hezkuntza
Fisikoa irakasgaiak ideiak edo sentimenduak sormenez adierazten laguntzen du. Bestalde,
kirolak, joko tradizionalak, adierazpen-jarduerak eta dantza, besteak beste, herrien ondare dira
eta kulturaren ulermena eta hedapena bultzatzen dute.
Halaber, kirola ikuskizun gisa aztertzeak kirolaren munduan dagoen indarkeriari eta gizakien
duintasunaren kontrako beste egoera batzuei buruzko hausnarketa kritikoa egiten laguntzen du.
4. Autonomia eta ekimen pertsonalaren gaitasuna.
Hezkuntza Fisikoa irakasgaiak ikasleei erabakiak hartzeko deia egiten die eta, erabaki horien
bitartez, norbere burua gainditzeko gaitasuna, iraunkortasuna eta jarrera positiboa adierazi
behar izaten dituzte.
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5. Ezagutzaren bitartez ikasten ikasteko gaitasuna.
Heziketa Fisikoa irakasgaiak norbere burua ezagutzea ahalbidetzen du eta, beraz, baita
norberaren aukerak eta gabeziak ere, ikaskuntza motorraren abiapuntu gisa. Horri esker, lor
daitezkeen helburuak jar ditzake norberak eta helburu horiek lortzeak norbere buruarekiko
konfiantza sortzen du.
6. Informazioaren tratamenduari buruzko gaitasuna eta gaitasun digitala.
Arlo honek, oso txikitatik, gorputzari lotuta komunikabideetatik datozen mezuak modu kritikoan
balioesten laguntzen du, mezu horiek norbere gorputzaren irudirako kaltegarriak izan
baitaitezke.
7. Hizkuntza bidezko komunikaziorako gaitasuna.
Irakasgai horrek, besteek bezala, komunikazio-elkartruke askotarikoak bultzatzen ditu, baita
horiek bideratzen dituzten arauak eta arlo horrek dakarren hiztegi espezifikoa ere.
1.4. Helburuak
Heziketa Fisikoa irakasgaiaren irakaskuntzak ondorengo helburuak ditu Lehen Hezkuntzan:
1. Arlo horrek berezkoak dituen ahozko, idatzizko, gorputzezko eta ikus-entzunezko
dokumentuak eta mezuak egoki ulertzea eta adieraztea.
2. Gorputza eta jarduera fisikoa ezagutzea eta balioestea norberaren aukera motorrak
arakatzeko eta horiez gozatzeko modu gisa, baita besteekiko harremanerako bide moduan eta
aisialdia antolatzeko baliabide gisa ere.
3. Jarduera fisikoa ongizaterako baliagarria dela aintzat hartzea, norbere buruarekiko eta beste
pertsonekiko erantzukizunezko jarrera adierazita eta ariketa fisikoak, higieneak, elikadurak eta
jarrerei lotutako ohiturek osasunean daukaten eragina aitortuta.
4. Gaitasun fisikoak, ahalmen motorrak eta gorputzaren egituraren eta funtzionamenduaren
ezagutza erabiltzea mugimendua une bakoitzaren egoeretara eta baldintzetara egokitzeko.
5. Printzipioak eta arauak barneratzea, hautatzea eta aplikatzea arazo motorrak konpontzeko
eta modu eragingarrian eta autonomoan jokatzeko jarduera fisikoak, kirol ekintzak eta arteadierazpideak gauzatzerako orduan.
6. Ahalegina erregulatzea eta neurtzea, norbere buruarekiko exigentzia maila norberaren
aukeren eta zereginaren mailaren araberakoa izan dadin.
7. Gorputzaren adierazpen-baliabideak eta mugimendua estetikari eta sormenari lotuta
baliatzea.
8. Jarduera fisikoetan parte hartzea proiektuak partekatuta, lankidetza-harremanak finkatuta
helburu komunak lortzeko eta elkarrizketaren bidez sor daitezkeen gatazkak konponduta
inolako bazterketak ekidinez.
9. Jarduera fisikoen, ludikoen eta kirol jardueren aniztasuna ezagutzea eta balioestea kulturaelementu gisa, jarrera kritikoa izanda bai parte-hartzailearen ikuspegitik, baita ikuslearen
ikuspegitik ere.
10. Liburutegia eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak erabiltzera ohitzea,
ikasteko eta ezagutzak partekatzeko baliabide gisa.

1.5 .Irakasleei eskatutako titulua
Nafarroan Heziketa Fisikoko irakasle gisa jardun ahal izateko baldintzak Hezkuntza
Ministerioak jarri zituen, 1994ko urriaren 11ko Ministerioaren Aginduaren bitartez.
Zehazki, ondorengo profilak dauzkaten pertsonak izan daitezke Heziketa Fisikoko irakasleak:
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a) Irakasle berriak (1994ko urriaren 19aren ostekoak): Irakasle titulazioa, OHOn diplomadunak
edo Lehen Hezkuntzako irakaslea, dagokion espezialitatearekin.
b) 1994ko urriaren 19a aurretik eskolak ematen ari baziren: horretan jarraitu ahal izango dute
espezialitaterik gabe, ondorengo baldintzak betetzen badituzte (baldintza guztiak):
-

Gutxienez, bi ikasturtez irakasgai hori ematea.

-

1994ko urriaren 11ko Ministerioaren Agindua indarrean jarri zenean eskolak ematen
aritzea.

-

Ikastetxe berean eta orduan zegoen postu berean egotea.

c) Dagokion espezialitaterik izan ezean edo lehendik deskribatutako egoeretakoren bat
betetzen ez badute, Lehen Hezkuntzan eskolak ematen jarraitu ahal izango dute, betiere,
ondorengo tituluetako bat badute edo ondorengo irakaskuntzarik jaso badute:
Heziketa Fisikorako:
-

Heziketa Fisikoko lizentziatura edo lizentziatura horretako 3 ikasturte oso gaindituta
izatea (diplomatura).

-

Heziketa Fisikoko irakaslea, hezitzailea, hezitzaile nagusia, hezitzaile irakaslea.

-

Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren Espezialitate Ikastaroak edo Erkidego
Autonomoek antolatutako Espezialitate ikastaro homologatuak gaindituta izatea
gaitasun guztiekin.

2. Heziketa fisikoa DBHn. Curriculumaren analisia
Heziketa Fisikoa irakasgaia Nafarroako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ezagutzaren arlo
gisa sartzea ondorengo legeek arautzen dute:
-

25/2007 Foru Dekretuak, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Erkidegoan derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzekoa.

-

51/2008 Foru Agindua, Hezkuntza kontseilariarena, Nafarroako Foru Erkidegoko
ikastetxe publikoetan eta itunpeko pribatuetan ematen den derrigorrezko bigarren
hezkuntzari buruzko Hezkuntza kontseilariaren beraren 2007ko maiatzaren 23ko
52/2007 eta 53/2007 Foru Aginduak aldatzekoa.

2.1. Irakasgaiaren irakastorduak DBHn.
Heziketa Fisikoa irakasgairako irakastorduak bi dira hizkuntza-eredu guztietan, Hezkuntza
kontseilariaren 2008ko apirilaren 4ko 51/2008 Foru Aginduaren arabera, Nafarroako Foru
Erkidegoko ikastetxe publikoetan eta pribatu intunpekoetan ematen den derrigorrezko bigarren
hezkuntzari buruzko Hezkuntza kontseilariaren beraren 2007ko maiatzaren 23ko 52/2007 eta
53/2007 Foru Aginduak aldatzekoaren arabera, alegia.

2.2. Edukien egitura
Heziketa Fisikoa irakasgaiak etapa honetan dauzkan helburu nagusiak dira gaitasun eta
abilezia motorrak eta gaitasun instrumentalak gara daitezen ahalbidetzea, jarduera fisikoa
egiteko ohitura jarraituak sortzea eta jarduera fisikoa balore, jarrera eta arau eskala bati lotzea.
Halaber, ariketa fisikoa lagungarria da osasuna eta egoera fisikoa mantentzeko eta hobetzeko,
zenbait gaixotasun eta disfuntzio prebenitzeko eta oreka psikikoa mantentzeko.
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Heziketa Fisikoa irakasgaiak DBHn dauzkan edukiak lau bloke handitan banatuta daude:
Egoera fisikoa eta osasuna; Jokoak eta kirolak; Gorputz-adierazpidea eta dantza; eta Jarduerak
inguru naturalean.
Egoera fisikoa eta osasuna izeneko blokeak osasun fisikoari eta ariketa fisikoari eta kirol
jardunari lotutako ohiturei egiten die aipamena, izan ere, horiek eragina daukate
gizabanakoaren gaitasun fisikoen garapenean, euren bizi-kalitatea hobetze aldera, eta
aisialdiaren erabilera konstruktiboan.
Jokoak eta kirolak izeneko blokeak nabarmentzen du Heziketa Fisikoa irakasgaiak lankidetzan,
parte-hartzean eta jokoaren eta kirola egitearen bidez elkartasunera, lankidetzari eta
bazterketarik ezari bideratutako jarrerak gauzatzean oinarritutako heziketa duela helburu.
Gorputz-adierazpidea eta dantza blokeak, irakasgai horren bitartez, gorputzaren bidez
adierazpidea eta komunikazioa bultzatzera bideratutako edukiak barneratzen ditu.
Kirol ekintzak inguru naturalean izeneko blokeak aukera ematen die ikasleei naturarekin
harreman zuzena izateko, jarduera fisikoa, hein handi batean, esparru horretan gauzatzen
baita. Gainera, natura zaintzen eta errespetatzen ere ikas dezakete.

2.3. Oinarrizko eskumenekiko lotura
Heziketa fisikoaren arloak modu zuzen eta garbian laguntzen du oinarrizko zenbait gaitasun
gauzatzen:
1. Ezagutzari eta mundu fisikoarekiko elkarreraginari lotutako gaitasuna.
Giza gorputza pertsonak inguruarekin daukan harremanaren giltzarria da. Heziketa Fisikoak
ahalbidetu egiten du ongizate fisiko, buruko ongizate eta gizarte mailako ongizate egoera ahalik
eta onena izatea inguru osasungarrian.
Heziketa Fisikoa irakasgaiak, etapa honetan, zenbait ohitura osasungarriri buruzko ezagutzak
eta abileziak ematen ditu eta egoera fisikoa mantentzeko eta hobetzeko irizpideak ematen ditu,
batik bat, osasunari lotutako gaitasun fisikoei dagokienez: erresistentzia kardiobaskularra,
indar-erresistentzia eta malgutasuna. Bestalde, lagungarria da inguru naturala modu
arduratsuan erabili ahal izateko naturan gauzatutako jarduera fisikoetan.
2. Gizarte eta herritar mailako gaitasuna.
Irakasgai honetako jarduera fisikoak bitarteko eragingarria dira integrazioa bultzatzeko,
errespetua sustatzeko eta lankidetzaren, berdintasunaren eta talde-lanaren alde egiteko.
3. Autonomia eta ekimen pertsonalaren gaitasuna.
Heziketa Fisikoa irakasgaiak ikasleei protagonismoa ematen die egunak eta kirol ekintza
fisikoak banaka eta taldeka antolatzeari dagokienez.
Bestalde, irakasgai honek ikasleei planteatzen dizkien egoerek norbere burua gainditzea,
iraunkortasuna eta jarrera positiboa adierazteko aukera ematen diete nolabaiteko zailtasun
teknikoa daukaten egoeretan edo baldintza fisikoen maila hobetzerako orduan. Gainera,
erantzukizuna eta zintzotasuna eskatzen die arauak aplikatzerako orduan eta onarpenerako
gaitasuna, berriz, taldearen barruko baldintza fisikoen eta gaitasun motorren mailei lotuta.
4. Gaitasun kulturala eta artistikoa.
Gorputzaren aukerak eta baliabideak ustiatuta eta erabilita, Heziketa Fisikoa irakasgaiak ideiak
edo sentimenduak sormenez adierazten laguntzen du. Bestalde, kirolak, joko tradizionalak,
adierazpen-jarduerak edo dantza herrien ondarea dira eta kultura ulertzea eta zabaltzea
bultzatzen dute.
Halaber, kirol fenomenoa ikuskizun gisa aztertzea lagungarria da modu kritikoan hausnarketa
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egiteko kirolaren baitan dagoen indarkeriari edo gizakion duintasunaren kontrako bestelako
egoera posibleei buruz.
5. Ikasten ikasteko gaitasuna.
Heziketa Fisikoa irakasgaiak baliabideak eskaintzen ditu zenbait jarduera fisikoren plangintza
egiteko esperimentazio prozesu batetik abiatuta. Horrela, ikasleak gai dira euren ikaskuntza
erregulatzeko eta denbora librean jarduera fisikoren bat egiteko, modu antolatuan eta
egokituan.
Bestalde, talde-lanerako gaitasunak garatzen ere laguntzen du.
6. Hizkuntza bidezko komunikaziorako gaitasuna.
Irakasgai honek, besteek bezala, komunikazio-elkartrukean, horien ardatz diren arauetan eta
arlo horrek dakarren hiztegi espezifikoan aniztasuna sortzen laguntzen du.

2.4. Helburuak
Heziketa Fisikoaren irakaskuntzak ondorengo helburuak ditu etapa honetan:
1. Jarduera fisiko osasungarrien ezaugarriak eta norberaren osasunerako eta osasun
kolektiborako dakartzaten onurak ezagutzea.
2. Jarduera fisikoen ohiko jardun sistematikoa osasun baldintzak eta bizi-kalitatea hobetzeko
bide gisa balioestea.
3. Errendimendu motorraren aukerak areagotzea, egoera fisikoa hobetzea osasunari begira eta
gorputzaren gaineko doikuntza, domeinu eta kontrol funtzioak hobetzea modu aktiboan parte
hartuta eta norbere buruarekiko exijentziazko jarrera hartuta gauzatzerako orduan.
4. Ohitura osasungarriak eta arnasketako eta erlaxazioko oinarrizko teknikak ezagutzea eta
finkatzea eguneroko bizitzan sortzen diren desorekak murrizteko eta tentsioak arintzeko, baita
kirolaren mailako eta maila fisikoko jardunean ere.
5. Gaitasun fisikoei eta abilezia espezifikoei lotutako beharrak asebetetzea ahalbidetuko duten
jardueren plangintza egitea, horien hasierako baliospenean oinarrituta.
6. Naturan eragin txikia daukaten kirol ekintzak eta jarduera fisikoak gauzatzea eta, horrela,
natura mantentzen laguntzea.
7. Banako, taldekako eta aurkakoen arteko jarduerak ezagutzea eta gauzatzea, jokoetako
araudiak, oinarri teknikoak eta taktikoak aplikatuta eta horiek gauzatzerakoan gero eta
autonomia handiagoa lortuta.
8. Errespetuan, talde-lanean eta kiroltasunean oinarritutako gaitasunak eta jarrera izatea
jardueretan, jokoetan eta kiroletan, kultura eta gizarte mailako eta sormen-adierazpideari
lotutako desberdintasunak gorabehera.
9. Musika-oinarria daukaten edo musika-oinarririk gabeko jarduerak gauzatzea eta diseinatzea,
gorputza erabilita komunikatzeko bide eta sormen-adierazpiderako modu gisa.
10. Kirolaren mailako eta maila fisikoko testuak eta mezuak adieraztea eta ulertzea (ahozkoak,
idatzizkoak, gorputzari lotutakoak eta ikus-entzunezkoak), hiztegi espezifikoa eta arlo horretan
funtsezkoak diren kontzeptuak erabilita.
11. Jarrera kritikoa izatea gizartearen testuinguruan gorputzaren tratamenduari, jarduera
fisikoari eta kirolari dagokionez.
12. Eskolako liburutegia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzea arlo
horretako gaiei buruzko lanak oinarritzeko eta bideratzeko, eta ezagutzak ikasteko eta
partekatzeko tresna gisa hartzea.
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2.5. Irakasleei eskatutako titulua
Heziketa Fisikoko irakasle izateko eskatzen den titulazioa Hezkuntza Ministerioak zehaztu zuen
Irakasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan izan behar duten gutxieneko
Titulazioak arautzen dituen 1995eko uztailaren 24ko Aginduaren bitartez. Zehazki, ondorengo
titulazioa daukatenek izan ahalko dute Heziketa Fisikoko irakasle:
-

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan, Heziketa Fisikoan, lizentziatuta
daudenek.

-

Unibertsitate mailako edozein lizentziatura izan eta aurreko puntuan zehaztutako
tituluak lortzera bideratutako ziklo bat egina daukatela frogatzen dutenek.

-

Medikuntzan lizentziatutakoek, Kirol Medikuntzako Espezialista diploma daukatela
frogatzen badute.

Gainera, espezializazio didaktikoko edo pedagogikoko titulu profesionala eduki beharko dute
(2009.10.1etik aurrera Unibertsitate Master titulu ofiziala).
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloan ere eskola horiek eman ahalko dituzte
ondorengo baldintzak betetzen dituzten maisuek eta gainerako irakasleek, betiere, ziklo
horretan eskolak ematen 1997. urtea amaitu aurretik hasiak badira:
1.- OHOko Irakaskuntzan diplomatutakoek, Heziketa Fisikoa espezialitatean.
2.- Irakasleek, ondorengo espezialitatearekin: Heziketa Fisikoa.
3.- Irakasleek, OHOko Irakaskuntzan diplomatutakoek edo Lehen Hezkuntzako maisuek,
betiere, hezkuntzan eskumen osoa daukaten Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren
espezialitate ikastaroak edo autonomia erkidegoek deitutako espezialitate ikastaro
homologatuak eginak badituzte edo Heziketa Fisikoa Lizentziaturako lehenbiziko hiru
ikasturteak gaindituta dutenek, Heziketa Fisikoko irakasle, hezitzaile, hezitzaile orokor edo
irakasle-hezitzaile titulua daukatenek edo 1994ko apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretuak
araututako Kirol teknikari titulazioa daukatenek.
4.- Maisu tituluaren iraupen bereko edo handiagoko unibertsitate-ikasketak berresten dituzten
tituluak dauzkaten irakasleek, DBH ezarri zenean Lehen Hezkuntzako baimendutako ikastetxe
batean irakasten ari baziren, betiere, ondorengo baldintzak betetzen badituzte:
a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak edo autonomia erkidegoek deitutako espezialitate
ikastaroak gaindituta izatea eta hezkuntza arloko eskumenak erabatean egikarituta
izatea, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak homologatuta, edo
b) Heziketa Fisikoko Lizentziaturako lehenbiziko hiru ikasturteak gaindituta izatea, edo
c) Heziketa Fisikoko diplomatura edukitzea, edo
d) Heziketa Fisikoko irakasle, hezitzaile, hezitzaile orokor edo irakasle-hezitzaile titulua
izatea, edo
e) Heziketa Fisikoko Irakasleen Elkargo Ofizialaren baimen edo ahalmen espresua
edukitzea, edo
f)

1994ko apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretuak araututako Kirol teknikari titulazioa
izatea.

5.- Irakasle tituluaren iraupen bereko edo handiagoko unibertsitate-ikasketak berresten dituzten
tituluak dauzkaten irakasleek, DBH ezarri zenean Lanbide Heziketako edo BBB-UBIko
baimendutako ikastetxe batean irakasten ari baziren, betiere, ondorengo baldintzak betetzen
badituzte:
a) Heziketa Fisikoko Lizentziaturako lehenbiziko hiru ikasturteak gaindituta izatea, edo
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b) Heziketa Fisikoko diplomatura edukitzea ,edo
c) Heziketa Fisikoko irakasle, hezitzaile, hezitzaile orokor edo irakasle-hezitzaile titulua
izatea, edo
d) Heziketa Fisikoko Irakasleen Elkargo Ofizialaren baimen edo ahalmen espresua
edukitzea, edo
e) 1994ko apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretuak araututako Kirol teknikari titulazioa
izatea.

3. Heziketa Fisikoa Batxilergoan. Curriculumaren analisia
Heziketa Fisikoa irakasgaia Nafarroako Batxilergoko ezagutzaren arlo gisa sartzea Nafarroako
Foru Erkidegoan batxilergoko irakaskuntzen egitura eta curriculuma ezartzeari buruzko 2008ko
maiatzaren 12ko 49/2008 Errege Dekretuak arautu zuen, 2008ko ekainaren 6ko NAOn
argitaratutakoak.

3.1. Irakasgaiaren ikastorduak Batxilergoan
Heziketa Fisikoa irakasgaia Batxilergoko 1. mailan astean bi orduz ematen da hizkuntza-eredu
guztietan, Nafarroako Foru Erkidegoan Batxilergoa ezartzeari, haren egitura garatzeari,
ordutegia finkatzeari eta hautazko irakasgaiei buruzko 2008ko maiatzaren 14ko 66/2008 Foru
Aginduan, 2008ko ekainaren 9ko NAOn argitaratutakoan, zehaztutakoaren arabera.

3.2. Edukien egitura
Heziketa Fisikoa irakasgaia etapa honetan norberaren gorputzaren eta haren gaitasun motorren
ezagutzan sakontzera bideratuta dago. Hori lagungarria da jarduera fisikoa modu erregularrean
egiteko ohitura finkatzeko eta aisialdia modu aktiboan betetzeko.
Halaber, irakasgai horrek ikasleak bidera ditzake etorkizunean jarduera fisikoaren, kirolaren eta
osasunaren zientziekin lotutako goi mailako ikasketak egitera, nahiz unibertsitate mailakoak,
nahiz maila profesionalekoak.
Heziketa Fisikoa irakasgaia Batxilergoaren 1. mailan hiru eduki bloke handitan egituratuta dago
eta bloke horiek ezin dira bananduta ulertu, elkarrekiko lotura hertsia daukatelako.
Lehenengo blokea Egoera Fisikoa eta Osasuna izenekoa da eta ikasleei euren egoera fisikoa
euren helburuen eta asmo pertsonalen arabera planifikatzeko aukera ematen die.
Bigarrena Kirol ekintzak eta Aisialdia izenekoa da eta aisialdia modu aktiboan betetzeko
dauden aukera anitzak garatzera bideratuta dago. Proposatutako jarduera fisikoak eta kirol
ekintzak gauzatzea eta, bereziki, ingurune natural batean gauzatzea paregabea da ariketa
osasungarria eta aisialdia norabide berean gauzatzeko.
Hirugarren blokea Gorputz-adierazpidea eta Erritmoa izenekoa da eta espazioa eta denbora
adierazteko eta komunikatzeko bide gisa arakatzera eta erabiltzera bideratuta dago.

3.3 .Helburuak
Heziketa Fisikoa irakasgaiak ondorengo helburuak ditu Batxilergoan:
1. Kirol ekintza fisikoak modu erregularrean gauzatzeak osasun pertsonala eta soziala
garatzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko dakartzan onurak ezagutzea eta balioestea.
2. Jarduera fisikoko eta osasuneko programa bat eratzea eta martxan jartzea, horretarako
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behar diren ezaugarri fisikoak areagotuta hasierako egoeraren ebaluazioarekin alderatuz,
autonomia erakutsita eta norbere buruarekiko exijentziari dagokionez erantzukizunezko jarrera
izanda.
3. Kirol ekintza fisikoak antolatzea eta horietan parte hartzea denbora librea eta aisialdia
betetzeko, pertsonen arteko harreman egokiak gauzatuta.
4. Kirol mailako egoera motorrei konponbidea ematea, erabakiak hartzeari lehentasuna emanda
eta aurreko etapan ikasitako elementu teknikoak erabilita.
5. Kirol ekintza fisikoak inguru naturalean gauzatzea, inguru natural hori mantentzeko eta
hobetzeko lagungarria izan daitekeen jarrera izanda.
6. Jarrera kritikoa edukitzea banako eta taldeko osasunean eragin kaltegarria izan dezaketen
gizarte mailako ohituren aurrean.
7. Talde txikitan, musika-oinarria daukaten edo musika-oinarririk gabeko konposizioak
diseinatzea eta gauzatzea adierazteko eta komunikatzeko bide gisa.
8. Jarduera fisikoa eta erlaxatzeko teknikak modu autonomoan baliatzea ezagutza
pertsonalerako bitarteko gisa eta eguneroko bizitzan sorturiko desorekak eta tentsioak
murrizteko baliabide gisa.
9. Arlo honetako hiztegi espezifikoa erabiltzea eta, hori ohiko hiztegian barneratzerakoan,
mintzairaren erabileraren zehaztasuna areagotu eta komunikazioa hobetu dadin.
10. Dauden iturrietatik lortutako informazioa bilatzea, hautatzea, ulertzea eta lotzea, inguru
fisikoak eta gizarteak, ikastetxeko liburutegiak eta komunikabideek eta informazio-teknologiek
emandakoa barne, informazio hori daukagun xedearen arabera erabiltzea eta gainerakoei
komunikatzea, ahoz eta idatziz, ondo antolatuta eta erraz ulertzeko moduan.

3.4. Irakasleei eskatutako titulua
Heziketa Fisikoko irakasle izateko eskatzen den titulazioa Hezkuntza Ministerioak zehaztu zuen
Irakasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan izan behar duten gutxieneko
Titulazioak arautzen dituen 1995eko uztailaren 24ko Aginduaren bitartez. Zehazki, ondorengo
titulazioa daukatenek izan ahalko dute Heziketa Fisikoko irakasle:
-

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan, Heziketa Fisikoan, lizentziatuta
daudenek.

-

Unibertsitate mailako edozein lizentziatura izan eta aurreko puntuan zehaztutako
tituluak lortzera bideratutako ziklo bat egina daukatela frogatzen dutenek.

-

Medikuntzan lizentziatutakoek, Kirol Medikuntzako Espezialista diploma daukatela
frogatzen badute.

Gainera, espezializazio didaktikoko edo pedagogikoko titulu profesionala eduki beharko dute
(2009.10.1etik aurrera Unibertsitate Master titulu ofiziala).

4. Heziketa Fisikoa irakasgaiaren bitartez Lehen Hezkuntzan, DBHn eta Batxilergoan izandako
kirol irakaskuntzei buruzko ondorioak
-

Heziketa Fisikoa irakasgaira bideratutako irakastordu kopurua asteko bi ordukoa da
hizkuntza-eredu eta hezkuntza-etapa guztietan, Lehen Hezkuntzan, DBHn eta
Batxilergoan.

-

Heziketa Fisikoa irakasgaiak eduki-bloketan egituratuta daude Lehen Hezkuntzan,
DBHn eta Batxilergoan.
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-

Hiru hezkuntza-etapatan errepikatzen diren blokeak osasunari eta gorputzadierazpideari eta adierazpide artistikoari lotutakoak dira. Zehazki, osasungarria eta
bizitza osorako ongizate-iturri izango den jarduera fisiko motaren bat gauzatzea dute
helburu. Halaber, gorputzaren eta mugimenduaren bidezko adierazpidea eta
komunikazioa bultzatzen da, hau da, gorputz-hizkuntzaren erabilera.

-

Beste eduki-bloke bat ere errepikatzen da Lehen Hezkuntzan eta DBHn: “Jokoak eta
kirolak”. Jokoak eta kirol ekintzak gizakion motrizitatearen kultura-adierazpide gisa
hartzeari lotutako edukiei egiten die aipamena. Jokoa estrategia metodologiko gisa
erabiltzea azpimarratzen du, baita horien balio antropologikoa eta kulturala ere.
Gainera, jokoak pertsonen arteko harremanak bultzatzen ditu eta zenbait balore
sustatzen ditu, besteak beste, elkartasuna, lankidetza eta beste pertsonekiko
errespetua.

-

Bi eduki-bloke errepikatzen dira DBHn eta Batxilergoan: “Egoera fisikoa eta osasuna”
eta “Kirol ekintzak inguru naturalean”. Horien bitartez, gaitasun fisikoak, ohitura
osasungarriak, bizi-kalitatea eta natura zaintzea, errespetatzea, ezagutzea eta
elkarrekiko eragina garatu nahi dira.

-

Heziketa Fisikoa irakasgaiak ondorengo gaitasunak garatzearekin dauka lotura bi etapa
horietan:

.
1. Ezagutzari eta mundu fisikoarekiko elkarreraginari lotutako gaitasuna: jarduera
fisikoa modu arduratsuan gauzatzeak oreka psikofisikoa lortzen laguntzen du,
sedentarismotik eratorritako arriskuak prebenitzen laguntzen du eta aisialdia
betetzeko aukera ematen du.
2. Gizarte eta herritar mailako gaitasuna: Irakasgai honetako berezko jarduerek bide
egokia osatzen dute integrazioa lortzeko, errespetua sustatzeko eta lankidetza,
berdintasuna eta talde-lana bultzatzeko.
3. Gaitasun kulturala eta artistikoa: Hezkuntza Fisikoa irakasgaiak ideiak edo
sentimenduak sormenez adierazten laguntzen du. Bestalde, kirolak, joko
tradizionalak, adierazpen-jarduerak eta dantza, besteak beste, herrien ondare dira
eta kulturaren ulermena eta hedapena bultzatzen dute.
4. Autonomia eta ekimen pertsonalaren gaitasuna: Hezkuntza Fisikoa irakasgaiak
ikasleei erabakiak hartzeko deia egiten die eta, erabaki horien bitartez, norbere
burua gainditzeko gaitasuna, iraunkortasuna eta jarrera positiboa adierazi behar
izaten dituzte. Gainera, erantzukizunez eta zintzotasunez jokatu behar izatea
ekartzen die arauak aplikatzerako orduan eta taldearen barruan egoera fisikoari eta
exekuzio motorrari lotuta egon daitezkeen mailak onartzeko gaitasunari
dagokionez.
5. Ezagutzaren bitartez ikasten ikasteko gaitasuna: Heziketa Fisikoa irakasgaiak
ikasleei aukera ematen die irakaskuntza erregulatzeko eta aisialdian jarduera
fisikoren bat modu antolatuan eta egituratuan gauzatzeko.
6. Hizkuntza bidezko komunikaziorako gaitasuna: Irakasgai horrek komunikazioelkartruke askotarikoak bultzatzen ditu, baita horiek bideratzen dituzten arauak eta
arlo horrek dakarren hiztegi espezifikoa ere.

Heziketa Fisikoa irakasgaiak dauden hezkuntza-etapetan dauzkan helburuei dagokienez,
ondorengo hauek errepikatzen dira:
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1.

Kirol ekintza fisikoak modu erregularrean gauzatzeak osasun pertsonala eta soziala
garatzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko dakartzan onurak ezagutzea eta balioestea.

2.

Jarduera fisikoetan parte hartzea proiektuak partekatuta, lankidetza-harremanak
finkatuta helburu komunak lortzeko eta sor daitezkeen gatazkak elkarrizketaren bidez
eta printzipioak eta arauak barneratuz konponduta.

3.

Jarduera fisikoko eta osasuneko programa bat eratzea eta martxan jartzea, horretarako
behar diren ezaugarri fisikoak areagotuta hasierako egoeraren ebaluazioarekin
alderatuz, autonomia erakutsita eta norbere buruarekiko exijentziari dagokionez
erantzukizunezko jarrera izanda.

4.

Kirol ekintza fisikoak antolatzea eta horietan parte hartzea denbora librea eta aisialdia
betetzeko, pertsonen arteko harreman egokiak gauzatuta.

5.

Jarrera kritikoa izatea gorputzaren tratamenduari, jarduera fisikoari eta kirolari
dagokionez gizartearen testuinguruan.

6.

Jarduera fisikoa eta erlaxatzeko teknikak modu autonomoan baliatzea ezagutza
pertsonalerako bitarteko gisa eta eguneroko bizitzan sorturiko desorekak eta tentsioak
murrizteko baliabide moduan.

7.

Liburutegia eta Informazio eta Komunikazio Teknologiak erabiltzen ikastea ikasteko eta
ezagutzak partekatzeko baliabide gisa.

5. Kirola eskola adinean
5.1 Araudiari dagozkion aldeak
Kirol ekintza eskola adinean 15/2001 Nafarroako Kirol Legeak arautzen du Nafarroan. II.
Kapituluan definituta daude “Kirol ekintzak eskola adinean” eta “Eskolako Kirol ekintzak”
kontzeptuak:
1. Kirol ekintzak eskola adinean: eskola adinean diren haurrek eta gazteek eskola orduetatik
kanpo gauzatzen duten kirol ekintza antolatu oro.
2. Eskolako Kirol ekintzak: ikastetxeetan, nahiz publikoetan, nahiz pribatuetan, Haur
Hezkuntzan, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta Lanbide
Heziketa mailatan eskola orduetatik kanpo gauzatzen den oro.
Halaber, Legeak “Eskola adinean kirol ekintzak sustatzeko programak” aurreikusten ditu.
1. Foru Erkidegoko Kirol administrazioak, Foru Erkidegoko Hezkuntza-administrazioarekin,
toki erakundeekin, Nafarroako kirol-erakundeekin eta, kasuan-kasuan, bestelako erakunde
pribatuekin edo publikoekin batera, eskola adinean kirol ekintza sustatzeko programak
gauzatzea bultzatuko du.
2. Hezkuntza-administrazioak, kirol administrazioarekin, toki erakundeekin, ikastetxeekin,
APYMASekin eta bestelako erakunde pribatuekin edo publikoekin batera, eskola adineko
kirol ekintzak bultzatzeko programak sustatuko eta antolatuko ditu.
3. Programak eskolako hezkuntza osoa, nortasunaren garapen harmonikoa, ezaugarri fisikoak
eta prebentziozko osasun-ohiturak osatzera egongo dira bideratuta. Gainera, ikaskideak
hezkuntza-behar bereziekin integratzea aurreikusiko eta sustatuko dute.
4. Hezkuntza-administrazioa osasun arlokoarekin lankidetzan arituko da ikasleek kirol ekintzak
gauzatzeko erabiltzen dituzten kirol jardueretarako eskaturiko baldintzak behar bezala bete
daitezen.
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5.2 Eskola adinean izaten diren kirol jardueren errealitatea Nafarroan
Nafarroan haurrek jasotzen duten kirol jardueren eskaintza gaur egun oso zabala dela esan
daiteke, bai kopuruari, bai aniztasunari dagokionez.
Ikastetxeek, kirol klubek eta kiroldegiek, kirol federazioek eta Administrazioak berak, Nafarroako
Kirolaren Institutuaren bitartez, kirol eskaintza interesgarria daukate, bai aisialdiari begira, baita
lehiari begira ere. Bestalde, udalek eta kirol mankomunitateek txikienei zuzendutako
irakaskuntza-eskaintza gauzatzen dute kirol eskolen eta aisialdirako txapelketen eta txapelketa
ludikoen bitartez.
Alabaina, jarduera horietan izaten den parte-hartzea ez da maila berekoa. Oso handia da
ikasleen zenbait segmentutan, gehien bat itunpeko ikastetxeekin edo Iruñeko edo Nafarroako
udalerri handietako kirol anitzetako klubekin lotuta. Parte-hartzea nahiko txikia da ikastetxe
publikoei edo biztanleria handiko guneetatik urrun dauden udalerriei dagokienez.
Halaber, biztanleria txikiko udalerrietan, parte-hartze txikia ez dator parte-hartzaileen edo
instalazioen gabeziaren ondorioz, baliabide ekonomiko faltaren eta, batik bat, jarduera horiek
antolatzen diharduten pertsonak falta izatearen eraginez baizik.
Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleen %75k diote kirolen batean dihardutela. Alabaina, kirol
gehiago egiten dute mutilek eta, bi generoetan, 12 urtetik aurrera murrizketa nabarmena izaten
du kirola egiten dutenen kopuruak.

Nafarroako Kirol Jokoak
Programa hau errendimendu-hastapenerako ibilbidearen barruan koka daiteke eta 9 eta 18 urte
arteko ikasle nafarrei zuzenduta dago. Ikasturtearen baitan gauzatzen da asteburuko
norgehiagoken bitartez.
Administrazioak eskaintzen dituen eskola-kirol programa garrantzitsuena da. Bertan,
Nafarroako kirol federazioek (27 federaziok eta ordezkaritza batek) eta toki erakundeek hartzen
dute parte eta 18.190 ikasleren parte-hartzea ahalbidetzen dute. Programaren helburua
Nafarroako ikasle guztiek deitutako kategoria guztietan parte hartzea da eta xede hezitzailea
eta prestatzailea dauzka. Gainera, indar txikiagoko edo izaera ludikoko kirol modalitateak ere
sustatzen ditu eta etorkizunean oihartzuna izan dezaketen kirol talentuak antzematen laguntzen
du.
Nabarmentzekoa da azken urtean neurri garrantzitsu bat ezarri zela: jardueraren ardura
daukaten teknikariak prestatzeko plan berezia, horiek eskola-taldeak zuzentzera eta
dinamizatzera bideratzeko.

Eskoletako Kirol Kanpainak
Kirol arloko parte-hartzearen ibilbidearen barnean daude. Inguru naturalean gauzatzen dira,
ikasturtearen barnean, eskolako orduetan, eta, gutxi gorabehera, aste beteko iraupena izaten
dute. 8.500 ikaslek hartzen dute parte. Horien helburuak ondorengoak dira: kirol minoritarioen
hastapenak, eremu desberdinetako gazte nafarren arteko elkarkidetza eta naturarekiko
errespetua.
•
•
•
•

Iraupen-eskiko eskola-kanpaina, Belagua eta Zaraitzu bailaretan.
Naturan gauzatutako jardueren eskola-kanpaina, Baztan bailaran. Hainbat kirol
minoritarioren hastapenak: piraguismoa, raftinga, arroila-jaitsiera, hidrospeeda.
Belako eskola-kanpaina, Allotz urtegian.
Izotz gaineko irristaketako eskola-kanpaina, Uharteko izotz jauregian.
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Kirola sustatzeko eskola-programa
Ikastetxeetan kirol ekintzak sustatzeko programa bat da. Aurrekoen osagarria da eta kirola
egitearen heziketa-baloreak sustatzea du helburu.
Aisialdiko jarduera ludikoak egin daitezen sustatzea da programa honen xede nagusia,
irakastorduetatik kanpo, heziketa eta aisialdi osagaiak nabarmenduta. Horrekin, aurreragoko
adinetan kirola egiten jarraitzea erraztuko duen ohitura fisikoa sortzen da, bizimodu
osasungarria garatzea lortzen da eta sedentarismoa, haurren obesitatea eta antzeko
fenomenoak ekiditen dira.
Ikastetxea da programa sostengatzen duen ardatza, programan parte hartzen duen ikastetxe
bakoitzak eratzen baitu eta jartzen baitu martxan ikasturtean gauzatu beharreko jarduera
fisikoen eta kirol jardueren berezko proiektua.
Programa honen I. urtean 14 ikastetxeek hartu dute parte guztira eta 50 kirol ekintza fisiko
baino gehiago jarri dira martxan 2.000 ikasleren parte-hartzearekin. Aipatu beharra dago handia
izan dela nesken parte-hartzea.
Haurren obesitatea prebenitzeko kanpaina
Haurren obesitatea prebenitzeko “Jolastu, Jan eta Jokatu Trankirekin” kanpaina 6 eta 12 urte
arteko haurrei zuzenduta dago ikasturteak irauten duen bitarterako. Gaur egun 15 ikastetxetan
gauzatzen da eta 825 haurrek hartzen dute parte bertan.
Haurrak eta euren familiak elikadura osasungarriaren eta ariketa fisikoaren arloan heztean
datza kanpainaren helburua, gurasoei zuzendutako heziketa-hitzaldien bitartez, neurketa
antropometrikoen bitartez (pisua, neurria eta gantz-tolesdurak), ikastetxeetako menuen
azterketaren bidez, jangelaz arduratzen diren langileen prestakuntzaren bitartez eta hezkuntzamateriala banatzearen bidez.
Kiroltasun Kanpaina
Nafarroako Kirolaren Institutuak “Kiroltasun Kanpaina” planteatu du kirol jardunari lotutako
baloreak gauza daitezen bultzatzeko eta sustatzeko, pertsonaren garapen osorako funtsezko
elementu gisa eta edozein kirol jardun gauzatzeko elementu espezifiko moduan.
Balore pertsonalak: ahalegina, norbere burua gainditzea, autoestimua, autokontrola, diziplina,
jarrera etikoa, erantzukizuna.
Gizarte mailako baloreak: talde-lana, integrazioa, elkartasuna, adiskidetasuna, lankidetza,
komunikazioa, tolerantzia, berdintasuna, joko garbia, kontrakoekiko errespetua, ezarritako
arauak errespetatzea.
Kirol baloreak lantzen dituzten ikastetxeek gauzatzen dituzten proiektuek Nafarroako Kirolaren
Institutuaren errekonozimendua daukate. 11.000 ikasle inguruk hartzen dute parte programa
honetan.
Beste programa batzuk
Aurretik aipatutako programez gain, ondorengo federazioek adingabeei zuzendutako jarduerak
gauzatzen dituzte, eskola-adinean diren 400 bat kirolariren parte-hartzearekin: automobilismoa,
espeleologia, golfa, halterofilia, kick boxinga, motoziklismoa, piraguismoa, arrauna eta arkutiroa.
Nafarroako Igeriketa Federazioak, zenbait udalen laguntzarekin, nagusiki, Iruñekoarekin eta
haren eskualdekoekin batera, Eskolako Igeriketa Kanpaina antolatzen du Lehen Hezkuntzako
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2. eta 3. mailako ikasleei zuzenduta. Ikasleek uretan moldatzeko oinarrizko maila izatea eta
igeriketako modalitateetarako hastapena (igeriketa, waterpoloa, igeriketa sinkronizatua) dira
horren helburu nagusiak. Azken kanpainan 3.000 bat ikaslek hartu dute parte.
Halaber, Nafarroako Futbol Federazioak benjamin mailako aretoko futbol txapelketak, 66
talderen parte-hartzearekin, eta 10-11 urteko mutilentzat futbol txapelketak antolatzen ditu,
azken horretan, 68 talderen parte-hartzearekin.
Futbito Txiki txapelketan, 6 eta 11 urte bitarteko haurrei zuzendutakoan, arau bereziak
aplikatzen dira parte-hartzea eta entretenimendua bultzatzeko arerioen arteko norgehiagokaren
eta lehiaren gainetik. 257 taldek hartzen dute parte bertan.
Osasuna Fundazioak campusa antolatzen du Aste Santurako eta udarako eta Futbol-eskola,
berriz, 6 eta 12 urte arteko mutikoei eta neskatoei zuzenduta.
Txapelketei dagokienez, Eskolen arteko Txapelketak futbolaren jarraipen kontrastatua egitea
ahalbidetzen du. Bertan, Nafarroa osoko 62 taldek hartzen dute parte.

6. Ondorioak eta proposamenak:
1. Jarduera fisikorako eta kirolerako prestakuntzak goiz hasi beharra dauka, derrigorrezko
eskolatze garaian. Halaber, pertsonaren heziketa osoaren osagai gisa hartu beharra dago
eta bizitza osasungarrirako eta kirol jardunerako ohiturak barneratzen laguntzen du.
2. Kirolak hezkuntza mailako testuinguru egokia ematen du pertsonen heziketarako oso
garrantzitsuak diren banako eta gizarte mailako baloreak barneratzeko: ahalegina, norbere
burua gainditzea, autoestimua, autokontrola, diziplina, jarrera etikoa, erantzukizuna, taldelana, integrazioa, elkartasuna, adiskidetasuna, lankidetza, tolerantzia, errespetua,
berdintasuna... Beraz, eskola-adinean kirola irakasteak eta egiteak, bai eskolaren baitan,
baita eskolatik kanpo ere, balore horiek barnera daitezen sustatu behar du eta lehentasuna
eman behar die kirolaren alde hezitzaileari eta jolasari, lehiari lotutako elementuen gainetik.
Eskolaz gain, familiek eta kirol ekintzak antolatzen dituzten erakundeek eskola-adinean
kirola egiteari buruzko ikuspegi horri heldu behar diote.
3. Eskaintza handia dago ikasleei zuzendutako jarduera fisikoen eta kirol jardueren programei
dagokienez. Alabaina, zenbait arrazoi direla medio, Nafarroako ikasle guztiek ez daukate
horiek egiteko aukera bera. Programa horiek antolatzen dituzten erakunde publikoek eta
pribatuek kontuan hartu behar dituzte kirolerako sarbidea eragozten duten egoerak eta
horiek konpentsatzen ahalegindu behar dute. Zehazki, gomendagarria izango litzateke
ezintasun-egoerei, baliabide ekonomikoen faltari, dinamizazioan diharduten pertsonen
gabeziari eta kirol instalakuntzen erabileraren eskuragarritasun ezari lotutakoak
konpentsatzera zuzendutako neurriak hartzea.
4. Beharrezkoa da aztertzea 12 urtetik aurrerako Nafarroako ikasleek kirola egiteari zergatik
uzten dioten eta neskek zergatik daukaten kirolarekiko interes txikiagoa.
5. Ikastetxeak izan behar du eskolan kirola sustatzeko programen ardatza, betiere, bertako
hezkuntza-proiektuarekiko koherentzia mantenduta.
6. Eskola-adineko kirolean prestakuntza-profil eta kirol esperientzia anitzeko pertsonek
hartzen dute parte entrenatzaile edo monitore gisa. Beharrezkoa da eskola-kirolean
barneratzea pertsona horiek euren zereginetarako daukaten prestakuntza hobetzera
bideraturiko planak, bai entrenamenduari lotutakoak hobetzeko, baita animaziora eta
eskola-taldeak zuzentzeari lotutakoak hobetzeko ere. Prestakuntza mota hori beharrezkoa
da, bereziki, monitore nerabeen kasuan.
7. Gomendagarria litzateke eskola adineko ikasleei zuzendutako jarduera fisikoko eta kirol
ekintzetako programei lotuta dagoen araudiaren zenbait alde garatzea eta zenbait gai
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zehaztea, esaterako, izan beharreko ezaugarriak, jardueren tipologia, mediku-zainketa,
segurtasuna edo teknikarien prestakuntza.

Bigarren Zatia: Kirol teknikarien prestakuntzarako irakaskuntzak
Hezkuntza sistemak bi bide aurreikusten ditu kirol teknikarien prestakuntzarako: Lanbide
Heziketa, ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloa eta Araubide bereziko kirol irakaskuntzak.

1.- Kirol irakaskuntzak Lanbide Heziketan: ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloa
Lanbide Heziketak ondorengo definizioa dauka hezkuntza sisteman: ikaslea zenbait lanbide
modu kualifikatuan gauzatzea eta enplegurako sarbiderako, autonomia eta garapen
pertsonalerako eta ezagutzan eta etengabeko ikaskuntzan oinarrituriko gizarte honen
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aldaketetara egokitzeko prestatzen duen irakaskuntza blokea da eta gizarte, kultura eta
ekonomia mailako bizitzan parte-hartze aktiboa izatea ahalbidetzen du.
Hezkuntza sisteman dauden Lanbide Heziketako tituluak ondorengoak dira: teknikaria eta goi
teknikaria. 26 lanbide-arlotan banatuta dago Lanbide Heziketa eta horien artean dago ‘Kirol
ekintza fisikoak’ familia. Teknikari eta goi teknikari tituluak lortzera bideraturiko irakaskuntzak
erdi mailako eta goi mailako heziketa-ziklotan antolatuta daude, hurrenez hurren. Erdi mailako
lanbide heziketako irakaskuntzak derrigorrezko hezkuntzaren osteko bigarren hezkuntzaren
barnean daude eta goi mailako lanbide heziketakoak, berriz, goi mailako heziketaren barnean.
‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloaren barnean, ondorengoak daude:
-

“Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak Bideratzeko Erdi Mailako Zikloa” eta
“Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako Zikloa”.

Gaur egun, Lanbide Heziketako irakaskuntzak trantsizio-fasean daude Kualifikazioei eta
Lanbide Heziketari buruzko 2002ko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta 2006ko
maiatzaren 3ko Hezkuntzari buruzko Lege Organikoan aurreikusitakoaren arabera. Fase
horrek ezarrita dauden titulazioetan oinarritutako titulazio berriak eratzea ekarriko du, baita
antzemandako eta horretarako argitaratutako lanbide-kualifikazio berrietatik abiatuta ere.
1.1. ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloaren zikloak. Horien ezarpena Nafarroan.
Gaur egun, Lanbide Heziketako ondorengo tituluak daude ezarrita ‘Kirol ekintza fisikoak’
lanbide-arloaren barruan:
ERDI MAILAKO ZIKLOA
Natur Ingurunean Kirol Ekintza
Fisikoak Bideratzeko zikloa

GOI MAILAKO ZIKLOA
Animazio Soziokulturaleko Goi
Mailako Zikloa

ERREGE
DEKRETUA
2049/1995 ED

FORU DEKRETUA
111/1998 FD

ERREGE
DEKRETUA
2048/1995 ED

FORU DEKRETUA
273/2004 FD

TITULUA
Natur Ingurunean Kirol Ekintza
Fisikoak Bideratzeko teknikaria

TITULUA
Animazio
Soziokulturaleko
Mailako teknikaria

‘Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak Bideratzeko Erdi Mailako Zikloa’ Nafarroako hiru
ikastetxetan ematen da:
- Lekaroz – Elizondo BHIn.
- Sierra de Leyre BHIn, Irunberrin.
- ETI Ikastegi Bateratu Politeknikoan, Tuteran.
“Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako Heziketa-zikloa” ikastetxe batean ematen da
Nafarroan:
-

Sierra de Leyre BHIn, Irunberrin.

1.2. Irakaskuntzen Antolamendua eta Egitura
Teknikari eta goi teknikari tituluak lortzera bideraturiko irakaskuntzak erdi mailako eta goi
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mailako heziketa-ziklotan antolatuta daude, hurrenez hurren, eta horiek, era berean, iraupen
aldagarria daukaten lanbide-modulutan daude antolatuta.
Teknikari eta goi teknikari titulua lortzeko, beharrezkoa da heziketa-zikloa osatzen duten
lanbide-modulu guztietan ebaluazio positiboa izatea.
Nafarroan ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloaren baitan dauden zikloen curriculuma
gutxieneko irakaskuntzak ezartzen dituzten horiei buruzko errege dekretuek eta Foru
Erkidegoaren baitan curriculuma ezartzen duten foru dekretuek arautzen dute.
2049/1995 ED

111/1998 FD

Lurreko ibilaldiak, egonaldiak eta segurtasuna

135 ordu

192 ordu

Txirrindulari-taldeak gidatzea

85 ordu

128 ordu

Zaldizkoen taldeak gidatzea eta zaldien oinarrizko
zaintza

125 ordu

160 ordu

Enpresa txikien
merkaturatzea

50 ordu

96 ordu

Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen laguntzak

60 ordu

96 ordu

Pertsona desgaituentzako jarduera fisikoak

30 ordu

64 ordu

Talde-dinamika

45 ordu

64 ordu

Lanerako Prestakuntza eta Orientabidea

30 ordu

64 ordu

Lantokiko Prestakuntza

210 ordu

440 ordu

Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak
Bideratzeko teknikaria

administrazioa,

kudeaketa

eta

Berezkoa:

96 ordu

Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako teknikaria

2048/1995 ED

273/2004 FD

Animatzeko jokoak eta jolas-ekintza fisikoak

65 ordu

66 ordu

Kirol ekintza fisiko indibidualak

130 ordu

165 ordu

Taldeko kirol ekintza fisikoak

160 ordu

165 ordu

Tresna bidezko kirol ekintza fisikoak

100 ordu

132 ordu

Egokitze fisikoaren oinarri biologikoak eta hastapenak

115 ordu

132 ordu

Astialdiko eta gizarte-heziketako
antolamendua eta kudeaketa

65 ordu

66 ordu

Lehen laguntzak eta uretako sorospena

65 ordu

99 ordu

Taldeen dinamika eta animazioa

60 ordu

66 ordu

Kirol ekintzen fisikoen metodologia didaktikoa

65 ordu

99 ordu

Pertsona desgaituentzako jarduera fisikoak

30 ordu

66 ordu

Lanerako Prestakuntza eta Orientabidea

35 ordu

44 ordu

Lantokiko Prestakuntza

210 ordu

350 ordu

enpresa

txikien

Berezkoa 1

264 ordu

Berezkoa 2

286 ordu

1.3. Sartzeko baldintzak
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Erdi mailako ziklora sartzeko, beharrezkoa da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu
titulua edukitzea. Halaber, baldintza akademiko hori eduki gabe ere sartu ahal izango dute 17
urte beteta dauzkatenek, erdi mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba gaindituz gero.
Goi mailako ziklora sartzeko, beharrezkoa da Batxilergoko titulua edukitzea. Halaber,
Batxilergoko titulua ez izanda ere sar daiteke, betiere, 19 urte izanez gero eta 18 urte izanda
eta horri lotutako titulu bat edukita, eta goi mailako heziketa-zikloetara sartzeko proba
gaindituz gero.
Unibertsitatera sartzeko 25 urtetik gorakoentzako proba gaindituta daukatenek ez dute
heziketa-zikloetara sartzeko proba egin beharrik izango.
1.4. Irakaskuntzen iraupena
Irakaskuntzen iraupena 1.400 ordukoa da
Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak
Bideratzeko teknikari titulua lortzeko eta 2.000 ordukoa, berriz, Animazio Soziokulturaleko Goi
Mailako teknikari titulua lortzeko.
1.5. Titulazioak
‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloko erdi mailako zikloa gaindituta, Natur Ingurunean Kirol
Ekintza Fisikoak Bideratzeko teknikari titulua lortzen da.
‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloko goi mailako
Soziokulturaleko Goi Mailako teknikari titulua lortzen da.

zikloa

gaindituta,

Animazio

1.6. Zikloak amaitzean dauden aukerak
Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak Bideratzeko teknikari tituluak aukera ematen du
Batxilergoko edozein modalitatera sartzeko edo goi mailako zikloetara sartzeko probetarako
Prestakuntza-ikastaroa egiteko.
Lan-aukerek turismoarekin eta aisialdiarekin daukate lotura eta inguru naturalean gauzatzen
diren jolas- eta kirol ekintzak gauzatu nahi dituzten bezero partikularrei edo taldeei
laguntzeko zerbitzuak eskaintzen dituzte titulu hori daukatenek: lurrean, oro har, behe
mailako eta goi mailako mendian...
Ondorengo enpresa motatan gauza ditzakete euren lanak titulazio hori daukatenek, bai
esparru pribatuan, baita maila publikoan ere:
-

Abentura-ekintzetako enpresak.
Turismo-enpresak: hotelak, kanpinak, ostatuak edo udaleku-egoitzak, aterpetxeak.
Bidaia-agentziak.
Parke naturalak edo eremu babestuak kudeatzen dituzten enpresak.
Klubak edo kirol elkarteak.
Ikastetxeak (curriculumetik kanpoko ekintzetan).
Denboralditik kanpo eskaintza osagarria daukaten eski-estazioak.
Inguru naturalean ekintza-programak eskaintzen dituzten erakunde publikoak.
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Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako teknikari tituluak unibertsitate mailako ikasketetarako
sarbidea ahalbidetzen du.
Lanerako aukerek lotura zuzena daukate ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloaren esparruarekin
eta kirol ekintza fisikoak gauzatzeko programazioko, animazioko eta taldeen edo erabiltzaileen
zuzendaritzako zerbitzuak ematen dituzte titulu hori daukatenek.
Ondorengo enpresa motatan gauza ditzakete euren lana titulazio hori daukatenek, bai esparru
pribatuan, bai maila publikoan ere:
Kirol zerbitzuetako enpresak.
Kirol patronatuak edo udaletako kirol erakundeak.
Klubak edo kirol elkarteak.
Izaera sozialeko Klubak edo elkarteak.
Turismo-enpresak: hotelak, kanpinak, bainuetxeak...
Langileei kirol zerbitzuak eskaintzen dizkieten enpresa handiak.
Abentura-ekintzetako turismo-enpresak.
Inguru naturalean kirol ekintza programak eskaintzen dituzten erakunde publikoak.
Parke naturalak edo eremu babestuak kudeatzeko enpresak.
Kirol federazioak.
Kirol erakunde publikoak (aldundiak, kirol zuzendaritza nagusiak, eta abar).

-

1.7. Kirol teknikarien bloke komunarekin dauden baliozkotzeak
1997ko abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren babesean ezarritako kirol
irakaskuntzen garapen-arauen iraunaldiari buruzko 2007ko urriaren 24ko 1363/2007 Errege
Dekretuaren hirugarren Xedapen Iragankorrak zehaztutakoaren arabera, ordezkatuko dituzten
beste arau batzuk argitaratu ezean eta 2007ko urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuan
aurreikusitakoaren kontrakoak ez badira, indarrean jarraituko dute 2004ko irailaren 21eko
ECI/3224/2004 Aginduak, irakaskuntza ofizialen eta kirol teknikari irakaskuntzen arteko
baliozkotze jakin batzuk eragin akademikoetarako ezartzeari buruzkoak, eta hori aldatzen
duten 2004ko urriaren 8ko ECI/3341/2004 Aginduak eta 2005eko azaroaren 18ko
ECI/3830/2005 Aginduak.
Agindu horiek zehazten dituzte kirol teknikarien irakaskuntzetan, eragin akademikoetarako,
kirol ekintza fisikoari lotutako Lanbide Heziketako ikasketa ofizialak gaindituta dauzkatela
frogatzen dutenei aplikatu beharreko baliozkotzeak.
Beraz, Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak Bideratzeko teknikari titulua lortzen duenak
araubide bereziko kirol irakaskuntzetako ondorengo moduluak izango ditu baliozkotuta:

-

Natur Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak
Bideratzeko teknikaria

Kirol teknikaria

Lanbide Heziketa lanbide-moduluak

Bloke Komunetik baliozkotzen diren moduluak

Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen
laguntzak

Ondorengo moduluetako bakoitzarekin:
-
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-

Lehen laguntzak eta higienea kirolean, I.
maila

Gorputz eta Kirol Ekintzen Animazioko Goi Mailako teknikari titulua lortzen duenak Araubide
bereziko kirol irakaskuntzetako ondorengo moduluak izango ditu baliozkotuta:

-

Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako
teknikaria

Araubide bereziko kirol irakaskuntzak

Lanbide Heziketa lanbide-moduluak

Bloke Komunetik baliozkotzen diren moduluak

Egokitze fisikoaren oinarri biologikoak eta
hastapenak.

Ondorengo moduluetako bakoitzarekin:
-

-

-

Lehen laguntzak eta uretako sorospena.

Ondorengo 2 moduluak batera:
-

Kirolaren
oinarri
anatomikoak
eta
fisiologikoak, I. maila.
Kirolaren
oinarri
anatomikoak
eta
fisiologikoak, II. maila.
Kirol entrenamendua, I. maila.
Kirol entrenamendua, II. maila.
Lehen laguntzak eta higienea kirolean, II.
maila

Ondorengo moduluetako bakoitzarekin:

Taldeen dinamika eta animazioa
Kirol
ekintza
fisikoen
metodologia
didaktikoa.

-

Kirol irakaskuntzaren eta entrenamenduaren
oinarri psikopedagokikoak, I. maila.
Kirol irakaskuntzaren eta entrenamenduaren
oinarri psikopedagokikoak, II. maila

1.8. Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko 2002ko ekainaren 19ko 5/2002 Lege
Organikotik eta Hezkuntzari buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikotik
eratorritako trantsizioa.
Gaur egun, ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloko curriculumak Kualifikazioei eta Lanbide
Heziketari buruzko 2002ko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikotik eta Hezkuntzari buruzko
2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikotik eratorritako trantsizio-fasean daude. Bi lege
horiek gida gisa har daitezke lanbide-arlo honetako titulazio berriak eratzeko, lehendik
daudenetan eta antzemandako lanbide-kualifikazio berrietan oinarrituta.
Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionala Lanbide-kualifikazioen Katalogo
Nazionalaren bitartez lanbide heziketako eskaintzen integrazioa sustatzen eta garatzen duten
tresnen eta ekintzen blokea.
Lanbide-kualifikazioen Katalogo Nazionalak ekoizpen sisteman identifikatutako lanbidekualifikazioak lanbide-egikaritzapenerako egokiak diren gaitasunen arabera antolatzen ditu.
Espainiako ekoizpen sistemako lanbide-kualifikazio garrantzitsuenak hartzen ditu barnean,
lanbide-arlotan eta mailatan antolatuta.
26 lanbide-arlo definitu dira, antzemandako okupazioen eta lan-postuen lanbide-lehiaren
bateragarritasun-irizpideak kontuan hartuta eta bost kualifikazio maila ere definitu dira, lanjarduera hori gauzatzeko beharrezkoa den ezagutza mailaren, ekimenaren, autonomiaren eta
erantzukizunaren arabera.
Ondorengo hauek dira bost kualifikazio mailen ezaugarriak:
-

1. maila: Jarduera soilen bloke murritz baten mailako gaitasuna. Ezagutza eta ahalmen
mugatuak.
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-

-

-

-

2. maila: Autonomiaz egikaritu daitezkeen jardueren mailako gaitasuna. Tresnak eta
berezko teknikak erabiltzeko gaitasuna. Prozesuaren eta jardueren oinarri teknikoak eta
zientifikoak ulertzea.
3. maila: Teknikak menderatzea eskatzen duten eta autonomiaz egikaritzen diren
jardueren mailako gaitasuna. Lan teknikoaren eta espezializatuaren gainbegiraketari
dagokion erantzukizuna. Prozesuaren eta jardueren oinarri teknikoak eta zientifikoak
ulertzea.
4. maila: Jarduera konplexuen bloke zabal baten mailako gaitasuna. Testuinguruen
aniztasuna eta aldagai teknikoak, zientifikoak, ekonomikoak eta antolakuntzaren
mailakoak. Lan-gainbegiraketaren eta baliabideen esleipenaren gaineko erantzukizuna.
Berritzeko gaitasuna ekintzei buruzko plangintza egiteko eta proiektuak, prozesuak,
produktuak edo zerbitzuak gauzatzeko.
5. maila: Autonomia handiz egikaritutako jarduera oso konplexuen bloke zabal baten
gaineko gaitasuna. Sarritan aurreikusi ezinak diren testuinguruen aniztasuna. Ekintzei
buruzko plangintza eta produktuen, prozesuen edo zerbitzuen diseinua. Zuzendaritzaren
eta kudeaketaren gaineko erantzukizuna.

26 lanbide-arloen artean dago ‘Kirol ekintza fisikoak’ lanbide-arloa eta, horretarako,
ondorengo lanbide-kualifikazioak deskribatu dira:
2. mailako Lanbide-kualifikazioak
-

Lehen laguntzak eta uretako sorospena
Behe eta goi mailako mendiko ibilbideetako gida
Bizikleta gaineko ibilbideetako gida
Ur-amiletako gida
Arroila lehorretako edo ur-arroilatako gida
Inguru naturaletako zaldi gaineko ibilbideetako gida
Ur-espazio naturaletako sorospena

3. mailako Lanbide-kualifikazioak
-

Egokitzapen fisikoa erabilera anitzeko entrenamendu-aretoetan
Egokitzapen fisikoa taldean, musika-euskarriarekin
Igeriketako ekintzak
Kirol jarduerari eta dibertimenduari lotutako animazioa (argitaratzeko)
Uretako fitnessa eta hidrokinesia (argitaratzeko)

Berri horietan eta zehatz daitezkeen beste batzuetan oinarrituta, ‘Kirol ekintza fisikoak’
lanbide-arloko egungo curriculumak berrikusteko prozesua ari da gauzatzen eta titulazio
berriak ere eratzen ari dira.
2. Araubide bereziko kirol irakaskuntzak
Derrigorrezko hezkuntzaren osteko ikasketak dira eta araubide berezia daukate. Horien
helburua zenbait kirol modalitatetako edo espezialitatetako kirol teknikarien prestakuntza
profesionala da eta prestakuntza zientifikoa, teknikoa eta praktikoa aurreikusten dute. Gainera,
horien eskaintza malguago bihur daiteke ikasketak kirol mailako, lan-arloko edo bestelako
ekintzekin bateragarritasuna lortzeko, bereziki, pertsona helduentzat eta errendimendu handiko
kirolarientzat. Horretarako, osorik edo modu partzialean eskain daiteke, blokeen edo moduluen
arabera, bertaratu beharreko erregimenean edo urrutiko ikasketa gisa.

2.1. Modalitateak eta espezialitateak.
Gaur egun tituluak ezarrita eta dagozkien irakaskuntzak zehaztuta daude ondorengo
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modalitateetan eta espezialitateetan:

KIROL MODALITATEA

ONESPEN-DEKRETUA

ERDI MAILAKO GRADUA

GOI MAILAKO GRADUA

ONDORENGOETAN
ESPEZIALIZATUTAKO
KIROL TEKNIKARIA:

ONDORENGOETAN
ESPEZIALIZATUTAKO GOI
MAILAKO KIROL
TEKNIKARIA:

Goi-mendia
Mendia eta
Eskalada

Amildegiak

318/2000 ED

Eskalada
Media Mendia

Neguko kirolak

319/2000 ED

Goi-mendia
Eskalada
Mendiko eskia

Eski alpetarra

Eski alpetarra

Iraupen-eskia

Iraupen-eskia

Snowboarda

Snowboarda

Futbola

Futbola

Areto-futbola

Areto-futbola

Futbola eta Areto-futbola

320/2000 ED

Atletismoa

254/2004 ED

Atletismoa

Atletismoa

Eskubaloia

361/2004 ED

Eskubaloia

Eskubaloia

Saskibaloia

234/2005 ED

Saskibaloia

Saskibaloia

Espeleologia

64 /2010 ED

Espeleologia

Gainera, ondorengo tituluak eratzeko prozesuan dira:
a) Bela eta hipika: Hezkuntza Ministerioak bideratzeko zain.
b) Judoa eta defentsa pertsonala: kontsultako izapidean.
c) Urpekaritza, Salbamendua eta Sorospena: amaitzeko fasean.
d) Esgrima, Tenisa eta Golfa: aditu-talde batek eratzeko prozesuan.
e) Piraguismoa, Taekwondoa, Errugbia, Karatea eta Tiro Olinpikoa: dagozkien
irakaskuntzen antolamenduan sartu dira.
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2.2. Irakaskuntzen Antolamendua eta Egitura
Titulu ofizialak lortzera bideraturiko irakaskuntzek bi gradu dituzte:
GRADUAK

Zikloa

Ziurtagiriak eta titulazioak

Hasiera-graduko zikloa (I. Maila)
400 ordu

Erdi mailako
gradua
1.000 ordu

Amaiera-graduko zikloa (II. Maila)

Goi mailako
gradua

Goi mailako graduko zikloa

750 ordu

(III. Maila)

Hasiera-zikloko ziurtagiria

Kirol teknikari Titulua dagokion modalitatean edo
espezialitatean

Goi mailako Kirol teknikari Titulua dagokion
modalitatean edo espezialitatean

Goi Mailako kirol teknikari titulua lortzeko, kirol modalitate edo, kasuan-kasuan, espezialitate
batean, goi mailako graduko moduluei dagozkien irakaskuntzak eginak izateaz gain, amaierako
proiektua gainditu beharra dago.
Gradu bakoitzeko irakaskuntzak blokeen edo moduluen arabera antolatuta daude:
−

Bloke Komuna: Kirol modalitate eta espezialitate guztietarako berdina eta
derrigorrezkoa da. Maila zientifiko eta tekniko orokorreko zeharkako moduluz osatuta
dago.

−

Bloke espezifikoa: Tituluan zehaztutako kirol modalitate eta espezialitate bakoitzarekin
lotura daukaten maila zientifikoko eta teknikoko kirol prestakuntzako moduluak hartzen
ditu barnean.

−

Modulu osagarria, baliabide teknologikoak erabiltzera bideratutakoa.

−

Prestakuntza praktikoko modulua: maila edo gradu bakoitzean aurretik daudenak
gainditu ostean egingo da.

Irakaskuntza horien funtsezko ezaugarri bat sarbide-proba espezifiko bat eskatzean datza.
Proba horretan, kirol modalitatea edo espezialitatea menderatzeko maila nahikoa erakutsi
beharra dago irakaskuntzekin aprobetxamenduz eta segurtasunez jarraitu ahal izateko.
Irakaskuntza horiei dagozkien ikasketak dagokion erkidegoak baimendutako ikastetxe
publikoetan eta pribatuetan egin daitezke.

2.3. Sartzeko baldintzak
Irakaskuntza horien erdi mailako graduan sartzeko, beharrezkoa da Bigarren Hezkuntzako
graduatu titulua edo akademikoki horren parekoa den bat edukitzea eta proba espezifiko bat
gainditzea. Halaber, betekizun akademiko hori izan gabe ere sar daiteke, betiere, 18 urte
beteak izanik, proba espezifikoaren aurretik heldutasun-proba bat gaindituz gero.
Goi mailako graduan sartzeko, beharrezkoa da dagokion modalitateko edo espezialitateko kirol
teknikari titulua izatea, Batxilergoko titulua edo akademikoki horren parekoa dena izatea eta,
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dagokien modalitateetan eta espezialitateetan proba espezifiko bat gainditzea. Batxilergoko
titulua ez edukita ere sar daiteke, betiere, 20 urte beteak izanik eta dagokion heldutasun-proba
gaindituz gero.

Sartzeko baldintza espezifikoak:
Betekizun orokorrez gain, kirol irakaskuntzako zikloren batean sartzeko, proba espezifiko bat
gainditzea edo kirol meritua frogatzea eskatu ahal izango da.
Proba espezifiko bat gainditzeak edo proba hori ez egin behar izateko kirol meritua frogatzeak
bermatuko ditu, horri lotutako moduluekin batera, eskatutako kirol gaitasunak eta, kasuankasuan, dagozkion Lanbide-kualifikazioen Katalogo Nazionaleko gaitasun-unitateak.
Betekizun espezifikoak lurralde nazional osoan izango dira baliagarriak.
Goi mailako edo errendimendu handiko kirolariek ez dituzte betekizun espezifikoak bete
beharko dagokien modalitatean edo espezialitatean.

2.4. Irakaskuntzen iraupena
Erdi mailako graduko irakaskuntzen iraupena, modalitatearen edo espezialitatearen arabera,
950 ordu eta 1.100 ordu artekoa izango da (gehieneko eta gutxieneko ordu kopurua) bi
mailatan banatuta eta goi mailako gradukoen iraupena, berriz 750 ordu eta 1.100 ordu artekoa
izango da (gehieneko eta gutxieneko ordu kopurua) maila bakarrean.

2.5. Titulazioak
Erdi mailako graduaren hasierako zikloa gainditzen duten ikasleek ziurtagiri akademiko ofiziala
lortuko dute eta, ziurtagiri horrekin, kirol modalitate edo espezialitate bereko erdi mailako
graduaren azken zikloan ikasten jarraitu ahal izango du eta Lanbide-kualifikazioen Katalogo
Nazionalari lotuta lortutako lanbide-gaitasunak bermatuko ditu.
Erdi mailako gradua gainditzen dutenek kirol teknikari titulua lortuko dute dagokion
modalitatean edo espezialitatean.
Goi mailako gradua gainditzen dutenek goi mailako kirol teknikari titulua lortuko dute
dagokion modalitatean edo espezialitatean.
Titulu horiek Lanbide Heziketako erdi mailako eta goi mailako graduetakoen parekoak dira
eragin guztietarako.

2.6. Zikloaren aukerak
2.6.1. Erdi maila amaitzean dauden aukerak
Kirol teknikari tituluak batxilergoko edozein modalitaterako sarbidea ahalbidetuko du, edozein
izanik ere kirol irakaskuntzetara sartzeko baldintza akademikoa.
Lan-aukerek titulu bakoitzaren lanbide-esparruarekin daukate lotura. Orokorrean hitz eginda,
kirol teknikariak arlo publikoan zein pribatuan gauza ditzake bere funtzioak:
−

Kirol hastapenetarako eskolak eta ikastetxeak.

−

Klubak edo kirol elkarteak.

−

Kirol federazioak.

−

Kirol patronatuak edo kirol zerbitzu publikoak.
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−

Kirol zerbitzuetako enpresak.

−

Ikastetxeak (eskolaz kanpoko ekintzetan).

2.6.2. Goi maila amaitzean dauden aukerak
Dauden kirol modalitate eta espezialitateetako goi mailako kirol teknikari tituluek, orain arte
argitaratutakoek, ondorengo unibertsitate-ikasketeterako sarbidea ahalbidetzen dute:
−

Irakaslea (espezialitate guztietarako).

−

Gizarte-hezkuntzan diplomaduna.

−

Erizaintzan diplomaduna.

−

Turismo enpresetan eta jardueretan diplomaduna.

−

Fisioterapian diplomaduna.

−

Terapia Okupazionalean diplomaduna.

−

Gizarte-lanean diplomaduna.

−

Turismoan diplomaduna.

−

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziaduna.

Lan-aukerek titulu bakoitzaren lanbide-esparruarekin dauka lotura. Orokorrean hitz eginda, kirol
teknikariak arlo publikoan zein pribatuan gauza ditzake bere funtzioak:
−

Modalitate edo espezialitate bakoitzeko errendimendu handiko ikastetxeetan.

−

Modalitate edo espezialitate bakoitzeko kirol teknifikazioko ikastetxeetan.

−

Modalitate edo espezialitate bakoitzeko eskoletan.

−

Klubetan edo kirol elkarteetan.

−

Modalitate bakoitzeko kirol federazioetan.

−

Kirol patronatuetan.

−

Kirol zerbitzuetako enpresetan.

−

Dagokion modalitate edo espezialitateko kirol teknikariak prestatzeko ikastetxe
publikoetan edo pribatuetan.

2.7. Kirol irakaskuntzen ezarpen-prozesua.
Hezkuntzaren Lege Organikora arte (HLO).

Kirolari

buruzko

Legetik

eta

LOGSEtik

Kirolaren Legea eta LOGSE 1990. urtean onetsi ziren arte, Espainian, kirol irakaskuntzak
federazio nazionalek ematen zituzten Kirol Batzorde Gorenak gainbegiratuta. Bi hamarkada
hauetan, kirol irakaskuntzek eta euren titulazioek aldaketa handia izan dute Espainian eta
hainbat arau eratu dira horiek arautzeko.
Hezkuntza mailako kirol irakaskuntzak arautzeko lehen urratsa Kirolari buruzko 1990eko
urriaren 15eko 10/1990 Legearekin egin zen. Lege horren VII. Tituluaren, Kirol ikerketa eta
irakaskuntza izenekoaren, 55. artikuluan, ondorengoa dago adierazita:
1. Gobernuak, Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren proposamenari jarraiki, kirol
teknikarien irakaskuntzak arautuko ditu, dauden hezkuntza-mailek dauzkaten
eskakizunen arabera, baita zehaztuko diren sartzeko baldintzak, programak, ildoak eta
ikasketa-planak ere.

114

EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

2. Kirol teknikarien prestakuntza Estatuak edo, kasuan-kasuan, hezkuntza arloko
eskumenak dauzkaten erkidego autonomoek baimendutako ikastetxeetan gauzatu ahal
izango da, baita irakaskuntza militarreko sistemako ikastetxeetan ere, Hezkuntza eta
Kultura Ministerioaren eta Defentsa Ministerioaren artean egindako hitzarmenen
arabera.
3. Kirol teknikari tituluak egiteko baldintzak Hezkuntza eta Kultura Ministerioak zehaztuko
ditu.
4. Artikulu honetan adierazitako irakaskuntzak lurralde nazional osoan izango dira
baliagarriak eta eragingarriak.
Jarduera teknikoak gauzatzeko titulazio-baldintzak ezartzen dituzten kirol federazio
espainiarrek, txapelketa ofizialetan parte hartzen duten klubei dagokienez, legez baimendutako
ikastetxeek egindako tituluak onartu beharko dituzte.
Hurrengo pausoa 1994ko apirilaren 8ko 594/1994 Errege Dekretuarekin eman zen, kirol
teknikarien irakaskuntzak, hau da, kirol modalitate edo espezialitate jakinetan hasteko,
perfekzionatzeko eta entrenatzeko funtzioak gauzatzen dituztenenak, zentzu hertsian arautu
zituen Errege Dekretuarekin. Alabaina, Errege Dekretu hori irakaskuntza horiek LOGSEren
esparruan barneratzera mugatu zen. Horren ondorioz, indargabetu egin zuten eta 1997ko
abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuak ordezkatu zuen hura, kirol teknikari titulua
lortzera bideratutako irakaskuntzak araubide bereziko irakaskuntza gisa eratu zituenak, alegia.
Horren ondorioz, aldaketa garrantzitsua egin zen, Hezkuntza Ministerioak maila bakarra eman
baitzien kirol irakaskuntzei, arteari, dantzari eta hizkuntzari lotutako irakaskuntzetan bezala.

Kirol teknikarien Titulazioak
(1913/1997 Errege Dekretua, abenduaren 19koa, kirol teknikari titulazioa lortzera bideratutako irakaskuntzak
araubide bereziko irakaskuntza gisa eratzeari buruzkoa)
Ordu
Graduak

Mailak

Kualifikazioa
Teorikoak/Praktikoak

I. Maila

Erdi
mailako
gradua

−

Kirolarien egikaritzapen teknikoaren
hastapena eta perfekzionamendua.

−

Kirolarien eta taldeen entrenamendua programatzea eta
zuzentzea.

−

Gizabanakoak edo taldeak bideratzea eta horiei laguntzea
kirol jardunean.

−

Kirolariak eta taldeak bideratzea oinarrizko eta erdi mailako
txapelketetan parte-hartzen dutenean.

−

Bakoitzaren kirol modalitateko edo espezialitateko ekintzak
antola daitezen sustatzea eta antolakuntzan parte hartzea.

−

Segurtasuna bermatzea eta, beharrezkoa denean, lehen
laguntza ematea.

−

Kirolarien eta taldeen entrenamenduaren plangintza egitea
eta hori bideratzea.

−

Kirolariak eta taldeak bideratzea goi mailako txapelketetan
parte-hartzen dutenean.

Gutxienez, 950 ordu
Gehienez, 1.110 ordu
II. Maila

Goi
mailako
III. Maila
gradua

Gutxienez, 750 ordu
Gehienez, 1.110 Ordu
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−

Maila txikiagoko kirol teknikariak zuzentzea eta koordinatzea.

−

Bakoitzaren mende dauden modalitate edo espezialitate
bereko teknikarien segurtasuna bermatzea.

−

Bakoitzaren modalitateko edo espezialitateko departamentu,
sail edo eskola bat zuzentzea.

2.7.1. Behin-behineko aldia
1913/1997 EDren lehen xedapen iragankorrak zehazturikoaren arabera, Araubide bereziko kirol
irakaskuntzak ezartzen diren arte, kirol modalitate edo espezialitate bakoitzean, autonomia
erkidegoen kirol arloko organo eskudunek emandako prestakuntzek edo, kasuan-kasuan, kirol
prestakuntzaren arloan eskudunak
direnek eta kirol federazioek emandakoek
errekonozimendua izan dezakete aipatu berri dugun EDren 18.2 artikuluan aurreikusitako kirol
prestakuntzari dagokion bateragarritasunaren eraginetarako.
Horri dagokionez, 2002ko abenduaren 16ko ECD/3310/2002 AGINDUAk 1913/1997 ED
argitaratu zenetik erabat garatu eta ezarri zen arteko trantsizio-epea arautu zuen, hau da, kirol
modalitate bakoitzerako errege dekretu espezifikoak argitaratu ziren arteko epea. Agindu horrek
zehaztu zituen kirol arloko prestakuntzari lotutako alde kurrikularrak, baldintza nagusiak eta
eraginak.

Kirol teknikarien Titulazioak
(ECD/3310/2002 AGINDUA, abenduaren 16koa, 1997ko abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuaren lehen
xedapen iragankorrak kirol arloan zehazturiko alde kurrikularrak, baldintza orokorrak eta prestakuntzaren
eraginak arautzekoa)
Graduak

Erdi
mailako
gradua

Mailak

Kualifikazioa

270 ORDU

Hastapen teknikoari eta taktikoari lotutako
zereginak gauzatzea, oinarrizko estadio batean
entrenamendua programatzea eta, kasuan-kasuan,
zuzentzea,
jokalariei
laguntzea
oinarrizko
txapelketetan,
txapelketen
eta
ekintzen
antolamenduan eta garapen teknikoan parte
hartzea eta maila handiagoko entrenatzaile baten
laguntzaile gisa jardutea.

I. Maila
45

75

ordu

ordu

Bloke
Komuna

Bloke
Espezifikoa

150 ordu
II. Maila
III. Maila

Goi mailako
gradua
Erdi
mailako
gradua

Orduak

Praktikak

480 ORDU
I. Maila
70

210

ordu

ordu

Bloke
Komuna

Bloke
Espezifikoa

200 ordu
Goi mailako II. Maila
gradua
III. Maila

7

I. Maila

Elementu teknikoen eta taktikoen egikaritzapena
perfekzionatzea, kirolariak eta taldeak zuzentzea,
txapelketen garapen teknikoa sustatzea eta
horretan parte hartzea eta I. mailari dagozkion
praktika-epeko tutore gisa laguntzea.

Praktikak

600 ORDU

Kirolarien
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100
300 ordu

200 ordu

ordu
Bloke
Komuna

Bloke
Komuna

Bloke
Komuna

plangintza egitea eta hori zuzentzea, maila
txikiagoko entrenatzaileen jarduna zuzentzea eta
koordinatzea, entrenatzaileen prestakuntzan parte
hartzea, kirol teknifikazioko eskolak kudeatzea eta
txapelketen antolakuntza eta garapena sustatzea
eta horretan parte hartzea.

2.7.2. Kirol irakaskuntzak Hezkuntzari buruzko 2/2006 Lege Organikoaren ostean
Kirol irakaskuntzak araubide bereziko irakaskuntza gisa hartzea Hezkuntzaren Kalitateari
buruzko 2002ko abenduaren 23ko 10/2002 Lege Organikoan dago aurreikusita baina
Hezkuntzari buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren bidez teilakatu zen
hezkuntza sisteman behin betiko, irakaskuntza horiei hezkuntza sistemak eskaintzen dituen
gainerako irakaskuntzen pareko tratamendua ematen dien Lege Organikoaren bidez, alegia.
Bestalde, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzko 2002ko ekainaren 19ko 5/2002 Lege
Organikoak Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Sistema Nazionala ezarri zuen ekoizpensektorearen eskaerei erantzutera zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako testuinguru gisa eta,
beste zenbait ekintzaren artean, ekintza fisikoa eta kirola hartzen ditu barnean. Beraz,
Hezkuntzari buruzko 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak kirol irakaskuntzak
Lanbide-kualifikazioen Katalogo Nazionalari lotzeko aukera ezarri zuen.
Testuinguru berri horrek beharrezko egiten du 1913/1997 ED indargabetzea eta 2007ko
urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretu berria argitaratzea, Araubide bereziko kirol
irakaskuntzen antolamendu orokorra ezartzeari buruzkoa.
Errege Dekretu horrek kirol teknikari eta goi mailako kirol teknikari tituluak lortzera zuzendutako
irakaskuntzen antolamendua ezarri zuen. Irakaskuntza hierarkizatutako ziklotan antolatuta dago
eta Kirol Batzorde Nagusiak aitortutako modalitateak eta espezialitateak hartzen ditu oinarri
gisa.

Kirol teknikarien Titulazioak
(1363/2007 ERREGE DEKRETUA, urriaren 24koa, Araubide bereziko kirol irakaskuntzen antolamendu orokorra
ezartzeari buruzkoa.)
Graduak

Zikloa

Kualifikazioa

Hasiera-zikloa
Erdi Mailako
Gradua

Erdi mailako graduko irakaskuntzak bat datoz kirol hastapenari, kirol teknifikazioari
eta kirol ekintza edo jarduna bideratzeari dagokien lanbide-profilaren funtzioak
gauzatzeko egokiak diren gaitasunekin; hasierako ziklorako antolatuta daude.

400 ordu

1000 ordu
Amaiera-zikloa

Goi
Mailako
Goi
Gradua
Zikloa
750 ordu

Kirolarien eta taldeen entrenamenduaren plangintza egitea eta hori zuzentzea, maila
Mailako txikiagoko entrenatzaileen jarduna zuzentzea eta koordinatzea, entrenatzaileen
prestakuntzan parte hartzea, kirol teknifikazioko eskolak kudeatzea eta txapelketen
antolakuntza eta garapena sustatzea eta horretan parte hartzea.
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1363/2007 Errege Dekretuaren ostean, behin-behineko aldirako zehaztutako araudia mantendu
da errege dekretu espezifikoen argitalpenaren bidez oraindik ezarrita ez dauden kirol
modalitateetarako. Behin-behineko aldia araubide bereziko irakaskuntzen sarbide-baldintza
beren mende egongo da (akademikoak, proba espezifikoak).

Behin-behineko aldian gauzatutako ikastaroak dagokion erkidego autonomoak kirol arloan
daukan organo eskudunaren baimenaren mende daude eta, aurretik, hezkuntza-arloan
eskuduntza daukan organoaren aginduzko txostena eduki beharko da. Gainera, organo horrek
izango du ebaluazio-agirien eta diplomen erregistroa eta zaintzaren ardura. Kontrol horrek
ahalbidetu egingo du ondoren hezkuntza-bateragarritasunak aitortzea eta ezartzea araubide

BEHIN-BEHINEKO ALDIA
3310 /2002 ECD AGINDUA
•
•
•
•

FEDERAZIO -TITULUAK
(Behin-Behineko aldia)

Modalitate bakoitzeko tituluak ezarri
arte
Hezkuntza-agenteak: Federazioak eta
autonomia erkidegoak
Hiru maila (1.350 ordu)
Hizkuntzek ez daukate balio
akademikorik baina titulu berriekiko
hezkuntza-elkarrekikotasunak ezar
daitezke

H.Z

III. MAILA
S.P.
BATXILERGOA

II. MAILA
H.Z

I. MAILA
S.P.
BIGARRE N HE ZKUNTZADO
GR ADUD UNA

bereziko irakaskuntzekiko.

2.8. Kirol teknikarien irakaskuntzen ezarpenaren errealitatea.

Titulu berriak garatzeko prozesua luzea izaten ari da eta aldea dago kirol modalitate batetik
bestera (ikusi modalitateen eta espezialitateen taula). Bistakoa denez, garapen azkarragoa
izan dute gizarte mailako ezarpen handiagoa daukaten modalitateek edo profesionalizatzeko
probabilitate handiena daukatenek.
Titulu bat onartu ostean, autonomia erkidegoetako Hezkuntza departamentuek izango dute
horiek dagokien lurraldean garatzeko ardura.
Gaur egun, Kirol Batzorde Nagusiak emandako datuen arabera, ondorengoa da araubide
bereziko kirol titulu berrietarako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeen banaketa:
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Erkidego Autonomoa

Ikastetxearen izaera

Emandako modalitateak

Andaluzia

Pribatuak: 6

Futbola / Areto-futbola
Neguko kirolak
Mendia
Saskibaloia
Eskubaloia

Aragoi

Pribatuak: 3

Futbola / Areto-futbola

Mistoak: 3

Neguko kirolak
Mendia
Atletismoa

Asturias

Pribatuak: 1

Futbola / Areto-futbola

Publikoak: 1

Mendia
Neguko kirolak
Atletismoa

Kanariak

Pribatuak: 2

Futbola

Publikoak: 2

Saskibaloia

Gaztela-Mantxa

Pribatuak: 7

Futbola / Areto-futbola

Gaztela eta Leon

Pribatua: 1

Futbola / Areto-futbola

Katalunia

Pribatuak: 4

Futbola / Areto-futbola

Publikoak: 17

Mendia
Neguko kirolak
Eskubaloia
Saskibaloia
Atletismoa

Galizia

Pribatuak: 2

Futbola / Areto-futbola

Publikoak: 7

Eskubaloia
Saskibaloia
Atletismoa

Balear Uharteak

Publikoak: 3

Futbola / Areto-futbola
Atletismo
Saskibaloia
Eskubaloia
Mendia

Madril

Pribatuak: 7

Futbola / Areto-futbola
Mendia
Neguko kirolak
Atletismoa
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Euskadi

Pribatuak: 5

Futbola / Areto-futbola

Publikoa: 1

Mendia
Atletismoa
Saskibaloia
Eskubaloia

Valentziako Erkidegoa

Publikoa: 1

Futbola / Areto-futbola

Murtzia eskualdea

Pribatua: 1

Futbola / Areto-futbola

IKASTETXEAK GUZTIRA

Pribatuak: 39
Publikoak: 32
Mistoak: 3

Erkidego guztiek daukate, Kantabriak, Extremadurak, Errioxak eta Nafarroak izan ezik,
araubide bereziko irakaskuntzen barruan kirolari lotutako irakaskuntza arautuak ematen dituen
ikastetxeren bat.
Gaur egun, Errioxa aztertzen ari da Futbol-irakaskuntzak emateko ikastetxe bat irekitzeko
aukera Rioja Deporte Fundazioaren bitartez. Kantabriak Espeleologia titulua lortzeko ikasketak
emango dituen ikastetxe bat irekitzeko proiektua dauka eta Extremaduran, berriz, laster
onartuko diren Hipikako ikasketak emateko ikastetxe bat irekitzea planteatzen ari dira.
Guztira, 74 ikastetxe daude 13 autonomia erkidegotan. Kopuruari dagokionez, Katalunia
nabarmendu beharra dago, 21 ikastetxe baitaude bertan; hurrengoa, berriz, Galizia da, 9
ikastetxerekin. Ikus daitekeen moduan, baimendutako ikastetxe pribatuak gehiago dira
publikoak baino, Katalunian izan ezik; eta Aragoin soilik dago formula mistoa (ikastetxe publikopribatuak).
Kirol modalitateei dagokienez, Futbola eta Areto-futbola dira nagusi, horrelako irakaskuntzak
gauzatu dituzten erkidego guztietan baitaude ezarrita.

2.9. Nafarroako Kirolaren Institutuaren jarduketa behin-behineko aldiaren esparruan

Behin-behineko aldian, kirol federazioek eta autonomia erkidegoek sustatu ditzakete kirol
teknikariak prestatzeko ikastaroak. Nafarroaren kasuan, Foru Erkidegoan kirol arloan agintea
daukan erakundeak, Nafarroako Kirolaren Institutuak (NKI), dauka arlo horretako hezkuntzaprozesuen gaineko erantzukizuna eta hark baimentzen ditu kirol federazioek sustatutako
ikastaroak, Hezkuntza departamentuari aginduzko txostena igorrita.
Gainera, 2006an, NKIk konpromisoa hartu zuen behin-behineko aldiaren garapenarekin eta
dagozkien federazioek sustatutako zenbait ikastaroren bloke komuna eman zuen. 2009tik
aurrera, ikastaro horiek urrutiko ikastaro formatuan ere ematen ditu, ikasgela birtualaren
bitartez.
Behin-behineko aldiaren lehen Agindua indarrean jarri zenetik, NKIk ondorengo ikastaroak
baimendu ditu:
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URTEA

1. MAILA

2. MAILA

2000

BELA (18)

FUTBOLA (53)

3. MAILA

ARETO-FUTBOLA (17)
2001

PIRAGUISMOA (25)

FUTBOLA (65)
ARETO-FUTBOLA (11)

2002

HIPIKA (6)

2003

HIPIKA (4)

HIPIKA (4)

TAEKWONDOA (10)
ESKUBALOIA (15)
2004

PIRAGUISMOA (20)

IRRISTAKETA (15)

SASKIBALOIA (20)
ESKUBALOIA (16)
TAEKWONDOA (10)
2005
2006

ATLETISMOA (7)

TAEKWONDOA (7)

TXIRRINDULARITZA (15)

KARATEA (5)

BELA (15)
2007

TAEKWONDOA (10)
KARATEA (16)
PIRAGUISMOA (7)
GIMNASIA (14)
BELA (20)
HIPIKA (19)

2008

TRIATLOIA (10)
BELA (17)
PIRAGUISMOA (12)

2009

PIRAGUISMOA (15)
TXIRRINDULARITZA(20)
BELA (16)

2010

TAEKWONDOA (8)
KARATEA (25)
KENPOA (17) (*)
KICK-BOXINGA (11) (*)
TENISA (21) (*)

IKASLEAK

439

86

(*) Baimen horiek bideratzeko prozesuan daude.
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Hizki loditan dauden modalitateak bloke komuna emateko Kirol Azterlan, Ikerketa eta
Medikuntzako Ikastetxearen parte-hartzea izan duten ikastaroei dagozkie.

2.10. Irakaskuntzen ezarpenean dauden zailtasunak
Irakaskuntzen eta tituluen mapa berriak hazkunde nabarmena dakar kirol teknikarien
prestakuntzari lotutako exijentzia mailari dagokionez: eskola-karga handiagoa, eduki gehiago
eta berme handiagoa sarbidean, irakaspenean, ebaluazioan, eta abar. Bestalde,
administrazioek (hezkuntzakoak, kiroletakoak) arautzen dute orain arte tradizionalki kirol
federazioen mende egon diren irakaskuntza horien hezkuntza-prozesua. Errealitate berri
horretarako egokitzapen-prozesua motela eta konplexua ari da izaten, ondorengo arrazoiak
direla medio:
−

Errealitateen arteko aldea: kirol modalitateen gizarte-ezarpen mailen arteko aldea,
profesionalizatzeari buruzko ikuspegi desberdinak, harrera maila desberdina autonomia
erkidegoetan.

−

Garatu beharreko tituluen bolumena (modalitate eta espezialitate asko, erdi maila eta
goi maila).

−

Katalunia salbuespen gisa izanik, gaur egun ez dago kirolaren arloan titulazioen
mailako lanbide-egikaritzapenaren araudirik.

Halaber, behin-behineko aldiko prestakuntzen garapena, aldi horretan egonik oraindik ere
modalitate gehienak, konplexua izan da orain arte, teknikarien prestakuntzaren kontrolaz
arduratu diren kirol federazioetako zenbaiten aurkakotasunagatik.
Nabarmendu beharra dago gaur egun 24 titulu daudela onartuta 7 kirol modalitatetan eta,
horien behin-behineko aldia amaituta egon arren, ez daukatela ikastetxerik gure Erkidegoan
irakaskuntza horiek gauzatu ahal izateko. Modalitate horietako batzuk dira Futbola, Saskibaloia
eta Eskubaloia, gizartean ezarpen nabarmena daukaten hiru kirol. Modalitate horiek gaur egun
hezkuntza-hutsune batean daude bide arautuari dagokionez eta, beraz, arlo pribatura mugatuta
daude. Egoera hori epe laburrean edo ertainean areagotuko da, eratzeko prozesuan dauden
hamahiru modalitateen tituluak onartzearekin batera.

2.11. Egungo problematika
Araubide bereziko kirol irakaskuntzen egungo antolamenduarekin, jarduketa-eremu berri bat
sortu da eta malgutasun handiagoa eman zaio kirol teknikarien prestakuntza sistemari:
−

Ikasleek blokeen edo moduluen arabera matrikulatu ahal izango dute.

−

Moduluak edo blokeak egiteko epeak luzatu ahal izango dira.

−

Urrutiko irakaskuntza gisa egin ahal izango dira bloke komuneko irakaskuntzak eta
bloke espezifikoko beste batzuk.

−

Ikastetxeen modeloei eta baimenei dagokienez, baimendutako ikastetxeen eta
Espainiako federazioen artean hitzarmenak egin ahal izango dira bloke komuna
baimendutako ikastetxean egiteko eta espezifikoa, berriz, Federazioaren zentroan
egiteko.

−

Behin-behineko aldiko irakaskuntzen bloke komunak irakaskuntza ofizial izaera izango
duela eta administrazio eskudunek baimendutako ikastetxeetan emango dela dago
aurreikusita. Xedapen horrek bloke komun bakar baten eraketa sostenga dezake eta
baliagarria izango da bai araubide bereziko kirol irakaskuntzetarako, bai behin-behineko
aldiko irakaskuntzetarako.

Ministerioaren Agindu-proiektu bat bideratzen ari da 1363/2007 Errege Dekretuan zehazturiko
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behin-behineko aldia arautzeko eta, dauden aurreikuspenen arabera, datozen hilabeteetan
onetsiko da. Proiektuaren testuan ondorengoa dago zehaztuta:
−

Bloke komunak irakaskuntza ofizial izaera izango du.

−

Hezkuntza administrazio eskudunak bloke komuna emateko baimena eman ahal izango
die ondorengoei:
o

Autonomia erkidegoetan kirolen
sustatutako ikastetxe publikoei.

arloan

eskumena

daukaten

organoek

o

Araubide bereziko kirol irakaskuntzak emateko baimenduta dauden ikastetxeei.

3. Ondorioak eta proposamenak
Nafarroan ez dago araubide bereziko kirol irakaskuntzak eskaintzen dituen baimendutako
ikastetxerik, ez kirol teknikari titulua lortzera bideratutako irakaskuntzak araubide bereziko
irakaskuntza gisa eratu zuen 1997ko abenduaren 19ko 1913/1997 Errege Dekretuan
araututakoaren arabera, ezta araubide bereziko kirol irakaskuntzen antolamendu nagusia ezarri
zuen 2007ko urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuan araututakoaren arabera ere. Beraz,
gure Foru Erkidegoan ezin dira egin Futbol, Areto-futbol, Saskibaloi, Eskubaloi, Atletismo,
Neguko Kirol, Mendi eta Eskalada eta Espeleologia tituluetarako irakaskuntzak.
Kirol teknikarien prestakuntzarako irakaskuntzen eskaintza oso mugatua da. Lanbide
Heziketako hiru ikastetxetan (Irunberrikoan, Lekarozekoan eta Tuterakoan) egin daiteke “Natur
Ingurunean Kirol Ekintza Fisikoak Bideratzeko Erdi Mailako Zikloa” eta batek soilik
(Irunberrikoak) eskaintzen du “Animazio Soziokulturaleko Goi Mailako Zikloa”. Bestalde,
Nafarroako Kirolaren Institutuak eta kirol federazioek 1913/1997 EDn aurreikusitako behinbehineko aldiaren araudiaren mende dauden ikastaroak eta oraindik dagokion modalitatearen
ED espezifikoaren bidez ezarrita ez dauden modalitateak soilik aurreikusten dituzte
(taekwondoa, karatea, kenpoa, kick-boxinga, tenisa, piraguismoa, txirrindularitza, bela).
Logikoki, kirol modalitate minoritarioen eskaintza da eta lanbide-egikaritzarako probabilitate
txikiagoa daukate.
Araubide bereziko kirol irakaskuntzak nahiko ezezagunak dira Nafarroako hezkuntza sistema
arruntean. Irakaskuntza horietarako sarbidea interes edo dohain berezia daukaten ikasleetara
mugatuta dago. Ez dakigu zenbat ikasle nafar ari diren kirol irakaskuntzak jasotzen beste
erkidego batzuetan. Halaber, irakaskuntza horiek Nafarroan erabatean edo partzialki egin ahal
izatekotan, ez dago eskaera potentzialari buruzko estimaziorik.
Nafarroako Eskola Kontseilua ziur da kirol teknikarien prestakuntzak interes handia izan
dezakeela Foru Erkidegoan, bai prestakuntzari dagokion eskaintza zabaltzeari eta pertsona
askoren lanbide-garapenari dagokienez, baita lurraldearen aurrerabiderako jarduera ekonomiko
berriak, enplegua eta aberastasuna sortzeko ikuspegi estrategikotik begiratuta ere.

Ondorioz,
1.a Administrazio eskudunei eskatu nahi die modu koordinatuan, azkar eta zuzen joka dezatela
ikasle nafarrek kirol teknikarien prestakuntzarako zenbait aukera izan ditzaten baldintzarik
onenetan, bai Foru Erkidegoan bertan, bai beste autonomia erkidego batzuekin lankidetzako
eta baliabideen errentagarritasuneko formulak adostuta.
Horretarako, beharrezkoa izango da araubide bereziko kirol irakaskuntzak ezartzen hastea:
−

Hezkuntza Ministerioak Nafarroaren baitan onetsitako
irakaskuntzei buruzko Errege Dekretuak eratzea.
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−

Ikastetxeak zabaltzeko eta horien funtzionamendurako baimen administratiboa lortzeko
prozedura arautzea.

−

Ikasketa horiek egingo dituzten ikasleen ebaluazio-prozesua, berme akademikoa eta
mugigarritasuna arautzea.

−

Erdi eta goi mailako irakaskuntzetara Bigarren Hezkuntzako graduatua eta Batxilergoa
izan gabe, hurrenez hurren, sartzeko heldutasun-probak arautzea.

2.a Nafarroako Eskola Kontseiluak uste du eratu beharreko kirol irakaskuntzen eskaintzaren
plangintzak gaur egungo egoera izan behar duela abiapuntu eta baliatu egin behar direla
tradizionalki irakaskuntza horien ardura izan duten ikastetxeen eta erakundeen esperientzia
eta baliabideak.

Txosten hau zuri igorri zaizu onespena eman dezazun.

Iruñean, 2010eko maiatzaren 26an
Ikus-onespena
Presidentea

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA

124

EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Mª Victoria Arraiza Zorzano and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Pedro María Baile Torrea jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria.
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria.
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE_SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria.
Ernesto Delas Villanueva jn.
SORTZEN Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria.
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Gurasoen elkarteen federazioaren
ordezkaria.
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS.
Mª Soledad Garjón López and.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria –
AFAPNA.
Pedro Gonzáez Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE.
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Pello Mariñelarena jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - Nafarroako Ikastolen
Elkartea.
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria.
Luis Mª Sada Enériz jn.
Toki entitateetako ordezkaria.

5/2010 Irizpena
2010eko
maiatzaren
25eko
Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko
bilkuran parte hartu zuten ondoan aipatu
ditugun lagunek. Bertan irizpena eman zen,
aldeko 19 boto, kontrako 4 eta 0
abstentziorekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean:
“Oinarrizko
Irakaskuntzarako
Testu Liburua Finantzatzeari buruzko
martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea
garatzeko Erregelamendua onesteko foru
dekretu egitasmoa”.
1.- ARAU AURREKARIAK
Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu
Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren
25eko 6/2008 Foru Legearen xedapen
gehigarri bakarrarekin bat, abuztuaren 11ko
89/2008 Foru Dekretu bidez foru lege hori
garatzeko erregelamendua eman zen.
Abuztuaren 10eko 65/2009 Foru Dekretuaren
bidez erregelamendu hori zenbait gaitan
aldatu zen, kontuan izanik testu liburuak doan
jasotzeko programa ezarri zenetik ordura arte
hartutako esperientzia.
2- FORU DEKRETU ZIRRIBORROAREN
DESKRIBAPENA
Oinarrizko Irakaskuntzarako Testu
Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren
25eko 6/2008 Foru Legea garatzeko
Erregelamendua onesteko Foru Dekretuaren
zirriborroa osatzen duten atalak dira:
erregelamendua onesten duen artikulu
bakarra, xedapen indargabetzaile bat eta bi
azken xedapen.
Foru Dekretuaren zirriborroko zioetan bertan
erregelamendu honek dakartzan aldaketak
eta horiek justifikatzen dituzten arrazoiak
azaltzen dira, honela:
“Aipatutako programaren ziklo bat
osaturik, barne dela 2008-2009 ikasturteari
dagokion gastuen justifikazioa, 2009ko azken
hiruhilekoan egin zena, ikusi da beharrezkoa
dela beste aldaketa batzuk egitea, programa
hobeki kudeatzeko eta, araugintzaren teknika
dela-eta, komenigarriagoa jotzen da araua
osorik idaztea, eta ez aldaketa partzialak
egitea berriz ere. Bidenabar, edukiak
ordenatuago
egituratuko
dira,
hobeki
ulertzeko moduan”.
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Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria – UGT.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO.

3.- FORU DEKRETU ZIRRIBORROAREN TESTUARI BURUZKO BESTELAKO GAIAK
Zirriborroarekin batera doaz Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuko zuzendariak
sinatutako lau memoria.
Memoria ekonomikoan adierazten da proposatutako foru dekretua aplikatzeak ez duela ondorio
ekonomiko erantsirik ekarriko.
Araudiaren memorian proposamenean aurrez ikusitako arau aldaketak eta indargabetzeak
jasotzen dira.
Antolamendu memorian esaten da erregelamendu aldaketa hau onesteak ez duela inolako
aldaketarik ekarriko Hezkuntza Departamentuko egitura organikoan, ezta beste erakunde edo
unitate batzuenean ere.
Justifikazio memorian jasotzen dira aldaketa zehatzak. Aldaketa zehatzei dagokienez, lehenik
gai hau hartzen da mintzagai: datuak Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen artean
komunikatzeko bitartekoak eta tresnak sinplifikatzea. Ahal dela, informatikoak izan beharko
dute.
Ikastetxeek datuak emateari dagokionez, 11. artikuluan arautzen da nola jaso programa
kudeatzeko behar diren datuak aldi bakar batean, orain arte baino ordenatuago eta
sinplifikatuago.
Zenbait kontzeptu argitze aldera, 14. eta 15. artikuluek ezartzen dute zer diren, testu liburuak
doan jasotzeko programaren ondorioetarako, matrikularen igoera eta ikasleak ikastetxera
berandu sartzea, baita horiek nola finantzatu ere, halakoak gertatzen direnean.
Hona hemen beste berritasun bat, 16. artikuluan jasoa: ezartzen da ezen Administrazioaren
ekarpenaren eta testu liburuen zenbatekoen arteko kendura erabili beharko dela, lehenik, testu
liburuak berritzeko, 13. artikuluarekin bat, eta, behar horiek beterik, erabilera orokorreko
material didaktikoa edo informatikoa erosteko erabiltzen ahalko dela.
Zenbatekoak programa finantzatzeko aplikatu direla justifikatzeari dagokionez ere tramiteak
sinplifikatu egin dira, behar diren bermeak murriztu gabe.
Bestalde, programa kudeatzeko sistemetan, kendu egiten da bonuak emateko enpresa
laguntzaile baten zerbitzuak izateko aukera, zeren oso ikastetxe gutxik hartu dute sistema hori
eta, oro har, ez du onura handirik ekartzen programa kudeatzeko.
Azkenik, "ikastetxe osatugabeak" deitutakoetarako aurreikuspen bat sartzen da, Hezkuntza
Departamentuak testu liburuak doan jasotzeko programaren ezarpena ikastetxe horien
ezaugarri berezietara egokitzeko.
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4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluaren bilkurak bidezkotzat jotzen du Foru Dekretu egitasmoa, Oinarrizko
Irakaskuntzarako Testu Liburua Finantzatzeari buruzko martxoaren 25eko 6/2008 Foru Legea
garatzeko Erregelamendua onestearen gainekoa.
Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak egitea
iradokitzen dugu:
-

3.1. artikulua. “maiatzaren 3ko Hezkuntzako 2/2006 Lege Organikoaren laugarren
xedapen gehigarrian xedatutakoarekin bat,” testuaren ondoren honakoa gehitzea: “eta
uztailaren 2ko 22/2002 Foru Legearen 5.3 artikuluan xedatutakoarekin bat,”.

-

18.3. artikulua. Testuaren bukaeran ondokoa gehitzea: “...eta erabilera orokorreko
material didaktikoa eta informatikoa erosteko ere erabili ez dena, foru dekretu
honen 16.1 artikuluan aurreikusitakoarekin bat”.

-

20.1. artikulua. Gaztelaniazko testuan letra xehez idatzitako “el” artikulua letra larriz
idaztea: “El”.

Halaber, Eskola Kontseiluak Hezkuntza Departamentua premiatu du irizpide bertsuak
erabiltzera testu liburuek araudia betetzen ote duten aztertzerakoan eta modu berean egin
dadila eredu guztietako liburu guztiekin.
Iruñean, 2010eko maiatzaren 26an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Pedro María Baile Torrea jn.
CONCAPA Guraso elkarteen federazioaren
ordezkaria
Salvador Balda Setuain jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria UGT
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA Guraso elkarteen federazioaren
ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
Ikastetxe pribatuetako irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Ernesto Delás Villanueva jn.
SORTZEN Guraso elkarteen federazioaren
ordezkaria
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
José Miguel Garbayo Villanueva jn.
CONCAPA Guraso elkarteen federazioaren
ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria
José Jorge Lanchas Rivero jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria - ANEG-FERE
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona
Pedro Rascón Macías jn.
HERRIKOA Guraso elkarteen federazioaren
ordezkaria
Yolanda Salinas Cancel and.
Sindikatuen ordezkaria - UGT
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria -

6/2010 Irizpena

2010eko
maiatzaren
25eko
Nafarroako Eskola Kontseiluaren osoko
bilkuran parte hartu zuten ondoan aipatu
ditugun lagunek. Bertan Irizpena eman zen,
aldeko 14 boto, kontrako 4 boto eta 3
abstentzioekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitateko
ikastetxeetan Hezkuntza eta Lanbide
Orientazioa arautzen duen foru dekretu
egitasmoa”.
Boto partikularra eman du Javier
Train
Yuberok
(ikastetxe
publikoetako
irakasleen ordezkaria - CC.OO.).
1.- ARAU AURREKARIAK
Dekretu egitasmo honek Nafarroako
Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako
Hezkuntza
Orientazioa
arautzen
duen
maiatzaren 10eko 153/1999 Foru Dekretua
ordezkatzen du. Foru dekretu horretan
Hezkuntza Departamentuak proposatu zuen
Foru Komunitatean garai hartan zeuden
eskolako orientatzaile funtzionarioak Bigarren
Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzea,
Psikologia eta Pedagogia espezialitatearen
barnean. Era berean, ezartzen du irakasle
horiek
beren
lanpostuari
dagozkion
eginkizunak Haur, Lehen edo Bigarren
Hezkuntzako ikastetxeetan garatuko dituztela,
batzuetan zein besteetan, eta ondorio
guztietarako haietara atxikita egonen direla
eta, orobat, ikastetxeko klaustroko kideak
izanen direla eta irakatsiko luketela, kasu
berezietan,
Bigarren
Hezkuntzako
ikastetxeetan.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoaren Atariko Tituluan
jasotzen denez, ikasleen hezkuntza eta
lanbide orientazioa eskubide aitortua da,
beharrezkoa baita banakako prestakuntza eta
hezkuntza integrala lortzeko, eta ezartzen du
kalitate faktorea ere badela, botere publikoen
arreta berezia jasoko duena.
Era berean, irakasleen eginkizunak
biltzen dituen III. tituluko I. kapituluaren 91.
artikuluko
d)
atalean
biltzen
diren

128

EMANDAKO IRIZPENAK ETA TXOSTENAK

CCOO

eginkizunetako batean esaten da irakasleen
eginkizuna dela ikasleen hezkuntza, ikasketa
eta lanbide arloetako orientazioa eta
orientazio hori zerbitzu edo departamentu
espezializatuekin eginen dela, elkarlanean.

Halaber, V. tituluko III. kapituluaren 129. artikuluan adierazten da klaustroaren
eskumena dela ikasleen orientazio, tutoretza, ebaluazio eta errekuperazioari dagozkion
irizpideak finkatzea. Orobat, 130. artikuluan ezartzen da "Hezkuntzako administrazioei
dagokiela irakaskuntzako eta orientazioko koordinazio organoen funtzionamendua arautzea...".
Bestalde, VIII. tituluko 157. artikuluan ikaskuntzak eta irakasleentzako laguntza
hobetzeko baliabideak aipatzen dira. Artikulu horretako h) atalean esaten da "hezkuntza
orientazioan, orientazio psikopedagogikoan eta lanbide orientazioan espezializatutako
zerbitzuak edo profesionalak [daudela]".
Xedapen gehigarrietan eta, zehazki, irakasle kidegoen eginkizunak biltzen diren
zazpigarrenean zehazten da "Gobernuak, autonomia erkidegoei kontsulta egin ondoren,
aurreko paragrafoan adierazitako irakasleen kidegoren bateko funtzionarioek, salbuespen gisa,
beren kidegoari oro har esleitutakoez bestelako etapa batean edo, hala badagokio,
irakaskuntza batean funtzioak bete ahal izateko baldintzak ezarri ahal izanen dituela.
Horretarako, beharrezkotzat hartzen den titulazioa, prestakuntza edo esperientzia zehaztuko
da".
Zentzu honetan, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuak zehazten ditu
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta araubide bereziko
ikasketetan irakasteko prestakuntza baldintzak eta Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegoen
espezialitateak zein diren ezartzen ditu. Errege dekretu horren 3. artikuluko 4. puntuan honela
dio:
"Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetako "Hezkuntza orientazioa"
espezialitateko funtzionarioek orientazio eginkizunak izanen dituzte eta, horretaz gainera,
irakasten ahalko dute, 5. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Era berean, orientazio eginkizunak
Haur eta Lehen Hezkuntza etapetan ere gauza daitezke, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko
2/2006 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriko 1. atalean aurrez ikusitakoaren
arabera."
Azkenik, zortzigarren xedapen gehigarriak Orientazio Departamentua aipatzen du, hain
zuzen ere departamentuen burutza Katedradunen Kidegoko funtzionario batek hartuko duela
esaten duenean.

2.-ARAUAREN JUSTIFIKAZIOA
Gizartean eta hezkuntzan aldaketak izan dira, Hezkuntzaren Lege Organikoak arau
mailako garapena izan du eta oinarrizko araudira egokitu beharra dago. Hori dela-eta,
beharrezkoa da Hezkuntza Departamentuak hezkuntza orientazioaren eta haren azpiegituren
arauketa berri bat proposatzea, etapa bakoitzari eta egungo beharrei egokitzeko.
3- FORU DEKRETU EGITASMOAREN DESKRIBAPENA
Eskola kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmo honek honako atal hauek ditu:
hitzaurre bat, zeinetan araudi esparrua aipatzen duen eta arau berri baten beharra justifikatzen
duen, bost titulu, hamalau artikulu, xedapen gehigarri bat, hiru xedapen iragankor, xedapen
indargabetzaile bat eta bi azken xedapen.
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Titulu, artikulu eta xedapenen edukia honako hau da:
I. titulua, Hezkuntza Orientazioaren xedea eta oinarrizko printzipioak.
1. artikulua. Hezkuntza orientazioaren xedea.
2. artikulua. Hezkuntza orientazioaren helburua.
3. artikulua. Hezkuntza orientazioaren oinarrizko printzipioak.
II. titulua, Hezkuntza orientazioaren eginkizunak.
4. artikulua. Hezkuntza orientazioaren eginkizunak.
5. artikulua. Hezkuntza orientazioko espezialitateko irakasleen eginkizunak:
III. titulua, Hezkuntza orientazioari laguntzeko eta harekin elkarlanean aritzeko egiturak
6. artikulua. Hezkuntza orientazioari laguntzeko eta harekin elkarlanean aritzeko egiturak
7. artikulua. Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa.
8. artikulua. Orientazio Atala.
IV. titulua, Hezkuntza orientazioko irakasleen koordinazioa ikastetxe publikoetan.
9. artikulua. Hezkuntza orientazioko irakasleen koordinazioa ikastetxe publikoetan.
V. titulua, Orientazioaren antolaketa Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren
Hezkuntzako ikastetxe publikoetan.
10. artikulua. Bigarren Hezkuntzako Institutuen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
Institutuen jarduera esparrua.
11. artikulua. Hezkuntza orientazioko irakasleen atxikipena.
12. artikulua. Oinarrizko ikastetxea.
13. artikulua. Klaustroan integratzea.
14. artikulua. Hezkuntza orientazioko irakasleen lanaldia eta ordutegia.
Xedapen gehigarri bakarra: Orientazioa Lanbide Heziketako ikastetxeetan.
Lehenbiziko xedapen iragankorra. Aniztasunarekiko arretarako irakaslana koordinatzeko
organoaren antolaketa eta funtzionamendua Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan.
Bigarren xedapen iragankorra. Aniztasunarekiko arretarako irakaslana koordinatzeko
organoaren antolaketa eta funtzionamendua Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan eta
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan.
Hirugarren xedapen iragankorra: Tutoretzarako Koordinazio Departamentua.
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Xedapen indargabetzaile bakarra: Arauak indargabetzea
Azken xedapenetan lehena. Araudiaren garapena.
Azken xedapenetan bigarrena. Indarra hartzea.

4.- FORU AGINDU EGITASMOAREN TESTUAREN GAINEKO BESTELAKO GAIAK
Arauko testuari gehitu zaizkio foru dekretu egitasmoari hasiera ematen dion foru agindua eta
memoriak (justifikaziokoa, antolaketakoa, generoaren eraginekoa, ekonomikoa eta araudikoa),
den-denak Aniztasunaren, Orientazioaren eta Kultura-aniztasunaren Zerbitzuko zuzendariak
sinatuak.

5. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jo du Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan
Hezkuntza eta Lanbide Orientazioa arautzen duen foru dekretu proposamena.
Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman du.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondoko aldaketak edo oharrak
egitea iradokitzen du:
-

-

-

-

-

Eskola Kontseiluak antzeman du Hezkuntza eta Lanbide Orientazioko zirriborroan ez
direla inoiz Arte Eskolak aipatzen –eskola horietan batxilergoa eta zikloak irakasten
dira– eta, horrenbestez, uste du Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako
institutuei dagokien oro eskola horietan ere ezartzekoa dela.
Hitzaurrean, hirugarren zutabean, "...hartan eragitea, hobekuntza helburu, elkarlanean
arituz beste eragile batzuekin..." testuaren ordez beste hau jartzea: "...hartan eragitea,
hobekuntza helburu, elkarlanean arituz gurasoekin edo legezko tutoreekin,
hezitzaile lehen eta nagusi direnez, baita hezkuntzako beste eragile batzuekin
ere."
Hitzaurrean, bosgarren paragrafoan, "...hezkuntza erkidegoko kide guztiekin partekatu
behar da zeregin hori" testuaren ordez beste hau jartzea: "Gurasoekin edo legezko
tutoreekin, eta hezkuntzako erkidegoko kide guztiekin partekatu behar da zeregin
hori".
Hitzaurrean, zortzigarren paragrafoan, "eskolako porrota saihestu dezaten..." testuaren
ondoren beste hau gehitzea: "... gaitasun handiak dituzten ikasleen kasuan, horiek
erabat garatuko dituzten..."
2. artikuluan, "... eta beren familiei..." testuaren ordez beste hau jartzea: "... eta beren
familiei, gurasoei, euren seme-alaben hezitzaile lehen eta nagusiak baitira...".
5. artikulua. Izenburuko testua kendu eta haren ordez beste hau jartzea: "Hezkuntza
orientazioko espezialitateko irakasleen edo orientatzaileen eginkizunak".
6.2. artikulua. Puntu honen hasieran, "Irakaslaneko koordinazio organoak..." testuaren
ondoren beste testu hau jartzea: "Ikastetxe publikoetan, ..."
"f) Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Bereziko Programetako irakasleak (LHKBP).
g) Lanbide Heziketa ematen ez duten ikastetxeetan, Lanbide Hastapeneko
Kualifikazio Programetako (LHKP) irakasle teknikoak.
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-

Hirugarren Xedapen Iragankorrean, "Tutoretza Koordinatzeko Departamentuan honako
hauek daude:" izeneko paragrafoan honako puntu hau gehitu:
"e) Batxilergoko ikasturte bakoitzeko tutore bat".

Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.

Iruñean, 2011ko maiatzaren 26an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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NAFARROAKO
CCOO-REN
IRAKASKUNTZAKO
FEDERAZIOAREN
BOTO
PARTIKULARRA, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO IKASTETXEETAN HEZKUNTZA
ETA LANBIDE ORIENTAZIOA ARAUTZEN DITUEN FORU DEKRETU EGITASMOAREN
GAINEAN.
1.- AR AU AURREKARIAK
Nafarroako Eskola Kontseiluari aurkeztu zaion dekretu egitasmo honek Nafarroako Foru
Komunitateko ikastetxe publikoetako Hezkuntza Orientazioa arautzen duen maiatzaren 10eko
153/1999 Foru Dekretua ordezkatu nahi du. Foru dekretu horretan Hezkuntza Departamentuak
proposatu zuen Foru Komunitatean garai hartan zeuden eskolako orientatzaile funtzionarioak
Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartzea, Psikologia eta Pedagogia espezialitatearen
barnean. Era berean, ezarri zuen irakasle horiek beren lanpostuari dagozkion eginkizunak
Haur, Lehen edo Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan garatuko zituztela, batzuetan zein
besteetan, eta ondorio guztietarako haietara atxikita egonen zirela eta, orobat, ikastetxeko
klaustroko kideak izanen zirela eta irakatsiko luketela, kasu berezietan, Bigarren Hezkuntzako
ikastetxeetan.
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren Atariko Tituluan jasotzen
denez, ikasleen hezkuntza eta lanbide orientazioa eskubide aitortua da, beharrezkoa baita
banakako prestakuntza eta hezkuntza integrala lortzeko, eta ezartzen du kalitate faktorea ere
badela, botere publikoen arreta berezia jasoko duena.
Irakasleen eginkizunak biltzen dituen III. tituluko I. kapituluaren 91. artikuluko d) atalean esaten
da irakasleen eginkizuna dela ikasleen hezkuntza orientazioa, ikasketa orientazioa eta lanbide
orientazioa. Halaber, gehitzen du zerbitzu edo sail espezializatuekin lankidetzan eginen dela.
V. tituluko III. kapituluaren 129. artikuluan adierazten da klaustroaren eskumena dela ikasleen
orientazio, tutoretza, ebaluazio eta errekuperazioari dagozkion irizpideak finkatzea. 130.
artikuluan ezartzen du "Hezkuntzako administrazioei dagokiela irakaskuntzako eta orientazioko
koordinazio organoen funtzionamendua arautzea...".
VIII. tituluko 157. artikuluan ikaskuntzak eta irakasleentzako laguntza hobetzeko baliabideak
aipatzen dira. Artikulu horretako h) atalean esaten da "hezkuntza orientazioan, orientazio
psikopedagogikoan eta lanbide orientazioan espezializatutako zerbitzuak edo profesionalak
[daudela]".
Xedapen gehigarrietan eta, zehazki, irakasle kidegoen eginkizunak biltzen diren zazpigarrenean
zehazten da "Gobernuak, autonomia erkidegoei kontsulta egin ondoren, aurreko paragrafoan
adierazitako irakasleen kidegoren bateko funtzionarioek, salbuespen gisa, beren kidegoari oro
har esleitutakoez bestelako etapa batean edo, hala badagokio, irakaskuntza batean funtzioak
bete ahal izateko baldintzak ezarri ahal izango dituela. Horretarako, beharrezkotzat hartzen
den titulazioa, prestakuntza edo esperientzia zehaztuko da".
Zentzu honetan, azaroaren 8ko 1834/2008 Errege Dekretuak zehazten ditu Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan, Lanbide Heziketan eta araubide bereziko ikasketetan
irakasteko prestakuntza baldintzak eta Bigarren Hezkuntzako irakasle kidegoen espezialitateak
zein diren ezartzen ditu. Errege dekretu horren 3. artikuluko 4. puntuan honela dio "Bigarren
Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetako "Hezkuntza orientazioa" espezialitateko
funtzionarioek orientazio eginkizunak izanen dituzte eta, horretaz gainera, irakasten ahalko
dute, 5. artikuluan xedatutakoari jarraikiz. Era berean, orientazio eginkizunak Haur eta Lehen
Hezkuntza etapetan ere gauza daitezke, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege
Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarriko 1. atalean aurrez ikusitakoaren arabera".
Azkenik, zortzigarren xedapen gehigarriak Orientazio Departamentua aipatzen du, hain zuzen
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ere departamentuen burutza Katedradunen Kidegoko funtzionario batek hartuko duela esaten
duenean.
2.- AR AU AREN JUSTIFIKAZIO A
Gizartean eta hezkuntzan aldaketak izan dira, Hezkuntzaren Lege Organikoak arau mailako
garapena izan du eta oinarrizko araudira egokitu beharra dago. Hori dela-eta, beharrezkoa da
Hezkuntza Departamentuak hezkuntza orientazioaren eta haren azpiegituren arauketa berri bat
proposatzea, etapa bakoitzari eta egungo beharrei egokitzeko.
3.- GOGOET A OROKORRAK GURE ORDEZKARITZA ESPARRUTIK
Oro har, uste dugu Hezkuntza eta Lanbide Orientazioaren gaineko foru dekretu egitasmo
honek, boto partikular honen 1. eta 2. puntuetan adierazitako araudi aurrekariekin eta arauaren
beharraren justifikazioarekin, hutsune handiak dituela eta arautu nahi dituen esku-hartze arloen
ikuspegi osatugabea duela.
Atalek 2003ko abenduaren 15eko 190. epaia bete besterik ez dute egiten. Epai hori Iruñeko
Administrazioarekiko Auzien Epaitegiak eman zuen eta epailearen 2008ko urriaren 24ko
probidentziak Hezkuntza Departamentua behartu zuen Orientazio Zerbitzuko irakasleen egoera
arautzera.
Uste dugu zerbitzu honetarako nahi den egiturak ez duela orientazio lanetan ari diren langileen
lanbide- eta lan-egoera normalizatuko –aspalditik distortsio eta haustura handiak ditu– eta foru
dekretu honek aurkeztu den bezala ez ditu konponduko.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Eskola Kontseiluak 2010eko maiatzaren 25ean egin duen
osoko bilkuran irizpenari kontrako botoa eman diogu. Era berean, egitasmoa Hezkuntza
Departamentuari itzultzeko eskatu dugu eta, orobat, eskatu diogu beste egitasmo bat presta
dezala, egitura desberdin eta zehatzago batetik abiaturik, ez dezala autofederik eragin
etorkizuneko Ikastetxeak Antolatzeko Araudi baten benturan eta arau ditzala argi eta zehatz
Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetako Orientazio Zerbitzuak.
Gure argudioen erakusgarri 6.2 artikulua da. Artikulu horretan esaten da nola arautuko diren
irakaskuntza koordinatzeko organoak eta hezkuntza orientaziokoak. Gure ustez, ezin da
"Ikastetxea Antolatzeko Araudiak etorkizunean esaten duenaren zain egon.
Edo terminoak alderantzikatzen dira: lehenik, Ikastetxeak Antolatzeko Araudia garatzen da eta
gero haien mende egonen diren irakaskuntzako eta koordinazioko zerbitzuak edo organoak
edo, bestela, irakaskuntzako zerbitzu edo organo guztiek izanen dituzten eginkizunak
adierazten dira, nahiz eta etorkizunean Ikastetxea Antolatzeko Araudi moduan ezaguna den
esparru-arau horretan ere sartuko den (araudi horrek ez du oraindik argirik ikusi).
Lehen, bigarren eta xedapen gehigarrietan ere antolaketak eta koordinazio organoen
funtzionamenduak Ikastetxea Antolatzeko Araudiari lotu zaizkio. Horiek oro ere autofedeak dira
(Erlijioan fedea izatea ikusten ez den zerbaitetan sinestea da. Arau legegile batean ezin da
halakorik onartu).
11. eta 12. artikuluak ere ez dira zehatzak eta argiak, irakasle hauek Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe bati atxikita egonen baitira eta aldi berean Lehen Hezkuntzako klaustro bateko kide
izanen. Zein zuzendaritzaren mende egonen dira? Norekin landuko dituzte lanbideko gaiak?
Eta laneko gaiak (baimenak, egutegiak...)? Nor izanen da lanpostuak hautatzeko prozesuaren
arduraduna ikasturte hasieran?
Zalantza horietatik ondorioztatzen dugu atxikipena administrazioko tramite hutsa dela eta
desberdintasunek bere horretan segituko dutela Haur eta Lehen Hezkuntzako etapetan
zerbitzuak ematen dituzten langileen eta Bigarren Hezkuntzako etapetan ematen dituztenen
laneko merezimendu eta baldintzei dagokienez.
Oinarrizko ikastetxeari dagokionez, uste dugu ikastetxe bat baino gehiago ukituko dituzten
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postuak ezar daitezkeela, foru dekretu egitasmoan adierazi bezala, baina inolaz ere ez maila
bat baino gehiago (Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza).
Foru dekretu egitasmo honek gabezia nabarmenak ditu, hala nola, Tutoretzarako
Koordinazioari dagokion guztia (1999ko maiatzaren 31ko NAOko 15. artikulua) edo Lanbide
Heziketako ikastetxeetako Lanbide Orientazioko Departamentuari dagokion guztia (1999ko
maiatzaren 31ko 68. NAOko VII. kapitulua). Lanbide Orientazioko Departamentua soilik
aipatzen da Xedapen Gehigarri bakarrean, Kualifikazioen Sistema Nazionala aipatzen denean,
baina ez dira haren osaera eta funtzioak zein diren esaten.
Horregatik guztiagatik eta Nafarroako ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkari izanik, uste
dugu foru dekretu honek ez duela langile multzo honen desberdintasunen sakoneko arazoa
konpontzen eta ez dituela orientazioko langileak asebetetzen.
Boto partikular honekin Hezkuntza eta Lanbide Orientazioko foru dekretu egitasmo hau salatu
nahi dugu ikastetxeetako plantillen egonkortasuna ukituko duelako, foru dekretuan aurrez
ikusten delako Orientazioko irakasleek ikasturte bakoitzean institutu bakoitzeko jarduera
esparruaren barneko ikastetxe jakin bat hautatuko dutela.
Lanpostu batzuen eta besteen artean laneko baldintzen eta lanbide onarpenaren artean aldeek
bere horretan segituko dute eta, ondorioz, seguruena da Bigarren Hezkuntzako lanpostuetarako
etengabeko isuria gertatzea eta lanpostuen osotasunean langileen errotazioa handitzea. Horrek
guztiak zerbitzuaren kalitatean galerak sortuko ditu. Era berean, aspalditik langile multzo honen
ezinegonak, atsekabeak eta tentsioek bere horretan iraunen dute.
Uste dugu Hezkuntza Orientazioko Zerbitzuaren beste eredu bat egin daitekeela eta komeni
dela egitea eta, orobat, Hezkuntza Departamentuari horri ekitea eskatzen diogu.
Iruñean, 2010eko maiatzaren 25ean

Javier Train Yubero jn.
Nafarroako Eskola Kontseiluko kidea
(CCOOren Hezkuntza Federazioko irakasleen ordezkaria)
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Teresa Úcar Echagüe and.
Kontseiluburua.
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria.
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE_SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria.
Manuel Casado Velarde jn.
Unibertsitateen ordezkaria/Nafarroako
Unibertsitatea.
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria.
Pedro Gonzáez Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO.

7/2010 Irizpena
2010eko ekainaren 29ko Nafarroako Eskolako
Kontseiluaren osoko bilkuran parte hartu
zuten ondoan aipatu ditugun lagunek. Bertan
irizpena eman zen, aldeko 13 boto, kontrako 1
eta 0 abstentziorekin, ondoko egitasmoaren
gainean: “Ikastetxeak eta haien ikasketak
irekitzeko araubidea erregulatzen duten
foru
dekretuak,
barne
merkatuan
zerbitzuak ematearen gaineko Europako
Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko
abenduaren
12ko
2006/123/CE
zuzentaraura egokitzeko, aldatzen dituen
foru dekretu egitasmoa”.
1.- ARAU AURREKARIAK
Europako Parlamentuko eta Kontseiluko
2006ko abenduaren 12ko 2006/123/CE
zuzentarauak, barne merkatuaren gainekoak,
xedapen multzo bat ezartzen du, eta horiek
behartu egiten dituzte estatu kideak haien
legeria eta araudia ebaluatzera Europar
Batasunaren baitan finkatzeko eta zerbitzuak
askatasunez eman ahal izateko dauden lege
eta administrazio trabei dagokienez, bermatu
ahal izateko zerbitzu emaile zein hartzaileei
Europako Itunean funtsezkoak diren bi
askatasun hauek praktikan baliatu ahal
izateko beharrezkoa den segurtasun juridikoa.

Hezkuntza alorrean eskumena duen Departamentuari dagokionez, zerbitzuen zuzentarauak
zenbait arauren gainean eragiten du, eta ondorioz, horiek zerbitzuen zuzentarau berrira
egokitzeko prozedurari hasiera eman behar zaio. Hauek dira egokitu beharreko arauak:
251/1992 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitatean araubide orokorreko
irakaskuntza ez-unibertsitarioa ematen duten ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura
ezartzen duena; 63/2006 Foru Dekretua, irailaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide
Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena; 28/2007 Foru Dekretua, martxoaren 26koa,
Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen
duten ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen
dituena; eta 421/1992 Foru Dekretua, abenduaren 21ekoa, Musika eta Dantza Eskolen sortzea
eta funtzionamendua zuzenduko duten oinarrizko arauak ezartzen dituena.
Arau horiek egokitzen zaizkie abenduaren 9ko 15/2009 Foru Legean, enpresa edo lanbide
jarduerak abian jartzeko xedearekin administrazioa errazteko neurriei buruzkoan, ezarritako
jarraibideei. Foru lege horren bidez, administrazioa errazteko neurri batzuk arautzen dira,
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pertsona fisiko edo juridikoei Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan enpresa edo lanbide
jarduerak abian jartzea errazteko.
2- FORU DEKRETU ZIRRIBORROAREN DESKRIBAPENA
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/CEE
zuzentaraura egokitzeko asmoz Ikastetxeak eta haien ikasketak irekitzeko araubidea
erregulatzen duten foru dekretuak aldatzen dituen foru dekretuaren zirriborroak, 4 artikulu,
xedapen gehigarri bakar bat eta azken xedapen bakarra ditu, barne merkatuan zerbitzuei buruz
Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006ko abenduaren 12an emandako 2006/123/CE
zuzentaraura egokitzeko.
2006/123/CE zuzentarauak agindutako ebaluazioaren xedea da aztertzea ea lege eta
administrazio oztopoek justifikaziorik ba ote duten zerbitzuen zuzentarauari dagokionez. Ez
bada hala, araudi hori bertan behera utzi edo aldatu beharra ezartzen du.
Ondorioztatzen da prozedura gehienetan beharrezkoa dela esku-hartze administratiboaren
araubidea mantentzea, ikastetxeak ireki aurreko baimenari eutsiz (baldintza hori nahitaezkoa da
hezkuntzarako eskubidea behar bezala bermatzeko), bai eta administrazio-isiltasun
negatiboaren araubidea mantentzea ere, interes orokorreko ezinbesteko arrazoi baten ondorioz
epearen barnean ebazpenik ematen ez den kasuetan.
1. artikuluak aldatu egiten du uztailaren 3ko 251/1992 Foru Dekretua, Nafarroako Foru
Komunitatean araubide orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioa ematen duten ikastetxe
pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duena. 5 puntu ditu artikulu horrek.
2. artikuluak aldatu egiten du irailaren 4ko 63/2006 Foru Dekretua, Nafarroako Foru
Komunitateko Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratuak arautzen dituena. 2 puntu ditu artikulu
horrek.
3. artikuluak aldatu egiten du martxoaren 26ko 28/2007 Foru Dekretua, Nafarroako Foru
Komunitatean Haur Hezkuntzako lehen zikloa arautzen duena eta hori ematen duten
ikastetxeek bete beharreko baldintzak eta ziklo horren hezkuntza edukiak ezartzen dituena. 7
puntu ditu artikulu horrek.
4. artikuluak aldatu egiten du abenduaren 21eko 421/1992 Foru Dekretua, Musika eta Dantza
Eskolen sortzea eta funtzionamendua zuzenduko duten oinarrizko arauak ezartzen dituena. 12
puntu ditu artikulu horrek.
Xedapen iragankor bakarrak ezartzen du foru dekretu honen bidez onetsitako arau-aldaketek
ez dutela eraginik izanen horrek indarra hartu baino lehen hasitako baimena emateko
prozeduretan. Horiek kasuan kasuko eskaera aurkeztu zeneko unean indarrean zegoen
araudiaren arabera arautuko dira
Azken xedapenak ezartzen du foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen
den egunean hartuko duela indarra.
Arau hauetan egindako aldaketek aukera emanen dute ikastetxe bat irekitzeko edo haren
irakaskuntzekin hasteko baimena erdieste aldera eragile pribatuei jarritako baldintzak kentzeko
edo malgutzeko, eta era berean, baimena emateko prozedurak arintzeko eta sinplifikatzeko.
3.- FORU DEKRETU ZIRRIBORROAREN TESTUARI BURUZKO BESTELAKO GAIAK
Zirriborroak Hezkuntza Departamentuko Idazkari Tekniko Nagusiak sinaturiko memoria
justifikatzailea ere badu. Bertan zehaztasunez azaltzen da zein arrazoirengatik egin diren
aipaturiko aldaketak.
4. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Eskola Kontseiluko osoko bilkurak uste du bidezkoa dela: “Ikastetxeak eta haien ikasketak
irekitzeko araubidea erregulatzen duten foru dekretuak, barne merkatuan zerbitzuak ematearen

137

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea

gaineko Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2006ko abenduaren 12ko 2006/123/CE
zuzentaraura egokitzeko, aldatzen dituen foru dekretua” sortzeko akordio proposamena.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondokoa kontuan izatea
iradokitzen dugu:
-

Akats mekanografikoen zuzenketa: 26.2 artikuluan, gaztelaniaz, “presentada por” hitzen
ondoren datorren koma kentzea. 28.1 artikuluan, gaztelaniaz, paragrafoaren bukaeran,
“estas” hitzari azentu-marka jartzea.

-

Arau guztian zehar genero terminologia zuzentzea (gaztelaniaz: interesado o
interesada, Director o Directora, el o la titular, promotor o promotora, alumnos y
alumnas).

Irizpen hau zure erabakiaren mendean gelditzen da.
Iruñean, 2010ko ekainaren 30ean
O. E.
Kontseiluburua

Idazkaria

Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI JAUNA
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria

8/2010 Irizpena

2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Administrazio
Kudeaketako
teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen
dituen foru dekretu egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren
curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako. Oinarri juridikoa hainbat
arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege Organikoa, ekainaren 19koa,
Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko horren 10.1 artikuluak ezartzen
du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan xedatutakoaren
arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta egin ondoren,
Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide Heziketako eskaintzak eratuko
dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Administrazio Kudeaketako teknikari titulua
onetsi du urriaren 30eko 1639/2009 Errege Dekretuaren bitartez. Errege dekretu horrek titulu
hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da urriaren 30eko 1639/2009 Errege Dekretuan bildutako
Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren arauketak bete egiten duela abenduaren 15eko
1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide Heziketako tituluen egitura.
Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra
ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan onetsi da Nafarroako Foru Komunitateko
hezkuntza sistemaren esparruan Lanbide Heziketaren antolamendua eta garapena arautzen
dituen maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua. Foru dekretu hori Lanbide Heziketako tituluen
curriculuma garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta, hartara, enpresari hobeki
egokitzeko alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu, ikastetxeen curriculum
mailako autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatean Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau idatzi da (artikulu horren arabera
hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan, Lanbide Heziketako tituluen edukiak
handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen osagai bereizgarriak barne hartu nahi
ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai sektoreak gure eraginpeko lurralde
esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik, izan badu Nafarroako Lanbide
Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseilua
sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e) artikuluan ezarritakoa betez.
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2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmo hau osatzen duten atalak honako
hauek dira: zioak, hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen
indargabetzaile bat, bi azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Administrazio Kudeaketako teknikari titulua lortzeko
aukera ematen duen erdi mailako heziketa zikloaren egitura eta curriculuma ezarri beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Administrazio Kudeaketako teknikari tituluko ikasleen
eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen indargabetzaile bat eta bi azken
xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean ezarriko dela eta bigarrenak noiz
hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren
lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako kualifikazioak eta gaitasun-unitateak,
eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun sozialak. Bigarrenean esaten da
tituludun honek zein lanbide eta lan testuingurutan jardungo duen, zein den Nafarroako lurralde
ingurunea eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Administrazio Kudeaketako heziketa
zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz, zikloaren lanbide
moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazteko prestakuntza unitatateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Administrazio Kudeaketako teknikari tituluan ezarritako lanbide moduluen artekoak,
eta bestetik, 2/2006 Lege Organikoaren babesean Administrazio Kudeaketako teknikari tituluan
ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
zein irakaslek emanen dituzten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak zein diren esaten da, urriaren 30eko
1639/2009 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.
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3. BESTE GAI BATZUK
Foru dekretu egitasmoaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako hiru memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan esaten
da Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako titulu berrien curriculumak egokitzen eta
haiek ezartzen dituzten foru dekretu egitasmoak nola prestatu.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Administrazio Kudeaketako teknikari titulua ezartzeak aurrekontuan
izanen dituen ondorioak aztertzen dira.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Nafarroako Foru
Komunitatearen esparruan Administrazio Kudeaketako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretu proposatua onestea.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Administrazio Kudeaketako
teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru dekretu zirriborroari aldeko txostena ematen
zaio.

Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010eko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria,
kontseiluburua ez dagoenean
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria/CCOO
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria

9/2010 Irizpena,

2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Farmazia eta Parafarmaziako teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen
dituen foru dekretu egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluaren
curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako. Oinarri juridikoa hainbat
arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege Organikoa, ekainaren 19koa,
Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko horren 10.1 artikuluak ezartzen
du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan xedatutakoaren
arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta egin ondoren,
Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide Heziketako eskaintzak eratuko
dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Farmazia eta Parafarmaziako teknikari titulua
onetsi du abenduaren 14ko 1689/2007 Errege Dekretuaren bitartez. Errege dekretu horrek titulu
hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da abenduaren 14ko 1689/2007 Errege Dekretuan bildutako Farmazia
eta Parafarmaziako teknikari tituluaren arauketak bete egiten duela abenduaren 15eko
1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide Heziketako tituluen egitura.
Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra
ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan onetsi da Nafarroako Foru Komunitateko
hezkuntza sistemaren esparruan Lanbide Heziketaren antolamendua eta garapena arautzen
dituen maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua. Foru dekretu hori Lanbide Heziketako tituluen
curriculuma garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta, hartara, enpresari hobeki
egokitzeko alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu, ikastetxeen curriculum
mailako autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluaren
egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau idatzi da (artikulu horren
arabera hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan, Lanbide Heziketako tituluen
edukiak handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen osagai bereizgarriak barne hartu
nahi ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai sektoreak gure eraginpeko lurralde
esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik, izan badu Nafarroako Lanbide
Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseilua
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sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e) artikuluan ezarritakoa betez.
2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak dira: zioak,
hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, bi
azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Farmazia eta Parafarmaziako teknikari titulua lortzeko
aukera ematen duen erdi mailako heziketa zikloaren egitura eta curriculuma ezarri beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluko ikasleen
eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen indargabetzaile bat eta bi azken
xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean ezarriko dela eta bigarrenak noiz
hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Farmazia eta Parafarmaziako teknikari
tituluaren lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako kualifikazioak eta gaitasununitateak, eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun sozialak. Bigarrenean
esaten da tituludun honek zein lanbide eta lan ingurunetan jardungo duen, zein den Nafarroako
lurralde testuingurua eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Farmazia eta Parafarmazia heziketa
zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz, zikloaren lanbide
moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazten duten prestakuntza unitateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Farmazia teknikari tituluan ezarritako lanbide moduluen artekoak, eta bestetik,
2/2006 Lege Organikoaren babesean Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluan
ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
zein irakaslek emanen duten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
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emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak zein diren esaten da, abenduaren 14ko
1689/2007 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.

3. BESTE GAI BATZUK
Foru dekretu egitasmoaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako hiru memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan esaten
da Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako titulu berrien curriculumak egokitzen eta
haiek ezartzen dituzten foru dekretu egitasmoak nola prestatu.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Farmazia eta Parafarmaziako teknikari titulua ezartzeak aurrekontuan
izanen dituen ondorioak aztertzen dira.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Nafarroako Foru
Komunitatearen esparruan Farmazia eta Parafarmaziako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretua onestea.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Farmazia eta
Parafarmaziako teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru dekretu zirriborroari aldeko
txostena ematen zaio.

Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.

Iruñean, 2009ko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria/CCOO
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria

10/2010 Irizpena,

2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi
mailako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretu
egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako
teknikari tituluaren curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako. Oinarri
juridikoa hainbat arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege Organikoa,
ekainaren 19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko horren 10.1
artikuluak ezartzen du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan
xedatutakoaren arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta
egin ondoren, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide Heziketako
eskaintzak eratuko dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako
teknikari titulua onetsi du urriaren 30eko 1630/2009 Errege Dekretuaren bitartez. Errege
dekretu horrek titulu hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da urriaren 30eko 1630/2009 Errege Dekretuan bildutako Fabrikazio
Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari tituluaren arauketak bete egiten duela abenduaren
15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide Heziketako tituluen egitura.
Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra
ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan onetsi da Nafarroako Foru Komunitateko
hezkuntza sistemaren esparruan Lanbide Heziketaren antolamendua eta garapena arautzen
dituen maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua. Foru dekretu hori Lanbide Heziketako tituluen
curriculuma garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta, hartara, enpresari hobeki
egokitzeko alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu, ikastetxeen curriculum
mailako autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako
teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau idatzi da
(artikulu horren arabera hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan, Lanbide
Heziketako tituluen edukiak handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen osagai
bereizgarriak barne hartu nahi ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai
sektoreak gure eraginpeko lurralde esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik,
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izan badu Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako
Lanbide Heziketaren Kontseilua sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e)
artikuluan ezarritakoa betez.

2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak dira: zioak,
hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, bi
azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari
titulua lortzeko aukera ematen duen erdi mailako heziketa zikloaren egitura eta curriculuma
ezarri beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari tituluko
ikasleen eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen indargabetzaile bat eta bi
azken xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean ezarriko dela eta
bigarrenak noiz hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako
teknikari tituluaren lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako kualifikazioak eta
gaitasun-unitateak, eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun sozialak.
Bigarrenean esaten da tituludun honek zein lanbide eta lan ingurunetan jardungo duen, zein
den Nafarroako lurralde testuingurua eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko heziketa
zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz, zikloaren lanbide
moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazten duten prestakuntza unitateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Proiektu Mekanikoen Garapeneko goi mailako teknikari tituluan ezarritako lanbide
moduluen artekoak, eta bestetik, 2/2006 Lege Organikoaren babesean Fabrikazio Mekanikoko
Diseinuko goi mailako teknikari tituluan ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
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zein irakaslek emanen duten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak zein diren esaten da, urriaren 30eko
1630/2009 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.

3. BESTE GAI BATZUK
Foru dekretu egitasmoaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako lau memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan esaten
da Nafarroako Foru Komunitateko lanbide heziketako titulu berrien curriculumak egokitzen eta
haiek ezartzen dituzten foru dekretu egitasmoak nola prestatu.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari titulua ezartzeak
aurrekontuan izanen dituen ondorioak aztertzen dira.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Antolaketa memorian aztertzen da foru dekretu egitasmo honen ezarpenak antolaketaren
egitura eta plantilla ukituko dituela.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluko Batzorde Iraunkorrak egokitzat jo du Nafarroako Foru
Komunitatean Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko goi mailako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoa onestea.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Fabrikazio Mekanikoko
Diseinuko goi mailako teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru dekretu zirriborroari
aldeko txostena ematen zaio.
Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010eko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria,
kontseiluburua ez dagoenean
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria/CCOO
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria

11/2010 Irizpena,

2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Sareko
Sistema
Informatikoen
Administrazioko goi mailako teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen
dituen foru dekretu egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi
mailako teknikari tituluaren curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako.
Oinarri juridikoa hainbat arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege
Organikoa, ekainaren 19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko
horren 10.1 artikuluak ezartzen du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30
artikuluan xedatutakoaren arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari
kontsulta egin ondoren, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide
Heziketako eskaintzak eratuko dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko
goi mailako teknikari titulua onetsi du urriaren 30eko 1629/2009 Errege Dekretuaren bitartez.
Errege dekretu horrek titulu hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da urriaren 30eko 1629/2009 Errege Dekretuan bildutako Sareko
Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluaren arauketak bete egiten
duela abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide
Heziketako tituluen egitura. Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide
Heziketaren antolamendu orokorra ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatean maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua onetsi da, Nafarroako
Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren esparruan Lanbide Heziketaren antolamendua eta
garapena arautzen dituena. Foru dekretu hori Lanbide Heziketako tituluen curriculuma
garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta, hartara, enpresari hobeki egokitzeko
alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu, ikastetxeen curriculum mailako
autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi
mailako teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau
idatzi da (artikulu horren arabera hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan,
Lanbide Heziketako tituluen edukiak handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen
osagai bereizgarriak barne hartu nahi ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai
sektoreak gure eraginpeko lurralde esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik,
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izan badu Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako
Lanbide Heziketaren Kontseilua sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e)
artikuluan ezarritakoa betez.
2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak dira: zioak,
hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, bi
azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi
mailako teknikari titulua lortzeko aukera ematen duen goi mailako heziketa zikloaren egitura eta
curriculuma ezarri beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako
teknikari tituluko ikasleen eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen
indargabetzaile bat eta bi azken xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean
ezarriko dela eta bigarrenak noiz hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko
goi mailako teknikari tituluaren lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako
kualifikazioak eta gaitasun unitateak, eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun
sozialak. Bigarrenean esaten da tituludun honek zein lanbide eta lan ingurunetan jardungo
duen, zein den Nafarroako lurralde testuingurua eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Sareko Sistema Informatikoen
Administrazioko heziketa zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz,
zikloaren lanbide moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena
xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazten duten prestakuntza unitateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluan ezarritako
lanbide moduluen artekoak, eta bestetik, 2/2006 Lege Organikoaren babesean Sareko Sistema
Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluan ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
zein irakaslek emanen dituzten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
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irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak eta instalazioak zein diren esaten da,
urriaren 30eko 1629/2009 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.

3. AINTZAT HARTU BEHARREKO BESTE BATZUK
Foru dekretu zirriborroaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako lau memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan
erabakitzen da Lanbide Heziketako titulu berri batzuen curriculuma Nafarroako Foru
Komunitaterako egokitzeko prozesua hastea, ikasketa horiek ezar daitezen.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari
titulua ezartzeak aurrekontuan izanen dituen ondorioak aztertzen dira.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Antolaketa memorian aztertzen da foru dekretu egitasmo honen ezarpenak nola ukituko dituen
antolaketaren egitura eta plantilla.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluko batzorde iraunkorrak egokitzat jo du Nafarroako Foru
Komunitatean Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluaren
egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmoa onestea.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Sareko Sistema
Informatikoen Administrazioko goi mailako teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru
dekretu zirriborroari aldeko txostena ematen zaio.
Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010eko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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12/2010 Irizpena

Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren
kontseiluburua ez dagoenean

ordezkaria,

José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe
publikoetako
ordezkaria/CCOO

irakasleen

2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Sistema
Mikroinformatikoetako
eta
Sareetako teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretu
egitasmoa”.

Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria
1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako
teknikari tituluaren curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako. Oinarri
juridikoa hainbat arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege Organikoa,
ekainaren 19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko horren 10.1
artikuluak ezartzen du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan
xedatutakoaren arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta
egin ondoren, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide Heziketako
eskaintzak eratuko dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako
teknikari titulua onetsi du abenduaren 14ko 1691/2007 Errege Dekretuaren bitartez. Errege
dekretu horrek titulu hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da abenduaren 14ko 1691/2007 Errege Dekretuan bildutako Sistema
Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluaren arauketak bete egiten duela
abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide Heziketako
tituluen egitura. Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren
antolamendu orokorra ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatean maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua onetsi da, Nafarroako
Foru Komunitateko hezkuntza sistemaren esparruan Lanbide Heziketaren antolamendua eta
garapena arautzen dituena. Foru dekretu hori Lanbide Heziketako tituluen curriculuma
garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta, hartara, enpresari hobeki egokitzeko
alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu, ikastetxeen curriculum mailako
autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako
teknikari tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau idatzi da
(artikulu horren arabera hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan, Lanbide
Heziketako tituluen edukiak handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen osagai
bereizgarriak barne hartu nahi ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai
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sektoreak gure eraginpeko lurralde esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik,
izan badu Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako
Lanbide Heziketaren Kontseilua sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e)
artikuluan ezarritakoa betez.

2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak dira: zioak,
hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, bi
azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari
titulua lortzeko aukera ematen duen erdi mailako heziketa zikloaren egitura eta curriculuma
ezarri beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluko
ikasleen eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen indargabetzaile bat eta bi
azken xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean ezarriko dela eta
bigarrenak noiz hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako
teknikari tituluaren lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako kualifikazioak eta
gaitasun unitateak, eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun sozialak.
Bigarrenean esaten da tituludun honek zein lanbide eta lan ingurunetan jardungo duen, zein
den Nafarroako lurralde testuingurua eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako
heziketa zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz, zikloaren lanbide
moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazten duten prestakuntza unitateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Sistema Informatikoak Ustiatzeko teknikari tituluan ezarritako lanbide moduluen
artekoak, eta bestetik, 2/2006 Lege Organikoaren babesean Sistema Mikroinformatikoetako eta
Sareetako teknikari tituluan ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
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VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
zein irakaslek emanen dituzten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak zein diren esaten da, abenduaren 14ko
1691/2007 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.

3. BESTE GAI BATZUK
Foru dekretu zirriborroaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako hiru memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan
erabakitzen da Lanbide Heziketako titulu berri batzuen curriculuma Nafarroako Foru
Komunitaterako egokitzeko prozesua hastea, ikasketa horiek ezar daitezen.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari titulua ezartzeak
aurrekontuan izanen dituen ondorioak aztertzen dira.
Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Nafarroako Foru
Komunitatearen esparruan Sistema Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluaren
egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretua onestea.
Horregatik
guztiagatik,
Nafarroako
Foru
Komunitatearen
esparruan
Sistema
Mikroinformatikoetako eta Sareetako teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru dekretu
zirriborroari aldeko txostena ematen zaio.
Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010eko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Ucar Echagüe and.
Kontseiluburua
Juan Ramón Elorz Domezáin jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria,
kontseiluburua ez dagoenean
José Miguel Gastón Aguas jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen ordezkaria
- STEE-EILAS
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe
publikoetako
irakasleen
ordezkaria/CCOO
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria

13/2010 Irizpena,
2010eko ekainaren 28ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren batzorde iraunkorrean
parte hartu zuten ondoan aipatu ditugun
lagunek. Bertan irizpena eman zen, guztien
adostasunarekin,
ondoko
egitasmoaren
gainean: “Nafarroako Foru Komunitatean
Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen
dituen foru dekretu egitasmoa”.

1 - ARAU AURREKARIAK
Foru dekretu egitasmo honetan arautzen da Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari
tituluaren curriculuma Nafarroako Foru Komunitateko lurralde esparrurako. Oinarri juridikoa
hainbat arautan dago eta arau horiek jatorri komuna dute: 5/2002 Lege Organikoa, ekainaren
19koa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa. Lege organiko horren 10.1 artikuluak
ezartzen du Estatuko Administrazio Orokorrak, Konstituzioaren 149.1.30 artikuluan
xedatutakoaren arabera eta aldez aurretik Lanbide Heziketaren Kontseilu Nagusiari kontsulta
egin ondoren, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalean bildutako Lanbide Heziketako
eskaintzak eratuko dituzten tituluak zehaztuko dituela.
Geroago, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 39.6 artikuluan
xedatzen du Gobernuak, aldez aurretik autonomia-erkidegoak kontsultatu ondoren, Lanbide
Heziketako ikasketei dagozkien titulazioak eta haietako bakoitzaren curriculumaren oinarrizko
alderdiak ezarriko dituela.
Gorago aipatutako artikuluak betez, Gobernuak Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari
titulua onetsi du urriaren 30eko 1632/2009 Errege Dekretuaren bitartez. Errege dekretu horrek
titulu hori ezarri eta haren gutxieneko ikasketak finkatu ditu.
Azpimarratu beharrekoa da urriaren 30eko 1632/2009 Errege Dekretuan bildutako
Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari tituluaren arauketak bete egiten duela abenduaren
15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 6. artikuluan ezarri zen Lanbide Heziketako tituluen egitura.
Errege dekretu horren bidez hezkuntza sistemako Lanbide Heziketaren antolamendu orokorra
ezarri zen.
Nafarroako Foru Komunitatean onetsi da maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua, Lanbide
Heziketaren antolamendua eta garapena arautzen dituena. Foru dekretu hori Lanbide
Heziketako tituluen curriculuma garatzeko eredu modura hartu da gure Komunitatean eta,
hartara, enpresari hobeki egokitzeko alderdi estrategiko eta araudiko alderdi berriak sartu ditu,
ikastetxeen curriculum mailako autonomia handitu du eta ikasleei prestakuntza zabalagoa
eman die.
Nafarroan segituz eta abenduaren 15eko 1538/2006 Errege Dekretuko 17.3 artikulua aplikatuz,
Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari
tituluaren egitura eta curriculuma ezartzen dituen foru dekretu egitasmo hau idatzi da (artikulu
horren arabera hezkuntza administrazioek, beren eskumenen esparruan, Lanbide Heziketako
tituluen edukiak handitu ditzakete). Egitasmo honek gure lurraldearen osagai bereizgarriak
barne hartu nahi ditu, bai lan eta lanbide testuinguruari dagozkionak, bai sektoreak gure
eraginpeko lurralde esparruan duen itxaropenari buruzkoak. Hori hala izanik, izan badu
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Nafarroako Lanbide Heziketaren Kontseiluak eman duen txostena, Nafarroako Lanbide
Heziketaren Kontseilua sortzen duen uztailaren 3ko 247/2000 Foru Dekretuko 2.e) artikuluan
ezarritakoa betez.

2 – PROPOSATUTAKO FORU DEKRETU EGITASMOAREN EDUKIA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru dekretu egitasmoa osatzen duten atalak dira: zioak,
hamaika artikulu, bi xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, bi
azken xedapen eta zazpi eranskin.
Zioetan aipatzen dira, batetik, araudiko aurrekariak, eta bestetik, alderdi estrategikoak eta arau
berriak. Alderdi horiek justifikatzen dute Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari titulua
lortzeko aukera ematen duen erdi mailako heziketa zikloaren egitura eta curriculuma ezarri
beharra.
Artikuluetan honako hauek ezartzen dira: foru dekretuaren xedea; esparru arauemailea; lanbide
erreferentea eta lanbide jarduera; curriculumaren oinarriak eta lanbide moduluak eta
prestakuntza unitateak; ziklora batxilergotik nola pasatu; ziklotik beste ikasketa batzuetara nola
pasatu; baliozkotzeak eta salbuespenak; lanbide moduluek gaitasun unitateekin duten
korrespondentzia; irakasleak; eta irakaslekuak eta instalazioak.
Foru dekretu egitasmoak sei xedapen ditu: bi xedapen gehigarri –lehenean tituluaren
baliokidetasunak ezartzen dira, eta bigarrenean, beste lanbide trebakuntza batzuk–; xedapen
iragankor bat, zeinetan aurreko Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari tituluko ikasleen
eskubideak eta trantsizio prozesua ezartzen diren; xedapen indargabetzaile bat eta bi azken
xedapen –lehenak adierazten du titulua 2010-2011 ikasturtean ezarriko dela eta bigarrenak noiz
hartuko duen indarra arauak–.
Azkenik, foru dekretu egitasmoak honako zazpi eranskin hauek ditu:
I. eranskinak bi atal ditu: lehenean zehazten dira Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari
tituluaren lanbide profila, haren gaitasun orokorra, tituluan sartutako kualifikazioak eta gaitasun
unitateak, eta lanbide gaitasunak, gaitasun pertsonalak eta gaitasun sozialak. Bigarrenean
esaten da tituludun honek zein lanbide eta lan ingurunetan jardungo duen, zein den Nafarroako
lurralde testuingurua eta lanbide figura honen prospektiba zein den.
II. eranskinak bi atal hauek ditu: II A) eranskinean Telekomunikazioetako Instalazioen heziketa
zikloaren helburu orokorrak biltzen dira eta II B) eranskinean, berriz, zikloaren lanbide
moduluak, haien izena, iraupena eta denbora banaketa eta haren garapena xehakatzen dira.
III. eranskinean etengabeko prestakuntzaren esparruan lanbide moduluen irakaskuntza
errazten duten prestakuntza unitateen egitura ezartzen da.
IV. eranskinean baliozkotzeak aipatzen dira, batetik, 1/1990 Lege Organikoaren babesean
ezarritako Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoen teknikari tituluan ezarritako lanbide moduluen
artekoak, eta bestetik, 2/2006 Lege Organikoaren babesean Telekomunikazioetako Instalazioen
teknikari tituluan ezarritakoak.
V. eranskinean 5/2002 Lege Organikoaren 8. artikuluaren arabera egiaztaturiko gaitasun
unitateen eta titulu honen ikasketetako lanbide moduluen artean dagoen erlazio erreziprokoa
ezartzen da.
VI. eranskineko A atalean heziketa ziklo honetako ikasketak osatzen dituzten lanbide moduluak
zein irakaslek emanen dituzten esaten da eta B atalean, berriz, irakaskuntza kidegoetako
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irakasleei eskaturiko titulazioak, 276/2007 Errege Dekretuko 13. artikuluan ezarritakoak.
Azkenik, C atalean zehazten dira titulartasun pribatuko ikastetxeetan lanbide moduluak
emateko eskatzen diren titulazioak eta bestelako betebeharrak.
VII. eranskinean heziketa ziklo hau irakasteko lekuak eta instalazioak zein diren esaten da,
urriaren 30eko 1632/2009 Errege Dekretuko 11. artikuluan araututakoari jarraikiz.

3. BESTE GAI BATZUK
Foru dekretu egitasmoaren proposamenari eta txosten eskaerari gehitu zaizkio Hezkuntzako
kontseilariak otsailaren 24an emandako 32/2010 Foru Agindua eta Lanbide Heziketako
Zerbitzuaren zuzendariak sinatutako hiru memoria eta txosten bat. Foru agindu horretan
erabakitzen da Lanbide Heziketako titulu berri batzuen curriculuma Nafarroako Foru
Komunitaterako egokitzeko prozesua hastea, ikasketa horiek ezar daitezen.
Araudiaren memorian foru dekretu egitasmoa justifikatzen duten araudiaren erreferentziak
ematen dira.
Memoria ekonomikoan Telekomunikazioetako Instalazioen
aurrekontuan izanen dituen ondorioak aztertzen dira.

teknikari

titulua

ezartzeak

Justifikazio memorian azaltzen da proposatutako foru dekretua ateratzea beharrezkoa dela.
Generoaren eraginaren gaineko txostenean, foru dekretuaren testuan ezartzen diren neurriak
aztertu ondoren, ondorioztatzen da generoa dela-eta duen eragina positiboa dela, bi
sexuetarako aukera berdintasunaren printzipioa sendotzen duelako.

4 - IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak egokitzat jotzen du Nafarroako Foru
Komunitatearen esparruan Telekomunikazioetako Instalazioen teknikari tituluaren egitura eta
curriculuma ezartzen dituen foru dekretua onestea.
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan Telekomunikazioetako
Instalazioen teknikari tituluaren curriculuma arautzen duen foru dekretu zirriborroari aldeko
txostena ematen zaio.
Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.

Iruñean, 2010eko ekainaren 29an
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Úcar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria.
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE-SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria
Manuel Casado Velarde jn.
Unibertsitateen ordezkaria/Nafarroako
Unibertsitatea.
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
Pedro González Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria.
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO
−

−
−

14/2010 Irizpena,
2010eko ekainaren 29ko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren osoko bilkuran parte
hartu zuten ondoan aipatu ditugun lagunek.
Bertan irizpena eman zen, aho batez, ondoko
egitasmoaren gainean: “Europako Goi
Mailako
Hezkuntzaren
Esparruari
egokitzeko,
musikako
goi
mailako
ikasketak Nafarroako Foru Komunitatean
antolatzen dituen foru agindu egitasmoa”.
1.- ARAU AURREKARIAK
Aurkeztu den foru agindu egitasmo
honek abuztuaren 27ko 423/2022 Foru
Agindua ordezkatzen du eta haren xedea da,
Europako
Goi
Mailako
Hezkuntzaren
Esparruari egokitzeko, musikako goi mailako
ikasketak Nafarroako Foru Komunitatean
antolatzea.
Egitasmoa
barruan dago:
−

araudi

esparru

honen

Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta
Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko
13/1982 Lege Organikoak 47. artikuluan
ezartzen duenez, Nafarroak eskumen
osoa du irakaskuntzaren arauketa eta
administrazioan, bere zabalera, maila eta
gradu, mota nahiz espezialitate guztietan.

7/2002 Foru Legea, martxoaren 27koa, LOGSEk jasotako goi mailako musika ikasketak
jartzeari buruzkoa eta "Pablo Sarasate" Goi Mailako Musika Kontserbatorioa sortzekoa.
Xedapen gehigarrian ezartzen da Nafarroako Gobernuak, Hezkuntza eta Kultura
Departamentuaren bitartez eta Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorraren (HSAOL)
urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, musikako goi
mailako ikasketen curriculuma ezarriko duela eta ikasketa horietan hasteko sarbide probak
arautuko dituela.
1/1990 Lege Organikoa, urriaren 3koa, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari
buruzkoa. 28. artikuluan xedatzen da: "oro har, 2000-2001 ikasturtetik aurrera hasiko dira
ezartzen hezkuntza administrazioek egokitzat jotako goi mailako ikasketak".
423/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak
emana, Nafarroako Foru Komunitatean musikako goi mailako ikasketen curriculuma
ezartzen duena. Ekainaren 14ko 986/1991 Errege Dekretuaren arabera idatzia. Errege
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−
−
−

dekretu horren bitartez ezarri zen Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko
urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoa ezartzeko egutegia.
2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (HLO). 58. artikuluan
ezartzen du Gobernuari dagokiola goi mailako arte ikasketa guztien egitura eta oinarrizko
edukia finkatzea.
1614/2009 Errege Dekretua, urriaren 26koa, goi mailako arte ikasketen antolamendua
ezartzen duena; eta
631/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, musika arloko Graduko goi mailako ikasketa
artistikoen oinarrizko edukia arautzen duena.

2.-ARAUAREN JUSTIFIKAZIOA
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 58. artikuluan ezartzen du
Gobernuari dagokiola goi mailako arte ikasketa guztien egitura eta oinarrizko edukia finkatzea.
Eskumen hori dela eta, urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretua argitaratu da, goi mailako
arte ikasketak antolatzen dituena, baita berriki maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretua ere,
musikako goi mailako graduko arte ikasketen oinarrizko edukia arautzen duena.
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari dagokio orain musikako goi mailako
ikasketen oinarrizko araudia Nafarroako Foru Komunitateko esparruari egokitzea.
Beraz, ikasketa hauek Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko finkaturiko epeak eta
maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuko hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa
betetzeko –arian-arian ezartzen joanen da 2010-2011 ikasturtean–, beharrezkoa da
Hezkuntzako kontseilariak abuztuaren 27ko 423/2002 Foru Agindua ordezkatuko duen beste
foru agindu bat ematea eta HLOren ondoriozko musikako goi mailako ikasketa berrien
aplikazioa arautzea, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokituz.

3 - FORU AGINDU EGITASMOAREN DESKRIBAPENA
Eskola Kontseiluaren irizpidepeko foru agindu egitasmoak honako atal hauek ditu: hitzaurre bat
du, zeinetan araudi esparrua aipatzen duen eta arau berri baten beharra justifikatzen duen, hiru
artikulu, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat eta azken xedapen bat.
Artikuluen eta xedapenen edukia honako hau da:
1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.
2. artikulua. 2010-2011 ikasturtean musikako goi mailako ikasketak arian-arian ezartzen hastea.
3. artikulua. Lege esparrua.
Xedapen iragankor bakarra. Beste arau batzuk ezartze prozesuan aplikatzea.
Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea
Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea.
4.- FORU AGINDU EGITASMOAREN TESTUAREN GAINEKO BESTELAKO GAIAK
Arauko testuari gehitu zaizkio proposamen txostena eta memoriak (justifikaziokoa,
antolaketakoa, generoaren eraginekoa, ekonomikoa eta araudikoa), den-denak Lanbide
Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak sinatuak.
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5. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jo du, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren
Esparruari egokitzeko, musikako goi mailako ikasketak Nafarroako Foru Komunitatean
antolatzen dituen foru agindu proposamena.
Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010ko ekainaren 30ean
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola
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Teresa Úcar Echagüe and.
Kontseiluburua
Antonio Iriarte Moncayola jn.
Idazkaria.
Teresa Aranaz Jiménez and.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Valle Ballano Bueno and.
HERRIKOA/Gurasoen elkarteen
federazioaren ordezkaria
Fernando Barainca Lagos jn.
FSIE-SEPNA/ikastetxe pribatuetako
irakasleen ordezkaria
Manuel Casado Velarde jn.
Unibertsitateen ordezkaria/Nafarroako
Unibertsitatea.
Francisco Javier Esparza Sánchez jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Izen handiko pertsona.
Francisco José Flores Pérez jn.
Enpresarien elkarteetako ordezkaria
Pedro González Felipe jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Carmen Mª González García and.
Nafarroako Parlamentuaren ordezkaria.
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Nafarroako ikastetxe pribatuetako entitate
titularren ordezkaria/ANEG/FERE.
Irene Jiménez Iribarren and.
Toki entitateetako ordezkaria.
Francisco Javier Mangado Urdániz jn.
Izen handiko pertsona.
Fernando Sesma Urzaiz jn.
Hezkuntza administrazioaren ordezkaria
Javier Train Yubero jn.
Ikastetxe publikoetako irakasleen
ordezkaria/CCOO

−

−
−

15/2010 Irizpena,
2010eko ekainaren 29ko Nafarroako Eskola
Kontseiluaren osoko bilkuran parte hartu
zuten ondoan aipatu ditugun lagunek. Bertan
Irizpena eman zen, aho batez, ondoko
egitasmoaren gainean: “Europako Goi
Mailako
Hezkuntzaren
Esparruari
egokitzeko,
musikako
goi
mailako
ikasketen ikasketa plana Nafarroako Foru
Komunitatean ezartzen duen foru agindu
egitasmoa”.
1.- ARAU AURREKARIAK
Aurkezten den foru agindu egitasmoak,
Europako
Goi
Mailako
Hezkuntzaren
Esparruari egokitzeko, musikako goi mailako
ikasketen ikasketa plana ezartzen du
Nafarroako Foru Komunitatean.
Egitasmoa araudi esparru honen barruan
dago:
−

Nafarroako Foru Eraentza Birrezarri eta
Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko
13/1982 Lege Organikoak 47. artikuluan
ezartzen duenez, Nafarroak eskumen
osoa du irakaskuntzaren arauketa eta
administrazioan, bere zabalera, maila
eta gradu, mota nahiz espezialitate
guztietan.

7/2002 Foru Legea, martxoaren 27koa, LOGSEk jasotako goi mailako musika ikasketak
jartzeari buruzkoa eta "Pablo Sarasate" Goi Mailako Musika Kontserbatorioa sortzekoa.
Xedapen gehigarrian ezartzen da Nafarroako Gobernuak, Hezkuntza eta Kultura
Departamentuaren bitartez eta Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorraren
(HSAOL) urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoko 4. artikuluan ezarritakoaren arabera,
musikako goi mailako ikasketen curriculuma ezarriko duela eta ikasketa horiek hasteko
sarbide probak arautuko dituela.
1/1990 Lege Organikoa, urriaren 3koa, Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari
buruzkoa. 28. artikuluan xedatzen da: "oro har, 2000-2001 ikasturtetik aurrera hasiko dira
ezartzen hezkuntza administrazioek egokitzat jotako goi mailako ikasketak".
423/2002 FORU AGINDUA, abuztuaren 27koa, Hezkuntza eta Kulturako kontseilariak
emana, Nafarroako Foru Komunitatean musikako goi mailako ikasketen curriculuma
ezartzen duena. Ekainaren 14ko 986/1991 Errege Dekretuaren arabera idatzia. Errege
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dekretu horren bitartez ezarri zen Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari
buruzko urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoa ezartzeko egutegia.
2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzari buruzkoa (HLO). 58. artikuluan
ezartzen du Gobernuari dagokiola goi mailako arte ikasketa guztien egitura eta oinarrizko
edukia finkatzea.
1614/2009 Errege Dekretua, urriaren 26koa, goi mailako arte ikasketen antolamendua
ezartzen duena; eta
631/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 14koa, musika arloko Graduko goi mailako
ikasketa artistikoen oinarrizko edukia arautzen duena.

2.-ARAUAREN JUSTIFIKAZIOA
Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak 58. artikuluan ezartzen du
Gobernuari dagokiola goi mailako arte ikasketa guztien egitura eta oinarrizko edukia finkatzea.
Eskumen hori dela eta, urriaren 26ko 1614/2009 Errege Dekretua argitaratu da, goi mailako
arte ikasketak antolatzen dituena, baita berriki maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretua ere,
musikako goi mailako graduko arte ikasketen oinarrizko edukia arautzen duena.
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak hasi du, Europako Goi Mailako
Hezkuntzaren esparruan, Nafarroako Foru Komunitatean musikako goi mailako ikasketak
antolatzeko eta ezartzeko prozesua, musikako goi mailako ikasketen oinarrizko araudia
Nafarroako Foru Komunitateari egokitzearren.
Beraz, ikasketa hauek Nafarroako Foru Komunitatean ezartzeko finkaturiko epeak eta
maiatzaren 14ko 631/2010 Errege Dekretuko hirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoa
betetzeko –arian-arian ezartzen joanen da 2010-2011 ikasturtean–, beharrezkoa da
Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 423/2002 Foru Agindua ordezkatuko duen beste
foru agindu bat ematea eta HLOren ondoriozko ikasketa plan berrien aplikazioa arautzea,
Europako Goi Mailako Hezkuntzaren Esparruari egokituz.

3 - FORU AGINDU EGITASMOAREN DESKRIBAPENA
Eskola kontseiluaren irizpidepeko foru agindu egitasmoak honako atal hauek ditu: hitzaurre bat
du, zeinetan araudi esparrua aipatzen duen eta arau berri baten beharra justifikatzen duen, hiru
artikulu, xedapen gehigarri bat, xedapen iragankor bat, xedapen indargabetzaile bat, azken
xedapen bat eta hiru eranskin.
Artikuluen eta xedapenen edukia honako hau da:
1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua.
2. artikulua. Ikasketa plana ezartzea Konposizioa, Interpretazioa, Musikologia eta Pedagogia
espezialitateetan.
3. artikulua. Lege esparrua.
Xedapen gehigarri bakarra. Eskumenak baimentzea.
Xedapen iragankor bakarra. Beste arau batzuek ezartze prozesuan indarra izatea.
Xedapen indargabetzaile bakarra. Arauak indargabetzea.
Azken xedapen bakarra. Indarra hartzea.
I. eranskina. Ikasketa plana: espezialitateak, ibilbideak, kurtsoak, irakasgaiak, kredituak eta
eskola orduak.
II. eranskina. Irakasgaien adierazleak.
III. Eranskina. Ikasketa plana: irakasgaien irakasle/ikasle gehieneko zerrenda numerikoa.

161

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea

4.- FORU AGINDU EGITASMOAREN TESTUAREN GAINEKO BESTELAKO GAIAK
Arauko testuari gehitu zaizkio proposamen txostena eta memoriak (justifikaziokoa,
antolaketakoa, generoaren eraginekoa, ekonomikoa eta araudikoa), den-denak Lanbide
Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak sinatuak.

5. IRADOKIZUNAK ETA OHARRAK
Nafarroako Eskola Kontseiluak bidezkotzat jo du, Europako Goi Mailako Hezkuntzaren
Esparruari egokitzeko, musikako goi mailako ikasketen ikasketa plana Nafarroako Foru
Komunitatean ezartzen duen foru agindu proposamena.
Horrenbestez, hura tramitatzearen aldeko irizpena eman dugu.
Nolanahi ere, onetsitako zuzenketetan aipatzen den bezala, ondokoa kontuan izatea
iradokitzen dugu:
-

Arau osoan genero terminologia zuzentzea (gaztelaniaz).

Irizpen hau igortzen dizut aintzat har dezazun.
Iruñean, 2010ko ekainaren 30ean
O. E.

Idazkaria

Kontseiluburua
Teresa Ucar Echagüe

Antonio Iriarte Moncayola

NAFARROAKO GOBERNUKO HEZKUNTZAKO KONTSEILARI
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I. ERANSKINA

Estatuko eta erkidegoetako eskola kontseiluen XX. Topaketak

“IKASTETXEEN AUTONOMIA, KALITATE-FAKTORE”

Nafarroako Eskola Kontseiluaren ekarpena

2010eko martxoaren 25a
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Ikastetxeen autonomiarekin loturiko Nafarroako araudia:
Nafarroako irakaskuntza publikoaren kalitatea hobetzeko 2007-2011 aldirako ituna. 89. NAO – Data:
2007/07/20.

25/2007 FORU DEKRETUA, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena. 65. NAO – Data: 2007/05/25
24/2007 FORU DEKRETUA, martxoaren 19koa, Nafarroako Foru Komunitateko Lehen Hezkuntzako irakaskuntzarako curriculuma ezartzen duena. 64. NAO – Data: 2007/05/23

49/2008 FORU DEKRETUA, maiatzaren 12koa, Nafarroako Foru Komunitatean Batxilergoko ikasketen
egitura eta curriculuma ezartzen dituena. 70. NAO – Data: 2008/06/06
66/2008 FORU AGINDUA, maiatzaren 14koa, Hezkuntzako kontseilariak emana. Agindu honen bidez
Batxilergoa ezarri, haren egitura garatu, antolaketa arautu, ordutegia finkatu eta aukerako irakasgaien
curriculuma onesten da, Nafarroako Foru Komunitatean. 71. NAO – Data: 2008/06/09

360/2009 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
eta Batxilergoa ematen duten ikastetxe publikoen antolaketa eta jarduna 2009-2010 ikasturtean arautzeko
jarraibideak onesten dituena. 104. NAO – Data: 2008/08/24

13/2009 EBAZPENA, urtarrilaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Antolamenduaren, Kalitatearen eta
Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, jarraibideak ematen dituena 2009-2010 ikasturteko eskola
egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko, ikastetxeetarako, betiere ikasketa arautuak ematen badituzte
Nafarroako Foru Komunitateko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Hezkuntza Berezian, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan.

13/2009 EBAZPENA, otsailaren 2koa, Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2009-2010 ikasturtean Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko ikasketek izanen duten eskola egutegia eta ordutegi orokorra
prestatzeko jarraibideak onesten dituena.
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Nafarroako Eskola Kontseilua
“Ikastetxeen autonomia, kalitate-faktore.
3. agiria: Proposamenak” agiriari egindako ekarpenak

Nafarroako Eskola Kontseiluak eman den 3. agiriaren zirriborroko edukiaren balorazio oso positiboa egin du eta, hori dela eta, egin duten lanagatik zoriondu nahi ditu jardunaldien antolatzailea den Gaztela-Mantxako Eskola Kontseilua eta agiria prestatzen parte hartu duten pertsona
guztiak. Edonola ere, agirian ondoko aldaketak egitea komeni dela uste du:
1) 1. orria, aurkibidea, 1. atala: Proposatzen dugu izenburua bakarrik uztea “Ikastetxeen autonomiaren helburu saihetsezina: kalitatea ekitatearekin” eta kentzea azpiatalak (Europar Esparrua, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeko –OCDE- testuingurua, Espainiako
egoera), 1. atalaren garapenak ez baitu justifikatzen banaketa hori.
2) 5. orria, 3.1 atala, Pedagogia-autonomia. Puntu bat eranstea proposatzen dugu:
3.1.4. “Hezkuntza administrazioek nolabaiteko autonomia maila eman diezaietela ikastetxeei
ezarritako gutxieneko batzuen barruan curriculuma zehaztu ahal dezaten, irakasgaiak kurtsoetan banatzeari eta bakoitzerako denborari dagokionean”.
3) 6. orria, 3.3 atala, Kudeaketa-autonomia. Bi puntu eranstea proposatzen dugu:
3.3.5. “Hezkuntza administrazioek utzi diezaietela ikastetxeei gobernu organoak eta organo
akademikoak modu librean osatzen, betiere HLOk modu hertsian araututakoak ez badira”.
3.3.6. “Hezkuntza administrazioek ikastetxeak antolatzeko araudiak garatu ditzatela, ikastetxen
autonomia oinarriak zehaztuz, eta osagarri moduan ikastetxeen antolaketarako eta funtzionamendurako gutxieneko estandarra ezarriz”.
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IKASTETXEEN AUTONOMIA
ESKOLA KONTSEILUA

Nafarroa

IKASTETXEA

Navarro Villoslada BHI

HERRIA

Iruña

PROBINTZIA

Nafarroa

ESPERIENTZIAREN
ESPARRUA

Pedagogia- eta kudeaketa-autonomia

X

Antolaketa- eta kudeaketa-autonomia

X

ESPERIENTZIAREN IZENBURUA

Plan estrategikoa. Ikastetxe batean aldaketarako motorra
1.- LABURPENA
Navarro Villosladak urteak daramatza autonomia esparruak bereganatzen. Gure plan estrategikoak argi eta garbi zehazten du zertan jarriko ditugun gure ahaleginak, eta irakasleen helburu
pertsonalak ikastetxeko helburuekin lerrokatzen ditu.

Gure oinarrietako bat da gure eraginpeko zirkuluan zentratzea, hots, guk zerbait egitea dugun
kontuetan. Horrela, gure eraginaren zirkulua zabaltzea lortzen dugu. Adibidez, ezin dugu ezer
erabaki langileak kontratatzeko politikaren alderdiez, baina gure ikastetxean lanean ari diren guztiei harrera ona egin diezaiekegu, eta beraien garapen profesionalerako laguntza eman eta eredu
izan gaitezke. Guretzat aukeratu dugun kudeaketa sistemari esker posible da edozein motatako
berrikuntza programak sortzea eta pertsonak ikastetxeko helburuekin inplikatzea.

2.- AURREKARIAK
2.1. Ikastetxeko testuingurua:
1971n sortutako ikastetxe publikoa. Ordutegia: goizeko 08:00etatik arratsaldeko 22:15ak arte.
Eguneko ordutegian 900 ikasle ari dira, 33 ikastaldetan banatuta (DBHko 5 lerro gehi aniztasuna
eta Batxilergoko 6 lerro), eta gaueko ordutegian 100 ikasle, Batxilergoko 3 ikastaldetan banatuta.
Osotara 114 irakasle ditugu, 5 atezain, mantentze-lanetako langile 1, administrazioko 4 langile
eta garbitasuneko 8 langile.

Kalitatearekin konpromisoa:
Ikastetxe honek ISO 9000:2000 ziurtagiria lortu zuen 2004an, Bikaintasunerako Nafarroako Saria
2005ean, Europako Bikaintasunaren Zilarrezko EFQM zigilua 2005ean, Hezkuntza Ministerioak
emandako Kalitatearen Sari Nazionala 2005ean, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak emandako “Ikastetxe bikaina” aitorpena 2007an, Europako Bikaintasunaren Urrezko EFQM
zigilua (500+) 2007an eta Kudeaketa Publikoaren Bikaintasun Sari Nazionala 2007an.
2.2.- Abiapuntuko egoera: Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxea, ondoko alderdiei
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erantzun behar diena:

Hizkuntza eredu ezberdinak eta bigarren hizkuntzak.
Aukerakoak. DBHn prestakuntza ibilbideak eta Batxilergoan modalitateak eta ibilbideak.
Araudiko eta curriculumeko aldaketak.
Bana-banako irakaskuntza, ikasleen gaitasunen eta interesen araberakoa.
Teknologia berrien erabilera eta berrikuntza pedagogikoa.
Guraso eta ikasleen tutoretzak.
Ikasketen orientazioa.
Ordutegiak prestatzea.
Atsedenaldietako zaintzak.
Lagundutako ikasketa.
Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.
Immigrazioa eta HPBak dituzten ikasleak.
Administrazioarekin negoziazioak: administrazioaren esku daude hainbat gai, hala nola, langileak, obrak, ekipamenduak, eman behar diren kurtsoak...
20 departamentu, 36 talde, X irakasgai, 3 ebaluazio, gehi hasierako ebaluazioa eta irailekoa,
mantendu eta hobetu beharreko eraikina, eta abar.
Irakasle berriak ikastetxean (aurten %30 ikasturtearen hasieran).
Zuzendaritza taldearentzat babes eta aitortza beharra.
Irakasle lanbidearen eta ikastetxe publikoen irudi txarra. Prentsan gauza txarrengatik bakarrik
agertzen gara: ikasleak gaizki prestatuta daudela, eskolako indarkeria (bullinga)...
Gizartean aldatu beharreko guztia eskolatik hasi behar da: bide-segurtasuna, drogei ezetza, jarrera ez sexistak eta demokratikoak aurreragoko indarkeria ekiditeko, eta abar.
Hezkuntzaren judizializazioa.
Zuzendaritza ez-profesionalak.

2.3.- Helburuak: Intereseko taldeen beharrak eta itxaropenak betetzea, hala nola:
1.- Prestakuntza osoa eta ikasleen eta familien gogobetetzea. 2.- Eskola arrakasta. 3.- Taldelana. 4.- Kudeaketan parte hartzea. 5.- Garapen profesionalerako aukerak. 6.- Eskola giroa. 7.Eskola uztea. 8.- Kanpoko ebaluazioak. 9.- Metodologia berrietan aitzindari. 10.- Sistema elebiduna. 11.- Eskolaz kanpoko jarduerak. 12.- Ikastetxearen irudi ona.
Behar horietako bakoitzak helburu neurgarri batzuk ditu loturik eta horiei erreparatuta egiaztatu
dezakegu gure plan estrategikoa betetzen ari garen ala ez garen, eta kasuan-kasuan egokiak
diren erabakiak hartzen ahal ditugu, datu objektiboetan oinarrituta eta ez inpresioetan.
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3.- ESTRATEGIAK ETA JARDUERAK
Hezkuntza politika ikastetxe osoan hedatzea:
Eskola arrakasta

Prestakuntza osoa

Kanpoko ebaluazioetan emaitza onak

Eskolaz kanpoko jarduerak
Eskola giro ona
Kudeaketan partehartzea

• Ikasgeletan teknologia berriak erabiltzea
• Ikastetxeak dituen berariazko ikasgelen errendimendua optimizatzea
• Irakasgaien ikasgelak sortzea
• Irakasleen prestakuntza eta eguneratzea onartutako proiektuen ildo
berean
• Diziplina arteko proiektuetan parte hartzea
• Aniztasunari erantzutea
• Trukeak / Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekin eta
Nafarrako Hizkuntzen Autoikaskuntzarako Gunearekin hitzarmenak
• Talde txikientzako tutoretzak, orientazio pertsonala, akademikoa eta
profesionala emateko
• Eskolaz kanpoko jardueren eskaintza handitzea eta anitzagoa izatea
• Familiekin komunikazioa eta lankidetza
• Bizikidetzarako erregelamenduaren aplikazio eraginkorra
• Bitartekaritzan prestatzea irakasleak eta ikasleak
• Koordinazio Pedagogikoko Batzordearen asmoa aurrera eramatea
• Pertsonak kudeatzeko prozesua

Gogobetetzea eta garapen pertsonala eta
profesionala

• Navarro Villosladako pertsonen gaitasun gakoak (zeharkakoak,
pedagogikoak...) identifikatzea

Lankidetza eta taldelana

• Talde-lan metodologiak erabiltzea departamentuetan
• Irakaslana babesteko eta laguntzeko mekanismoak

Ikastetxearen irudi
ona
Aitzindaria eta berritzailea metodologia
didaktikoei dagokienez
Elebiduna, ingelesa
eta gaztelania

• Erreferentziazko ikastetxea kalitate gaietan
• Antzerki taldearen jarraipena
• Eskola barrutiko hezkuntza eskaintza publikoa. Gizarteari zabalik
beste jarduera batzuk antolatzeko
• Barneko jardunbide egokiak identifikatzea eta partekatzea
• Diziplina arteko proiektuen bultzatzailea: Comenius, osasuna, energiak, etab.
• Aitzindaria eta berritzailea ikasleen integrazioan (curriculum bereziko unitateak eta aniztasunari erantzutea)
• Ingelesez irakasteko prestatutako irakasleak
• Hizkuntza gaitasuna duten irakasle postuen profila

4.- ZAILTASUNAK
Gure proiektuetan Hezkuntza Departamenturen laguntza lortzea. Ikastetxeko langile guztiak inplikatzea helburuen lorpenean. Irakasle berriei modu eraginkorrean komunikatzea gure proiektua
horren partaide sentitu daitezen.

5.- EMAITZAK
Azken urteetan nabarmen aldatu da ikasleen tipologia. DBHn ditugun ikasleen %30 ikasle immigranteak dira (Nafarroako batez bestekoa %10 da). Hala eta guztiz ere, gure emaitzak Nafarroako batez bestekoa baino hobeak dira.
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Akademikoak: Nafarroako batez bestekoa gainditzen dugu; kanpoko ebaluazioetan eta ebaluazio diagnostikoetan: Nafarroako batez bestekoa gainditzen dugu. Ikastetxearekin gogobetetasun maila: familiena 7,5; ikasleena 7,4; irakasleena 8,2. Beste ikastetxe batzuen emaitzak baino
askoz hobeak. Eskolatzea: Eskari handiko ikastetxea, DBHko 1.ean 25 eskari ezin izan ditugu
onartu (150 ikaspostu ditugu) eta Batxilergoko 1.ean kanpoko 72 eskaera jaso ditugu.

6.- ONDORIOAK
Gure lan sistema saiatzen da eguneroko lanera eramaten gure hezkuntza proiektua. Gure politikekin eta intereseko taldeen ekarpenekin osatzen da ikastetxeko plan estrategikoa. Plan estrategiko hori ikastetxeko eta departamentuetako urteko planen bidez garatzen da. Gogoeta estrategikoak hezkuntza proiektua aldatzeko ere balio du. Hala, hezkuntza proiektuak helburu neurgarriak eta iraungitze data ditu. Oraingoa 2011n berrikusi beharko dugu. Ikastetxeko pertsonak
helburuen lorpenean inplikatzeko asmoz, KPBak hartu zuen gogoeta estrategikoa eta 2007-2011
aldirako plan estrategikoa egitearen ardura, departamentuen ekarpen guztiak kontuan hartuta.
Abantaila handia da departamentuetako buruak plan estrategikoen prestaketan inplikatzea, guztiz berekotzat badituzte irakasleei ongi komunikatuko dizkietelako. Lortzen da langile guztiek plan
estrategikorako iradokizunak egitea aktiboki eta horri esker langile guztiek benetan partekatzen
dute hezkuntza proiektua. Ikastetxeek intereseko taldeetara orientatzeko asmo argia dute. Baina
asmoa ez denez nahikoa, orientazio hori sendoa eta oinarriduna izan dadin ezinbestekoa da
ikastetxeak gogoeta estrategikoan jardunbide egokienak jarraitzea. Ondoko galderan laburbiltzen
da guztia: gure intereseko taldeen gaur egungo beharretako eta epe ertaineko itxaropenetako
zeintzuri erantzun behar diegu gure ikastetxean? Horretarako beharrezkoa da prozesuen orientazio egoki batekin osatzea orientazio hori. Orain hau da galdera: intereseko taldeen itxaropenak
bete daitezen, zer aldatu behar dugu gauzak egiteko gure moduan? Azkenik, prozesuak gure
ikastetxeko pertsonek burutzen dituztenez, ezinbestekoa da kemenez pertsonen orientazioa izatea. Gure eguneroko lana gidatu behar duen galdera, beti pentsatu behar duguna, zera da: zer
egiteko nago prest nire ikastetxeko pertsonak animatzeko, bultzatzeko, aitortzeko, laguntzeko eta
inplikatzeko?
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IKASTETXEEN AUTONOMIA

ESKOLA KONTSEILUA

Nafarroa

IKASTETXEA

Beriaingo Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa

HERRIA

BERIAIN

PROBINTZIA

NAFARROA

ESPERIENTZIAREN ESPARRUA

(Dagokiona markatu)

Pedagogia- eta kudeaketa-autonomia

X

Antolaketa- eta kudeaketa-autonomia

X

ESPERIENTZIAREN IZENBURUA

TALDE BAT GARA, ONGI TRATATZEN DUGU ELKAR

1.- LABURPENA
2005. urtea. Beriaingo IPk, ikusirik ikasgela guztietan zeudela arazo emozionalak eta harremanetarako trebetasun defizitarekin loturiko arazoak, eta Nafarroako araudiak bizikidetza plana
egitera behartzen gintuela aprobetxatuz, erabaki zen plan benetan eraginkorra egitea (ez soilik
espedientea betetzeko) eta gainera proaktiboa izanen zena, arazoei aurreratuko zitzaiena. Plan
hark ikasle guztiak prestatu beharko zituen komunikazio trebetasunetan, gatazken ebazpenean,
erregulazio emozionalean eta errespetua, enpatia eta justizia bezalako balioetan.
Hala, autonomia pedagogikoaren esperientzia bati ekin zitzaion, lehenengo prestakuntzan
(kanpoko hizlarien eta autoikaskuntzaren erdibidean) eta gero material berriak prestatzeari dagokionez (adibidez, bizikidetzako curriculuma).
Esperientzia hori aurrera eramateak, halaber, neurri handi batean antolaketa-autonomia erabiltzea dakar, Bizikidetza izeneko “irakasgai” berri bat sortu baikenuen. Egun, irakasgai horrek
urtean 16 saio hartzen ditu eta irakasle guztiak daude horretan inplikaturik.

2.- AURREKARIAK
2.1.- Ikastetxeko testuingurua:

Beriaingo IP Iruñerriko 3.000 biztanle inguruko herri batean kokatutako ikastetxe publikoa da.
Herria asko hazi zen meategian lan egitera etorritako immigrazioari esker, eta 80. hamarkadan
hura itxi zenean asko sufritu zuen.
80ko eta 90eko hamarkadetan heroinak gogor jo zuen.
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2.2.- Abiapuntuko egoera:
Beriaingo eskolan beti izan zen giro ona irakasleen artean. Irakasleen eta ikasleen arteko tratua
erraza zen eta irakasleak asko arduratzen ziren ikasleen etorkizunagatik eta, beharbada, ikasleak babesteko joera ere bazegoen. Hori eskuzabaltasunetik eta arduratik egiten zen, baina ez
zegoen sistemarik.
2005-06 ikasturtetik aurrera, bizikidetza plana egin beharra guretzat aukera bat bihurtu zen,
hobeki prestatzeko eta orientazio argiago batekin lan egiteko, hau da, helburu argiagoak izanda
eta ekintza egituratu eta sistematikoekin. Horrek aldaketa ekarri zuen.
2.3.- Helburuak:
Sortu nahi genuen bizikidetza plana honelakoa izatea nahi genuen:
•
•
•
•
•

Unibertsala, hots, ikasle guztiak barnean hartzen dituena (ez arazoak dituztenak edo arazoak ematen dituztenak bakarrik).
Prebentiboa, zigortzailea baino gehiago.
Ikastetxeko bizikidetza hobetzen duena.
Bizikidetza berez helburutzat duena, hau da, ikasleei hobeki elkarbizitzen eta zoriontsuagoak izaten irakasten diena.
Desberdintasunak berdintzen dituena, gizarte baliabide gutxiago dutenei edo eredu txiroenei lagunduz.

3.- ESTRATEGIAK ETA JARDUERAK
2005-6
2006-7

Gatazkak konpontzean prestakuntza. Lau lagunek egin zuten ikastaroa eta gero
klaustro osoari zabaldu.
1. saiakera, kanpotik ekarritako curriculum batekin (Geuz eta sm argitaletxea).
Irakasleei eskatu genien bitartekaritza egitea: protokoloak prestatu genituen.
Bizikidetza plana kalitatea kudeatzeko sisteman sartzea.

2007-8

Barneko araudia berregin genuen.
Bizikidetza plana onetsi zen.
Plana eskola erkidego osoari azaldu genion (irakasleei, gurasoei, ikasleei).

2008-9

Egindako bitartekaritzak neurtzen hasi ginen. Irakasleko eta urteko 2 eskatu genituen. 54ren berri eman zen.
Neurtu genuen zenbat ikasgelatan adosten zen araudia ikasleekin. Erdipurdiko
emaitzak.
Geure curriculuma prestatzea erabaki genuen. 4.erako 16 saio prestatu genituen.
Irakasle berriei prestakuntza eman genien (3 saio).
Geure curriculuma 4., 5. eta 6. mailetan martxan jarri genuen.

2009-10

3.a eta 5.a prestatzen hasi ginen.
Aurreko neurketekin jarraitu genuen. Ikasgelako araudia adosteari dagokionez asko
hobetu da.
Aurreko jarduketekin jarraitu genuen.

2010-11

Curriculumeko atal berriak martxan jarri genituen.
6.eko curriculuma prestatzea. Haur Hezkuntzako eta lehenengo zikloko curiculuma
hastea.
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4.- ZAILTASUNAK
•

•
•
•
•
•

Prestakuntza: klaustro osoaren prestakuntzaren alde egiten dugu apustu; administrazioaren eskaintza ez da nahikoa izaten. Horregatik eskatzen dugu, baina ezin badugu behar
duguna lortu autoikaskuntzaren edo prestakuntza mistoaren alde egiten dugu (talde batek
ikastaro bat egiten du eta gero klaustroari ematen dio).
Bitartekoen egoera: egoera hori gainditzen saiatzen gara, irakasle berriak prestatuz.
Curriculuma. Ez zegoen gure beharrak asebetetzen zituenik (ez zutelako progresio didaktikorik, akademikoegiak zirelako edo bizitzatik urrunegiak). Geurea sortu behar izan genuen.
Bizikidetzarako ordua: ez zegoen, baina sortu egin genuen irakasgai bakoitzetik urtean
pare bat saio hartuta. Neurri honek ez du oztopatzen curriculuma ematea eta, horrela, urtean 16 saio daude bizikidetzarako.
Bitartekaritza: irakasleei eskatu genien bitartekaritza egiteko, baina beldurra gainditzeko
iradokitzea ez da nahikoa. Horrela bada, kalitatea kudeatzeko sistemaz baliatuta, neurketak egiten hasi ginen. Horrek eginbehar txiki bat inposatu zigun, eta nahikoa izan zen.
Laguntza: ez dugu lan guztia tutoreen esku uzten. Bizikidetza batzordeak jarduerak idazten ditu eta tutoreekin praktikan jartzen ditu irakasgelara eraman aurretik. Espezialistek tutoreek beste esku hartzen dute.

5.- EMAITZAK
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Curriculuma eta curriculumaren eragina ebaluatzerakoan irakasleek duten iritzia positiboa
da. Oraindik ere curriculumaren ezarpena probatzen ari gara, baina irakasleek onartzen
dute gero eta ikasle gutxiagok eskatzen dutela helduen esku-hartzea gatazkak konpontzeko eta irakasleengana jotzen dutenean gehinetan horien bitartekaritza eskatzeko izaten
dela.
Ikasleek erakusten dute ezagutzen dutela bitartekaritza prozesua. Dagoeneko ez dago
hainbeste gelditu beharrik, arinagoa da.
Bizikidetza jarduerak egin egiten dira eta ikasleak pozik daude horiekin (interesgarriak eta
erakargarriak direla uste dute). Gainera, ikasleen elkarrizketetan agertzen dira.
Irakasleak seguruago sentitzen dira gatazketan esku hartzeko orduan.
Ikasgelako araudi adostuta egiten ari da eta eraginkorra da. Oraingoz tutoreek egiten dute
eta irakasle guztiei zabaldu beharra dugu.
Bitartekaritza ez-formalak egiten ari dira (irakasle bakoitzari 2 eskatzen dizkiogu). Helburua
ez da akatsgabea izatea, baizik eta hainbat esku-hartze eredu ematea ikasleei eta gatazkak konpontzeko ardura ikasleen esku uztea baina gure tutoretza eta babesarekin.
Uste orokorra da eskolako gatazka maila txikiagoa dela.
Gogobetetasun inkestetan amak eta irakasleak bizikidetzarekin pozik ageri dira (amek
10etik 7,7 puntu ematen dituzte eta irakasleek 7,4).
Irakasle taldearentzat honek esparru berri bat esploratzea eta haztea ekarri du.

6.- ONDORIOAK
•
•
•
•
•
•

Proiektua ongi sustraitu beharra dago, legean eta laguntza teknikoan. Administrazioa malguagoa da proiektu bideragarri eta zentzuzkoak aurkezten direnean.
Gauza bera gertatzen da proiektuak hobekuntza duenean helburu eta ez espedientea betetzea bakarrik.
Esparru berriei heltzeak maila profesionalean eta pertsonalean haztea ahalbidetzen du.
Klaustroan egiten bada norbanakoendako eta taldearendako da lagungarria.
Ez dago proiektu guztiz bukatu eta perfektu batekin hasi beharrik. Urtez urte eraikitzen joaten da. Horretan laguntzen dute urteko zehaztapenek eta gidatuko duen talde bat izatea.
Lagungarria izan daiteke pertsona prestatuagoen talde batek klaustroarentzat gauzak
ekoiztea, eta klaustroak gauza horiek baloratu eta esperimentatzea.
Beldurra galdu behar zaio ezezaguna den eremu batean klaustroa gidatzeari.
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Hitzaurrea
Estatuko eta autonomia erkidegoetako eskola kontseiluek iradokitako hobekuntza proposamenak biltzen ditu agiri honek, bi talde handitan banatuta: lehenengo taldeko proposamenak dira
hezkuntza kalitatean ekitatea modu eraginkorrean lortzeko ezinbestekoak diren ikastetxeen
autonomiaren baldintzei buruzkoak. Bigarren taldekoak, aldiz, ikastetxeen autonomia pedagogiaren, antolaketaren eta kudeaketaren esparruan garatzeari buruzko proposamenak dira.
Proposamen horiek luze eta zabal eztabaidatu dira Topaketetako saioetan eta guztien adostasunaren eta parte-hartzearen fruitua dira. Badakigu, eta hala azaltzen da agirian bertan, horiek
aplikatzeko gehienetan beharrezkoa izanen dela indarreko araudia behar bezala garatzea eta,
gai batzuetan, baita aldaketak egitea ere. Hala ere, argi dugu hau dela hezkuntza kalitatea lortzeko jarraitu beharreko bidea, gure ikastetxeen autonomia handituta.
Gure proposamenak hobeki oinarritze aldera proposamenen justifikazioa eta praktikara eramateko moduari buruzko argibideren batzuk emanen ditugu. Eta, indarreko araudia aldatzea beharrezkoa izanez gero, ukitutako balizko arauen erreferentzia ere emanen da.
Nahiko genuke agiri hau, zeina prestatzeko lanean gogotsu hartu duten parte hamazazpi autonomia erkidegoetako hezkuntza erkidegoen ordezkari guztiek, dagokien erantzukizunaren adinako interesarekin hartzea hezkuntza administrazioek.
1. Ikastetxeen autonomiaren helburu saihetsezina: kalitatea ekitatearekin.
OCDE edo Europar Batzordea bezalako nazioarteko erakundeek ikastetxeen autonomia garatu
beharra azpimarratzen dute behin eta berriz, hori izaki politika -edo politika multzo- gakoa kide
diren herrialdeetan hezkuntzaren kalitatea hobetzeko eta hobekuntza ikasle guztiei iritsi dakien,
edozein delarik ere ikasleen egoera sozioekonomikoa edo kulturala.
Beraz, gomendatutako ikastetxeen autonomia tresna bat da hezkuntza sistemen helburu saihetsezinerantz aurrera egiteko, hots, kalitatea ekitatez lortzeko. Muineko xede hori lortzean dautza autonomia horren eraginkortasunaren neurria eta zentzuzko justifikazioa. Hori dela eta,
gure hezkuntza sistemarentzat esparru honetan proposatutako aurrerapenek ez lukete, inola
ere, bistatik galdu behar oinarrizko norabide hori, horrek ematen baitie esanahia eta bidezkotasuna politikei.
2. Autonomia eraginkor baterako beharrezkoak diren baldintzetan aurrera egiteko proposamenak.
Aurretik 1. agirian azaldu den bezala, eskumenak ikastetxeen esku uzteak zerikusia du autonomiaren eraginkortasun mailan eragiten duten eta hezkuntza kalitatea hobetzeko orientazio
eraginkorrean eragina duten politiken multzoarekin. Jarraian, autonomia eraginkor baterako
beharrezkoak diren baldintza horien gaineko proposamenak azaltzen dira.
2.1. Lidergoarekin loturikoak.
Zabaltzen ari den ideia da ezagutza erakundeen, eta beraz eskolen, ezaugarri bereizgarria dela
banatutako lidergoa. Kontzeptu berri horren arabera lidergoa partekatu beharreko ataza da. Era
horretako erakundeak zuzentzen dituenak indartu eta bultzatu egin behar du ekimen, proiektu,
mandatu eta esperientzien gaineko ardurak hartzeko prest dauden pertsonak agertu daitezela
bere inguruan, hau da, lidergoaren berariazko esparruetan erakundearen jardueran aritzeko
prest dauden pertsonak izan behar ditu inguruan. Zentzu horretan, banatutako lidergoa lagungarria da ikastetxearen konplexutasunari erantzuteko eta irakasleen sormena eta inplikazioa
sustatzen ditu.
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Lidergoaren ezaugarriekin jarraituz, komunikazioaren garrantzia azpimarratzekoa da. Zentzu
horretan ezinbestekoa da komunikazio ona izatea ikastetxearen eta familien artean, ikasleekin
eta irakasleen eta zuzendaritza taldearen artean.
Europa eta mundu mailan ikastetxeen lidergoak garrantzia hartu du eta, egun, hezkuntza politiketan lehentasunezkoa da. Nazioarteko hainbat ikerketak -eskola lidergoa hobetzea, OCDEren txostena- eta hezkuntza praktika arrakastatsuek argi utzi dute funtzio erabakigarria duela
eskola emaitzak hobetzeko, eragina baitu irakasleen motibazioan, eskola-giroan eta eskolainguruan.
Gure hezkuntza sistemak eskola lidergoaren eremuan hobetzeko alderdi zabalak ditu, besteak
beste funtzio publikoaren arrazoi estrukturalengatik, ikastetxeen autonomiaren garapen urriagatik edo zuzendaritza lan konprometitu eta demokratiko baterako eskasegia den prestakuntzagatik. Horregatik ondoko proposamenak egiten ditugu:
2.1.1. Hezkuntza administrazioek eskola lidergoaren formula ezberdinak bultzatu ditzatela,
ikasketaren emaitzak hobetze aldera.
2.1.2. Hezkuntza administrazioek eskola lidergo eraginkorrerako trebetasunen garapena
sustatu dezatela, hautapen prozesuen bidez, hasierako eta etangabeko prestakuntzarekin,
eta ematen dituzten araudi eta mezuen bidez.
2.1.3. Hezkuntza administrazioek neurriak hartu ditzatela eskola zuzendaritza funtzio erakargarria izan dadin, erakundeen aitortza, babes eta ordain egokiak dituena, ikastetxeetako
zuzendari onak lan horretan jarraitzeko motibatuko dituenak.
2.1.4. Administraziotik eta ikastetxetatik lidergo integratzailea bultzatu dadila, hezkuntza erkidegoaren eta lankidetza lan demokratikoaren bidez ikastetxeen hezkuntza sistema ongi
garatzeko balioko duena.
2.1.5. Hezkuntza administrazioek babesa eman diezaietela ikastetxeetako hezkuntza proiektuei eta proiektu horiek gauzatzeko behar den irakasleen prestakuntzari, eta ataza horien
zuzendarien lidergoa babestu dezatela.
2.1.6. Zuzendariak hautatzeko prozesuak ez daitezela oinarritu irakaslanaren ebaluazioan
eta, aitzitik, bila dadila liderrik onena pedagogia-, antolaketa-, kudeaketa- eta komunikazioesparruetarako.
2.1.7. Hautaketa prozesuak hobetu daitezela, prozesu horien emaitzak askoz egokiagoak
izan daitezen eta parte-hartzea sustatzeko.
2.1.8. Zuzendaritza taldeak indartu daitezela, bai hasierako prestakuntzari dagokionez bai
agintaldi osoan zehar, behar den berariazko prestakuntza emanda, hartzen dituzten erantzukizunen arabera.

2.3. Ebaluazioarekin eta erantzukizunarekin loturikoak.
Nazioarteko ikerketek agerian utzi dute, kanpoko ebaluazioaren emaitzetan oinarriturik, erantzukizun mekanismorik gabe ikastetxeen autonomia handiago batek ez daramala kalitate hobera. Eta alderantziz, kontuak emateak ez duela zentzurik erabakiak hartzeko gaitasunik gabe.
Gure hezkuntza sisteman ikastetxeen autonomiaren tradizio sendorik ez dago, ezta emaitzen
araberako kontu-ematearen ez eta ebaluazio prozeduren tradiziorik ere, nahiz eta kontzeptu
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horiek hezkuntzari buruzko legeetan agertu diren. Horregatik, ondoko proposamenak egiten
ditugu:
2.2.1. Ikastetxe gustietan bultzatu dadila testuinguruaren araberako hezkuntza balio erantsia aintzat hartzen duen ebaluazioa, hau da, aintzat hartu daitezela ikasle bakoitzak ezarritako epe jakin batean egindako aurrerapenak, kontuan izanik aldagai sozioekonomikoak eta
soziokulturalak eta aurreko ebaluazioetako emaitzak.
2.2.1. bis) Ezarri dadila ebaluazioaren emaitzetan oinarritutako kontu-emate sistema.
2.2.2. Hezkuntza administrazioek ebaluazio prozesurako erabiliko diren adierazle objektiboen berri eman diezaietela ikastetxeei, eta publiko egin ditzatela.
2.2.3. Eskola kontseiluei jakinarazi dakizkiela kanpoko ebaluazioen emaitzak, bereziki erakunde publikoek egindakoak, funts publikoekin ari diren ikastetxeen kasuan, ezagutu eta
aztertu ditzaten.
2.2.4. Ikastetxeek, lortutako emaitzak ikusita, hobekuntza planak ezarri ditzatela, eta plan
horien barruan sartu daitezela hezkuntza erkidego osoari eragiten dioten aurrerapenen eta
prozesuen barneko ebaluaziorako mekanismoak.
2.2.5. Hezkuntza administrazioek adierazleak ezarri ditzatela ikastetxeetako zuzendarien
eta horien lidergoaren barneko ebaluaziorako eta, gainera, horien kudeaketa baloratzeko
konpoko ebaluazioak egin ditzatela.
2.2.6. Ikastetxeek izan dezatela funtzionarioak ez diren ikastetxeko irakasleen egonkortasunean esku hartzeko aukera, irakasle horiek proiektu esanguratsuen garapenean konprometituta daudenean.
2.2.7. Bete daitezela HLOren helburuak irakasleen, zuzendaritzen, proiektuen eta ikastetxeen osotasunaren ebaluazioari dagokionez.

2.3. Parte-hartzearekin loturikoak.
Gure zuzenbideko Estatu demokratikoaren funtsezko oinarrietako bat da parte-hartzea. Konstituzioak funts publikoekin ari diren ikastetxe guztien kontrola eta kudeaketa eskola kontseiluei
ematen die.
Estatu mailako eta nazioarteko ikerketek agerian uzten dute oso garrantzitsuak direla hezkuntza
erkidegoaren sektore guztien inplikazioa eta erantzukidetasuna ikastetxeen funtzionamendua
eta kalitatea hobetze aldera hartutako erabakietan.
Hezkuntza proiektuaren agirian jasotzen da hezkuntza erkidegoak duen partekatutako erantzukizunaren konpromisoa, kalitatearen hobekuntzarekiko eta horretarako behar den funtzionamendu-autonomiarekiko. Estatuko eta autonomia erkidegoetako eskola kontseiluek uste dugu
Espainiako hezkuntzak, guztiz garatu dadin, bildurrik gabe egin behar duela apustu partehartzearen, ebaluazioaren eta ikastetxeen autonomiaren alde.
Eskura ditugun datuek erakusten dute hezkuntza erkidegoaren parte-hartzea, sektore guztiak
xede komun baten inguruan inplikaturik egonik, kalitate-faktore gakoa da eta horri esker hobekuntzarako faktore eraginkorra da autonomia handiagoa.
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Horregatik, ondoko jarduerak proposatzen dizkiegu ikastetxeei eta, hala behar denean, hezkuntza administrazioei:
2.3.1. Ikastetxeek, dagozkien kanpoko ebaluazioak egin ondoren eta eskola kontseiluetan
barne gogoeta egin eta gero, plan bat egin dezatela ikastetxearen hezkuntza proiektuaren
etengabeko egokitzapenerako beharrezkotzat ikusten dituzten konpromisoekin, eta plana
hezkuntza administrazioari igorri diezaiotela.
2.3.2. Familien parte-hartzea bultzatu dadila, familien eta ikastetxeen lankidetzari dagokionean, eta horretarako erabili daitezela, beharrezkoa denean, akordioak, elkarrekiko konpromisoak edo familia eta ikastetxeen arteko kontratu lotesleak, betiere ikasleen hezkuntza
hobetze aldera.
2.3.3. Administrazioek, hezkuntza proiektuaren barruko konpromisoak aztertu eta gero, baliabide pertsonalak eta materialak, nahikoak izan behar dutenak ebaluazioan antzemandako beharrei eta abian jarritako jarduketen ebaluazio konpromisoari erantzuteko.
2.3.4. Ikastetxeetatik, tutore taldeek eta eskola kontseiluek, guraso elkarteekin, udalekin eta
beste erakunde batzuekin lankidetzan, familien prestakuntza indartu eta orientatu dadila,
bereziki landuz seme-alabak pertsona gisa hezteko eta eskola arrakastarako erabakigarriak
diren familia-biziaren alderdiak eta familia-ikastetxea koordinazioarekin loturikoak.
2.3.5. Eskola kontseiluek urtean behin hezkuntza proiektuaren barruko jardueren barneko
ebaluazioa egin dezatela, administrazioek egindako kanpoko ebaluazioarekin batera hurrengo ikasturteko konpromisoak doitzeko balio dezan.
2.3.6. Ikastetxeetan hezkuntza erkidegoko sektore guztien parte-hartzea ahalbidetuko duten formulak eskaini ditzatela hezkuntza administrazioek, hala nola ordutegi onarpena,
onarpen ekonomikoa edo parte-hartzea bultzatuko duen beste edozein.
3. Ikastetxeen autonomia garatzeko proposamenak.
Autonomia ereduak oreka bilatu behar du bi hauen artean: batetik ikastetxeek ahalmen handiagoa izatea beraien jarduera pedagogikoa, antolaketa, kudeaketa eta baliabideak arautzeko; eta
bestetik, administrazioek horien gainean ezinbestean izan beharreko kontrola eta koordinazioa,
izan ere, administrazioek bermatu behar dute gutxieneko baldintza batzuk bete daitezela, hala,
hezkuntza sistemak bere osoan bete ahal ditzan gizarteak eskatzen dizkion xedeak. Erabakihartzea ukitutako sektoreei hurbildu behar zaie, bereziki eguneroko kudeaketatik gertuen daudenei.
Pedagogia-autonomiak proiektu pedagogikoa osatu beharko du, arretaz begiratuz curriculumeko edukien egokitzapena, eta irakasleen hezkuntza jardueren, jarduera osagarrien eta prestakuntza jardueren planifikazioa, ikastetxe bakoitzeko testuinguruaren arabera. Ikastetxea kokatua dagoen hezkuntza erkidegoari egokitu beharko zaio, inguru horren berezko elementu
bezala hartua izan dadin, ezaugarri sozioekonomikoak kontuan izanik.
Antolaketa-autonomiak, esparru orokor baten barruan, hezkuntza erkidegoaren parte-hartzea,
bermatuko du, parte-hartze hori ikastetxe bakoitzaren antolaketa eta funtzionamendu proiektuetan zertuko delarik, bizikidetza esparru egoki batean. Antolaketa eta funtzionamendu proiektuek
gai hauek hartuko dituzte: denboraren antolaketa, ikastetxeko espazioen antolaketa eta ikasle
eta irakasleen taldekatzea.
Baliabideak kudeatzeko autonomia berez da pedagogia- eta antolaketa-autonomiaren osagarria.

177

Nafarroako Eskola Kontseiluaren memoria, 2009-2010 ikasturtea

Administrazioek bermatu behar dute ikastetxeen autonomiaren erabilerak hezkuntzan kalitate
eta ekitate handiagora eramanen duela; horretarako izan beharko dituzte erantzukidetasuneko,
ezarpeneko, jarraipeneko eta kontroleko sistema eta tresnak.
Hezkuntzari buruzko legean xedatzen diren pedagogia-, antolaketa- eta kudeaketaautonomiaren aldeko printzipioekin bat, printzipio horiek aplikatzearen eta zehaztearen aldeko
apustu garbia egin dezatela proposatzen zaie Espainiako Gobernuari eta hezkuntza administrazioei. Zentzu horretan, uste dugu administrazio ezberdinek printzipio horiek beretzat hartu eta
sustatu beharko lituzketeela.
Gainera, printzipio horien aplikazioa eta garapena ahal den heinean mugatze aldera, ondoko
zehaztapenak proposatzen ditugu:
3.1. Pedagogia-autonomia
Funtsezko tresna da hezkuntza kalitate eta ekitate handiagoa lortzeko, ikastetxea bere ikasleei
eta inguruari egokitu dakien eta, horrela, hezkuntza premiei hobeki erantzuteko. Erantzun horiek definitu eta zehaztu behar dituen agiria hezkuntza proiektua da.
Jakina da gaur egun ikastetxeak ikaragarri konplexuak eta heterogeneoak direna, eta heterogeneotasun horren arazoak ezin direla behar bezala konpondu formula homogeneoekin; halako
konponbideak ez-eraginkorrak, bidegabeak eta segregatzaileak suertatzen dira eta. Klaustroak
ikastetxeen autonomian duen papera indartu behar da.
Aurretik esandakoagatik, zera proposatzen dugu:
3.1.1. Ikastetxeek denboraren banaketa malguagoa ezartzeko aukera izan dezatela, proiektu globalizatuak eta elkarlan prozedurak garatze aldera.
3.1.2. Tutoretza plana etaparako izan dadila, hala, familiekin elkarlanean, azturak, balioak
eta arauak landu daitezen.
3.1.3. Ikastetxeek curriculumean diziplina arteko lotura ezarri dezatela, progragamazio didaktiko guztietan sartu dadin oinarrizko gaitasunen garapena, batez ere hizkuntza eta matematika gaitasuna, bi horiek ikasketa hobetzeko tresnak baitira.
3.1.4. Erantzukidetasun akordioak adostu daitezela ikastetxeen eta hezkuntza administrazioaren artean hezkuntza bikaintasuneko proiektuak sustatze aldera, hezkuntza erkidegoa
inplikatuko duen proiektua garatzeko konpromisoarekin, hezkuntza emaitzak hobetzera eta
gizarte kohesiora bideraturik.
3.1.5. Hezkuntza administrazioek berrikuntza pedagogikoko esperientziak eta jarduerak lagundu eta indartu ditzatela.
3.1.6. Hezkuntza administrazioek lagun dezatela elkarlanerako ikastetxeen sareak sortzen,
baterako proiektuetan lankidetzan aritu daitezen, ikastetxeetako hezkuntza proiektuetan aurrez ikusitakoarekin bat.
3.2. Antolaketa-autonomia
Ikastetxeak gizarte testuinguru oso desberdinen barruan daude, egoera desberdinek eragiten
diete, eta abiada bizian ari dira aldatzen gizartea eta hezkuntza premiak. Horrek guztiak ikastetxeetako antolaketaren eta baliabideen etengabeko egokitzapena eskatzen du eta ezin da
egon, ez luke egon behar, guztientzako berdinak diren arau zurrunei loturik.
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Eskola eraginkor batek beti bilatu behar ditu bere egoerara hobekien egokitzen diren eta emaitzik onenak ematen ahal dizkioten antolaketa neurriak.
Zentzu horretan, ondoko proposamenak mesedegarriak izan daitezkeela uste dugu:
3.2.1. Antolaketa-autonomiak berma dezala, esparru orokor batean, hezkuntza erkidego
osoaren parte-hartzea.
3.2.2. Hezkuntza administrazioek baimena eman diezaiela ikastetxeetako zuzendariei
klaustroaren adostasunarekin eta eskola kontseiluaren babesarekin ikasleen taldekatzea
antolatu dezaten, errendimendurik onena lortzeko eta ikaskuntza-irakaskuntzako helburuak
lortzeko moduan.
3.2.3. Hezkuntza administrazioek zuzendarien esku utzi dezatela irakasleen ordutegiak
baimentzeko eskumena, baldin eta posible bada ordutegi horiekin ikastetxeko hezkuntza
proiektuan jasotako helburuak erdiestea eta, betiere, indarreko araudia errespetatzen bada.
3.2.4. Ikastetxeek, dagozkien hobekuntza planen esparruan, beraien antolaketa aldatzeko
aukera izan dezatela, hobekuntza planetan ezarritakoa ahal bezain ongien gauzatze aldera.
Oro har, antolaketaren aldaketa plan horiek ezarri osteko hurrengo ikasturtearen hasieratik
eginen da; soilik kasu berezietan eginen da ikasturteko edozein unetan –klaustroaren adostasunarekin eta eskola kontseiluaren onespenarekin- ezusteko egoera bategatik beharrezkoa dela ikusten bada.
3.3. Kudeaketa-autonomia
Europar Batasunean 90eko hamarkadaz geroztik orokortutako ikastetxeen autonomia ereduak
ikastetxeen errendimendua eta kalitatea hobetzeko xedea duten tresna gisa prestatutako hezkuntzari buruzko lege orokorretatik, berariazko legeetatik edo administrazio xedapenetatik datoz.
Espainian hezkuntzari buruzko ondoz ondoko legeek ikastetxeen autonomiaren printzipioa indartu dute bai pedagogiaren arloan, bai kudeaketa ekonomikoan, bai antolaketa mailan. Ikastetxeen autonomia etengabe hobetzen joan dadin, ondokoa proposatzen dugu:
3.3.1. Administrazio publikoek garapeneko araudian zehaztu dezatela ikastetxe publikoek
zein baldintzatan eskatu ahalko dituzten berariazko gaitasunak eta tituluak irakasle lanpostu
batzuentzat, euren hezkuntza proiektuak betetzeko beharrezkoak direnean.
3.3.2. Administrazio publikoek eman ditzatela ikastetxeentzat beharrezkoak diren baliabide
ekonomikoak, materialak eta giza baliabideak, ikastetxeek proiektu pedagogikoen bidez garatutako hezkuntza proiektuan oinarriturik prestatutako lan eta antolaketa planen arabera,
horiek ebaluatu eta baloratu ondoren.
3.3.3. Ikastetxe publikoei eta pribatu itunduei baliabide gehiago eman dakizkiela kasuan
kasu eskolatzen dituzten ikasleen premia bereziei erantzuteko, ikastetxe horien plan edo
proiektuen arabera, gehien behar duenaren alde diskriminazio positiboa eginen dela ziurtatzeko helburuarekin.
3.3.4. Ikastetxe publikoen gobernu organoengan eskumenen eskuordetza taxutu dadila
hezkuntza administrazioen aldetik.
3.3.5. Hezkuntza administrazioek ikastetxeak antolatzeko araudiak garatu ditzatela, ikastetxen autonomia oinarriak zehaztuz, eta osagarri moduan ikastetxeen antolaketarako eta
funtzionamendurako gutxieneko estandarra ezarriz.
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3.3.6. Hezkuntza administrazioek programa-kontratu formulak edo konpromiso bereziak
ezarri ditzatela zuzendaritza egonkorra eta ikastetxeko plana dituzten ikastetxeekin, ekonomia-autonomiarako tarte zabalagoekin esperimentatze aldera. Horrek, gainera, dena delakoagatik ematen duten hezkuntza zerbitzua hobetzeko akuilua behar duten ikastetxeak
erakartzen ahal ditu.
4. Ondorioak
2009/2010 ikasturtean zehar Estatuko eta autonomia erkidegoetako eskola kontseiluek lan
egin dugu gaur, maiatzaren 7an, onetsi diren agiriaren eta proposamenen gainean. Onetsitakoak Hezkuntza Ministeriora eta hezkuntza administrazioetara igorriko dira.
Hilabete hauetan egindako lanari esker baikortasunez ekiten ahal diogu ikastetxeen autonomiaren erronkari Espainian. Erronka garrantzitsua da eta ikastetxeetan berrikuntza eta
hobekuntza ekintzak bultzatuko ditu.
Lana parte-hartzearen eta adostasunaren printzipioetan oinarritu da, alegia, azken hogei urteetan kontseiluen jardunean praktikara eraman diren printzipioetan. Printzipio horiek bateragarriak dira iritzi aniztasunarekin, ez dakarte nork bere usteari uko egin beharra, eta horrela are baliotsuagoa eta esanguratsuagoa da adostasun topagune bat aurkitzea.
Estatu mailako eta nazioarteko ikerketek argi erakusten dute ikastetxeen autonomia ezinbestekoa dela kalitatezko hezkuntza sistemak lortzeko; bestalde, ikastetxeen autonomia
gure inguruko herrialdeetan hobekuntzarako tresna eztabaidaezina bilakatu da.
Autonomiak ikastetxeetako bizitza, erantzukidetasuna eta parte-hartzea dinamizatzea dakar. Mailaz maila handitu behar da autonomia, ohiko hezkuntza praktiken aldaketa sakona
dakar eta.
Gure ustez, gaur hezkuntza politikaren arduradun nagusiei eta gizarteari luzatuko dizkiegun
proposamenek lagunduko dute prozesu hori soseguz eta zorroztasunez bultzaten. Kontseiluok uste dugu konplexua dela, bai, baina ezinbestekoa dela.
Jarraian gure proposamenik garrantzitsuenak azpimarratuko ditugu; horien guztien xede
nagusiak kalitatea eta ekitatea dira:
1. Autonomiarekin batera ezinbestean doaz ebaluazioa eta kontu-ematea. Funtsezkoa
da barneko eta kanpoko ebaluazioen kultura sustatzea (ikasleen, irakasleen, zuzendaritza taldeen, proiektuen eta ikastetxeen osotasunaren gainekoa), kontuan
izanik aldagai sozioekonomikoak eta kulturalak, hobekuntzarako eta erantzukizunerako tresna gisa.
2. Hezkuntza administrazioek ikastetxeei informazioa eman behar diete ebaluazio
prozesuan erabiliko diren adierazleez. Halaber, kanpoko ebaluazioen emaitzak eskola kontseiluetara igorri beharko dira ezagutu eta aztertu ditzaten eta ikastetxeko
hobekuntza plana prestatu.
3. Lidergoa funtsezkoa dela uste dugu. Parte-hartzean oinarritutako lidergoa izan behar da, motibatzailea, eta hezkuntza administrazioek ekimenak abian jarri beharko
dituzte eskola zuzendaritza eginkizun eraginkorra eta erkargarria izan dadin.
4. Eskura dauden datuek erakusten dute hezkuntza erkidegoaren parte-hartzea kalitate-faktore gakoa dela eta autonomia handiagoa izatea hobekuntza-faktore eraginkorra dela. Ondorioz, familien eta ikastetxeen elkarlana sustatu behar da, bien
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arteko akordioak eta konpromisoak hartuta. Antzemandako beharrei eta abian jarritako jarduketen ebaluazio konpromisoari erantzuteko behar diren baliabide pertsonalak eta materialak emanen dituzte administrazioek.
5. Kontseiluek hezkuntza administrazioak premiatzen dituzte ikastetxeen pedagogia-,
antolaketa- eta kudeaketa-autonomia garatzera eta sustatzera, parte-hartze eta
erantzukizun esparru batean.
Azkenik, esan nahi dugu argi dugula gure errealitatera heldu dela, dagoeneko, ikastetxeen
autonomiaren helduaroa. Horren garapen pausatu baten alde zuhurtziaz baina tinko apostu
egiten dugu, gure uste apalean horrela lagunduko dugulako gaur egungo eta etorkizuneko
emakume eta gizonen arazoak konpontzen.
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I. ERANSKINA

3. agirian sartu ez diren proposamenak

ATALA
1

PROPOSAMENAK
“Gizarte jatorria” esamoldearen ordez “jatorri etniko edo kulturala” jartzea

ERKIDEGOA
GAZTELA ETA
LEON

Liderrak izan behar dituen ezaugarrien artean hauek nabarmendu ditzakegu:

2.1

a)
b)
c)
d)
e)

Ikasleak ezagutzen ditu eta beraiekin harreman positiboa du.
Irakasleen motibazioan eta parte-hartzean eragiten du.
Bere ikastetxearen berezitasunari erantzuten dio.
Positiboki orientatzen du eskola giro on bat lortze aldera.
Konfiantzazko eta hurbiltasuneko harremanak ezartzen ditu hezkuntza erkidegoko kideekin.
f) Hezkuntza aldaketa bultzatzen du.
g) Ilusioa eta poztasuna zabaltzen ditu, emozio positiboak sortzeko.
h) Orientatu egiten du, baina aldi berean erabakiak hartzeko tartea uzten du.
i) Beti du gogoan talde bateko kidea dela eta pertenentzia sentimendua indartzen du.

KATALUNIA

2.1.1
Hezkuntza administrazioek zuzendari eginkizunaren profesionalizazioa bultzatu dezatela, ondoko ekintzen bidez:
a) Zuzendariari dagokionez:
-

Haren garapen profesionala sustatzea eta erraztea, etengabeko
prestakuntzaren eta bere jardunaren ebaluazioaren bidez eta pizgarri ekonomiko eta profesionalak jasotzeko aukera emanda.

-

Hari behar diren eskudantziak ematea, ikastetxe publikoetan,
bere gain hartu ahal ditzan arauek ematen dizkioten eginkizunak.

-

Haren eskumenak zabaltzea, ikastetxearen autonomia gehitzearekin bat.

-

Zuzendari direnei zuzendaritza lanetan jarraitzeko aukera ema182
tea, beraien jarduna eta emaitzak aztertu eta gero, bereziki ikastetxe publikoetan.

-

Haien parte-hartzea bultzatzea ikastetxeetako zuzendaritza tal-

MADRILGO
ERKIDEGOA

ERANSKINAK

koetan.
Hezkuntza administrazioek eskola lidergoaren ezaugarriak definitu ditzatela,
ikastetxeetan etengabeko hobekuntza bermatuko duen ebaluazio sistematikoa-

KATALUNIA

ren bidez ikasketaren emaitzak hobetzera bideraturik.
Gure ustean, ikastetxeen autonomia bideragarria izango bada beharrezkoa da
zuzendaritza talde profesionalizatu baten lidergoa, zeina profesionalizatu
eta ebaluatu beharko litzatekeen (horrek indarreko araudia aldatzea eskatzen du). Aurrez ikusi beharko da zein neurri erakargarri aplikatu daitezkeen
modu errealistan zuzendaritza lana sustatzeko, lan hori interesgarria gerta da-

ERRIOXA

din eta benetan egon dadin hautapen bat, izan ere, estatistikek erakusten dute
gure erkidego guztietan hori utopia dela gaur egun. Eta hori guztia, lehen ere
esan den bezala, bere neurrian zuzendaritza taldeei ere zabaldu beharko litzaieke.

2.2

Gizarte demokratikoetan ikastetxeen autonomia ezin da hartu autarkia modutzat
eta, beraz, erantzukizun mekanismoak ezarri behar dira askatasun handiagoa
ematearen ondoriozko emaitzen arabera. Horregatik eta kalitatea eta ekitatea
hobetzeari dagokionez duten eragin argiagatik, Espainiako Gobernuari eta hezkuntza administrazioei ondoko jarduerak proposatzen zaizkie:

MADRILGO
ERKIDEGOA

Bakoitzaren testuinguru sozioekonomiko eta soziokulturalaren arabera espero
2.2.3

izatekoak diren emaitzak baino okerragoak dituzten ikastetxeak, administrazioarekin eta, hala behar denean, titularrarekin adosturiko Hobekuntza plan batekin

MADRILGO
ERKIDEGOA

konprometitzea.

Eskola kontseiluei eta gizarteari jakinarazi dakizkiela kanpoko ebaluazioen
2.2.3

emaitzak, funts publikoekin ari diren ikastetxeen kasuan, ezagutu eta aztertu

KATALUNIA

ditzaten.

Atal berri bat gehitzea:
2.3

2.3.4. Eredu aldaketa bat dakar, administrazioari, irakasleei eta familiei ere eragiten diena.
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Ondoko testua sartzea proposatzen da:
Autonomia hezkuntza proiektuaren inguruan gauzatzen da eta ikastetxe publikoetan zuzendaritza proiektuaren bidez zehazten da. Zuzendaritza proiektua
autonomiaren ardatza da, izan ere, ikastetxeko identitatea eta helburuak esplizitu bihurtzen ditu, hezkuntzako planteamenduak eta lehentasunak ezartzen
ditu, langile guztientzat loteslea da, hezkuntza erkidegoko sektore guztien arteko lankidetza eta ikastetxearen eta inguruaren artekoa bultzatzen ditu, eta
ebaluazioa eta hobekuntza ahalbidetzen dituen adierazleak ezartzen ditu.

3

Ezinbestekoa da bizikidetza giro positiboa izatea eta familiak hezkuntza prozesuan inplikatzea hezkuntza egintza egokia eman dadin. Hori dela eta, hezkuntza proiektuaren esparruan hezkuntza konpromisoaren gutuna bultzatzea komeniko litzateke: agiri pertsonalizatua, familiaren eta ikastetxearen arteko konpromisoa ezartzen duena, hezkuntzan konplizitatzea sustatu eta bizikidetza
giroa bermatze aldera. Gutunaren edukian sartu behar dira familien inplikazioa
ikasleen hezkuntza bilakaerari dagokionez, ikastetxeko printzipioen onarpena,
familiaren sinesmen edo usteei errespetua eta ikastetxearen eta familiaren arteko komunikazioa.
Proposatzen da erantzukidetasun akordioak adostu daitezela ikastetxeen eta
hezkuntza administrazioaren artean hezkuntza bikaintasuneko proiektuak sustatze aldera, hezkuntza erkidegoa inplikatuko duen proiektua garatzeko konpromisoarekin, hezkuntza emaitzak hobetzera eta gizarte kohesiora bideraturik.
Erantzukidetasun akordioak zera dakar ezinbestean: eskola erkidegoari eta
administrazioari kontu ematea eta berrikuntza, zeina baldintzatuko duten ebaluazioaren emaitzek, hezkuntzako emaitzen hobekuntzak eta baliabideen erabilerak.
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Ikastetxeetako zuzendariek edo titularrek erabakiak hartzeko eta ekimenak
bultzatzeko duten autonomia zenbat eta handiagoa izan, are eta handiagoa
izanen da ikastetxeko hezkuntza proiektuak burutzeko aukera, ikastetxe bakoitzaren kalitatearen eta eraginkortasunaren ebaluazioan oinarriturik. Horri dagokionez ondokoa proposatzen da:
3.1.1. Ikastetxe publikoetako zuzendariei irakasleen ebaluazio pedagogikoaren
eginkizun jakin batzuk ematea, euren karrera profesionalaren garapenaren esparruan.
3.1.2. Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei ahalmena ematea departamentu buruak izendatzeko eta ebaluatzeko ezinbesteko baldintza gisa ezarri
dezaten ikastetxeko hezkuntza proiektuaren araberako “departamentuko proiektuak” egin beharra.
3.1

MADRILGO
ERKIDEGOA

3.1.3. Ikastetxe pribatu itundu bakoitzeko zuzendariei edo titularrei ahalmena
ematea erabakiak hartu ditzaten, kasuan kasuko arauek aurrez ezarritako curriculumeko denbora eta eduki gutxienekoak errespetatuz, curriculum proiektu
bakoitzaren helburu zehatzak hobeki betetze aldera.
3.1.4. Autonomia modu eraginkorrean aplikatzea eta zehaztea diru publiko bidez finantzatzen ez diren ikastetxeetan, beraien hezkuntza proiektua prestatzeko, eskola-eguna proiektu horren eta ikasleen hezkuntza eta gizarte beharren arabera antolatzeko, eta arloen edo irakasgaien ordutegia zabaltzeko.
Puntu bat eranstea proposatzen da:
“Hezkuntza administrazioek nolabaiteko autonomía maila eman diezaietela
ikastetxeei ezarritako gutxieneko batzuen barruan curriculuma zehaztu ahal
dezaten, irakasgaiak kurtsoetan banatzeari eta bakoitzerako denborari dagokionean”
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Ikastetxeetako zuzendaritzaren arduradunek eta titularrek, araudiaren printzipioak betetze aldera, beraien autonomia esparruan antolaketari buruzko erabakiak hartu ahalko dituzte. Erabaki horien esparrua mugatuko dute ikastetxe
publikoei esleitutako irakasleen kupoak edo ikastetxe itunduentzat ezarritako
ratioak (unitateko irakasleak). Ikastetxe itunduetan erabaki horiek bestelako
beharrei ere erantzun ahalko diete: zuzendaritza eginkizunen garapena, premia
bereziak dituzten ikasleentzako errefortzuak eta laguntzak, berrikuntza edo
indartze hezkuntza-programak, eta abar. Horretarako, hauxe proposatzen da:
3.2.1. Ikastetxe publikoen zuzendaritzari ahalmena eman dakiola irakasleen
kupoa ikastetxe bakoitzaren berezitasunen arabera negoziatzeko eta kudeatzeko.
3.2

3.2.2. Diru publikoarekin ari diren ikastetxeei ahalmena ematea, emandako
kupotik edo irakasle/unitateko ratiotik abiatuta, irakasleen eta irakasgaien ordutegiak antolatu ditzaten, ikastetxearen hezkuntza proiektuaren eta urteko programazio orokorrean egindako horren zehaztapenaren arabera.
3.2.3. Itundutako ikastetxe pribatuen titularrei ahalmena ematea irakasleen dotazioa kudeatzeko, kasuan kasu indarrean den irakasle/unitateko ratioaren barruan, ikastetxe bakoitzeko pedagogia, antolaketa eta zuzendaritza beharrei
erantzunez eta, betiere, aipatutako irakasle/unitateko ratioaren esparruan.
3.2.4. Autonomia modu eraginkorrean aplikatzea eta zehaztea ikastetxe pribatu
ez-itunduetan, ikasleak onartzeko prozedura, ikastetxeko barne araudia eta
bizikidetza arauak zehazteko.
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Ikastetxeek legez dute onartua baliabideak kudeatzeko autonomia. Zentzu horretan, ondoko neurri zehatzak proposatzen dira:
3.3.1. Ikastetxe publikoak eskuordetu daitezela garbitasuneko eta mantentze
lanetako zerbitzuen kudeaketa eskumenetarako.
3.3.2. Ikastetxe publikoetako zuzendarien eskumenak handitu daitezela, administrazioko eta zerbitzuetako langileen gaian.
3.3.3. Ikastetxe publikoetako zuzendariak eskuordetu daitezela langileen diziplina araubideko zenbait eskuduntziatarako.
3.3.4. Ikastetxe publikoetako zuzendarien eskumena arautu dadila ikastetxean
destino finkorik gabeko irakasleak mantentzeari dagokionez, betiere irizpide
objektiboetan oinarriturik irakasle horiek ikastetxeko proiektuei jarraipena emateko beharrezkoak badira; hala, ikastetxeen funtzionamendurako eta autonomiaren garapen eraginkorrerako kaltegarria den irakasleen errotazioa saihestuko litzateke.

3.3
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3.3.5. Ikastetxe pribatu itunduei autonomia eman dakiela “bestelako gastuak”
izeneko kontu-sailaren ondoriozko funtsak erabili ahal ditzaten HLOren arabera
(117.3.b artikulua) kontu-sail horrek dituen helburuekin loturiko kontzeptuetarako.
3.3.6. Autonomia modu eraginkorrean aplikatzea eta zehaztea diru publiko bidez finantzatzen ez diren ikastetxeetan irakasleak aukeratu ditzaten, indarreko
legak eskatutako titulazioen arabera, eta ikastetxeak bere araubide ekonomikoa
definitu ahal dezan.
Hezkuntza administrazioek ikasturte bakoitzean hitzarmen edo itun bat egin
ahal dezatela helburu zehatz batzuk betetzeko konpromisoa hartzen duten aukeratutako ikastetxe jakin batzuekin. Horretarako, administrazioak behar diren
eskumenetarako eskuordetuko ditu ikastetxeak, xede hori betetze aldera ikastetxeak eurak antolatu daitezen. Prozesu bakoitza bukatzean ebaluatu eginen da
eta ikastetxeek, lortutako emaitzaren arabera, ondo egindako lanagatik sari edo
pizgarri bat jasoko dute.

EXTREMADURA

Ondoko puntua gehitzea proposatzen da:
“Hezkuntza administrazioek utzi diezaietela ikastetxeei gobernu organoak eta
organo akademikoak modu librean osatzen, betiere HLOk modu hertsian araututakoak ez badira”.

3.3.1

“Ikastetxe publikoak” esamoldearen ordez “ikastetxeak” jarri dadila.
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