Bertaratuak:
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Javier Albizu Sanz jn.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Iñaki Berasategi Zurutuza jn.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
Sonia Cabrero del Amo and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen
ordcezkaria
José María Carrillo Álvarez jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Carmela Muñoz Ventura and.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Camino Bueno Zamarbide and.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Francisco José Flores Pérez jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Esther Monterrubio Ariznabarreta and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Ander Domblás García jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
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Iruñean, 2016ko urriaren 26aren 17:10
direlarik, Eskola Kontseiluko egoitzan (Kale
Nagusia,

56

Nafarroako

–

Ezpeleta

Eskola

Jauregia)

Kontseilua

edo

Hezkuntzako Batzorde Nagusiko Osoko
Bilkura biltzen da, Aitor Etxarte Berezibar
Jaunaren

lehendakaritzapean,

ondoan

agertzen diren kideen presentziarekin, eta
Fermin

Casado

Leoz

Jn.

Idazkari

ofizialaren absentziarekin, eta bere ordez,
Esther Monterrubio kontseilukidea idazkari
bezala, hurrengo gai-zerrendarekin:

1. Aurreko bileraren akta berraztertu
eta, hala behar bada, onetsi.
2. Informazio orokorrak.
3. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako
Hezkuntza Sistemaren Txostenaren
egoera.
4. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako
Eskola Kontseiluaren Memoria.
5. 2017

urterako

Aurrekontuen

aurreproiektua.
6. Galde-eskeak.
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Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Fernando Barainca Lagos jn.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Jesús Mª Ezponda Iradier jn.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes privados
concertados/Ikastetxe pribatu itunduetako
zuzendarien ordezkaria
Mikel Fernández de Quincoces
Martínez de Birgala jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Roberto Pérez Elorza jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Lourdes Larunbe Arretxe and.
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Amaia Zubieta Garciandia and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS
Josu Repáraz Leiza jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra-
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Federación de Ikastolas de
Navarra/Nafarroako ikastetxe
pribatuetako entitate titularren ordezkariaNafarroako Ikastolen Elkartea
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Andoni Amadoz Azpíroz jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza publikoaren ikasleen
ordezkaria
Bere absentzia desenkusatzen dute:
Ignacio Toni Echeverría jn.
Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria/ CORMIN
Juan Larraza Pérez-Salazar jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
privados de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza pribatuaren ikasleen
ordezkaria
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Pedro María Baile Torrea jn.
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Cristina Bayona Saez and.
Representante de las
Universidades/Univertsitateen ordezkaria
UPNA
Ez ziren bertaratu:
Ernesto Delas Villanueva jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/ Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria SORTZEN
Mª Luisa de Simón Caballero and.
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Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (I-E)
Sergio Gómez Salvador jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)

1. Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onetsi.

Eskola Kontseilukide berria den Andoni Amadoz (irakaskuntza publikoaren
sarearen ikasleen ordezkaria) aurkeztu ondoren, Lehendakariak galdetzen du ea
norbaitek 2016ko irailaren 28ko Osoko bilkurak egindako saioaren Aktan jasotakoari
eragozpenen bat adierazi nahi al duenik dagoen galdetzen du.

Inork ez du eragozpenik jartzen eta ondorioz, baieztapenez onesten da.
2. Informazio orokorrak.
Aurreko saiotik egin diren bilera eta jardueren berri ematen du Lehendakariak.
Bereziki, Hezkuntza Ministerioan urriaren 13an egindako bilaren berri ematen du.
Autonomien

Eskola

Kontseiluen

15

ordezkari

bertaratu

ziren,

eta

Estatuko

Idazkariarekin hainbat gai tratatu ziren (Hezkuntza Hitzarmena, LOMCEren aplikazio
egutegia eta errebalidak). Estatuko Eskola Kontseilu berria azaroan gauzatuko dela
segurutzat jotzen du Estatuko Idazkariak eta errebaliden garapen eta erregulazioa
egingo duen Agindu Ministeriala emango duela.
Beste alde batetik, udazkenean garatuko diren “Berrikuntza proiektuak” gaidun
jardunaldiengatik ikastetxe batzuk bisitatu ditu. 3 aurkezpen egongo dira Tuteran eta 5
Iruñean, ezberdinak izango dira denak. Humberto Bustincek aurkeztuko ditu.
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Era berean, “Haur Hezkuntza”ri buruzko liburua inprimatzera bidali dela
adierazten du. Bertan, gai hau izan zuten jardunaldien ondorioak biltzen dira.
Azkenik, udaberriko jardunaldien inguruan lanean ari da ere, “Landa eremuko
Eskola” gaiaren gainekoak.
3. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txostenaren
egoera.

NHSTaren 2 eta 3 atalak jada bukatuak daudela adierazten du Lehendakariak.
Joan den astean aurkeztu ziren azkeneko inkesta soziolinguistikoaren datuak sartu
nahi dira, beraz, prest daudenean testuan sartuko dira. 4 eta 5 atalei dagokionez, datu
batzuen zain daude, baina garaiz egongo direla ematen du.
Ondoren, aurreikusitako lan egutegia aurkezten du, NHSTa abenduaren 21ean
onesteko helburuarekin. Bere atalak aztertzeko bi aukerak planteatzen ditu:
lehenengoa, Batzorde Iraunkorraren 3 lan taldeen bitartez aztertzea, eta bigarrena,
Osoko bilkuran dauden Batzorde Orokorren bitartez aztertzea.
Jesús Mª Ezponda eta Camino Buenok hirugarren aukera bat planteatzen dute:
Osoko bilkurako kideek itxita dauden atalak begiratzea.
Iñaki Iraizozen ustez lan egutegiko lehenengo fasea murriztea, azkeneko
fasean dagoen denbora handitzeko zuzena izango zela.
Camino Bueno esandakoarekin bat dator, era honetan, Osoko bilkurako kideei
testuak bidali ahal zaizkie, azaroaren 24a baino lehenago zuzenketak aurkezteko.
Zuzenketen aurkezpenen bi epe irekitzearen aukera planteatzen du Jesús Mª
Ezpondak. Iñaki Iraizozek beste gauza bat gehitzen du: Iraunkorraren lan taldeek
aztertu ahalko lukete txostenaren atal bakoitza, eta behin gainbegiratuak egon
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ondoren, Osoko bilkurako kide guztiei bidaltzea, aztertzeko denbora luzeagoa izateko,
zuzenketen aurkezpen epe bat ireki gabe.
Bere aldetik, Fernando Baraincak planteatzen du Iraunkorraren taldeetara
atalak bidaltzea eta, aldi berean, Osoko bilkurako kide guztiei. Horrela, Iraunkorra
azaroaren 17an bilduko da eta beste kideek denbora luzeagoa izango dute hasierako
zirriborroa irakurtzeko, azaroaren 18a arte zuzenketen aurkezpen epea irekiko delarik.
Irtenbide hau aukeratzen da, azkenik.
4. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako Eskola Kontseiluaren Memoria.
37 zuzenketa aurkeztu direla adierazten du Lehendakariak; akatsak, forma
akatsak, argibideak edota hizkuntza inklusiboarekin harremanatutak daude guztiak.
Iraunkorrak jada onartu dituela dio, eta ondoren Osoko bilkurak ere baieztatu ditu.
Bozkatu ondoren, Memoria onartzen da aho batez (aldeko 19 boto).
5. 2017 urterako Aurrekontuen aurreproiektua.
Hurrengo urtean, geratzen zen ondarea bukatuko dela adierazten du
Lehendakariak. Horregatik, Hezkuntza Departamentuak 33.000 euro emango dizkio
Eskola Kontseiluko aurrekontuari.
Merezi duen gardentasuna emanda, Kontseiluaren web-gunean gastuen berri
ematea nola ematea lantzen ari da.
Zergatik ez dagoen funtzionamendu gastuen partida bat galdetzen du Camino
Buenok.
Idazkaria eta Esther Monterrubioren erantzuna da, Hezkuntza Departamentuko
3 unitateek eraikina partekatzen dutenez (Hezitzaileen Eskola, EOIDNA eta Eskola
Kontseilua), normalena da horietako batek bakarrik ohiko gastuak bere gain hartzea,
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eta hau Departamentuak kontutan izan dadila, kudeaketa kontuan egiten duen
transferentzia egiteko orduan.
Behin bozkatu ondoren, aho batez onesten da (19 boto).

6. Galde-eskeak.
Ez daude.
Eta jorratzeko gai gehiago ez daudenez, Lehendakariak bertaratutako kideen
parte-hartzea eskertzen du eta saioari amaiera ematen dio 18:10 orduetan.
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