Bertaratutakoak:
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
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.
Personalidad
de
reconocido
prestigio/Aitortutako
ospea
duen
pertsonalitatea
Fernando Barainca Lagos jn.
Representante del profesorado de

Iruñean, 2016ko abenduaren 21aren
17:10 direlarik, Eskola Kontseiluko egoitzan
(Kale Nagusia, 56 – Ezpeleta Jauregia)
Nafarroako

Eskola

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. 36/2016 Irizpenaren eztabaida eta,
hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: Eskolatzea.
4. 37/2016 Irizpenaren eztabaida eta,
hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: DBH ebaluazioa.
5. 38/2016 Irizpenaren eztabaida eta,
hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: PAI.
6. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako
Hezkuntza Sistemaren Txostenaren
eztabaida eta, hala behar bada,
onespena.
7. 2016ko

bigarren

kontuen onespena.
8. Galde-eskeak.

seihilekoaren

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
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 NavarraFederación 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
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
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
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.
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)
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Beren absentzia desenkusatzen dute:
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de

Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades
/Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
Sonia Cabrero del Amo and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen
ordcezkaria

1. Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onetsi.
Lehendakariak ea 2016ko urriaren 26an burututako Osoko Bilkuraren aktan
jasotakoari eragozpenen bat adierazi nahi al duenik dagoen galdetzen du.
Inork ez du eragozpenik jartzen eta ondorioz, baieztapenez onesten da.
2. Informazio orokorrak.
Azkeneko bileratik egindako bilera eta ekintza garrantzitsuen berri ematen du
Lehendakariak. Besteak beste, Tuteran eta Iruñean burututako Berrikuntza Proiektuen
jardunaldiak, eta burutuko diren Nafarroako Landa eremuko eskolen udaberriko
Jardunaldiak aipatzen ditu.
3. 36/2016 Irizpenaren eztabaida eta, hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: Eskolatzea.

Mikel Fernández de Quincocesek araudi proiektuaren azalpena egiten du. Berriak
azpimarratzen ditu, bereziki ikastetxetik distantziaren lehentasuna, Parlamentuko agindu
bati erantzuten diona. Ondoren, aurkeztutako zuzenketen azterketa egiten da.

•

1. zuzenketa

Jesús Mª Ezpondak 1. zuzenketa azaltzen du, bertan adierazita dagoen
motibazioarekin bat etorriz. Iñaki Iraizozen ustez, ikasle ohiarekin batera, beste irizpide
osagarriak daude. Puntu osagarria orain arte mantentzea planteatzen du, distantzia
linealaren puntua gehitzea, eta parekotasuna badago, azkeneko honek pisu handiago
izatea.
Mikel Fernández de Quincocesek dio ikasle ohia eta kooperatibisten puntuak,
adibidez, irizpide objektiboak baina ez berdintasunezkoak direla. Gainera, 2018-2019
ikasturtetik aurrera, zozketak egiteko Hezkuntza Departamentuak tresna informatiko bat
izango du, prozedura automatikoa bihurtuz eta ikastetxe bakoitzeko zozketak ekidituz.
Sistema hau martxan jartzeak Departamentuak prozesu osoa kontrolatzea behartuko du,
eta baita onarpen irizpideak, logikoki.
Sergio Gómezek dio egungo sistemak ez duela ikastetxe aukeratzearen
askatasuna bermatzen, eta proiektu berriarekin atzerapena sortzen dela.
Zuzenketa bozkatu eta gero, ondoko emaitza lortzen da:
BOTOAK: aldeko 8; aurkako 17; 5 abstentzio.
Ez da zuzenketa onartzen.

•

2. eta 3. zuzenketak

Alfredo

Hoyuelosek

zuzenketak

azaltzen

ditu.

Terminologiaren

aldaketa

proposatzen dute.
Mikel Fernández de Quinconcesek dio egungo terminologiaren oinarria araudi
orokorra, oinarrizkoa da, eta ezin da alde batetik bakarrik aldatu. Ignácio Tonik hau
berresten du. Ondoren, bozkatzen da:

BOTOAK: aldeko 6; aurkako 17; 7 abstentzio.

Zuzenketak baztertzen dira.

•

4. Zuzenketa.

Iosu Repárazek zuzenketa azaltzen du. Euskadin bertan, berdinketa hauste
irizpide bezala agertzen da familiaren kide bat bazkide kooperatibista izatea dio.
Mikel Fernández de Quincocesek errepikatzen du proiektua Nafarroako
Parlamentuaren borondate edo erabaki baten erantzuna dela.
San Fermin Ikastolaren zuzendariak zuzenketaren zentzu berezko idazki bat
aurkeztu duela dio Lehendakariak. Ondoren, bozkatzen da:
BOTOAK: aldeko 9, aurkako 13; 8 abstentzio.
Zuzenketa baztertzen da.

•

5. zuzenketa.

Amaia Zubietak, Tuteran azkenean gertutasun linealaren irizpidea ez denez
aplikatu beahr, Tutearko Eskolatzen Batzordeak horrela adostu duelako, zuzenketa
kentzen du.

•

6. zuzenketa.

1. zuzenketaren emaitza berresanez ematen denez, antzekoa delako.

•

Enmiendas nº 7 y 8.

Sergio Gómezek zuzenketak azaltzen ditu, hala nola gain-eskaera badago linea
berriak irekiko direla, familien ikastetxe aukeraketa askatasuna bermatzeko. 10 ikasleen
kopurua Hezkuntza Departamentuak D ereduko linea berri bat eremu ez euskaldunean
irekitzeko analogia bat da.

Hezkuntza

Departamentuak

eskolatze

eta

baliabide

egokia

egiteko

planifikazioarekin talka egiten duela dio Mikel Fernández de Quincocesek. Ondoren,
bozkatzen da:
BOTOAK: aldeko 8; aurkako 20; 3 abstentzio.
Zuzenketa baztertzen da.
Azkenik, irizpen proiektua, bere osotasunean bozkatzen da, ondoko emaitza
lortzen duelarik:
Alde: 19; aurka: 8; abstentzioak: 3.
Irizpen proiektua onesten da.
Fernando Barainca eta José Floresek boto partikularra aurkeztuko dutela
agertzen dute.
4. 37/2016 Irizpenaren eztabaida eta, hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: DBH ebaluazioa.

•

1. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek 1. zuzenketa azaltzen du,
inklusibo

batekin

bat

datorrena.

Ander

politika edota terminologia

Domblásek

erantzuten

dio,

bere

sentsibilitatearekin bat etorrita ere, terminologia hori araudi orokor batetik datorrela.
Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 11; aurkakoak: 14; abstentzioak: 6.
Zuzenketa baztertzen da.

•

2. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek bere zuzenketa azaltzen du; Ander Domblásek uste du
proposatutako testua ez dela egokia. Camino Buenok dio ebaluazioa jakinduri

“integratzailea” dela; eta irakasle taldeak jada ikasleen gaineko ikusmen globala egiten
duela, tutoretza lanaren bitartez ere. Fernando Barainca bat dator honekin.
Idatzitakoa Camino Buenok eta Fernando Baraincak jada egiten dena esaten
dutenaren aurka ez doala dio Amaia Zubietak.
Mikel Fernández de Quinconcesek zuzenketaren proposamena ez dela
beharrezkoa dio,

AF-ren proiektuan jada dena aurreikusita dagoelako. Ondoren,

bozkatzen da:
Aldeko botoak: 10; aurka: 18; abstentzioak: 3.
Zuzenketa baztertzen da.

•

3. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa azaltzen du, oso baxuak diren kalifikazio batzuk
iraingarriak izan daitezkela. Ander Domblásek erantzuten dio gaineko araudiari dagokiola
hau ere.
Iñaki Iraizozek dio familiek ikasleen benetazko maila jakin behar dutela. Ondoren,
bozkatzen da:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 21; abstentzioak: 4.
Zuzenketa baztertzen da.

•

4. zuzenketa.

Lehendakariak dio zuzenketa hau jada onetsia izan zela Batzorde Iraunkorrean.

•

5. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Ander Domblasek ados dagoela
agertzen du. Ondoren, bozkatzen da:

Aldeko botoak: 29; aurka: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

6. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Ander Doblasek ados dagoela agertzen
du. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 28; aurka: 0; abstentzioak: 1.
Zuzenketa onesten da.

•

7. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa azaltzen du. Ander Domblásek errepikatzen du
arau hau ez dela egokia adierazpen edo terminologia berriak sartzeko, aldaketa
kontzeptual hauek nahasketa sortaraziko dutelako.
Camino Buenok dio ez datorrela bat “beharrak” hitza “eskubideak” hitzarekin
aldatzearekin, eskubidea ziurtzat ematen baita, eta horrek ez du esan nahi ikasleren bat
ikasketa behar bereziren bat izango duenik. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 7; aurka: 19; abstentzioak: 3.
Zuzenketa baztertzen da.

•

8. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Ander Doblasek ados dagoela agertzen
du. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 29; aurka: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

9. zuzenketa.

•

Alfredo

Hoyuelosek

zuzenketa

erretiratzen

du,

aurreko

zuzenketetan

eztabaidatutakoaren ondorioz.
10. zuzenketa.

•

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa azaltzen du, eta Ander Domblásek onartuko luke
“integrazioa eta inkorporazioa” era metatuan jarriko balitz. Proposatzailea ados dago, eta
bozkatzen da.
Aldeko botoak: 29; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

11. zuzenketa.

9. bezala Alfredo Hoyuelosek erretiratzen du.

•

12 eta 13 zuzenketak.

Gardentasun epean testura batu zenez, Camino Buenok erretiratzen du.

•

14. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Ander Domblás bat dator, ñabardura
batekin:

“eskuragarritasun

unibertsalaren

neurriak,

kasu

bakoitzean”

jartzea

“eskuragarritasun unibertsalaren neurriak” beharrean. Azkeneko proposamen hau
bozkatzen da, proposatzaileak onartzen baitu.
Aldeko botoak: 28; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

15. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa azaltzen du eta Ander Domblás ez dator bat.
Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 7; aurkakoak: 16; abstentzioak: 4.
Zuzenketa baztertzen da.

•

16. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du. Ander Domblásek dio proposatutako lerroa
bakarrik era progresiboak egingo ahalko zela, beraz, “era progresiboan” gehitu ahalko
zen “eskuragarritasun unibertsala”ren ondoren.
Fernando Baraincak dio xehetasun honek ez duela ezer bermatzen ezta gehitzen
ere. Amaia Zubietak dio eskuragarritasun unibertsala bermatu behar dela, tresna baten
edo bestearen bitartez, eta beraz, “progresibitate” xehetasun hori soberan egongo
litzateke.
Camino

Buenok

dio

tresnaren

“progresibitate”

hori

kentzen

badela,

eskuragarritasun unibertsala lehenengo momentutik bermatu beharko litzatekeela, eta
hau betetzea beharbada ezinezkoa izango litzateke.
Mikel Fernández de Quincocesek dio eskuragarritasun unibertsala jada bermatua
dagoela, ez bada EDUCAren bitartez, bai beste eratara. Horregatik uste du ez dela
zuzenketa onartu behar, eta honek ez duela esan nahi ez dela EDUCA garatuko
urritasun hauen beharrak ahal den heinean lantzeko.
Iñaki Iraizozek EDUCAren erreferentzia kenduko luke, plataforma hau izenez alda
ahalko litzatekeelako, eta berez, itundutako ikastetxe batzuetan beste plataforma batzuk
daude.
Ander Domblás eta Camino Buenok beste plataformei erreferentzia egin ahalko
litzatekeela pentsatzen dute.

Marisa de Simónek dio ez garela xehetasunetan sartu behar, eta arauak egin
behar duena eskuragarritasun unibertsala bermatzea da.
Mikel

Fernández

de

Quincocesek

hedabideen

informazioaren

edozein

erreferentzia ezabatzea proposatzen du. Camino Bueno bat dator honekin.
Lehendakariak kasu bakoitzari dagokiona “eskuragarritasun unibertsala”ren
atzean gehitzea proposatzen du, eta “EDUCA” “eta beste plataforma informatikoak”.
Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 28; aurkakoak: 1; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

17. eta 18. zuzenketak.

Baztertzen dira jada testuan sartu direlako.

•

19. zuzenketa.

Camino Buenok zuzenketa azaltzen du. Mikel Fernández de Quincocesek dio
ikasle batek ia beti ordezkari legal bat baino gehiago daukala, eta ondorioz, plurala
mantendu behar dela.
Eztabaida ondoren, Camino Buenok zuzenketa kentzen du.

•

20 zuzenketa.

Onartua izan denez, kentzen da.

•

21. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa defendatzen du. Hala ere, araudi nagusiari ez dela
egokitzen aitortzen du. Ander Domblasek hori berretsi egiten du. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 7; aurkakoak: 16; abstentzioak: 6.
Zuzenketa baztertzen da.

•

22. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek zuzenketa azaltzen du, idazketa inklusiboagoa proposatzen
du. Ander Domblasék uste du desegokia dela. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 5; aurkakoak: 17; abstentzioak: 7.
Zuzenketa baztertzen da.

•

23. eta 24. zuzenketak.

Aurretik eztabaidatutakoaren harira, Alfredo Hoyuelosek erretiratzen ditu.

•

25. zuzenketa.

Amaia Zubietak zuzenketa erretiratzen du, Batzorde Iraunkorrak hitzegindakoaren
ondoren.

•

26. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, arrazionaltasun eta efizientzia irizpideaz hitz
egitearen beharra azpimarratuz. Aurreikuspen hau jarraitu behar duela erantzuten dio
Ander Domblásek, momentu bakoitzeko baliabide eta aukerak atenditu behar direlako.
Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 11; aurkakoak: 12; abstentzioak: 6.
Zuzenketa baztertzen da.

•

27. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek erretiratzen du.

•

28. zuzenketa.

Bozkatu ondoren, hau da emaitza:
Aldeko botoak: 27; aurkakoak: 3; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

29. zuzenketa.

Amaia Zubietak zuzenketa azaltzen du, konpromiso bat gehitzea nahi du. Ander
Domblásek erantzuten dio baliabideak posiblearen heinean ematen direla, eta
zentzuzkoena den konponbidea ematen dela beti. Mikel Fernández de Quincocesek hori
bera berresten du. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 14; aurkakoak: 6; abstentzioak: 9.
Zuzenketa onesten da.

•

30. zuzenketa.

Alfredo Hoyuelosek erretiratzen du.

•

31. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Ander Domblásen erantzunaren
ondoren, bozkatzen da.
Aldeko botoak: 6; aurkakoak: 10; abstentzioak: 14.
Zuzenketa baztertzen da.

•

32. eta 33. zuzenketak.

Alfredo Hoyuelosek erretiratzen ditu.

•

34. zuzenketa.

Zuzenketaren azalpenaren ondoren, Ander Domblásek erantzuten dio aginduan
identifikatu gabeko ikasleak curriculo egokitzapenen bitartez atenditzen direla; eta honen
ondoren zuzenketa erretiratzen du proposamena egin duenak.

•

35. zuzenketa.

Azalpen, eta erantzunaren ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 29; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

36. zuzenketa.

Zuzenketa erretiratzen da, eta proposatu zuenak barkamena eskatzen du, alde
egin behar duelako.

•

37. zuzenketa.

Camino Buenok zuzenketa azaltzen du, eta Ander Domblás bat dator. Ondoren,
bozkatzen da:
Aldeko botoak: 29; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

38. zuzenketa.

Proiektura gehitu delako, kentzen da.

•

39., 40., 41. eta 42. zuzenketak.

Proposamenak egindakoaren argibideei, guztiak kentzen dira, 42. izan ezik, jada
testura batu zelako.
Momentu honetan, Ignacio Tonik hitza hartzen du Orientatzaile Kontseiluarekin
lotutako 7. puntu bat falta dela 36 orrian esateko. Ander Domblásek arrazoia ematen dio,
eta behin betiko testura gehituko da.

•

43. zuzenketa.

Expone la enmienda Ignacio Toni, y responde Ander Domblás mostrando su
desacuerdo. A continuación, se procede a votar:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 13; abstentzioak: 10.
Zuzenketa baztertzen da.

•

44. zuzenketa.

Proposatu duenak ezin du zuzenketa aurkitu ez duelako erreferentzia aurkitzen.
Baztertzen da.

•

45. zuzenketa.

Testura batu delako erretiratzen da.
Azkenik, proiektua bere osotasunean bozkatzen da, ondoko emaitzekin:
Alde: 26; aurkakoak: 0; abstentzioak: 2.
Ondorioz, irizpen proiektua onesten da.

5. 38/2016 Irizpenaren eztabaida eta, hala behar bada, onespena: A.F.ren
proiektua: PAI.

Roberto Pérezek araudi proiektua azaltzen du. Agindu Foral honen garrantzia
jada existitzen den araudia argitzeko helburuan datza, hala nola detektatutako beharrei
erantzutean. PAIren ezarpen eta eboluzio naturalaren beharrei erantzutea gero eta
zailagoa dela dio, baliabideak mugatuak direlako. Bere ustez, AFk egungo egoerari
erantzuten saiatzen da, eta hizkuntza programa mota hauekin iritzi polarizatuak daudela.
Ikastetxe Publiko gehienak sartzen dira AFk finkatzen dituen ordutegi urkilan, baina
gainditzen dituzten salbuespenak onartzen dira, ikastetxe baten plantila eta ezaugarriak
ahalbidetzen badute.
Amaia Zubietak dokumentu bat irakurtzen du. Bertan, proiektua itzultzea
proposatzen du, agente ezberdinen parte-hartze handiagoa jasotzeko.
Ondoren, Idazkariak agertzen du, araudi faltaren ondorioz, zuzenena dela
zuzenketak bere osotasunean eztabaidatzea eta bozkatzea, eta bozkatzearen emaitzen
kalterik gabe, zuzenketa partzialen eztabaidara pasatzea, Kontseiluan ordezkatuak
dauden kolektibo guztien parte-hartzea bermatzeko.
Sergio Gómez eta Santiago Álvarezek beren ondoeza agertzen dute, familiei ez
zaielako kontsultatu. Roberto Pérezek erantzuten du parte-hartze handia eman dela, eta
informazio guztia ere.
Amaia Zubieta osotasunera zuzenketa bezalako testu bat agertzen du.
Osotasunerako zuzenketak aurkeztu dituzten kide batzuk adostu dute
Miren Aranoak osotasunerako zuzenketaren aurkako botoa aurkezten du, jarrera
ezberdinak zuzenketa partzialen bitartez babestu daitezkeelako, eta orain arau hau
onesteko beharra azpimarratzen du.

Ernesto Delás bere abstentzioa agertzen du, Amaia Zubietak esandakoarekin bat
etorriz, PAI inposizio bat izateari uztea hobekuntza bat dela uste duelako. Horrela,
ezarpena ikastetxeek eskatzen dutenean eta ados badaude egingo da.
Marisa de Simónek osotasuneko zuzenketaren aurkako botoa aurreratzen du.
Proposatutako arauak segurtasun juridikoa ematen diolako, eta proposatutako urkilak
ikastetxe bakoitzean existitu ahal diren beharren erantzuna dira.
Ander Domblásek azpimarratzen du arauaren helburua hasiera puntu bat izatea
dela, eta ez bukaera puntu bat. Horrela, denen artean ikerketa bat irekitzeko, Programa
hobetzeko.
Zuzenketa bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Alde: 9; aurkakoak: 13; abstentzioak: 5.
Osotasunari zuzenketa baztertzen da.
Zuzenketa partzialen eztabaida egiten da ondoren:
Iñaki Berasateguik bereak erretiratzen ditu, eta Amaia Zubietak dio bereak boto
partikular bezala aurkeztuko dituela. Ondorioz, bere zuzenketak kentzen ditu.

•

8. zuzenketa.

José Floresek bere zuzenketa azaltzen du: ez du nahi atzerriko hizkuntza saio
gehienezkoa mugatzea. Robero Pérezek erantzuten dio hori ez dela Departamentuaren
intentzioa, gehienezko erreferentzia bat dela. José Floresek argi geratzea nahi du, eta
arauan horrela agertzea.
Bere aldetik, zuzenketaren bigarren zatiarekin lotuta, Robero Pérezek argitzen du
bere garaian hizkuntza proiektua aurkeztu zutenei ez zaiela berriro eskatuko.

José Floresek erantzuten du orain arte ikastetxe batzuk ez zutela hizkuntza
proiektu bat aurkezten, eta hala ere PAI ikastetxe bezala sartu zitzaien, eta orain
eskatzeak ez du zentzurik.
Iñaki Iraizozek dio itundutako ikastetxe batzuk ez dituztela publikoa arazoak,
baliabidei dagokionez, eta gehienezko muga hori gainditu dezakete. Horrexegatik araua
argitzea eskatzen dute.
Iñaki Berasategui bileratik alde egiten du eta Kontseilukide izateaz agurtzen da.
Mikel Fernández de Quincocesek hori argitzeko AF proiektua aldatu ahalko zela
dio.
Zuzenketa bozktu ondoren, ondokoa da emaitza:
Alde: 13; aurkakoak: 5; abstentzioak: 7.
Zuzenketa onesten da.

•

10. zuzenketa.

Sergio Gómezek zuzenketa azaltzen du, eta Roberto Pérezek onartzen du.

Bozkatzeak ondoko emaitza ematen du:
Aldeko: 18; aurkakoak: 2; abstentzioak: 4.
Zuzenketa onesten da.

•

11. zuzenketa.

Bozkatu ta gero, hau de emaitza:
Aldekoak: 21; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

13. zuzenketa.

Sergio Gómezek zuzenketa azaltzen du, atzerriko hizkuntzan eman beharreko
ordu urkilan finkatutako gutxiengo eta gehiengoak eramatea nahi du.
Roberto Pérezek dio ez dagoela arazorik goiko urkilari dagokionez, ikastetxe
batek nahi eta ahal duenean, gainditu dezala. Gutxiengoko mugan ez dator bat, eta
ondorioz, zuzenketa baztertzen du.
Roberto Pérezek esandokoarekin bat dator Iñaki Iraizoz, zuzenketa aurkeztu
duenak proposatzen duen orduen gutxiengo horri ailegatzea oso zaila izango delako,
batzuetan.
Sergio Gómezek dio berak ekiditu nahi duena da gaur egun 12 ordu ematen
dituen ikastetxe batek 6 orduetara jaistea. Roberto Pérezek erantzuten du ikastetxea
izango dela, bere hizkuntza proiektuan zeintzuk diren bere ahalmenak erabakiko duena.
Bozkatu eta gero, emaitza hau da:
Aldeko botoak: 2; aurkakoak: 18; abstentzioak: 0
Zuzenketa baztertzen da.

•

14. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du, beheko urkila oso baxua dela
adieraziz eta ez duela egungo egoera hobetzen, eta hori da familiek eskatzen dutena.
Roberto Pérezek ordu gehiago ez duela esan nahi hizkuntza proiektu hobeago
bat erantzuten du, eta ikastetxeari zein den bere beharra baloratzea. Berez, ikastetxeari
eskatzen dituen baliabideak ematen zaizkio.
José Floresek hitz egiten du ikastetxe bakoitzaren hizkuntza proiektua
errespetatzearen garrantzia azpimarratzeko, hala nola hauen autonomia; hauek baitira
ikastetxe bakoitzaren komunitateak behar duena ongi ezagutzen dutenek, hainbat

faktoreen arabera. Ikastetxe bakoitzeko hizkuntza proiektuak errespetatu behar dira,
proiektu horietan aurreikusitako emaitzak exijitzeko gero.
Mikel Fernández de Quincocesek adierazten du momentu honetan ezin direla
helburu estrategikoak finkatu, datuen bilketa prozesuan daudelako oraindik.
Ignacio Tonik PAI eredua urritasunak dituzten ikasleei egokitzea eskatzen du.
Bozkatzearen emaitza:
Aldeko botoak: 3; aurkakoak: 17; abstentzioak: 2.
Zuzenketa baztertzen da.

•

16. zuzenketa.

Sergio Gómezek zuzenketa azaltzen du. Derrigorrezko saio gehiago planteatzen
ditu. Roberto Pérez bere aurreko jarreran berresten da. Bozkatzen da:
Aldeko botoak: 3; aurkakoak: 18; abstentzioak: 2
Zuzenketa baztertzen da.

•

17. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du. Mikel Fernández de Quincocesek hitz
egiten du, normalean Erlijio edo HA ingelesez ematea eskatzen duten zentroek, biek
hizkuntza horretan ematen dituztela esateko. Edonola ere, bere hizkuntza proiektuaren
arabera izango da, baina haur guztiek saio kopuru bera izango dituzte. Zuzenketa
bozkatzen da:
Aldekoak: 5; aurkakoak: 15; abstentzioak: 3.
Zuzenketa baztertzen da.

•

18. zuzenketa.

Santiago Álvarezek erretiratzen du.

•

19. zuzenketa.

José Floresek zuzenketa aurkezten du eta bozkatzen da.
Alde: 13; aurkakoak: 5; abstentzioak: 5.
Zuzenketa onesten da.

•

21. eta 24. zuzenketak.

Sergio Gómezek zuzenketak azaltzen ditu, erlazionatuak daudelako, eta
bozkatzen da:
Aldeko botoak: 2; aurkakoak: 18; abstentzioak: 3.
Zuzenketak baztertzen dira.

•

22. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du eta bozkatzen da.
Alde: 8; aurkakoak: 11; abstentzioak: 3.
Zuzenketa baztertzen da.

•

23. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta Roberto Pérezek dio kaltetutako
ikastetxeak lerro ez PAI duenetz baloratu beharko zela. Bozkatzen da.
Alde: 13; aurkakoak: 1; abstentzioak: 9.
Zuzenketa onesten da.

•

25. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa aurkezten du. Mikel Fernández de Quincocesek
ikastetxeei autonomia utzi nahi zaiela erantzuten dio. Horrela, koherentziarekin, beren
hizkuntza proiektua onestuko dute, progresibitate bat izanik edo ez izanik, atzerritar
hizkuntzaren ordu kopuruan. Ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 17; abstentzioak: 2.
Zuzenketa baztertzen da.

•

26. zuzenketa.

José Floresek zuzenketa azaltzen du. Lortu nahi duena da PAIra lehenengo aldiz
batzen diren ikastetxeek soilik hizkuntza proiektuak aurkeztea da.
Roberto Pérez esaten du inork ez dela PAIra sartu gabe geratuko proiektua ez
izateagatik. Interesa daukanari lagunduko zaio; Departamentuaren nahia da ikastetxe
guztiek proiektu bat izan dezatela. Hau ikusita, zuzenketa erretiratzen da.

•

27. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, Ander Domblásek erantzuten dio testura
gehitzea ez dela beharrezkoa, espezialitate hauek jada Aniztasunaren Arretan Planean
jada sartuta daudelako. Ez da hizkuntza proiektua, eta honekin, bat dator Camino Bueno.
Zuzenketa erretiratzen da.

•

28. zuzenketa.

Zuzenketa erretiratzen da.

•

29. zuzenketa.

Sergio Gómezek zuzenketa azaltzen du; Roberto Pérezek dio ezinezkoa izango
zela, ez baita posible kausa ebaluazioak egitea laginezkoen ordez.
Zuzenketa erretiratzen da.

•

30. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du eta bozkatzen da:
Aldekoak: 3; aurkakoak: 13; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

•

31. zuzenketa.

Erretiratzen da.

•

34. zuzenketa.

Santiago Álvarezek uste du ikastetxeen autonomia ez dela erabatekoa izan
behar, ikastetxe guztiek komuneko helburu bat izan behar dutela, familiaren kokapena
zein ikastetxera joango den erabakitzen badu, denek aukera berak izan beharko dituzte.
Horregatik ezin zaie erabateko autonomia utzi.
José Floresek dio ezin dela uniformetasun bat ezarri; bai komuneko gutxienezko
bat guztiontzako, baina ez gehienezko bat, eta honek ikastetxearen auntomia eskatzen
du, bere helburuak lortzeko. Ondoren, bozkatzen da, ondorengoko emaitzarekin:
Aldeko botoak: 6; aurkakoak: 11; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

•

35. eta 36. zuzenketak.

Departamentuko ordezkarien babesa ez lortuz gero, zuzenketak erretiratzen dira.

•

37. zuzenketa.

Zuzenketa azaldu ondoren, bozkatzen da.
Aldekoak: 6; aurkakoak: 11; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

•

39. zuzenketa.

Santiago Álvarezek alboko ikasketa buruaren irudiaren presentzia defendatzen
du, beti ezarpen prozeduran.
Mikel Fernández de Quincocesek dio irudi hau sortzen dela ikastetxeetan ikasle
asko daudenean, eta ez koordinazio funtzio bat betetzegatik soilik. Zuzendaritza atal bat
da, eta talde gutxi dituen ikastetxeetan ez dago zuzendaritza funtziorik egiteko,
koordinaziozkoak bakarrik. Ondoren, bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Aldeko botoak: 2, aurkakoak: 9; abstentzioak: 12.
Zuzenketa baztertzen da.

•

42. zuzenketa.

Santiago Álvarezek dio aniztasunari arreta ez dela ikastetxeen autonomien
menpe geratu behar, Departamentua izan behar dela hura bermatzen duenak.
Ander Domblásek arrazoia erdizka ematen dio, Departamentuak baliabideak
ematen baititu, baina ikastetxeak kudeatu behar ditu. Ondoren, bozkatzen da, ondoko
emaitzarekin:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 10; abstentzioak: 9.
Zuzenketa baztertzen da.

•

43. zuzenketa.

Ignacio Tonik zuzenketa azaltzen du, eta ondoren Mikel Fernández de
Quincocesek erantzuten dio. Azkeneko honek ikastetxeei autonomia ematea defendatzen
du, ikasleak beren ezaugarrien arabera atenditzeko. Ondoren, bozkatzen da, ondoko
emaitzarekin:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 9; abstentzioak: 9.
Zuzenketa baztertzen da.

•

44. zuzenketa.

Zuzenketa azaldu ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 20; aurkakoak: 0; abstentzioak: 1.
Zuzenketa onesten da.

•

46. zuzenketa.

Zuzenketa azaldu ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 22; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

47. zuzenketa.

Administrazioarekin batera irtenbide bat adosten da, eta ondoren, bozkatzen da:
Aldeko botoak: 22; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Zuzenketa onesten da.

•

48. zuzenketa.

Zuzenketa azaldu ondoren, Mikel Fernández de Quincocesek listetan gai diren
langileak sartzeko noizbehinkako zailtasuna adierazten du, bereziki frantses eta
alemanieraz. Hala ere, ez du uste AF hau aurreikuste hau jartzeko tokia denik, betetzeko
zaila dena, edozein kasuan. Ondoren, bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Aldeko botoak: 6; aurkakoak: 9; abstentzioak: 7.
Zuzenketa baztertzen da.

•

49. zuzenketa.

Sergio Gómezek zuzenketa azaltzen du, PAItik ateratzea lanaldi jarraitua
onesteko prozedura bera segitzea eskatuz; familiak parte-hartu dezaten, eta ez
zuzendaritza taldeek bakarrik.
Roberto Pérezek erantzuten du PAIn eskolatua dagoenak bermatua daukala
programan ikastea Lehen Hezkuntza bukatu arte. Ondoren, bozkatzen da, ondoko
emaitzarekin:
Aldeko botoak: 4; aurkakoak: 12; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

•

50. zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du, eta bozkatzen da:
Aldeko botoak: 8; aurkakoak: 10; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

•

52. zuzenketa.

Bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Aldekoak: 7; aurkakoak: 8; abstentzioak: 9.

Lehendakariaren kalitatezko botoarekin, baztertzen da.

•

52. zuzenketa.

Zuzenketaren adierazpenaren ondoren, Mikel Fernández de Quincocesek dio
programak eredu baten gainean aplikatu direla, eta ezin dela ikastetxe bakar baten
barruan bi hizkuntza programa eredu baten barruan bereizi.
Robero Pérezek dio Bigarren Hezkuntza horrela egitea nahi dela, baina ezin dela
Lehen Hezkuntzan.
Ernesto Delásek dio ikastetxe guztietan hizkuntzak ongi hartzen ez dituzten
ikasleak daudela, eta konponbidea eman beharko zitzaiela. Ondoren, bozkatzen da,
ondoko emaitzarekin:
Aldeko botoak: 3; aurkakoak: 11; abstentzioak: 8
Zuzenketa baztertzen da.
23:15 izanda, Sergio Gómezek hitza hartzen du Hezkuntza Departamentuak
prentsa ohar bat atera duela informatzeko. Ohar honetan, gaiak jada Eskola Kontseilutik
pasa direla diote, nahiz eta oraindik bilduta egon. Zuzendari Orokorraren hitzak aipatzen
dira, eta hauek ez dira benetazkoak, oraindik bilduta dagoelako. Horregatik, bere gaizki
egotea agertu nahi du eta hau aktan islatzea eskatzen du, mespretxatzen eta adarra
jotzen ari direla. Ondoren, zuzenketen azterketarekin jarritzen da.

•

54 eta 55 zuzenketak.

Erretiratzen dira.

•

56 zuzenketa.

Santiago Álvarezek zuzenketa azaltzen du eta bozkatzen da.
Alde: 7; aurkakoak: 10; abstentzioak: 5.
Zuzenketa baztertzen da.

Azkenik, irizpen proiektua bere osotasunean bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Alde: 13; aurkakoak: 6; abstentzioak: 3.
Irizpena onesten da.
Marisa de Simón eta Sergio Gómezek boto partikularra agertzen dute.
Bere aldetik, Santiago Álvarezek Britila elkarteen eskakizun testu bat irakurtzen
du, aktari gehitzea eskatuz. Eranskinaren bitartez egiten da.
6. 2015-2016 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txostenaren
eztabaida eta, hala behar bada, onespena.

NHSTa kudeatzeko erabilitako sistema berria azaltzen du Lehendakariak, hala
nola aurkeztutako zuzenketa motak. Kide guztien parte-hartzea eskertzen du, bereziki
zuzenketak egin dituztenena, eta lan taldeen bitartez testuaren hobekuntza lagundu
dutenek.
Txostena bozkatu ondoren, emaitza hau da:
Alde: 20; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
2015/2016 NHSTa onesten da, bada.
7. 2016ko bigarren seihilekoaren kontuen onespena.

Lehendakariak Eskola Kontseiluko kudeaketa kontuaren azken laburpena
azaltzen du. Bozkatzen da, ondoko emaitzarekin:
Alde: 18; aurkakoak: 0; abstentzioak: 0.
Eskola Kontseiluaren 2. seihilabeteko kontuak onesten dira, bada.
8. Galde-eskeak.

Ez dira aurkezten
Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, Osoko bilkuraren bileran bertaratutako
kideen parte-hartzea eskertzen du, saioari 23:30etan amaiera emanez.
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