Bertaratuak:
Santiago Álvarez Folgueras jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Pedro María Baile Torrea jn.
Representantes de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Fernando Barainca Lagos jn.
Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Irakasleen ordezkaria FSIE-SEPNA
Cristina Bayona Saez and.
Representante de las Universidades /
Univertsitateen ordezkaria UPNA
Camino Bueno Zamarbide and.
Representante de Directores y Directoras
de centros docentes públicos/Ikastetxe
publikoetako zuzendarien ordezkaria
Sonia Cabrero del Amo and.
Representante de las Asociaciones que
trabajan por la igualdad/Berdintasunaren
alde lan egiten duten elkarteen ordezkaria
Ander Domblás García jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
Ordezkaria
Juan Luis García Martín jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y
Madres/Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria HERRIKOA
Mª Soledad Garjón López and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria AFAPNA
Sergio Gómez Salvador jn.
Representante de las Federaciones de
Asociaciones de Padres y Madres/
Ikasleen Gurasoen Elkarteen
Federazioen ordezkaria CONCAPA
Alfredo Hoyuelos Planillo jn.
Personalidad de reconocido prestigio /
Aitortutako ospea duen pertsonalitatea
Ignacio Mª Iraizoz Zubeldía jn.
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Iruñean, 2017ko ekainaren 28aren 17:30
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
Iñigo

Arrizubieta

Balerdi

Jn.

Idazkaribezala, hurrengo gai-zerrendarekin:

1. Aurreko saioaren aktaren
berrikuspena eta, badagokio,
onespena.
2. Lehendakariaren Informazio
orokorra.
3. Araudi Batzordearen ondorioak eta
Nafarroako Eskola Kontseiluko
Antolaketa eta Funtzionamenduaren
Araudiaren aldaketa proposamenak
4. Kontseiluaren kontuen onespena,
2017ko lehenengo seihilabetea.
5. Txostena Nafarroako Landa
eremuko eskola.
6. Galde-eskeak.
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Representante de las entidades titulares
de centros privados de Navarra /
Nafarroako Ikastetxe pribatuetako entitate
titularen ordezkaria/ANEG-FERE
Roberto Pérez Elorza jn.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
ordezkaria
Nora Salbotx Alegría and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria LAB
Amaia Zubieta Garciandia and.
Representante del profesorado de
centros públicos/Ikastetxe Publikoetako
Irakasleen ordezkaria STEE-EILAS

Lehendakariak,

bertaratutakoei

azaltzen die HERRIKOA Ikasleen Gurasoen
Elkarteen Federazioen ordezkaria aldatu
dela. Orain arte izan den José María Carrillo
Álvarez jaunari Kontseiluan egindako lana
eskertu nahi dio eta honen ordezkoa izango
den Juan Luis García Martíni ongi etorria
eman.
Ondoren,

eguneko

gai-zerrenda

lantzeari hasiera ematen zaio.

Beren absentzia desenkusatzen dute:
Javier Albizu Sanz jn.
Representante de las entidades
locales/Toki entitateen ordezkaria
Mª José Anaut Couso and.
Representante de las organizaciones
sindicales/Sindikatuen ordezkaria/UGT
Aurora Bernal Martínez de Soria and.
Representante de las Universidades /
Univertsitateen ordezkaria. Universidad
de Navarra/Nafarroako Unibertsitatea
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
Francisco José Flores Pérez jn.
Representante de las asociaciones
Empresariales/Enpresari elkarteen
ordezkaria
Esther Monterrubio Ariznabarreta and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
Ordezkaria
Carmela Muñoz Ventura and.
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1. Aurreko

saioaren

aktaren

berrikuspena eta, badagokio, onespena.

2017Ko maiatzaren 24an egindako
Osoko bilkuraren aktari buruz norbaitek
zeozer esateko edota objektatzeko daukan
galdetzen du Lehendakariak.

Camino Buenok bi zuzenketa egin
nahi ditu: Alde batetik, gai-zerrendaren
4.gaia lantzean, araudiaren 40. artikuluaren
idazketaren bozkaketan, A aukeraren alde
egin zuen eta ez A edo D aukeren alde,
aktaren 9. orrian irakur daitekeen bezala.
Bestetik,

galde-eskeen

atalean

berak

esandakoa osorik ez dagoela adierazten du
eta honako zuzenketa egitea eskatzen du:
“Camino Buenok dio hau ez dela praktika
berri

bat,

ezagutzen

aurretik

egiten

ditugun

zela,

denok

itundutako
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Representante del profesorado de
centros privados/Ikastetxe Pribatuetako
Ikarasleen ordezkaria FETE-UGT
Nekane Oroz Bretón and.
Representante de la Administración
Educativa/Hezkuntza Administrazioaren
Ordezkaria
Ignacio Toni Echeverría jn.
Representante de las Personas con
discapacidad de Navarra/Nafarroan
desgaitasuna duten pertsonen
ordezkaria/ CORMIN

ikastetxeetan.“
Lehendakariak

galdetzen

du

ea

beste objekziorik dagoen, eta inork ez
duenez ezer esaten, baieztapenez onartzen
da, aipatutako zuzenketekin.

2. Informazio orokorrak.
2016-2017 ikasturteko azken Osoko

Ez ziren bertaratu:

bilkura izanik, ikasturtean zehar egindako
Marta Álvarez Ares and.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
públicos de Navarra/ Unibertsitate
aurreko hezkuntza publikoaren ikasleen
ordezkaria
Miren Aranoa Astigarraga and.
Representante del Parlamento de
Navarra/Nafarroako Parlamentuaren
ordezkaria (EH BILDU)
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)
Jorge Lanchas Rivero jn.
Representante de las entidades titulares
de centros privados de
Navarra/Nafarroako Ikastetxe
pribatuetako entitate titularren
ordezkaria/ANEG-FERE
Lourdes Larunbe Arretxe and.
Representante del Personal de
Administración y Servicios de los centros
Docentes/Ikastetxeetako Administrazioko
eta Zerbitzuetako langileen ordezkaria
Juan Larraza Pérez-Salazar jn.
Representante del alumnado de los
niveles no universitarios de los centros
privados de Navarra / Unibertsitate
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bilera

eta

ekintzen

berri

ematen

du

Lehendakariak.

Azken Osoko bilkuratik egindako
bilera eta ekintzei dagokienez, ekainaren
15an

Ezpeleta

Jauregian

egin

zen

Life+Respira Hezkuntza-Proiektuaren itxiera
ekitaldia

nabarmentzen

du.

Iruñeako

eskuladeko 12 ikastetxek parte hartu dute:
Basoko BHI, La Compasión Escolapios
Ikastetxea, Sagrado Corazón Ikastetxea,
Padre Moret Irubide BHI, Liceo Monjardin
Ikastetxea, Santa Teresa Ikastetxea, Jaso
Ikastola, Hijas de Jesús Ikastetxea, Santa
Catalina Ikastetxea, Atarrabiako Paz de
Ziganda Ikastola, San Cernin Ikastetxea eta
Noaingo Elortzibar BHI.

Ekainaren 26an, Ezpeleta Jauregian.
Nafarroako

Institutuetako

Zuzendarien

elkarteak (ADI) antolatuta, hezkuntza-itunari
buruzko

jardunaldiak

egin

nabarmentzen du.
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zirela

aurreko hezkuntza pribatuaren ikasleen
ordezkaria
Karmele Marañon Chasco and.
Representante de las entidades locales /
Toki entitateen ordezkaria
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

“Nafarroako Landa eremuko eskola”
gai nagusi zuten Udaberriko Jardunaldiei
dagokienez, IDEA aldizkari digitalaren edizio
lanak bukatu direla azaltzen du. Paperezko
edizioa irailaren lehenengo asterako prest
egongo da.

Udazkeneko Jardunaldien prestakuntzan egindako lanen berri ematen du.
Berrikuntza Proiektuei buruz izango dira. Urriaren 23an eta 24an Tuterako UNEDen
egingo dira eta azaroaren 7an, 8an eta 9an Nafarroako Museoaren Arteto Nagusian.
“Hezkuntza eta Espazioa” gai nagusi izango duten 2018 Udaberriko Jardunaldien
diseñu lanak martxan daudela azaltzen du.
3. Araudi Batzordearen ondorioak eta Nafarroako Eskola Kontseiluko
Antolaketa eta Funtzionamenduaren Araudiaren aldaketa proposamenak.
Lehendakariak azaltzen du, azken Osoko Bilkuratik Batzorde Iraunkorrak
jasotako

aginduaren

interpretazioaren

emaitza

den

dokumentua

web-guneko

“Erregistratuak” atalean batzorkideen eskura dagoela.

Kontseiluaren

antolaketa

eta

funtzionamendu

arauak

eguneratzeko

proposamenak egiteko sortu zen Batzordeak, 12/1997 Foru Legea, azaroaren 4koa,
Nafarroako Eskola Kontseilua edo Hezkuntzako Batzorde Nagusia eta Tokiko
Kontseiluak arautzen dituena, aldatzeko egindako proposamenek Osoko Bilkuran piztu
zituen eztabaidak ikusita, Batzorde Iraunkorraren iritziz, batasun handiagoa lortu arte
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aldaketa hauek atzeratzea hobe dela azaltzen du. Hau dela eta, Lehendakariordetza
sortzeko proposamena eta Kontseiluaren funtzioak eta osaketa handitzeari buruzkoak
diren aldaketa hauek testu berritik kendu dira.

Nafarroako Eskola Kontseilua edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren
Antolaketa eta Funtzionamenduaren Araudia aldatzeko proposamenari dagokionez,
Osoko bilkuran ahobatezko adostasuna izan zuela ikusita, Batzorde Iraunkorraren
proposamena hau da: Osoko Bilkuran Arautegiko 40. artikuluaren idazkera aldatzeko
aurkeztutako testuaren bozketa egin, A aukera (lehenengo zuzenketa partzialak
bozkatzen dira. Osotasunari zuzenketaren bat onartzen bada, onestutako zuzenketa
partzialak jasotzen dira) edo D aukera (osotasunari zuzenketak bozkatzen dira
lehenengo, horietako bat onesten bada, tramite gehiagorik gabe baztertzen da
proiektua) hautatu eta tramitazioa bultzatu.

Iñaki Iraizozek hartzen du hitza, azken Osoko Bilkuran A aukerak babes
handiagoa lortu zuela ulertu zuen berak. Aukera hau bebesteko prest dago baldin eta
zuzenketak informazio bezala biltzen direla zehazten bada.
Santiago Álvarezek D aukeraren babesa mantentzen du, Proiektua atzera bota
denean zuzenketa partzialak txostenean jasotzeari ez dio zentzurik ikusten.

Iñaki Iraizozek onartutako zuzenketak Eranskin batean Departamentura
bidaltzea proposatzen du, txostenean sartu gabe.

Sergio Gómezek, Santiago Álvarezen iritzi berekoa da eta zuzenketen edukia
bozka partikularren bidez jaso daitekeela gehitzen du.

Camino Buenok hartzen du hitza. Azken Osoko bilkuran Eskola Kontseilua
kontsultarako organoa dela adierazi zuela azaltzen du eta orain aholku-emailea ere
badela gehitzen du. Hau dela eta, Departamentuak onartu diren zuzenketak ezagutzea
egokia deritzo. Eztabaidan sortzen diren testuaren aldaketak iritzi aldaketak ekar
ditzakeela uste du. Azkenik, Kontseiluak babestutako proposamena eta partikular
batek aurkeztutakoa ezberdinak direla adierazten du.
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Sergio Gómezen iritziz, gaur arte Kontseiluan aurkeztutako zuzenketak auzi
teknikoei erantzuna eman baino kutsu politikoa izan dute.

Iñaki Iraizozek dio zuzenbideko ikuspuntutik, atzera bota den proiektua ezin du
aurrera jarraitu. Hala ere, Departamentuak, aurkeztu diren zuzenketen informazioa
izatearen kontra ez dago.

Fernando Baraincak esaten du, Kontseilua kontsultarako organo bezala, bere
erabakiak Departamentuarentzat lotesleak ez direla. Horregatik, Departamentuak
Kontseiluko kideen iritzia ezagutzea aberasgarri ikusten du, horretarako adostutako
zatikako zuzenketen berri izan beharko luke.

Ander Domblásen iritziz, zuzenketak jasotzea egokia da eztabaidak sortu
dezakeen aberastasuna adierazten dutelako.

Iñaki Iraizozek txosten bakarra dela azpimarratzen du. Zuzenketak Eranskin
bezala jaso behar direla errepikatzen du.

Lehendakariak A aukeraren idazketaren aldaketa proposatzen du, adostutako
zuzenketak Eranskin batean bildu behar direla testuan zehaztuz.

Bozketa egiten da ondoko emaitzak lortuz: A aukerak 10 boto eta D aukerak 5
boto.
Ondorioz, Araudia aldatzeko tramitazioarekin jarraituko da, 40. artikuluaren
idazketa A aukeraren arabera egingo da.

Legearen bestelako aldaketak aurrerago egingo dira. Aldaketa hauen
egokitasuna aztertzeko Batzorde bat osatuko da.
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4.

Kontseiluaren kontuen onespena, 2017ko lehenengo seihilabetea.

Lehendakariak azaltzen du, Kontseiluko web-guneko “Fitxategiak” atalean,
“Kontseiluaren kontuak” izeneko erlaitz berri batean, 2006. urtetik aurrerako
erakundearen kontuak kontsultatu daitezkeela. Urte ezberdinetako kontuak ezin direla
konparatu esaten du, zergatia azalduz. Gardentasunaren mesedetan, atal hau edonork
kontsulta dezake.

Ondoren, 2017ko lehenengo seihilekoan, 2016ko abenduaren 14tik maiatzaren
31ra bitartekoa, egindako kontuen azalpena egiten du.

Azkenik, Pedro Bailek Batzaorde Iraunkorrean egindako gogoeta azaltzen du.
Eskola Kontseiluko kontuak Erakundearen funtzionamenduaren adierazgarri izateko,
Hezkuntza Departamentuak bere gain hartzen dituen alokairu, langile, hornidura, eta
bestelako gastuak kontuetan islatzea faltako litzatekeela. Kontseiluak eta Hezkuntza
Departamentuaren menpeko Ikastetxeek prozedura bera jarraitzen dute, Kudeaketa
kontuen Gastuak eta Sarrerak plublikatzen dituzte.

Camino Buenok adierazten du, kontuetan “Actividades Extraescolares” atala
Hezkuntza Departamentuaren EDUGES gestio ekonomikorako programa erabiltzearen
ondorio dela.

Lehendakariak azaltzen du, atal horretan Kontseiluaren jarduerak jasotzen
direla, Jardunaldien antolakuntza esate baterako.

Kontuak onartzen dira.
5.

Txostena Nafarroako Landa eremuko eskola.

Lehendakariak, Nafarroako Landa eremuko eskolen egoera aztertzeko
Batzordeak egindako txostena aurkezten du, errealitate konplexu baten diagnosia dela
adieraziz.
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Txostengintzan parte hartu duten eragile guztien lana eskertzen du, Landa
eremuko eskolarekin erlazio zuzena duten eragile ezberdinen zuzenketa eta aldaketa
proposamenak jaso direla azalduz.

Batzordearen eginkizun nagusia Nafarroako Landa eremuko eskolen egoerari
buruzko txostena egitea zen eta, batez ere, etorkizunerako proposamenak egitea.

Eskola Kontseiluko Osoko Bilkuran aurkeztu den txostena adostua dela uste
du.

Nerea Salbotxek hitza hartzen du. Eskola Kontseiluak eta Kontseiluko
Lehendakariak Landa eskolan jarritako interesa eskertu nahi du. Landa eremuko
eskolan eragina duten esparru ezberdineko pertsonen ekarpen garrantzitsuak jaso
dira, eta orain arte ez dela era honetako lanik ikusi nabarmentzen du. Eskola
Kontseiluak txosten hau berea egiten badu, ibilbide luzeko lana izan daiteke.

Lehendakariak Nafarroan ikastetxe bakarra duten 141 udalerri daudela
oroitarazten du, beraz, lantzen ari garen gaia hezkuntza maila baino zabalagoa dela
nabarmena da. Beste erkidegoak aldea atera digutela uste du, Aragoik, adibidez,
antzeko ekimena bultzatu zuen 2007an.

Ander Domblásek dio, testua lantzen ari zen heinean ezagutzeko aukera izan
duela eta hau hasiera puntu oso ona dela.

Camino Buenok gai hau gai-zerrendan ez dagoela adierazten du.

Bilkura Iraunkorrak gai hau ekainaren 28an ospatuko den Osoko Bilkuraren
gaizerrendaren bostgarren puntuan sartu arren, Eskola Kontseiluko kideei bidalitako
deialdian ez dela agertzen egiaztatzen da. Akats baten ondorioz, gai honen ordez
2016/2017 ikasturteko Nafarroako Hezkuntza Sistemaren Txostena agertzen da, eta
aurreko Osoko Bilkuran landutako gaia da hau.
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Nafarroako
Antolaketa

eta

Eskola

Kontseilua

Funtzionamenduaren

edo

Hezkuntzako

Araudiaren

47

Batzorde

Nagusiaren

artikuluaren

arabera,

gaizerrendatik kanpo dauden proposamen edo akordioen gaineko bozketarik ezin da
egin.

Bestalde, araubide bereko 20.3 artikuluak ezartzen du gai-zerrendan aldaketak
egiteko, gaiaren larritasuna nabaria izanik, Nafarroako Eskola Kontseiluaren edo
Hezkuntzako Batzorde Nagusiaren Osoko bilkurako batzorkide guztiak bertaratuta,
botuen gehiengo osoa jaso behar ditu.

Hortaz, batzorkide guztiak bertaratu ez direnez, gai honen eztabaida eteten da.

Hala ere, Kontseiluak “ad hoc” sortutako Batzordeek egindako txosten
proiektuen trataerari buruzko eztabaida sortzen da. Nafarroako Eskola Kontseilua edo
Hezkuntzako Batzorde Nagusia eta Tokiko Kontseiluak arautzen dituen 12/1997 Foru
Legearen 9 artikuluan aurrez ikusitako Batzordeak dira hauek.

Iñaki Iraizozek, Araudiaren aldaketen harira, figura horren azterketa egitea
proposatzen du. Arautuagoa egon behar duela uste du.

Lehendakariak azaltzen du, mota honetako lanak txosten-proiektuak direla eta
Osoko Bilkuran bozkatzen direla.

Nora Salbotxek dio, lan hau egin zutenek txostenaren gaineko bozketarik
egongo zela ez zekitela. Gai hau Parlamentuan adostasuna pizten duela jasota
geratzea nahi du.

Alfredo Oyuelosek, lehenik, egindako lana aintzat hartu nahi du. Iñaki Iraizoekin
batera lan hau arautzearen alde dago. Nolanahi ere, egileen izenak agertu behar
direla uste du.

Camino Buenok dio, orain arte Kontseiluak Batzorde bati txosten bat eskatu
dionean, Osoko Bilkurak prozesuan zehar txostenaren egoerari buruzko informazioa
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jaso izan dutela eta kasu honetan ez dela horrela izan. Lan hau Udaberriko
Jardunaldiei buruzkoa zela uste zuen berak. Txostenaren edukina ez du zalantzan
jartzen, informazio falta baizik.

Iñaki Iraizoek esaten du, kasu konkretu honetan arazorik ez dagoela baina
kontuzko zenbait gai lantzeko bide egokiena ez dela uste du. Lan hauek Batzar
Iraunkorretik pasa behar direla uste du, eta honek onartu ondoren, Kontseiluak ere
onartzeko.

Pedro Bailek adierazten du, Kontseiluaren txostenak, ISEN esate baterako, eta
kanpoko atalei eskatzen zaizkien lanak desberdindu behar direla. Bere iritziz, hau ez
da Kontseiluaren txosten bat.

Lehendakariak oroitarazten du, Udaberriko Jardunaldiak aurkeztu zirenean, lan
hau egiteko Batzorde bat egongo zela jakinarazi zela. Mota honetako batzorde
txostengileak Osoko Bilkurara iritsi behar direla uste du, honen onarpena garrantzi
handiagoa bait dauka.

Camino Buenok txostenaren aldeko botoa eman nahiko luke, baina horretarako
irakurri egin behar duela.

Fernando Baraincak eskatzen du, Osoko Bilkuran txostenaren gaineko
eztabaidarik egon ez dela egileei jakinaraztea.

Inork hitza eskatzen ez duenez, gai-zerrendari berriro jarraitzen zaio.

6.

Galde-eskeak.

Sergio Gómezek esaten du CONCAPAri Kontseiluko batzorkidea izateko
ordezkapen eskaera luzatu diola. Tarte hontan Kontseiluko kide izan direnei eskerrak
emanez agur esaten du.
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Lehendakariak, Teresa Pérez Juanco, Kontseiluko administrariaren erretretaren
berri ematen du, bere lana goraipatuz eta eskertuz.

Santiago Álvarez hartzen du hitza. Azterketak irailetik ekainera aldatzeko
erabakia hartu zenetik urte bat igaro da eta neurri honekin bat ez datorrela adierazi
nahi dio Departamentuari. Maiatzaren bukaeratik ikastetxeetan oso gutxi egin dela
transmititu diote Deparamentuari.

Bestalde, oraingo Gobernuak agintean daraman bi urtetan oraindik ez duela
Gurasoen Mahaian parte hartu salatzen du.

Azkenik, Nafarroan egin diren EBAU frogekin ados ez dagoela azaltzen du.
PISA txostenean izandako bikain maila eta EBAUn agertutakoa ez dator bat. Nafarroak
bere EBAUn ezarri duen exijentzia maila altuak, ikasleen noten jeitsiera ekarri du eta
ondorioz, ikasleek ezinezkoa dute hautatutako ikasketak egitea. Estatu mailan EBAU
bera izatearen aukera proposatzen du, beste erkidego batzuetan eskatzen ari den
bezala.

Camino Bueno beste erkidegoetan kalifikazio altuagoak jartzen dituztela esaten
du eta gure ikasleentzat kaltegarria dela.

Cristina Bayonaren iritziz, Estatu osoan EBAU bakarra erabiltzea bideraezina
da. Ez dator bat exijentzia maila handiegia izan den ideiarekin. Emaitzen arabera,
gaindituen kopurua %96 baino handiagoa izan da.

Roberto Pérezen esanetan, gai hauen eztabaida datuak aztertu ondoren egin
behar da. Departamentuak ikerketa bat egiteko konpromezua hartu zuen, eta horretan
ari da. Ikerketa honen arabera, hezkuntza publikoaren emaitzak, hezkuntza
pribatuaren emaitzak jakin bitartean, iazko emaitzen berdintsuak dira. Hala ere,
ikastetxeen arteko funtzionamendua oso ezberdina izan da.

Ekaineko berreskuratze azterketen eta hauek ikastetxeen martxan duten
eraginaren gaiarekin jarraituz, ikasturte hasierako jarraibideen berrikuntzen berri
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ematen du: ikastetxe guztiek aldi horretarako plana prestatu behar dute ikasleentzat
eta klaustroaren bilkurek irakasleen ordutegia alda dezakete.

Iñaki Iraizozek dio aniztasun gutxiko ikastetxeentzat aldi honetarako jarduerak
prestatzea erreza izango dela, baino beste batzuentzat zailagoa izango da.

Camino Buenok dio aurtengoa sistema berria aplikatzen den lehenengo urtea
izan dela eta eskarmentuarekin denek ikasten dugula. Familien iritziz ikasturtea
lehenago bukatzen dela nabarmantzen du, aurreratu den ikasturte hasierari buruz ez
dute ezer esaten. Azkenik, Bigarren Hezkuntzako Instituten funtzioa hezigarria dela eta
ez laguntza-zerbitzuarena.

Eta jorratzeko beste gairik ez dagoenez, bertaratutako kide guztien parte
hartzea eskertzen du Lehendakariak eta saioari amaiera ematen dio 19:10 orduetan.
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