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Lehendakariak hartzen du hitza batzordekide berriei ongi etorria emateko. Pilar
Mayoren aurkezpena ere egiten du, deialdiaren 5. puntuko aurkezpena egingo du.
Gai-zerrendako gaien ordena aldatzea eskatzen du, zenbait batzordekidek
hileta batetara joan nahi dutelako.
Bertaratutakoen eskaera aho batez onartzen dute.

1. Aurreko bileraren akta berraztertu eta, hala behar bada, onestea.
Aurreko saioaren aktari buruz norbaitek zeozer esateko edo objektatzeko
daukan galdetzen du lehendakariak.
Bertaratutakoen baiespenez onesten da.

2. Kontseiluburuaren informazio orokorra.
Lehendakariak informazio ezberdinen berri ematen du:
-

Apirilaren 12an “Duintasunez hiltzeko solasaldiak, Ongi hiltzen ikasteko
bizitzeko hezi” Jardunaldietara bertaratu zen.

-

Apirilaren 16an “Aniztasuna aberastasun, bakea, bizikidetza eta giza
eskubideen” Jardunaldietara bertaratu zen.

-

Apirilaren

17an

Aniztasunari

Erantzuteko

Plan

Estrategikoren

aurkezpenera bertaratu zen NUPen.
-

Osasun Departamentuarekin bilerak egin dira.

-

Udaberriko jardunaldiak direla eta ikastetxeetara egindako bisitaldiak
egin dira.

-

Apirilaren 24an CERMINekin eta Hezkuntza Departamentuarekin
batera antolatutako hizkera argia eta irakurketa errazari buruzko
prestakuntza jardunaldietan parte hartu zuen.

-

IDEA aldizkariaren 49. alea argitaratu da.

-

“Familien

parte-hartzea

Nafarroako

hezkuntza

monografiaren aurkezpena hurrengo astetan egingo da.
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sisteman”

4. 2/2018 Irizpena Musikako goi mailako ikasketa artistikoetan sarbidea,
matrikulazioa eta iraunkortasuna arautzen duena.
Lehendakariak eskatzen du, Nafarroako Eskola Kontseiluaren araudiari jarraiki,
Irizpen hau landu duen lantaldeak aurkeztutako testua onartzea.
Bertaratutakoek aho batez onesten dute testua.
Roberto Pérez Elorzak hartzen du hitza Irizpenaren inguruko azalpenak
emateko.
Jarraian, 17 zuzenketen egileek hartzen dute hitza aurkeztutako zuzenketen
arrazoiak azaltzeko. Bozketa egiten da ondoko emaitzarekin:
Bertaratutakoek aurkeztutako zuzenketa guztiak aho batez onesten dituzte,
baztertua izan den 14. zuzenketa izan ezik.
Irizpenaren gaineko bozketa egiten da eta bertaratutakoek aho batez onesten
dute.
3. Lan Batzordeen berriak.
Lehendakariak hartzen du hitza Nafarroako hezkuntza sistemaren Txostena
berrikusteko eta hobetzeko Batzordearen lanaren egoera azaltzeko. Txostenaren
egitura berria prestatzen ari dira. Datuak mantenduko dira baina azalpenak argitasun
eta baliagarritasun handiagoa izan dezan, datu-taulak ez dira testu nagusian azalduko
baizik eta eranskinetan.
Hauek dira txostenaren hobekuntzarako aurkeztutako proposamenak:
-

Datu ekonomikoen birlanketa egingo da ulergarriagoak izateko.

-

Tokiko entitateek eskainitako hezkuntza zerbitzuen datuak jasoko dira.

-

Hezkuntza sistemari dagokion Osasun Departamentuaren datuak
jasoko dira.

Araudiaren Batzordeari dagokionez, idatzia bukatuta dago eta laister Batzar
iraunkorrari helaraziko zaio tramitatu dezan.
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5. “Skolae, berdin bidean- creciendo en igualdad” hezkidetza programaren
egungo egoera.
Pilar Mayo Falquek hartzen du hitza “Skolae, berdin bidean- creciendo en
igualdad” proiektuaren azalpena egiteko.
Jairo Císcar Ruizek jakin nahi du plan honek famliak barne hartzen dituen.
Pilar Mayok erantzuten du, Guraso Elkarteen eta tokiko entitateen bitartez
familiekin lan egiteko aukerak aztertzen ari direla.
Aurora Bernal Martínez de Soriak emandako azalpena eskertzen du eta
zeharkako programa gehiago ezartzea eskatzen du.
Pedro María Baile Torreak adierazten du plan hau beharrezkoa izango dela
sare guztietako ikastetxeentzat. Lan taldeen, edukien eta garapenaren erabakiak
ikastetxeetako zuzendaritza taldeek hartu behar lituzketela deritzo.
Amaia Zubieta Garciandíak LGTBI arazoak aipatzen ditu eta hezkidetza
programaren zati izan behar direla uste du.
Pilar Mayo Falquek erantzuten du testuan gehien aipatzen den kontzeptua
zeharkakotasuna dela eta programak LGTBI arazoak barne hartzen dituela.

6. Galde-eskeak.
Ez da galde-eskerik aurkezten.
Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, lehendakariak Osoko bilkuraren bileran
bertaratutako kideen parte-hartzea eskertzen du, saioari 18:50etan amaiera emanez.
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