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Lehendakariak hartu du hitza jakinarazteko gai-zerrendaren 9. puntuko
aurkezpena Carlos Astráin Goñi Formakuntza Ataleko buruak egingo duela.

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

Aurreko saioaren aktari buruz norbaitek zeozer esateko edo objektatzeko
daukan galdetu du lehendakariak.

Bertaratutakoen baiespenez onetsi da.

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

Maiatzaren 22an, Marta Román Rivasen hitzaldia egin zen Nafarroako
Parlamentuan. Gai nagusia “Hezkuntza eta espazioa” izan zen.
Nafarroako Parlamentuko lehendakaria eta Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioko lehendakaria bertaratu ziren.

-

Maiatzaren 23an, Marta Román hizlariarekin batera Mendigoiti eta
Bernart Etxepare ikastetxeetara bisitaldia egin zen.

-

Maiatzaren 28an, “Familien parte-hartzea Nafarroako hezkuntza
sisteman (II. zatia) monografiaren aurkezpena egin zen Ezpeleta
jauregian, Charo Repáraz, Ángel Sanz eta Pedro González egileekin
batera.

-

Ekainaren

25ean,

“Hezkuntza

eta

espazioa

2018”

liburuaren

aurkezpena egin zen. Egindako lanarekin pozik dagoela azaldu du
lehendakariak.
-

Maiatzaren 3an, Parte-hartze Autonomikoaren Batzordearen Saioa.
Maiatzaren 31n beste saio bat burutu zen lan taldeen ekarpenak
testuan gehitzeko.
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-

Ondoren, ekainaren 5ean, Estatuko Eskola Kontseiluko lehendakariak
idatzi bat bidali zuen hezkuntza-itunaren txostenaren lanekin jarraitzea
ez dela egokia azalduz.

3. NHST Batzordearen testuaren gaineko eztabaida eta onespena.

Lehenik eta behin, lehendakariak jarduera honetan parte-hartu duten eta
Eskola Kontseiluko kide ez diren pertsonen lana eta interesa eskertu du.
Jarraian, aurkeztutako zuzenketaren gaineko eztabaidari eta bozketari ekin
zaio:
Alfredo Hoyuelosek hartu du hitza zuzenketa babesteko: Txostena ezin da
deskribapen hutsa izan, iritziak eta balorazioak ere jaso behar ditu.
Ignacio Iraizozek azaldu du Txostenean iritziak eta balorapenak azaltzen
zirenean, arazoak eta aurkako iritziak eragiten zituztela.
Amaia Zubietaren iritziz zuzenketa honen helburua ez da Txosten osoan iritziak
eta balorazioak txertatzea, zenbait ataletan baizik.
Zuzenketaren gaineko bozketa egin da hurrengo emaitzarekin: aldeko 12 boto,
aurkako 2 eta 2 abstentzio.
Azkenik, Irizpenaren gaineko bozketa egin da eta bertaratutakoek aho batez
onetsi dute.

4. Araudiaren Batzordearen testuaren gaineko eztabaida eta onespena.

Lehendakariak azaldu du bi zuzenketa aurkeztu direla eta lehenengo
zuzenketaren egileari eman dio hitza.

Alfredo Hoyuelosek adierazi du Nafarroako Eskola Kontseilukideen artean 0-3
hezkuntza etaparen ordezkaritzarik ez dagoela eta hau beharrezkoa ikusten duela.
Ondorioz, aurkeztutako zuzenketari hau gehitzea eskatzen du.

Osoko bilkuraren akta

Ander Domblásen iritziz ordezkaritza berriaren eskaera onargarria da.

Ignacio Iraizozek adierazi du ordezkari berri bat sartzeak arazoak ekarriko
dituela, ordezkaritza nork izango duen besteak beste.

Mikel Fernández de Quincocesen iritziz lasaitasunez aztertu beharreko
kontuzko gaia da hau.

Amaia Zubietak adierazi du 0-3 zikloak hezkuntza mailan garrantzi handiagoa
izateko Nafarroako Eskola Kontseiluan ordezkaritza izatea gomendagarria dela.

Javier Albizuk deritzo zikloari hezkuntza mailan garrantzi handiagoa emateko
momentu egokia dela Eskola Kontseiluan ordezkaritza baten bidez.

Fernando Baraincak azaldu du 0-3 zikloak jadanik ordezkaritza daukala
Nafarroako Eskola Kontseiluan.

Zuzenketaren gaineko bozketa egin da eta ez da aurrera atera lehendakariaren
kalitate botoa arrazoi. Emaitza hau da: aldeko 6 boto, aurkako 6 boto eta 6 abstentzio.

Alfredo Hoyuelosek hartu du hitza eta ondokoa aktan jasota gera dadin eskatu
du: bere iritziz 0-3 urteko haurrentzat baimendutako hezkuntzaz kanpoko zerbitzurik ez
luke egon behar. Nafarroako Eskola Kontseiluan 0-3 zikloaren ordezkaritza gehitzea
eskatzen du berriz ere.

Nora Salbotxek adierazi du 2017an burututako Kontseiluaren Osoko bilkura
batean 0-3 zikloaren eta landa eremuko eskolen ordezkaritza gehitzearen azterketa
egitea adostu zela. Hala ere, urte bat igaro ondoren, oraindik ere proposamenaren
azterketarekin ari garela. Bestalde, aurkeztutako txosten berrian osasun arloko
ordezkaritza gehitzen da eta ez landa eremuko eskolena ezta 0-3 urtekoa ere.

Lehendakariak hartu du hitza adierazteko gai hau behin baino gehiagotan landu
arren, inoiz ez dela adostasunik lortu planteatutako arazoen konponbidean.
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Bigarren zuzenketaren gaineko bozketa egin da hurrengo emaitzarekin: aldeko
5 boto, aurkako 4 eta 9 abstentzio. Zuzenketa onetsi da.

Nora Salbotxek berriz ere hitza hartu du adierazteko osasun arloko ordezkari
bat gehitzea eta 0-3 zikloak eta landa eremuko eskolak ordezkaritzarik ez izatea
bidegabekeria iruditzen zaiola. Nafarroako Foru Komunitatea osatzen duten 272
udaletatik 70 udaletan landa eremuko eskola dago, ondorioz, Nafarroako Eskola
Kontseiluan ordezkaritza izatea ezinbestekoa da.

Ander Domblásek Nafarroako Eskola Kontseiluaren berregituraketa aztertzea
beharrezkoa ikusten du.

Javier Albizuk landa eremuaren despopulatzea aipatu du, landa eremuko
eskolek despopulazioa geldiarazten baitute. Hau dela eta, orain arte baino garrantzi
handiagoa eman behar zaie Eskola Kontseiluko kide izaten.

Fernando Baraincak batzordekideek egindako lana babestu behar duela esan
du.

Gogorarazi

du

txostenaren

hasierako

helburua

Eskola

Kontseiluaren

funtzionamendua aztertzea zela eta ez osaketa.

Nora Salbotxek adierazi du ez dela batzordekideak kritikatzen ari.

Amaia Zubietak azaldu du 2009 urtean eta krisi garaian, Hezkuntza
Administraritzak landa eremuko eskolak desagertzearen alde egin zuela eskola
kontzentrazioen bidez. Eskola Kontseiluak egindako lanari esker landa eremuko
eskolak ez ziren desagertu.

Nafarroako Eskola Kontseiluko idazkariak hartu du hitza zuzenketen gaineko
bozketa berriz ere egin behar dela adierazteko. Hezkuntza Administrazioko zenbait
ordezkarik abstentzioarekin bozkatu dute eta indarrean dagoen araudiak ez du
holakorik onartzen.

Ondorioz, zuzenketen gaineko bozketa berriz ere egin da ondoko emaitzarekin:
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1. Zuzenketa: aldeko 6 boto, kontrako 7 boto eta 4 abstentzio. Zuzenketa
baztertzen da.
2. Zuzenketa: aldeko 6 boto, kontrako 6 boto eta 5 abstentzio. Zuzenketa
baztertzen da lehendakariaren kalitate-botoarekin.

Irizpenaren gaineko bozketa egin da ondoko emaitzarekin: aldeko 10 boto,
aurkako 4 boto eta 3 abstentzio. Irizpena onetsi da.

Nora Salbotx andreak eta Alfredo Hoyuelos jaunak boto partikularrak aurkeztu
dituzte.

5. Lanbide Heziketako Irizpenen informazioa: 3/2018tik 14/2018ra
Lehendakariak hartu du hitza azaltzeko Nafarroako Eskola Kontseiluaren
Osoko bilkurak 2004 ekainaren 28an hartutako erabakiaren arabera Nafarroako Eskola
Kontseiluaren Batzorde iraunkorraren ardura da Lanbide Heziketako Erdi mailako eta
Goi mailako Teknikarien tituluen curriculumen berri ematea. Batzorde iraunkorraren
azken saioan 3/2018tik 14/2018ra bitarteko irizpenak aztertu eta onetsi ziren, 6/2018
irizpena izan ezik. Hau, Osoko bilkurara igotzea erabaki zen, terminologia-arazoak
arrazoi bertan aztertu eta onesteko.

Ondorioz, lehendakariak eskatu du 6/2018 irizpenaren gaineko txostena
jaulkitzearen eskumena Osoko bilkurak hartzea.

Eskumen aldaketa bertaratutakoen baiespenez onetsi da.

Ignacio Tonik hartu du hitza aurkeztutako terminologia-arazoa azaltzeko:
“desgaitua” hitzaren ordez “desgaitasuna duen pertsona” erabiltzeko eskaera.

Roberto Pérezek eskerrak eman dizkio zuzenketa aurkeztu duenari araudiaren
idazketan erabilitako hitzak eta hiztegia finkatzen laguntzeagatik.

Osoko bilkuraren akta

Ignacio Iraizozen iritziz indarrean dagoen araudian ere aldaketa hauek egitea
beharrezkoa da.

Irizpenaren gaineko bozketa egin da ondoko emaitzarekin: Irizpena aho batez
onetsi da.

6. 15/2018 Irizpena: Foru Dekretuaren Proiektua: jardunaldia eta ordutegia
arautzen duen uztailaren 6ko 225/1998 FD aldatzen duena.

Roberto Pérezek hartu du hitza aurkeztutako txostenari buruzko azalpenak
emateko.

Lehendakariak jakinarazi du txostenaren gaineko zuzenketarik ez dela
aurkeztu.

Irizpenaren gaineko bozketa egin da ondoko emaitzarekin: aldeko 15 boto,
kontrako 0 boto eta abstentzio 1. Irizpena onetsi da.
7. 16/2018 Irizpena: Foru Dekretuaren Proiektua: Hezkuntzari buruzko
2/2006 Lege Organikoaren araubide bereziko hizkuntza irakaskuntzen oinarrizko,
erdiko eta goiko mailen curriculuma ezartzen duena. Hezkuntzaren Kalitatea
Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatu zuen.

Roberto Pérezek hartu du hitza aurkeztutako txostenari buruzko azalpenak
emateko.

Lehendakariak jakinarazi du txostenaren gaineko zuzenketarik ez dela
aurkeztu.

Irizpenaren gaineko bozketa egin da ondoko emaitzarekin: Irizpena aho batez
onetsi da.
8. Kontseiluaren kontuen onespena, 2018ko lehenengo seihilekoa.

Osoko bilkuraren akta

Lehendakariak Nafarroako Eskola Kontseiluaren lehenengo seihilekoko kontuen azalpena eman

Bertaratutakoen baiespenez onetsi dira.

9. Roberto Pérez Elorzak, Zuzendari Nagusiak, “Gaitasun pedagogikodidaktikoak hobetzeko formazio programa” aurkeztuko du.
Lehendakariak jakinarazi du Carlos Astráin Goñi Prestakuntza Ataleko buruak
aurkezpena egingo duela.

Carlos Astráinek hartu du hitza gaitasun pedagogiko-didaktikoak hobetzeko
formazio programaren edukia eta jarduerak azaltzeko.

Nora Salbotxek adierazi du programaren hastapenetan parte-hartu zuela baina
ondoren ez zuela inolako informaziorik jaso. Hau dela eta, parte-hartzaileek egindako
lanagatik ziurtagiria jasotzea eskatu du. Bestalde, gidatze lanen adostasunaren
gainean zalantzak dituela nabarmendu du.

Amaia Zubietaren iritziz edozein aldaketa pedagogiko ordezkari sindikalekin
batera aztertu behar dela. Ahobatezko mirarizko errezeten beldur dela.

Alfredo Hoyuelos adierazi du proiektuan egindako lana aitortzea beharrezkoa
dela baina aurkezpenean erabilitako irudiek ez dutela nahiko irudikatzen.

Hizlaria egindako oharrarekin ados dago.

Ignacio Tonik hartu du hitza adierazteko proiektu hau behar bereziak dituzten
ikasleentzat egokitzea beharrezkoa dela.
10. Galde-eskeak.
Ez da galde-eskerik aurkezten.
Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, lehendakariak Osoko bilkuraren bileran
bertaratutako kideen parte-hartzea eskertu du, 20:25etan saioari amaiera emanez.
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