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ASANBLADA (2017 Irailak 27) 
Hasiera 17:30 – 18 guraso elkartu gara. 

 

Gaiak: 

 

1. GALDARAREN ARAZOA ETA KONPONBIDEA 

Guraso elkartetik argi daukagu hau ezin dela errepikatu. 2012an inauguratu zen 

eraikin batean 6garren biderra da galdara puskatzen dela eta eraikin guztian du 

eragina. Gure aldetik argi daukagu galdara eraikinetik kanpo nahi dugula. 

Guraso Elkarte eta guraso bezala hurrengo galderak luzatuko dizkiogu Udalari eta 

bai Hezkuntza Sailari zehazteko dagoen batzar batetan: 

• Apurtu den bakoitzean zein izan da hartutako konponbidea? 

• Ekainean arazo berdina eduki genuenean zergatik ez zen behin betikoz 

konpontzeko erabakia hartu? 

• Nori dagokio konpontzea eta noiz egingo da? 

 

2. DIRU KONTUAK 

 

 

Diru sarrerak handitzeko asmoz aurten ere egutegia eta kamisetak ateratzea 

onartzen da. Poltsoak edo zapiak ateratzeko proposamena irten da. 

 

3. KUOTA ETA LOTERIA 

Kuota berdin mantentzea erabakitzen da 25€ lehenengo umea eta 20€ bigarren 

umea eta hurrengoak. Loteriarekin ere berdin jarraituko dugu. 
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4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK 

Bihar osteguna 28 errekontua egingo da eta ikusi ze jarduera irteten diren aurrera. 

Ikasturtea bukatzerakoan baloratuko dugu ea merezi duen Udalaren bidez 

eskaintzea edo aurreko urteetan bezala guraso elkarteak denak eskaintzea. 

Ekaineko azken asteko 9:00tik 13:00tako ludoteka zerbitzua mantentzearen aldeko 

proposamena. 

 

5. EKINTZAK 

Ikasturte honetarako programaturiko ekintzak: 

• Familia euskaraz jolasean: Azaroak 3 eta azaroak 10ean izango da. 16:15 – 

17:15. Oraindik konfirmatzeke. 

• Gaztanerre. Azaroak 10 edo 17ra aurreratuko dugu. Aurten gaztainak Belen-

ek ekarriko dituela proposatu zen. 

• Olentzero: Aurtengo urteetan bezala. Abenduak 22. 

• Ihauteriak: Aurtengo urteetan bezala. Otsailak 9. 

• Kurtso bukaera jaia: Aurtengo urteetan bezala. Ekainak 22. 

• Hitzaldiak proposatzeko aukera.  

• Puzgarriak ipini edo ez baloratuko da edo beste enpresa batzuk begiratu. 

 

6. HIZKUNTZA ARAZOAK 

Batzarraren erdian arazo bat sortu zen, batzarreko gehiengoa euskalduna zen eta 

batzuk euskara ez ulertzera batzarretik alde egitea erabaki zuten. Gure aldetik 

hobetu beharko genukeena, hurrengo batzarretarako proposamenak: 

• Bi ordutegi, bat euskaraz eta beste bat gaztelaniaz. 

• Norbaitek ulertzen ez badu eskatu dezala gaia azaltzeko, pausa bat egin eta 

dena gaztelaniaz azaltzeko aukera izango da. 

 

7. BERTON BERTOKOA 

Batzartzekotan dira oraindik. Begiratu behar da orain martxan dagoen kanpaina 

“eskolarik ez jantokirik gabe” eta posible bada galdararen obra aprobetxatuz 

sukaldea ipintzeko eskaria luzatu. 

 

8. HIZKUNTZA PLANA ETA BERBALAGUN 

Hizkuntza plana martxan jartzeko asmoa aurrera doa. 

Beste alde batetik guraso batzuk Berbalagun bat ondo legokeela proposatu digute. 

Gure aldetik proposamen batzuk bota eta aurrera eramatearen alde gaude. 

Proposamenak: 

• Hilean behin edo birritan pintxo potean batu euskaraz hitz egiteko. 
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9. AUZOLANA ETA ESKOLAN IKUSTEN DITUGUN BETEBEHARRAK 

Eskolan hainbat gauza ikusten ditugu mantenu falta edo ongi ez daudenak. 

• Eskolako hezia zaharkitua dago eta zulo arriskutsuak ditu. 

• Eskolako hezia margotzeko eta konpontzeko premia ikusten dugu. 

• Paperontzia ez dugu uste aproposa denik umeentzat eta hainbat bider 

kristalez beteta aurkitu dugu. (Lanean ari gara Udalarekin brigadak 

astelehenero lehenengo orduan garbi dezan). 

• Iturria. Galdu egiten du eta zipristin asko bota. 

• Katuen arazoa. Egunero katuen kakak garbitu behar izaten dituzte eskolako 

patioan. 

• Futbol zelaia oso zikin dago. 

• Eraikin bien arteko ormatxoan bankua ipintzeko proposamena. Aurrekontu 

bat eskatu dugu (800€ koa), beste batzuk eskatuko ditugu garestia iruditzen 

bait zaigu. 

 

Eskolarekin hitz egin beraiek beste betebehar batzuk badituzte zerrenda 

osatzeko eta Udalari bidali. 

 

10. ETXEKO LANAK ETA EBALUAKETA SISTEMA 

Ez dakigu eskolaren jarrera zein den gai hauen inguruan eta uste dugu eztabaida 

bat sortzea interesgarria izango litzatekeela. 

 

11. IGE-ko LANTALDEAK 

Hainbat eremu lantzen ditugu IGEtik eta horregatik garrantzitsua ikusten dugu, lan 

talde bakoitzeko arduradun bat ipintzea, gero lana denon ardura izan arren: 

LANTALDEAK: 

• Lorezaintza / Ortua: Apeto 

• Brigada: Urkiol 

• Euskara plana: Larraitz 

• Eskolaz kanpoko jarduerak: Aintzane 

• Loteria: Alazne 

• Kamisetak: Irati 

• Luntxetarako erosketak: Olatz 

• Idazkaritza / Deialdiak / Kartelak: Xabi 

• Berton Bertokoa / Jantokia: Alex 

• Diruzaintza: Eneida 

• Egutegiak: Udane 

 

12. IGE-ko KIDE BERRIAK ETA BAJAK 

Kide berriak: Oier Ortuoste eta Idoia Martinez. 

Bajak: - 

 

IGEtik besoak zabalik itxaroten zaituztegu IGEren parte izan nahi baduzue. 


