
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordea:   OOG  
Eguna:          2014/10/30 (osteguna) 
Ordua:         16:45 – 18:45 
Tokia:           Liburutegia 
 
 
 
 
Bertaratuak: 
 

Nagore Agirre, Maider Almodóvar, Susana Alonso, Naiara Aramburu, Maialen Azkarraga, 
Mónica Conde,  Esther Curiel, Amaia Galdos, Ana Gonzalez, Raquel Gonzalez, Idoia 
Gurutxarri, Joserra Herrán, Loreto Izquierdo, Iñigo Lemos, Dirse Morais, Ana Muñoz, Enrique 
Platas, Nela Rojo, Karim Sahouli, Izazkun Susaeta. 
 
 
 
Bertaratu ez direnak: 
Luz Belinda Fuentes, Irene Fuentes, Maribel Lz de Luzuriaga,Regina Martín. 
 

 

Aztergaiak:  
 
1. Aurreko bilerako akta  onestea. 

2. 2013/2014 memoria onestea. 

3. 2014/2015 Urteko Plan onestea. 

4. Zuzendaritzaren jakinarazpenak. 

5. Galdera-erantzunak. 

 

Esan-eginak eta erabakiak 

1. Akta onartzea 

Bilera hasi ondoren batzordekideek aho batez onartu dute aurreko bilerako akta. 

 

2. 2013/2014 memoria onestea. 

Memoria onartzen da honako botoekin: 

16 bai eta 2 abstentzio. 

 

 
CEP MARITURRI LHI OOGren AKTA 

 



3. 2014/2015 Urteko Plana onestea. 

 Urteko Planaren helburuak nola erabaki diren azaltzen da: eskolaren erreleatitatea aztertu 

ondoren benetako beharrak ikusi dira: 

1. Metodologia finkatu. Horretarako HHn txokoen antolaketa, material eta behaketa taulak 

finkatuko dira.    

      Bai HHn, bai LHn, irakurketa-idazketa nola landu erabakia hartuko da: testu motak eta        

kontzientzia fonologikoa. Horretaz gain bi etapen arteko lotura ere finkatu behar da. 

Batzordekide batek zalantza bat adierazten du, zergatik eskolan batzuetan umeak 

irakurtzen-idazten 5 urtetako gelan hasten diren. Momentu horretan gure eskolan nola 

egiten dugun azaltzenda: nahiz eta prozesua HHn hasi LHko 1. zikloko helburua da. 

Matematika arloan HHn zenbakuntza nola landu finkatuko da eta LHn buruzko kalkulua eta 

problemen ebazpena. 

2. Laguntza Plana. Alde batetik, urtero maila batzuetako laguntza sistematikoki egingo da. 

Beste aldetik, aurtengo errefuertzuak nola izango diren azaltzen da. 

3. Aurten HHko txostenak berrizten hasiko dira eta LHko 3.mailakoa ere bai. 

4. Elkkarbizitza Plana. Irakasleekin betetzeko helburu batzuk dauzkagu iaztik,eta aurten 

gurasoekin landuko da beraien eremuarena betetzeko. Horretarako baztorde bat sortuko 

da. 

5. PEC aldaketa. 1. atala, eskola testuingurua,  aldatu behar da eta  horretarako 2 guraso 

behar ditugu batzode bat sortzeko.  

 

Urteko Planaren beste ataletan zerbait aipatzeko edo zalantzaren bat  dagoen galdetu ondoren  

Urteko Plana aho batez onartzen da. 

 

4. Zuzendaritzaren  jakinarazpenak. 

4.1 OOGeko berritze-prozesua hasi dela azaltzen da eta egutegia ere komentatzen da. 

Gure Eskola Kontseiluan zenbat kide berriztu behar ditugun komentatu ondoren 

zalantza batzuk argitzen dira: ea errepika dezaketen, AMPAko ordezkaria nor den eta 

ea aldatu ahal den. 

4.2 Bekak. Zuzendaritza taldeak hurrengo proposamena egiten du: orain arte bezala egin  

            beharrean, kuotak ordainduta dauden kasuetan bekaren dirua familiei itzultzea. Beraz, 

orain arteko   loteak ez dira egingo. Horretarako, ROFaren paragrafo  bat aldatu behar 

da.                  

            Bozkatu eta gero onartzen da: abstentzio 1 eta 18 bai. 

4.3  tezainaren hizkuntza eskakizuna. Bedelen aldaketak direla eta, eskolako 

klaustroakonartuta, urriaren 7an Udaletxera idazkia bidali da lanpostu horiek 

esuskaldunak izateko eskatuz. OOGk ere eskaera bera egiteko eskatzen da. 

            Batzorkide batek azaltzen du Zabalganako batzordeak auzoko plaza guztiak perfilatuak   

            

 

           



izateko eskaera egin duela. Batzorde guztiak bat egitea proposatzen da. Hala ere, 

pertsona bat ez dago ados lana izateko eskubideak lehentasuna duelako. 

4.4        Zuzendaritza taldeak hilero AMPAko kide batzuekin biltzeko aukera izatea proposatzen    

 da. Era honetan informazioa trukatuko da, bai klaustroari, bai gurasoei hedatuz. 

4.5        OOGko informazioa gurasoei zabaltzeko saioaren akta pasatuko da. Tabloi antzeko bat  

            ere jarriko da patioko paretan. 

4.6       Ama batek azaltzen du etxeetan erabiltzen ez diren jostailuak jasoko direla eskolako 

            gelak hornitzeko. Irakasleek zerrenda egin dute eta oharra bidali ondoren jostailuak  

            biltzen hasiko dira. Sobratzen badira azoka solidarioa egingo litzatekeela komentatu  

            da. Honekin batera, AMPAkoak prest azaldu dira eskolak behar dituen zenbait material 

didaktiko lortzen laguntzeko. 

4.7       LOMCE dela eta, eskola ados ez dagoela adierazteko Urteko Planaren onestean  

           paragrafo  bat gehitzea eskatzen da. Irakurri ondoren onartzen da. 

 
 

5 . Galdera-erantzunak. 
 
Ez da izan ez eskaerarik, ez galderarik. 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

Bilera amaitutzat eman dugu eta, eztabaidatu eta erabakitakoa jasota gera dadin, agiri 
hau egiten dut. 
 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2014ko urriaren 31ean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idazkaria                                                                                     Zuzendaria 


