
Mariturri Guraso Elkartea. 

 2016-2017 Ikasturteko Memoria 
 Gaur egun 114 bazkidek osatzen dugu Mariturri Guraso Elkartea, eta lanean 

20 bat pertsona ari gara, lan talde desberdinetan. Memoria hau, 2017ko ekainaren 

6ko asanbladan  (19 pertsona elkartu ginen ) egindako balorazioetatik aterata dago 

eta akta izango da ere bai,  ondoko puntuekin: 

 

1. Aurreko aktaren onarpena: 

 Maiatzaren 9ko asanbladako aktan ondokoa gehitzea proposatu ondoren, 

onartzen da: 

PRUDENTZIO DEUNA,  INAUTERIAK, ETAB... JAIETAN GURASOEN 

PARTEHARTZEA 

Ama baten partetik antolatzeko beste modu bat proposatzen da: haurrak kantxa 

estalian kokatuta 

- 1.Gurasoak bigarren kantxan kokatuko lirateke 

- 2.Ondoren haurrak atera eta kantxan kokatu 

Modu horretan gurasoek hasitik ikusiko lituzkete. 

 

2. Lan taldeen balorazioa 

KUDEAKETA TALDEA 

 Diruzainaren dimisioaren berri ematen da eta berriaren aurkezpena egiten 

da. Datorren ikasturteko lehenengo asanbladan lehendakari eta idazkari kargu 

berriak izendatuko dira, oraingoek utzi egingo dutelako . Ordu arte ez dira 

estatutuetan karguak ofizialki aldatuko, beraz. Jendeari parte hartzeko deia 

luzatzen zaio eta kudeaketa taldean sartzera animatu.  

 

 



Ikasturte honetan kudeaketak egindako lanak: 

 

• Asanbladen antolakuntza eta dinamizazioa. 

• Lan talde ezberdinekin komunikazioa. 

• Zuzendaritzarekin lotura.  

• OOGen aurretik eta ondoren bazkideak informatu eta proposamenak jaso 

• Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforman parte aktiboa izan. 

• Udaleko "Janen ibilaldiak" ekimenean parte hartu. 

• Greba eguneko atxikimendua. 

• Diruzainak: Aurrekontuaren kontrola, diru-laguntza batzuen justifikazioa eta 

eskaera, ordainketak,fakturen ardura,  bazkideen kontrola. Baita 

maiatzarterako balorazioa ere, hona hemen (gazteleraz): 

 

CUOTA SOCI@S: 114 SOCI@S 2850€ 

EXTRAESCOLARES 

Gastos totales: 17008,61€ / Ingresos totales: 14823,5€ 

Beneficio cesta navidad: 381,19€ 

Por lo tanto de la cuota de soci@s se ha tenido que aportar 1803€, cuando la previsión inicial era, que fuera la 

totalidad de la cuota de soci@s que subvencionara ese déficit. El hecho de que en Enero se apuntaran más 

niñ@s, mejoró la previsión. 

SERVICIO CUSTODIA 

Gastos totales: 3026€ /Ingresos totales: 3950€ 

Por lo tanto habrá un beneficio de 900€ con el que ya contaban desde el principio. Decidieron que fuera así, por 

si a mediados de curso se daban de baja niñ@s para poder cubrir ese dinero. Estos 900€ son remanente de 

servicio custodia. 

 SUBVENCIONES 

Ayuda del servicio de euskera de Ayunta: 1106,63€ (se ha gastado en su totalidad y justificado) 

Ayuda de Ayuntamiento a actividades extraescolares: 1343,73€ (justificada) 

Ayuda de Gobierno Vasco a actividades complementarias: 1065,06€ (justificada) 

Falta por recibir la de Diputación por deporte escolar pero no tenemos ni idea de cuánto puede ser. 

 

FIESTA FIN DE CURSO 



Ingresos: 1090€ 

Gastos: 1337€ pero 200€ se financian con la ayuda de euskera (igandeak jai) 

Por lo que la fiesta se autofinanció y hay beneficios de 416€ por las camisetas hasta el momento (se ha hecho 

otro pedido).  

 

KOMUNIKAZIO TALDEA 

Egindakoak: 

• Bazkideen kontaktuak ordenatu eta lan egiten duten taldearen arabera sailkatu 

korreoak birbidaltzeko. 

• Blogean eskolako webgunera esteka sortu da. Eskolak webgune berria duelako. 

• Guraso Elkartearen buzoi bat jarri da kortxoaren ondoan 

• Asanbladetako gai ordenak eta aktak blogena publikatu eta korreoz bidali ditugu 

bazkide guztiei. 

• Asanbladan parte hartzen duten taldeek helarazten dizkiguten sarrerak publikatzen 

ditugu. Bakarrik informazioa bidaltzen badigute egiten dugu sarrera, bestela ezin. 

• 280 sarrera egin ditugu bloga sortu zenetik, aurten 80 bat.  

• Talde lana egin da (bakoitzaren denboraren arabera lan eginez). 

  

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN TALDEA 

 Aurten eskolaz kanpoko ekintzak 2 amek kudeatu dituzte, Guraso 

Elkartearentzat lanean egon direnak. Bai zuzendaritzatik, bai Guraso Elkartetik eta  

bai erabiltzaileengandik balorazioa positiboa izan da. Eskaini diren ekintzak  

ondoko estekan dituzue: 

https://drive.google.com/file/d/0B8o9iE-

dNTaITlR0SDUzQlh5WkNZNGUwdTNqOXg4SDdabGF3/view?usp=sharing 

  

TXANGOEN TALDEA 

Hau da taldeak egindako memoria: 



“LOS GOROS” KOBAZULOAK 2016ko Urriaren 23an 

Egun euritsua zen eta antolatzaileak goizeko 10:00etan ikastetxera gerturatu ginen familien artean zer egin 

erabakitzera. Azkenean, joatea erabaki genuen eta erabaki ona izan zen goiz zoragarri batez gozatu 

baikenuen. Hamar bat familia joan ginen. 

 GIPUZURI 2016ko Abenduaren 18an 

60 bat pertsona bildu ginen tartean helduak eta haurrak. Goizeko 10:00etan ikastetxean elkartu eta Gipuzuri 

baselizara joan ginen. Egun goibel eta grisa suertatu zitzaigun baina hala ere pagadi arteko ibilbide batez 

gozatu genuen. Baselizara iritsi, hamaiketakoa hartu eta haurrek euren eskutitza utzi ahal izan zituzten 

Olentzero jaso zitzan. Egia esan, oso polita izan zen haurren aurpegiak ilusioz beteta ikustea.   

GOIURI 2017ko Urtarrilaren 29an 

Aurrekoetan bezala, goizeko 10:00etan izan genuen hitzordua ikastetxean. Oraingoan, eguraldiak lagundu 

egin zigun eta Izarretik Goiuriko ur jauziko behatokirako bidea egin genuen. Oso polita izan zen haritzez 

inguratuta geundelako.Gure helmugara iritsi eta bertan hamaiketakoa egin genuen ur jauziari begira. Oraingo 

txangoan hogeitahiru familia elkartu ginen. 

 AGUAQUE UR JAUZIA 2017ko Martxoaren 12an 

Oraingoan, 20 bat familia bildu ginen. Eguna euritsua izan arren, Antoñanatik “Aguaque”ko ur jauzira joatea 

erabaki genuen. Ezin izan genuen ibaia gurutzatu ur-jauzia ikusteko, baina hamaiketakoaz eta inguruaz 

disfrutatu genuen.   

BERNEDO 2017ko Maiatzaren 27-28an 

Bernedoko asteburu honekin amaiera eman genien txango guztiei. 

  KRONIKA 

  Larunbatean, 20 bat familia elkartu ginen goizeko 10:00etan Mariturri ikastetxean denok batera Bernedora 

joateko. Behin bertan, logelak banatu eta bazkal ordura arte bakoitzak bere kasa ibili ginen. 

  13:30etan, jantokian bildu ginen bazkaltzeko. Menua honako hau izan zen: arroza tomatearekin, solomoa 

chips-ekin eta laranja. 

  Arratsaldean, 16:30ak inguruan, haurrek oso ondo pasatu zuten urezko puzgarriekin jolasten. Ondoren, 

askaria banatu genuen (urdaiazpiko eta gazta ogitartekoa) eta bi begirale etorri ziren “Conoce Bernedo” 

ekintza aurrera eramateko; hau  altxorraren bila antzeko jolas bat da non haurrek pisten bitartez herri hau 

aurkitu behar dute. Ekintza amaitutakoan, Bernedo gelditu ginen. 

  Iluntzean, afaltzeko, purea, hanburgesa eta natillak izan genituen. Ondoren, haurrak mozorrotu egin ziren 

disko-festan ipuin kontalari eta euren musika gustokoenaz gozatzen. 



  Biharamunean, gosaldu ondoren, Okoneko baselizara joan ginen. Bertan, ingurua, ikaztegiak eta kare-

harrobiak ezagutu genituen. Aterpekoek prestatu ziguten piknika jan genuen eta baita aurrez antolatutako 

barbakoa. 

  Arratsaldean, Gasteizera bueltatu ginen. 

 ONDORIO OROKORRAK 

ALDE ONAK 

• Orokorrean, guztion jarrera positiboa eta lankidetzarakoa izan da irteera guztietan. Jendeari asko 

gustatu zaizkio irteera hauek, batez ere, haurrei. Ez da nabarmentzeko gertakaririk izan.  

• Oro har, bost irteera egin ditugu. Guztiak errazak eta motzak, hiru eta bost kilometro artekoak 

haurrek egin ahal izateko modukoa.  

• Irteera guztietan, garraio moduan kotxea erabiltzea erabaki zen. Bernedokoan, autobusea erabiltzea 

planteatu zen baina bertan behera gelditu zen ez zutelako familia askok aukera hau egin. Gainera, 

erosoagoa zen kotxea ekipajea eraman ahal izateko.  

• Ikastetxeak elkartzea oso ideia ona izan da gauza errazten dizkigulako, batez ere, erabakia guztion 

artean hartzen dugulako eta etxera bueltatu behar badugu, dena errazagoa da.  

• Familien jarraipenari dagokionez, esan,  aurten familia berriek parte hartu dutela eta bataz bestean 20 

bat familia joan garela irteera hauetara. 

  ALDE TXARRAK 

Bernedoko irteerari dagokionez: 

• Aterpetxea: Ez zeukan haurrentzako jolasteko gunerik ezta gune berderik. 

• Aterpetxearen kudeaketa: Arduradunak jarrera pasiboa izan zuen. 

• Janaria: Gutxi eta oso arrunta. 

EUSKARA ETA KULTURA TALDEA 

6 pertsonek osatu dugu taldea. Egindakoak: 

• Euskararen eguna: EUSKARAK 365 EGUN pegatinen banaketa eskolako 

haur guztientzat , muralaren margoketa, Maritsu Berritsurekin jolas tokian 

zehar kalejira eta ipuin kontalaria. 

• Olentzero eta Mari Domingi bilatu eta ordaindu. Txolatezko batidoak eta erosi 

haurrek hamaiketakoa egiteko. 

• Agate Deuna. Aurten Zabalganako eskolakoekin, Aldaialdekoekin  eta auzo 



elkartekoekin batera ospatu dugu. Auzoan zehar ibilbidea egin ondoren, 

Portikodun plazan elkartu askaria egin genuen. Eguraldiak ez zuen lagundu. 

• Korrika: Auzoko Korrikaren antolakuntzan parte hartu dugu eta propaganda 

egin dugu, deia luzatzeko bideoan parte hartuz eta txartelak jarriz. 

• Guraso Lagun: Bi talde sortu dira eta astero elkartu dira 3 eta 5 pertsona 

tartean 16:30etan jolastokian. Mila esker Guraso Laguntzaileei egin duzuen 

esfortzuagatik.  

• Euskara ikasteko guraso talde bat sortu da, udalaren eskaintza. 

Etorkinentzako euskara klaseak gutxigatik ez dira aurrera atera, jende 

faltagatik. 

• Euskara sustatzeko diru-laguntza eskatu eta eman egin digute. 

OBREN TALDEA 

4 Pertsonek osatu dute taldea. 

2016-2017 ikasturtean gure eskolaren egoera hobetzeko hainbat ekintza burutu 

dugu: 

IRAILA 

● Gasteiz Hobetuz»  Proiektua: Irailaren 22an gure proiektua aurkeztu genion 

Udalari Europa Jauregian . Bertan eskolako sarreran altxatuko zebra pasabidea eta 

espaloiaren handitzea eskatzen genuen. Proiektu hori hiriko beste proiektuekin 

lehiatu zen urriaren zehar herritarrek bozketaren bidez hautatua izateko. Alabaina, 

parte hartze eskasagatik proiektua ez zen hautatu. 

ABENDUA 

● Trafikoari buruzko berariazko auzogunea : Auzoko Zabalgana Batuz elkarteak 

gure eskolarako hobekuntzak eskatzeko parada honetaz informatu zigun. 

Lehenago elkartearekin bildu ginen proposamena fintzeko eta auzogunean bertan 

gure eskakizunak zuzen eman genizkion Trafiko Teknikaria den Iñaki Sagardoiri. 

Hauxe eskatzen genuen: kale osoaren espaloiaren handitzea, kotxeentzako errail 

bat aldatu eta bidegorri bihurtu, eskumako aldeko aparkalekuak aldatu eta ilaran 



egotetik bateriara pasatu (horrela aparkatzeko espazioa nabarmen igoz), eskolako 

sarreran altxatutako zebra-pasabidea jarri, eskolako-eremuko seinaleak ipini, eta 

bizikletentzako aparkaleku gehiago ipini inguruan. 

● Hurrengo posta elektronikoetan esaten digu espaloiaz eta bidegorriez hitz 

egiteko, Eremu Publikoarekin eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiarekin (CEA), 

hurrenez hurren, harremanetan jartzeko esaten digu, berak trafikoa besterik ez 

baitu kudeatzen. 

URTARRILA 

● Eskolako zuzendaritzarekin bilera egin genuen gure proiektuaz hitz egiteko eta 

kantxa estaliari buruzko Guraso Elkarteren aldarrikapenez hitz egiteko. 

Mobilizazioak proposatu genituen eta Ordezkaritzatik kanpoko arkitekto baten bisita 

antolatu genuen haren iritzia jasotzeko. 

● Eduardo Rojorekin (Eremu Publikoaren teknikaria) bi aldiz jarri gara 

harremanetan posta elektronikoaren bidez bilera bat eskatzeko, baina ez dugu 

erantzunik jaso. 

OTSAILA 

● Eskolaren aurreko Anbulantzientzako sarrera berezia mugatu seinale bertikal eta 

zoru-margoen bitartez. 

● CEAri bilera eskatu genion. Ez genuen erantzunik jaso 

MARTXOA 

● Arkitektoa eskola bisitatu zuen eta zuzendariarekin baloratu zuten kantxa estalia 

hobetzeko zeuden aukerak. 

APIRILA 

● Eskolako arazoak azaltzen dituen idazkia prestatu (eraikina eta 

funtzionamendua) eta Denon Eskolara bidali. 

● Eskola Publikoaren aldeko plataformaren bidez, legebiltzarreko hainbat talde 

politikoei idazkia bidali zaie. 



MAIATZA 

● Idazki bera Arartekon aurkezten saiatu ginen. Han informatu ziguten, Arartekoari 

aurkeztu baino lehen hainbat erakundeengandik erantzun eza edo erantzun 

ezegokiaren froga behar dugula. Horretarako, idazkia aurkeztu beharko dugu 

erregistroaren bidez, Udalaren bulegoetan eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 

Sailan. 

JANTOKI TALDEA 

5 Pertsona daude talde honetako taldean. Denon Eskolak antolatutako bileran parte 

hartu da, baina  geldi egon da gaia aurten. Jende gehiago behar da gai honen 

inguruan zerbait egin nahi bada. 

ZAINTZA  

Zaintza martxan jarri da, talde batekin. Eskolak uzten duen gela ez dela egokia 

komentatu da. 

BESTEAK 

Eskolako jaia 

Maiatzaren 21ean izan zen , Igandeak Jai genuela baliatuz. Gargantua eta 

Buruhandiak, Puzgarriak, moto eta patinete lasterketa, aurpegi margoketa, bazkari 

herrikoia, Herri Kirolak, pintxo potea...Balorazio oso positiboa egin da. Igandean 

izatea ere, positiboki baloratu da, jende gehiagok lagundu dezakeelako 

antolakuntzan. Talde mistoak izan dira hauek antolatzeko (bazkideak eta ez 

bazkideak), eta jende dezentek hartu du parte antolaketan (30 bat pertsona 

Whatsappean).  

• Asanbladan, gainera, azkeneko OOGan hitz egindakoa komentatu zen (akta 

bidaliko zaizue bazkideei jasotzen dugunean). 

• Ama batek Inauterietako konpartsa bat sortzea planteatu zuen. Auzo 



elkartearekin batera egin litekeela komentatu zuen. Ideia ona iruditu zitzaion 

bertaratutakoei,  lanerako ama bat  agertu zen prest. 

 

 


