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Asambladaren akta 

15 pertsona 

1. Azken akta aurrera eraman: denok ados 

2. Eskolaren jaiaren eguna bozkatu. (Ekainak 8 erabaki da) 

4 boti larunbataren alde, 2 boto igandearen alde  era 9 abstentzioa. 

Ainhoa Gago, dantza modernoren begiraleak, materiala eskatu du, aulkiak eta mahiak. 

Mikrofonoak ere eskatu ditu. Pertsona bat behar dugu gure ekipoarekin akoplatzeko. 

14:plataforma alokatu dira baina ez dira nahikoa izango era lankideri presupuestoa eskatu da. 

Plataforma bakoitza 20€ izango da. Otduan 10 gehiago alokatu dira era guztura 321€ izango da. 

Presupuestoa onartu da. 

Jaiaren progama egiteko orduan ekintzen orduak jartzeko konenigarria ikusi dugu familiak jakiteko. 

Jaiaren wasapa martxan jarriko da jendea animatzekobparte hartzeko. 

3. Asanbladaren eguna aldatu 

Ama baten asanblada egunaz aldatzeko eskatu du. Ez da posible izango eskolan lekua ez dagoelako eta 

erabiltzen dugun gela okupatuta dago eta. 

4. Taldeen informazioak 

Euskara taldea 

Taller familiarrak egin dira, sorgina pirulina, betiko jolasak, euskara pantailetan. 

Martxoak 24rako,  "Igandeak Jai" eskatu dago. Antzerki bat, magia edo taller hay izan daiteke. Aurrera 

eramateko eskolaren klabearen kodigoa behar izango dugu komunak irekitzeko.   

Korrika 

Auzotik, batzorde bat  sortu da korrika lantzeko eta ekintzak egiteko auzoan.  Momentuz Mariturri GEtik 

ez da inor joan bileretara. Martxoak 30, zabalgana eskolan jai bat egongo da.Aurten korrika txikin, LH3 

eta LH4 bakarrik parte hartuko dute, nahiz era geleetan korrika landu. 

Eskola publikaren aldeko plataformak kilómetro bat erosi du,eta institutoa auzo elkartearen batera 

beste kilometro bat erosi dute. 

 



 

 

Eskolaz kanpoko ekintzak 

Robotikatik neska bat bota dugu bere gurasoek kuota ordaintzen ez dutelako, 215€ GEari zor diote. 

Datorren ikas urterako eskolan ez dago lekurik egongo ekintzak egiteko dena beteta dagoelako. OMRra 

proposamena bat  eramango da 17:30tik 18:30etara ekintzak egiteko. Orain arte gizarte etxearekin 

betetzen genuen. 

Udalekuak. Eskolaz kanpoko begiraleak izango dira. Garbiketa egiteko presupuestoak begiratuko ditugu. 

Gai orokorra ez da egongo eta egun bakoitza ezberdina izango da. Jendea onartzeko orduan bazkideek 

lehentasuna izango dute, gero bi asteak etorriko direnak. Martxoaren bukaeran inskripzioak banatuko 

dira. 

 

Txangoak 

Maiatzak 25 eta 26 Orduñara joango Gara.  mayo fin de semana en Orduña. Ihazko dinamika egingo 

dugu eta prezioak ere mantenduko ditugu. GEren dirua, 400€, IVA ordaintzeko erabiltzen da. 

 

Obrak 

Auzoan autobiderik ez plataformarekin parte hartzen ari gara. Momentuz mobilizazio gehiago ez dira 

egingo eta balorazioa  oso positiboa izan da. Hemendik aurrera udaletxearen zain gaude ea ze ekintzak 

egiten dituzten 

 

Genero 

Martxoak 8aren grebararen alde gaude eta ohar bat bidali da familiak. Maritxuri betaurreko moreak egin 

dizkiozu. Sorpresa bat egongo da eskolan era taller bat egongo da sorpresa lantzeko geletan. 

 

Gaztelaina klaseak 

Agiri bat eskatu dute klasera etortzen direla esateko. 
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