
2022KO MARTXOAREN 14KO AKTA, MARITURRIKO IGEAREN BATZARRA 

 
 1. Aurreko batzarra deuseztatzea: barkamena eskatzen da eta aurreko batzarra 
 baliogabetzeko arrazoiak azaltzen dira. IGEaren egoera eta indarrak baloratzen dira 
 pandemiaren 2 urte hauetan, baita aurrera jarraitzeko gogoa ere. 
 
 2. IGEan familien parte-hartzea sustatzeko ideia-zaparrada: IGEan familia berrien 
parte- hartzea eta inplikazioa sustatzeko ideia-zaparrada adierazten da. 
  - Ahoz ahokoa parkean erabili behar da, kalean. 
  - Zaintza zerbitzua aurrera ateratzea. 
  - Eskolan IGEaren Jaian sustatzea. 
  - Familiak animatzeko bideo bat egitea. 
  - Hizkuntza desberdinak sartzea, beste familia batzuk beste hizkuntza/kultura  
  batzuekin  integratzen laguntzeko. 
  - Triptikoa eguneratzea IGEa sustatuz. 
  - Ikasturte hasierako bileran, proposatu klase bakoitzeko tutoreak familiei hitz  
  egin diezaiela IGEaren existentziaz eta bertan parte hartzeak haurrentzat duen  
  garrantziaz eta onuraz. 
 
 3. Eskola-aldaketak Haur Hezkuntzatik Lehen Hezkuntzara eta Lehen Hezkuntzara 
 igarotzean: Jonek (aita batek) proposatzen du 2 urtean behin haurrak ez nahastea eta, 
 aitzitik, beti ikaskide berak elkarrekin jarraitzea ikasturte guztiak amaitu arte. Hurrengo 
 OOGan proposatuko da. 
 
 4. Hurrengo ikasturterako matrikulazioaren emaitza eta hura sustatzeko ikastetxeari 
 egindako proposamenak: 2022-2023 ikasturterako Eskola Publikoan matrikulazioak 
 behera egin duela aipatzen da. Matrikulazioa auzoko beste 3 ikastetxeetan 
mantentzen  da: Aldaialde, Zabalgana eta Miguel de Cervantes. Mariturrin lerro bat galduko 
dugu  hurrengo ikasturterako. Jaitsieraren arrazoi posibleez ari gara, hala nola auzoan ez dela 
 etxe berririk eraikitzen, erakargarritasuna galtzen duena Zaintza eta Siesta 
zerbitzuaren  faltagatik. Hurrengo 3 urteetan galdutako lerroa berreskuratzeko itxaropena 
dugu,  honako modu hauetan: 
  - Ahoz aho parkeetan 
  - Indarra ematea zaintza- eta siesta-zerbitzuak aurrera atera ahal izateko, eta  
  jantoki-zerbitzua eta ate irekien jardunaldia sustatzea, gure ikastetxea ezagut  
  dezaten. 
  - Ikastetxeko gauza berrien publizitatea egitea. 
  - Mariturriren web-orria eguneratzea, gure ikastetxea jendeari ezagutarazteko  
  informazioa, ikastetxeari emandako sariak, eskaintzen duen hezkuntza-  
  metodoa eta abar emanez. 
 
 5. Martxoaren 8ko gastua eta Hezkidetza Batzordearentzako gainerako ekitaldiak 
 onartzea: onartu egin da. 
 
  



6. Batzordeen egungo egoera: 
  - Jangela: jantokiko taldean lagun dezakeen jendea eskatzen da. 
  - Txangoak: pandemiaren ondorioz, eskolako txangoak egiteari utzi zitzaion.  
  Rafa eta Koldo (eskolaren gurasoak) boluntario azaltzen dira, Aste Santuko  
  oporren ondoren lan-talde honi berriz ekiteko. Horrela, sozializazioa sustatzen  
  da Elkargoko familien artean. 
  - Eskolaz kanpokoak: LHko ikasleentzako jarduerak proposatzen dituzte Pazko  
  Astean: 
   - 2022ko apirilaren 19an: lehen Hezkuntzako 1. eta 4. mailak Ontza  
   Extrem. 
   - 2022ko apirilaren 20an: 2. eta 5. mailak 
   - 2022ko apirilaren 21ean: 3. eta 6. saskibaloia. 
   - Dantza artistikoa Zabalganako Gizarte Etxeko kantxan. 
   - Sukaldaritza-tailerra. 
  Eskolaz kanpoko jarduerak gizarteratzea. OOGn komentatu. 
  - Diruzaina: gaur egun eskura dagoen datu-basea eguneratzea eta lana   
  banatzea. 
  - Komunikazioa: bloga eguneratzea, e-mailak 
  - Euskara: apirilaren 1ean Gasteiztik igaroko da eta auzoko 4 ikastetxeen artean 
   erosi da (Zabalgana, Aldaialde, Miguel de Cervantes eta Mariturri) 
Korrikaren    kilometro bat. Zozketa bat egiten da lekukoa nork hartuko 
duen ikusteko. 
  Martxoaren 26an, larunbata, festa bat antolatzen da auzoan eta beste bat  
  ikastetxean Korrika ospatzeko. 
  Euskaraz hitz egiten duten senideentzako mahai-jokoen tailerrak antolatzen  
  dira, eta hizkuntza ez dakitenentzako beste batzuk. 
  - Zaintza: pandemia hasi aurretik proiektu berriak lantzen ari ziren. COVID- 
  19aren pandemia hasi zenean dena gelditu zen. 
 

 7. Plataforma/topagune Eskola Publikoa: mobilizazio eta greba gehiago izango direla 
 aipatzen da, Hezkuntza Lege berria geldiarazteko helburuarekin. 
 
 8. Eskola Kontseiluei buruzko informazioa: aurreko Ordezkaritza Organo Gorenen aktak 
 ematen zaizkie bertaratuei, dagozkien mezu elektronikoei. 
 
 9. Patio inklusiboari eta hezkidetzari buruzko informazioa: Eñaut, Jokin, Ixona, Javier 
 Busto eta Haur Hezkuntzako koordinatzaileak osatutako patio-taldearen bileraren berri 
 ematen da. 
 
  - Lorategi-gunea prestatzea, hesiak jartzea lorategi-gunearen eta aparkaleku- 
  gunearen artean, patioan arbelak jartzea, lorategi-gunera sartzeko atea  
  irekitzea, patioan orgak jartzea hainbat jolasekin patioan uztaiekin, sokekin,  
  baloi bigunekin uzteko. Irakurketa sustatzeko mahaien gune lasaia sortzea.  
  Enborrak dituen anfiteatro bat sortzea, sukaldeko beheko izkinan aratza  
  jartzea, c solairuekin..eta abar... 



 
 10. Egun berezietako ikasleen janzkeraren irizpideak: ikastetxeko familiek gai honetan 
 sortutako ezinegona komentatzen da eta dena gaizki ulertua izan zela ondorioztatzen 
 da eta, ondorioz, ez dago arazorik haurrak jaietan modu berezian jantzita joateko 
 (olentzeroa, inauteriak) 
 
 11. IGEen eta ikastetxearen arteko komunikazio-premia ohikoena: komunikazio 
 handiagoa sustatu behar dela ondorioztatzen da. 
 
Eta aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da. 
 


