
 
Bermerik gabeko matrikulazio-prozesua 

 
Urtarrilaren 25ean jarri zen abian EAEn 2016-2017 ikasturterako matrikulazio-
prozesua, bai titulartasun publikoa duten ikastetxeetan, bai diru publikoa jasotzen 
duten ikastetxe pribatuetan, itunpekoak direlakoetan. Aurreko urteetan bezala, 
prozesuan erabiliko den araudiak familien eta profesionalen kexa ugari eragin ditu. 
Eta beste behin ere, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak muzin egin die kexa horiei; 
horrenbestez, Hezkuntza Sailburuaren 2015eko abenduaren 10eko Agindua iazko 
aginduaren hitzez hitzezko kopia da, alde batera utzita erroldatze faltsuari buruzko 
erreferentzia ez eraginkor bat.  
 
Kexa gehienek eskaera eskainitako plaza kopurua baino handiagoa denean erabiltzen 
den baremazioarekin dute zerikusia. Izan ere, aspalditik ari gara aldarrikatzen 
errentaren araberako puntuak (gehienez ere 3) murriztu beharra dagoela — 
gehiegizkoa beste erkidego batzuekin konparatuta (gehienetan 1)—, kasu askotan 
traba izaten baitira maila sozio-ekonomiko ertain edo ertain-altuko familiek beren 
seme-alabak ikastetxe publikoetan sartu ahal izateko. Ondorioz, zenbait ikastetxetan 
maila sozio-ekonomiko baxuko familiak dira nagusi. Hau da, familia-errenten 
araberako ghettoak sortzen ari dira. Urteak daramatzagu gezurrezko erroldatzeak 
salatzen eta onartezinak diren egoerak onartzen, ikastetxeen irizpidearen arabera 
banatzen diren bi puntuak kasu: kooperatibista izatearren, ikasle ohia izatearren... 
Apika bada garaia irizpide sozialagoak ezartzeko. 
 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak behin eta berriz argudiatzen du ezinezkoa dela 
moldaketarik egitea 35/2008 Dekretua aldatu ezean, dekretu horrek ezartzen baititu 
ikastetxe publiko eta pribatu-kontzertatuetan ikasleak onartzeko prozedura arautzen 
duten arauak. Estatuko erkidego guztien artean, EAEko onarpen-dekretua da 
zaharrenetako bat eta, gure iritziz, bidegabeenetako bat ere bai. Erkidego askok 
eguneratu egin dute dekretua eta beste batzuk aldaketa nabarmenak egiteko bidean 
dira. Lakuan, ordea, immobilismoa erabatekoa da.  
 
Egun dugun araudia arrazoi anitzengatik da bidegabea. Baina arrazoi nabarmenena 
honako hau da: egungo araudiak prozesua berdintasunezkoa ez izatea sustatzen du 
euskal hezkuntza sistemako ikastetxeen % 50ean, alegia, sare pribatu-kontzertatuko 
zentroetan. Teorian araudiak "bermatu egiten du ikasleak ikastetxeetan onartuak 
izango direla, adinaren, eta, hala behar denean, sarbiderako eskatutako baldintza 
akademikoen mugen baitan", baina praktikan aukera-berdintasuna oztopatzen duten 
arrazoi ideologiko nahiz ekonomikoak daude. Eta herritarrek ordaintzen dituzten 
zergek, bereizkeria jasaten dutenenak barne, finantzatzen dituzte ikastetxe 
kontzertatuak. 
 
Dekretu arautzaileak Haur Hezkuntzako Lehen Zikloa (nagusiki 2 urteko gelak) barne 
hartzen ditu bere aplikazio-eremuan. Ikastetxe publikoetan ez dago inolako arazorik, 
zerbitzu hori doakoa delako. Ikastetxe kontzertatuetan, ordea, 2 urteko gelak izateak 
araua baliogabetu egiten du; izan ere, maila hori ez denez doakoa, familiek kuota bat 
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ordaindu behar izaten dute. Kuota ordaintzen duten familiek ziurtaturik izango dute 
automatikoki hurrengo ikasturterako plaza (oraingoan doan) 3 urteko gelan (Haur 
Hezkuntzako Bigarren Zikloa). Ekarpen ekonomikorik egiteko baliabiderik ez duten 
familiak, aldiz, berriz barematuko dituzte hurrengo ikasturtean. Baina 3 urteko 
geletan izaten diren 25 lekuetatik 18 aurreko urtean 2 urteko gelan izan ziren 
haurrei ematen bazaizkie, plaza eskuratzeko aukerak nabarmen murrizten dira. 
Horregatik, horrelako egoerak eragozteko, maila ez kontzertatuetako matrikulazioa 
prozesu orokorretik at geratu beharko litzateke, eta berariazko araudi batek arautu 
beharko luke. 
 
Horrez gain, arauari muzin eginez, Eusko Jaurlaritzak onartu (eta diruz lagundu) 
egiten du ikasleak sexu arrazoiengatik bereiztea irakaskuntza diferentziatua 
delakoa duten ikastetxeetan (neskek eta mutilek bereizita ikasten duten 
ikastetxeak). Halaber, onartu egiten du herritar askok ikastetxe jakin batzuetan 
ikasi ezin izatea erlijio-arrazoiengatik. Izan ere, araudian familiek ikastetxearen 
proiektua errespetatu behar dela aipatzen bada ere (Heziberri proiektuaren 
bigarren fasea onartzen denean onartu egin beharko dute), ez dituzte ikastetxeak 
erlijio katolikoaren hautazko ikasgaia eskaintzera behartzen. Eta bitxia badirudi 
ere, malgutasun hori alde batera uzten da ikastetxe publikoen kasuan, behartuta 
baitaude erlijio katolikoa eskaintzera. steilasek, jakina denez, irakaskuntza publiko 
eta laikoaren aldeko aldarria egiten du. 
 
Bestalde, aipatutako dekretuak ikastetxe pribatuak beste barruti batzuetako 
zentroetara atxikitzea ahalbidetzen du, ikastetxe publikoen kasuan ez bezala. 
Horrek eskaintzaren antolakuntza orokorra eraldatzen du eta, sistemaren 
planifikazio ordenatua oztopatzeaz gain, ikasleak zonalde batetik bestera masiboki 
garraiatzea ontzat jotzen du. Gainera, araudiak ez du irakaskuntza behar bereziak 
dituzten ikasleen banaketa orekatua bermatzen. Eta ezaguna denez, era horretako 
ikasle gehienak ikastetxe publikoetan daude egun.  
 
Amaitzeko, gogoan izan behar dugu urtez urte handitu egiten ari dela ikasturtea 
hasita eskolatzen den ikasle kopurua (gehienak etorkinak). Ikasle horiek guztiak 
dekretuan ezarritakoa alde batera utzita sartzen dira sisteman: sare batean eta 
bestean matrikulatutako ikasle etorkinen kopurua aztertzea nahikoa da 
konturatzeko banaketa ez dela orekatua.  


