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Irakasleok 
mobilizatzeko 

arrazoiak baditugu!
Hezkuntza sistemaren kalitatea eta lan baldintzen duintasuna ez ditu 
lehentasunen artean Hezkuntza Sailak.

Langileen baldintzekin zerikusi zuzena duen ituna EAJ eta PSE alderdiek 
sinatu dute. Bitartean, langileen ordezkariekin negoziatzeko mahaiak 
antolatzen ditu soilik informazioa pasatzeko, gure ekarpenei muzin 
eginez. 

2010-12ko lan hitzarmena gure gustukoa ez izan arren, bertan azaltzen 
diren lan baldintzek okerrera egin dute. Ondoko arrazoiengatik 
negoziazioa behar dugu! 

→ Lanpostu zerrendak eta matrikula, azkeneko urteetan eskola 
publikoetan matrikulak gora egin duen arren, lanpostuen zerrendak 
osatzeko irizpideek murrizketak ekarri dituztelako.

→ Ikasleen ratioak, %10a jaitsi behar delako.

→ Ordezkapen guztiak  lehenengo egunetik bete behar direlako.

→ Bajan egoteagatik %100a berreskuratzea, gaixorik egoteak ez 
duelako  zigorrik  merezi.

→ Egonkortasuna bermatzeko bide desberdinak aztertzeko, 
hezkuntzaren kalitatean, ikastetxeen antolakuntzan eta langileen 
lan baldintzetan behin-behinekotasunak dituen ondorio larriekin 
bukatzeko. 

→ Soldata, 2010etik galdutako eroste-ahalmena berreskuratzeko, 
IPC/KPI-aren   parekoa   izan arte.

→ Erretiro aurreratua sustatzeko neurriak berreskuratzeko.

→ Adinagatik ordu lektiboen %25aren jaitsiera berreskuratzeko.

→ Segurtasuna eta lan osasuna, gaixotasun profesionalen 
katalogoa berraztertzeko eta azterketa medikuak berreskuratzeko. 
Osasun arazoengatik lanpostuen egokitzapenei behar den 
erantzuna emateko.

Hezkuntza Sailak bide honetan pausorik 
ematen ez duen heinean, langileok  
gure lan baldintzen alde borrokatu 
behar dugu.



Eusko Jaurlaritzari zuzentzen dizkiogun alderrikapenak:

►  Hezkuntza Sailak Haurreskolak Partzuergoaren kudeaketa zuzena izatea. 
Hau da, benetan Hezkuntza Sailaren barne egotea. Gu ere, Hezkuntza 
publikoaren barne!

►  Hezkuntzan 0-3 urte bitarteko haurrei eskaintzen zaien zerbitzua 
administrazioak errekonozitzea.

►  Haurreskolak Partzuergorako behar den finantziazioa izatea: 

•  Haurreskolak doakoak eta publikoak izatea, benetako kohesio soziala 
lortzeko.

•  Lanpostu berriak sortzeko eta egonkortzeko.

►  Haurreskolak Partzuergoko matrikulazioa Hezkuntzako matrikulazio 
epearekin bat egitea.

►  Baimenak, lizentziak eta txanda egunak ordezkatzea.

►  Baja egoeran dauden langileak lehen egunetik ordezkatzea 
eta % 100a kobratzeko eskubidea berreskuratzea. Langileak ez zigortu!

►  Eroste-ahalmena berreskuratzea (% 11 galdu dugu).

►  Erretiroa erraztea eta laguntzeko neurriak bernegoziatzea.

►  Ratioak kudeatzeko berdintasun irizpideak zehaztea, hezitzaile bakarreko 
gelarik ez / hezitzaile gehiago geletan.

►  Aldebakarreko erabakien gainetik negoziazioa lehenestea, bide judiziala 
ekiditeko (abuztuko soldata, 15 eguneko aurre-abisua, eszedentzia eta 
baimenen kudeaketa...).

Gai hauek oinarritzat hartuz, mobilizatzeko beharra 
dago. Enpresak Mahaietara eramaten dituen gaiek 
gure proposamenen erantzunak eta erritmoak  
ez gaituzte asetzen. Beraz, elkarrekin lanean  
jarraitzeko asmoa dugu. Guztion indarrak batuz,  
gure aldarrikapenak lortzeko  
aukera gehiago izango dugu!

Haurreskolak Partzuergoko langileak

M22an GREBARA!!!



HEZKUNTZA BEREZIKO 
HEZITZAILEAK

Fisioterapeutak
Hezkuntza Laguntzako Espezialistak

Terapeuta okupazionalak
Zeinu Hizkuntzako Interpreteak

Material transkriptoreak

HEZITZAILEOK pairatzen dugun lan egoera tamalgarria:
• 2004tik berritu gabeko lan-hitzarmena dugu.
•  2006tik eguneratu gabeko Lanpostu Zerrenda, sektorearen ezegonkortasun maila 

%58 izanik. 
• Azken EPEak: 

- Hezkuntza Laguntzako espezialistena 2007an.
- Fisio eta Terapeuta okupazionalena 2002an.
- Zeinu Hizkuntzako Interpreteena ez da EPEa inoiz egin. 

Horregatik guztiagatik hezitzaileok dugun egoera  
oso larria da. Besteak beste:
•  Hezitzaileok ikasturtean 165 lan egun lan eginda ere EZ dugu UDA kobratzen,  

ezta puntuatzen ere.

•  Hezkuntza Laguntzako Espezialistok asteko lanaldia EZ dugu zehaztua, ondorioz asteko 
jardun amaigabeak izan ditzakegu, 41 orduetara ere ailegatuz. 

•  Fisioterapeuta eta terapeuta okupazionalok, lan egiteko maisu-maestren maila bereko 
titulazioa eskatzen bazaigu ere, soldata txikiagoa jasotzen dugu.

•  Hezitzaileok EZ dugu sexeniorik kobratzen.

•  Hezitzaileok EZ dugu gizarte funtsik.

•  Hezitzaile ibiltariok egiten dugun lehen joan-etorriaren denbora EZ zaigu konputatzen.

•  Hezitzaileon koordinazioari EZ zaio behar duen denborarik ezta garrantzirik ere ematen.

•  Hezitzaileon lanagatik sortutako gaixotasunak EZ dira lan-gaixotasuntzat hartzen.

Ezin dugu geldirik jarraitu!!
M22an greba egiteko eta gure ahotsa 

altxatzeko arrazoiak baditugu:

1
Gure sektoreko 
lan egoera ezin 
dugulako onartu

2
Administrazioari bere 

jarreraren aldaketa 
exijitu behar diogulako

3
Guk geuk gure lan baldintzen alde 

borrokatu behar dugulako. 
Inork ez du egingo gure ordez



Grebara goaz: bitarteko langileen tasa jasanezinak dauzkagulako Haurreskolak Partzuergoan 
(%57), hezkuntza bereziko hezitzaileen artean (%58) eta irakasleen artean (%38); gaixotasunaren 
ondoriozko bajak ez direlako lehen egunetik estaltzen, eros-ahalmena %15 txikitu zaigulako; ez 
dizkigutelako behar adina baliabide eman nahiz eta ikasgela bakoitzeko ikasle-kopurua handitu; 
sare publikoari ematen zaion diru-laguntza etengabe jaisten delako; bajak zigortzen direlako (21 
egunetik gorako bajetan 400 eta 500 euro artean galtzen dugu).

Grebara goaz: merkatuaren eta hezkuntza troikaren eskutan ipini dutelako geure hezkuntza-
sistema (Europako Markoa 2020), eta hari horri tiraka eskola publikoa eta bertako langileak baztertu 
dituelako administrazioak, eskoletako segregazioa betikotuko dutelako eta ez diotelako aurre egin 
nahi sistema bati non aukera-berdintasuna ameskeria hutsa den; baita euskararen irakaskuntza 
bigarren planora eraman dutelako eta ebaluazio sistema obsesibo bezain perbertsoa inposatu 
digutelako.

Grebara goaz: partzuergo publikoko Haurreskolak ez direlako doakoak oraindik, eta haur 
eskola pribatuek Partzuergokoek baino merkeagoak eskaintzen dituztelako beren zerbitzuak, horiei 
diru-laguntzak ematen baitzaizkie. Botindarren fundazioa sartu dutelako institutuetan, merkealdiko 
langileekin; Kutxabankek irakasten duelako finantza-hezkuntza, eta ez ordea ekonomiako irakasleek; 
langileen ordezkariak bileretatik kanpo utzi zituztelako, noiz eta kanpo-ebaluazioei buruzko eta 
unibertsitatera sartzeko azterketari buruzko informazioa eman zenean; uko egin diotelako idatziz 
eskatu dugun informazioa emateari, ikasleen matrikulazioaren harira, besteak beste.

Grebara goaz: eskoletako zuzendaritzak administrazio-organo huts bilakatu dituztelako, 
gehiegizko burokrazia dagoelako, eskolak informatizatu direlako “ez hanka ez buru”; murrizketak 
egin direlako prestakuntzan, azpiegituretan…

Grebara goaz: sektoreko bileretan, honezkero komunikabideen bidez ezagutzen genuen 
informazioa baino ez digutelako eman, izan hezkuntza bereziko hezitzaileen bilerak, hezkuntza 
publikoko irakasleenak edo Haurreskolak Partzuergoko langileenak. Ez diotelako jaramonik 
egin geure inongo iritzi, ekarpen edo/eta argudiori. Horren erakusgarri da Hezkuntza Bereziko 
hezitzaileek 2004ko hitzarmenarekin jarraitzen dutela eta azken urteetan lortu dituzten adoste 
gutxiak lan egoera gehiago ez okertzeko izan direla, inoiz ez hori hobetzeko. 

Grebara goaz: ez delako urrats bakar bat egin hezkuntza-sistema propio batera bidean; 
LOMCEri men egin zaiolako guztiz, Eusko Jaurlaritzako aurkakoa esan arren: berzentralizazioa eta 
desarautzea gertatzen ari direlako; hezkun tza-komunitatea gutxietsi dutelako eta ez delako bilatu 
elkargunerik, hartara, kon tsentsutik abiatuta egiteko aurrerantz. Gobernuak aurrerantz egin duelako 
ihes, nahiz eta hezkuntza-komunitateak argi eta ozen egin kontra Heziberri 2020 planari. 

Aski da. Aski da ordezkaritza demokratikoa duten eragile bakarrak mespretxatzeaz, aski da eredu 
neoliberal eta berzentralizatzaile bat inposatzeaz. Sindikatuok fase berri bati ekingo diogu, gatazka 
fase bati, eta martxoaren 22an ezarri dugu lehen mugarria. Gure konpromisoa, hauxe: borrokan 
jarraituko dugu euskal eskola publikoaren eredu berri baten alde, hurbilekoa, komunitatearekin 
lotua, inguruaren premia sozialei erantzungo diena, laikoa, denon artean adostutako ebaluazio-
sistema bat daukana, hezkuntza-komunitateak berak egiten dituen eskakizunei helduko diena, 
murgiltze-eredu malgu bat ezarriko duena, euskara ardatz, eta ikasleen hezkuntza osoaren aldeko 
apustua egingo duena. Jatorriaren ondoriozko ezberdintasunak orekatuko dituen eskola bat, 
ekitatiboa, eta aukera-berdintasuna bermatzen duena. Hezkuntza-sistema horretan, matematika, 
zientziak, teknologia eta hizkuntzak bezain garrantzitsuak izango dira humanitateak (filosofia, 
historia…), arteak, hezkuntza fisikoa eta izpiritu kritikoa. Horregatik guztiagatik goaz grebara, lan-
baldintza duinak direlako defendatzen dugun eskola horren zutarrietako bat.  
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