
Batzorde Paritarioa eta Mahai Negoziatzailea
Lehengo hiruhilabetea amaitu da espektatiba handirik gabe

Batzorde Paritarioa: 2017ko zorraren ordainketa
Aurten Jaurlaritzaren aurrekontuak inoiz  baino  beranduago  aprobatuko  direnez  ezin  izango da 
Akordio Transakzionalaren prozedura,  bete maiatzeko nominarekin kobratu ahal izateko. Kristau 
Eskolak eta ELAk ordainketa epea hilabete bat atzeratzea onartu zuten. Gure ustez, halere, arazoa 
ez  da  horrela  konponduko,  ezinezkoa  delako  hilabete  horretan  2017ko  prozesua  aktibatzea. 
Kontua  da  ikastetxe  askotan  adostu zela  2016ko  kantitateak  2017koekin  batera  kobratzea. 
steilas-ek 2016koa adostuta zegoen bezala kobratzea exijitu zuen (hau da, maiatzean). Ez dago 
arrazoirik  berriro  atzeratzeko  dagoenekoz  eginda  egon  behar  zena.  Ikastetxeek  2016ko  eta 
2017ko  kantitateak  ordainketa  bakar  batean  egin  nahi  izatekotan  dirua  aurreratzeko  aukera 
daukate, antzeko beste egoeratan egin den moduan.  

Mahai negoziatzailea: Irakasleon lanaldia
Oso aurrerapen gutxi atzo izandako negoziazio mahaian. Aurreikusita zegoen bezala, irakasleen 
lanaldiaren inguruan aritu ginen  -kontu batzuk Haur Hezkuntzako Lehen zikloarekin eta Hezkuntza 
Laguntzako Espezialistekin lotuta.
Patronalen  izenean  Kristau  Eskolak  aurkeztu  zuen  gaia.  Bere  ustez  hezkuntzaren  eraldaketa 
martxan dago (behar eta metodologia berriak) eta gure ikastetxeak horretara egokitu behar dira. 
Lan-Hitzarmenean  ere  egin  behar  dira  aldaketak,  eraldaketa  hori  ahalbideratzeko.  Lanaldi 
lektiboan malgutasun gehiago behar dute, lan egiteko moduak aldatzen ari direlako. Horregatik- 
berriro ere- sindikatuok interpelatu gintuzten ea prest geunden ahalegin hori egiteko. Are gehiago: 
negoziazioan eman ditzaketen aurrerapausoak, soilik sindikatuok horretan sartzen bagara emango 
dituzte. 
 Patronalen proposamenak, berriro ere, ez zeuden oso garatuak. Zerbait aipatzearren:
-Malgutasun hori batez ere bigarren hezkuntzarako behar dutela aipatu zuten. -Ezinbestekoa da 
Lanbide Heziketaren berezitasunak arautzea.
-Haur  Hezkuntzarako  lehen  zikloan,  ordu  osagarri  batzuk  onartzeko  prest,  lehen  aipatutako 
baldintzarekin.  Kristau Eskolak 50 ordu aipatu zuen (gehi beste 2 ikasle bakoitzagatik familiekin 
egoteko) AICEk 30 (astean 1) eta gehienez (4 familiekin) 
-Hezkuntza  Laguntzako  Espezialistentzat  urtean  30  lanordu  aitortuko  zaizkie  ikaslerik  gabe 
egoteko. Ordu horiek Hezkuntza Sailak finantzatzea eskatuko dute.

steilasen  balorazioa  -eta  beste  sindikatuena-  oso  negatiboa  da.  Betiko  arrazoiekin 
(bideragarritasunaren  izenean  kostu  ekonomikoa  duen  edozer  ez  da  onartzen)  sektore 
prekarioenetan (0-3, Hezkuntza Laguntzako Espezialistak) eskaintza lotsagarriak  egiten dituzte, 
gainera baldintzatuta. 

Irakasleon lanaldiaren inguruan, kosturik ez izan arren (ez zen murrizketa lektiboaz hitz egin) 
muga  berriak  jarri  zituzten  Kristau  Eskolak  eta  AICEk.  Harrigarria  bada  ere,  irakaslearen 
lanaldiaren  inguruan  egiten  dugun  diagnostikoa  oso  ezberdina  da  eta,  horren  ondorioz 
lehentasunak elkarrengandik oso urrun daude. Patronalak ez dira kontziente, ikastetxeetan ordu 
osagarriekin azken urteetan eman den lan metaketak nekea, haserrea eta egonezina sortu dituela. 
Beren inkestek ez omen dute detektatu arazo nagusietakoa izan daitekeela. Sentsibilitate falta 
honengatik, ez dute ordu osagarri horiek arautu nahi, ikastetxearen beharren arabera erabili behar 
direlako.  Laburbilduz,  hona  hemen  beren  proposamenaren  ardatza:  desaraututa  dagoena 
(permanentzia markoa, zaintzak, funtzioen aitortza, gure lan pertsonalerako  lan osagarriak...) 
dagoen bezala utzi; araututa dagoen bakarra (astean zenbat ordu lektibo eman behar dugun) 
desarautu beharrak daudelako aitzakiarekin.  

Horrela oso zaila izango da irailari begira akordio partzialak gauzatzea. 
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