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Nafarroan Lehen Hezkuntza
Zikloaren egoera aztertu
ondorengo eskaerak

1 Nafarroako haur eskolak
Nafarroako lurraldean kokatutako eskolak ez
daude orekatuta iparraldearen eta hegoaldearen
artean (Nafarroako iparraldean 12 eskola daude,
eta hegoaldean, 31).
Nafarroako haur hezkuntzako 120 zentroen artetik:
21 pribatuak dira, eta 99, publikoak.
→A
 dministrazioek zuzenean kudeatzen dituzten Haur Eskolak.
• Nafarroako Gobernuak, 7.
• Udalek, 92:
- 22k kudeaketa zuzena dute eta 70ek kudeaketa ez zuzena (zerbitzu enpresak,
langileen kooperatibak edo enpresa txikiak).

2 Haur eskolak arautzen dituen araudia
0-3 arautzeko dekretua:
56 zenbakidun ALDIZKARIA,
2007ko maiatzaren 4koa
28/2007 Foru Dekretua

Gutxiegi:
Ez zitzaizkien gutxieneko baldintza duinak ezarri
hiru urtetik beherako haurrak eskolatzen dituzten
erakundeei, haurren ahalmen guztiak behar bezala
gara ditzaten.

Zentro askok, Hezkuntza Departamentuak berak bere eginkizunak ez betetzeagatik, ez dituzte
prozesu hori eta haren epeak egoki zaindu eta ikuskatu, eta gutxieneko baldintza horiek bete
gabe jarraitzen dute, Dekretua onartu ondoren ere.
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Dekretuaren behinbehineko aldaketa:
155 zenbakidun ALDIZKARIA,
2012ko abuztuaren 7a
72/2012 Foru Dekretua

Baldintzak okertzen:
Bere funtzioak betetzen ez zituenez, araudi berri
hori asmatu zen, gutxieneko baldintza horiek
zentro gehiagok bete zitzaten, baina baldintzak
okerragotuta; are gehiago, egoera batzuetan hiru
urtetik beherako haurrak eskolatzeko baldintza duinak
ere ez ziren ematen.

Dekretuak nabarmen okertu zuen egoera, hezkuntza ziklo honen finantzaketaren arloan, eta
bazterkeria egoerak, herrien arteko konparaziozko bidegabekeria eta desberdintasunak sortu
zituen.

Baldintza ez duinen luzapena:
123-26 zenbakidun ALDIZKARIA,
2015eko ekainaren 26koa
37/2015 Foru Dekretua

Okerragotzea finkatzea:
UPNren gobernuak, legealdia amaitu aurretik, 28/2007 Dekretua behin betiko aldatu nahi
izan zuen, egungo baldintzak mantenduta; hots, ratio handiagoak eta eskolatze baldintza
okerragoak. Ez zuen behar besteko adostasunik lortu, baina Gobernua utzi aurretik, urtebetez
luzatu zituen 2012. urtean ezarritako baldintzak.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos eta IE talde parlamentarioek, Gobernura sartzean, ratioa
murriztu zuten. Keinua, ordea, erabat eskasa izan zen, 2007. urteko ratioa bakarrik
berreskuratzen zelako (gomendatutakoaren oso gainetik) eta 2012ko FDren gainerako
aldaketak bere horretan uzten zirelako.

Familientzako kuoten murrizketa:

Familientzako tarifak
(2017-2018):

31 zenbakidun ALDIZKARIA,
2017ko otsailaren 14koa
6/2017 Foru Araua

Errenta txikienentzako kuotak murriztu dira
lehenengoz, eta ahalegin bat egin da kuotak gure
gizartean bizi diren familia ereduetara egokitzeko.
Lorpen txiki horiek guztiak gizartearen eta elkarteen
presioari esker lortu dira, horiek ari baitira borrokatzen
lehen eta orain hezkuntza ziklo honen duintasunaren
alde, ziklo hezitzailea edo asistentzialaren arteko
anbibalentzia albo batera utzita.
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3 Hezkuntza Politiken Bilakaera
UPNren Gobernuak, PPNrekin batera eta PSNren babesaz,
hauteskundeak bezalako une erabakigarrietan, ez zuen
0-3 zikloa hezkuntza alorrekotzat hartu, laguntza
alorrekotzat baizik.
Horren erakusle ziren HAURTZAINDEGI zentroen izenak,
ez baitziren erabat ezabatu 2010. urtera arte.
Dekretua iristearekin batera, hezkuntza zikloa formalki
onartu bazen ere, UPNren eta PPNren ideologian
laguntzaren diskurtsoari eusten diote oraindik, eta ziklo
horri hezkuntza izaera aitortzeko aldarrikapenak ez
dituzte onartzen.
90eko hamarkadaren amaieran eta mende berriaren
lehenengo urteetan, haur eskolak sortu ziren Nafarroa
osoan, modu masiboan eta plangintzarik gabe, Gobernuak
obren zenbateko osoei zegozkion diru laguntzak ematen
baitzituen. Helburua hauteskundeetan jarrita, udal askok
eskola sortzea erabaki zuten jasotako laguntzarekin, eta
gero erakunde pribatuen esku utzi zuten haien kudeaketa.
2008. urtetik aurrera, nabarmen jaitsi ziren obra eta
mantentze lanetarako partidak. Gero, pixkanaka,
zentroen funtzionamendurako ekarpena ere jaisten joan
zen. Horrenbestez, udalek eta familiek jarri beharreko
ehunekoa igotzen joan zen urtetik urtera.
Gobernu berriaren ibilbidea hasi ondoren, arduradun
zuzenek ez zituzten ezagutzen jarraitu beharreko
bidearen ildo zehatzak, eta ez zuten errealitatea behar
bezala ezagutzen.
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak (NUKF),
zuzendaritza berrituta, lan talde berri bat sortu du, udalek
eskoletako titular gisa dituzten eskumenak garatzeko eta
zer zailtasun ekonomiko dituzten jakiteko.
Aipatzekoa da, ordea, Nafarroako Gobernuaren eta
NUKFren arteko koordinaziorik eza 0-3 etaparen
zailtasunei aurre egiteko unean, gai bera modu paraleloan
lantzen ari baitira.
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4 Kudeaketa modalitateak
Gaur egun, haur eskolak kudeatzeko bi modu ematen dira batera.
Alde batetik, zuzenean kudeatutako zentroak daude. Kasu horietan, langileek lanpostu finkoa
izan dezakete, esate baterako, Nafarroako Gobernuaren haur eskoletara, Iruñeko Haur Eskolen
Patronatura edo beste Udal gutxi batzuetara oposizio bidez sartu badira.
Bestetik, azterketa bidez sartu arren, kontratu prekario bat eduki dezakete, soilik zerbitzuak
irauten duen bitartean.
Oro har, zentro horietako langileek zeharka kudeatutako zentroetakoek baino soldata hobeagoa
dute, eta Udalaren hitzarmenean edo, halakorik izan ezean, estatuarenean arautzen dira haien
lan baldintzak.
Kontratuen tipologietan, modu desberdinean errespetatzen dira langileen lan eta soldata
eskubideak: kontratu administratiboak, lan kontratuak, nola finkoak hala bitartekoak (ezagutu
zure eskubideak).
Zeharka kudeatutako zentroak: langileen egoera oso aldakorra izan daiteke, kudeatzen duen
enpresa motaren eta horren barruko lan egoeraren arabera (ezagutu zure eskubideak).
Nafarroako Gobernuak ezarritako soldata modulua orientagarria baino ez da, eta zenbait
enpresak estatuko hitzarmena hartzen dute, baina hor jasotako baldintzak ez dira duinak
gutxienez Goi Mailako Teknikari titulua duen pertsona batentzat.
Beren proiektua defendatu behar dute lau, sei edo zortzi urtean behin (kontratuaren iraupenaren
arabera), eta beste proiektu batzuekin lehiatzen dira. Hori dela eta, lankidetza gutxi ematen da
zentroen artean, hezkuntza proiektuak eta esperientziak partekatzeari dagokionez.

5 Ratioak
UPNren Gobernuak oso ratio handiak ezarri zituen boterean egon
zen bitartean. Hala, ikasle asko pilatu ziren espazio txikietan;
zikloaren hezkuntza kalitatea eta haurren arreta pertsonalizatua
gutxitu ziren; eta, etsipen handia sortu zen profesionalen artean.
Itxaropentsu ginen gobernu aldaketaren aurrean; izan ere, haren
programan aldatu beharreko ardatza nagusien artean puntu
hori eta beste batzuk jasotzen ziren; alabaina, gai honek etsipen
handia eragin du jada hezkuntza komunitate osoan, ratioaren
jaitsiera erabat eskasa izan baitzen.
Gobernu berriak ez ditu ratioak egokitu, ezta modu sinbolikoan
ere; izan ere, gaur egungo kopuruek eskoletako eguneroko lana
eta norbanakoen arreta baldintzatzen dute, kalitatea murriztuta
eta adin horren berezko ezaugarriak errespetatu gabe.
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6 Langileen egoera
Araudiek izandako ondorioen artean, aipatzekoak
dira, besteak beste:
→ Kolektibo profesional horrek askotan ez ditu
lan baldintza onargarriak.
→ Soldatak hezkuntzaren beste profesional
batzuek jasotzen dituztenak baino askoz ere
txikiagoak dira.
→ Finantzaketa sistematikoki murriztu izanak
baldintza horiek okertzea eragin du.
→ Sektorearen lan baldintzak direla eta,
mugikortasuna ematen da, eta horrek eskolan
erreferente egonkorrak mantentzea zailtzen du.
Hezkuntza talde egonkorra bermatzen ez denez,
zaila da proiektuak bizirik irautea eta etengabe
berritzea.
→ Garrantzitsua da azpimarratzea profesionalen
inplikazio maila handia etapa honetan, bai beren
prestakuntza profesionalean bai eguneroko
lanean; hori, ordea, aitortua izan beharrean,
zigortu egiten da soldata txikiekin, lan baldintza
ezegonkorrekin…

7 Espazioak
Dekretuak beharrezkoa den espazioaren
mugak zehazten ditu, eta barne eta
kanpo espazioak deskribatzen, eta
haien garrantzia azpimarratzen du,
haurrek behar dituzten lekuak diren
neurrian.
Zenbait lekutan, zentroak beharrezkoak
diren metroetara egokitu beharrean,
dekretua aldatu da ikasleentzako
nahitaezko metroen kopurua jaitsita;
horrela, ezarritako epean dekretua
betetzeko inbertsio bat egin zuten
udalak zigortu dituzte.
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Jantokiko langile laguntzaileak:
partida hori jantokiari laguntzeko
partidara sartzean ordura arte
finantzatutako kopurua erdira
murriztu zen, eta gastu hori bere
gain hartu ezin izan zuten udalek
langileak kanporatzea aukeratu
zuten.
Profesionalaren egoerak,
araudiak sortutako taldekatze
masibo eta mistoekin batera,
etsipen handia sortzen du, bere
helburu pedagogikoa gauzatu
ezin delako. Taldekatze horiek
sortzen duten estres mailak, lan
ezegonkortasunarekin, soldata
txikiarekin eta gizarte aitortzarik
ezarekin batera, ihesa eragiten
dute Hezkuntza Departamentuaren
mendeko 3-6 eskoletara, non
errealitatea, gutxienez, apur bat
erakargarriagoa den.

8 Eskolatze egoerak
Etapa honetan ibilbide luzea dugu egiteko oraindik hezkuntza
publiko bat jasotzeko eskubidea errespetatua izan dadin.
Familiek egungo ekonomia, gizarte eta lan egoerara gutxi
egokitzen den baremazio bat bete behar dute, 2017-18
ikasturterako nahikoa izango ez den keinu bat egin bada ere
horren inguruan.
Haur eskoletako udalerri titularrekin itunak ez dituzten
herrietan bizi diren familiek bazterkeria nabarmena jasan
behar izaten dute; izan ere, bere gain hartu behar dute
udalaren ehunekoa; hots, gastuaren % 25 baino gehiago,
eskolatze elitista eta baztertzailea sortuz modu horretan.

Publikoa esaten zaio, baina
soilik bi administrazio
publikoren menpe
dagoelako; izan ere,
hirugarren finantzaketa
iturria familiak berak
izaten dira.

9 Erretiro duina
Beste hezkuntza etapa batzuetan egiten den moduan,
55 urtetan lanaldia nabarmen murriztu, eta 60 urtetan
erretiroa hartzeko aukera eman behar da. Langile horiei
aukera bat eman behar zaie ere, zentroetako beste
hezitzaile batzuei aholkularitza eta/edo prestakuntza
eman diezaieten.

Ezagutu eta defendatu zure eskubideak!
→ Europan orain dela gutxi emandako
epaiek lan kontratu finkoen eta aldi
baterakoen kaleratzeagatiko kalte-ordainak
parekatzen dituzte, bai administrazio
publikoan bai enpresa pribatuetan.
- Horregatik, horri buruzko araudirik ez
dagoen bitartean, erreklamazioa egin
dezakezu, eta, onartzen ez bazaizu,
auzietara jo dezakezu. Azken urtean
horrelako kaleratze motaren bat izan
baduzu, kalte-ordaina erreklamatu dezakezu.

→ Administrazio kontratuetan ez daude
oraindik eskubide hori bermatzen duten
epaiak, erreklamazioak azken lau urteetan
aurkez daitezke.
→ Titular bat ordezkatzeko lan
kontratuak ezin dira amaitu, titularra bere
lanpostura itzultzen den arte. Ezin da eten
oporraldietan, oso maiz egiten bada ere.

Anima zaitezte deitzera eta zuen zalantzak
azaldu eta zuen kasuistika zehatzaren
berri ematera!!!
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Zer defendatzen du steilasek?
Defendatzen dugu Hezkuntza Departamentuak 0-3 urte bitarteko haur hezkuntzako lehen
zikloa legez edo foru dekretu batez arautzea eta garatzea, hezkuntza etapa horren berezko
ezaugarrietara egokitzeko.
Nafarroako Gobernuak konpromiso bat hartzea Europako Batzordearen Haurtzaroaren
Arreta Sareak zehaztutako ildoei jarraitzeko, batzorde horrek ezarritako kalitate helburuak
bete daitezen (profesionalen prestakuntza, langileen lan baldintzak…).

n Hezkuntza
Haur guztiek dute, jaiotzen direnetik, hezkuntza jasotzeko eskubidea. Hezteak, adiera etimologikoan, haurren gaitasunak edo ahalmenak kanpora gidatzea esan nahi du, jaiotzen diren unetik.
Haren erritmoa, kultura, ideiak eta ikasteko berezko modua errespetatzea.
LOGSEren ondorengo legeek 0-3 zikloa hezkuntzako lehen ziklo gisa onartu badute ere, haren
hezkuntza izaera etengabe ari da zalantzan jartzen edo zehazten. UPN eta PP zikloa kontziliazio eta
laguntza tresna soiltzat hartzearen aldekoak dira.

n Publikoa eta kudeaketa publikokoa
Zeharka kudeatutako zentroetan lan egiten dutenek ez dute beste aukerarik izan, baina,
gure ustez, 0-3 etaparen konponbidea da Hezkuntza Departamentuak zentro guztiak batera
kudeatzea.
Horrek ekarriko luke:
→ Langile guztiek lan baldintza berdinak eta negoziazio kolektiborako esparru bat izatea.
→ Kudeaketa baliabideak hobetzea: matrikulazioa, ordezkapen zerrendak…
→ Aitortza eta oihartzun handiagoa izatea gizartean.

n Doan
Krisi betean, Nafarroako Gobernuak ekarpen ekonomikoa murriztearen ondorioz, garestitu egin
ziren familiek ordaindu beharreko kuotak. Bereziki kaltegarria izan zen garestitze hori baliabide
ekonomiko gutxieneko familientzat. Eta horri gaineratu behar diogu errenta mailaren eguneratzeak
ez direla automatikoak.
2013-2014 ikasturtetik aurrera, araudiak botere bat eman zien haur eskoletako titular ziren udalei:
erabaki zezaketen ea herrian erroldatuta ez zeuden familiek matrikula formalizatu zezaketen ala
ez. Hori guztia kontuan hartuta erakunde titularrak bere gain hartu beharreko kostua familiari
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dagokion udalaren hitzarmenaren bidez ordaintzen zen edo, halakorik ezean, familiak berak
ordaintzen zuen, modu horretan beste udalerri batzuetako familien hileko kostua igota.
Aipatutako horrek guztiak bazterkeria eta familiek nekez ordain zezaketen gainkostu bat sortu
zuen, zentroan plaza bat lortzeko unean.
Horregatik, ziklo horretan hezkuntza jasotzea luxu bihurtu zen familia askorentzat, eta
matrikulazioak nabarmen egin zuen behera. Horrenbestez, haur askok galdu zuten hezkuntza
jasotzeko aukera, eta hezitzaileentzako lanpostuak ere galdu ziren.
Lau alderdiko gobernuari hainbat fasetan bereizitako kronograma eskatu zaio, doakotasunaren
helburura iristeko; alabaina, konpromisoa oraingoz ez da bete.
Datorren ikasturtetik aurrera kuotak txikiagoak izango dira, bereziki diru sarrera gutxieneko
tarteetan dauden familientzat; dena den, pauso hori labur geratzen da oraindik; izan ere, legealdi
osoan ez da egin hezkuntza zerbitzu horren kostu errealaren analisi bat.

n Unibertsala
Haur guztiek haur hezkuntzako lehen zikloan eskolatzeko aukera izan
beharko lukete, beren familien maila sozioekonomikoa edo bizilekua
zein den alde batera utzita.
Eskolatze arautu bat, haurren beharrak errespetatuko dituzten
baldintza optimoak eman daitezen.
Gizakiaren bizi etapa garrantzitsuenean –zientifikoki hala dago
frogatuta– arreta jarrita, garapenaren beharrei erantzuten die, eta
ondorengo gastuak murrizten ditu, arazoak konpon daitezkeelako
zailtasunak baino ez direnean.

Soilik

doakotasunak
berma dezake
hezkuntzarako
eskubide
unibertsala

jaiotzatik.

Etapa honen indibidualizazioari arreta egokia emanez gero, norberaren
ezagutza kontzientea sortzen da, norberaren mugen ezagutza, eta
horrela gaitasun handiagoa lortzen da horiek koherentziaz bizitzeko:
segurtasuna, auto-ezagutza, auto-errespetua... horiek guztiak
funtsezko oinarriak dira osasun psikosozial egoki baterako.

n Elebiduna
Nafarroako berezko bi hizkuntzen, hots, euskararen eta gaztelaniaren
ezagutza bermatzea.
Gaur-gaurkoz, soilik “eremu euskaldunean” bermatzen da ziklo
horretan euskara ikastea. Iruñean azken bi ikasturteetan euskarazko
plazen kopuruak gora egin duen arren, 2017-2018 ikasturtean 6 eskola
hauetan eskainiko dira euskarazko plazak: Alde Zaharra, Sanduzelai,
Arrotxapea, Arrosadia, Izartegi (Txantrea) eta Donibane. Eskaintza
hori, ordea, oraindik ez da nahikoa, gure iritziz.
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n Baldintza duinak
steilasen beharrezkoa ikusten dugu baldintza duinak ezartzea haur hezkuntzako lehen zikloaren testuinguru osoan. Hauek dira gure eskaerak:

1. Sektorea arautzea.
2. Nafarroako Gobernuak beharrezkoak diren pausoak ematea, Nafarroako zentro publiko
guztien kudeaketa bateratua egiteko.

3. Langile guztientzako soldata duina, administrazio publikoetarako ezarritako maila
profesionalari dagokiona.
4. Hezkuntza etapa honen profesionalen beharrekin eta ezaugarriekin bat datorren hitzarmen
espezifiko bat edukitzea (amatasun lizentziak, irakaskuntza orduak, koordinaziokoak eta
norberaren eginkizunak, ordezkapenak…).
5. Behar diren plazak eskaintzea euskaraz.
6. Baliabideak ematea, sor daitezkeen hezkuntza premia bereziei erantzuteko.
7. Figura berri bat sortzea eskola organigraman: aholkulari pedagogikoa, eskoletako proiektuetan

laguntzeko eta langileak aholkatzeko ardura izango duen pertsona.

8. Europako Batzordearen Haurtzaroaren Arretarako sareak haur zerbitzuen kalitate helburuen
bidez ezarritako gomendioak betetzea:

→ 0-1 urte: 1-4 ratioak profesional bakoitzeko.
→ 1-2 urte: 1-6 ratioak profesional bakoitzeko.
→ 2-3 urte: 1-8 ratioak profesional bakoitzeko.

9. Ordezkapenen zerbitzu bat eduki behar da beti, ezarritako ratioei une oro eusteko.
10. Eskoletan sukaldari bat eta sukalde-garbiketa laguntzaile bat eduki behar da, 25 haurren
talde bakoitzeko.
11. Erretirorako trantsizio duina, ezaugarri fisikoak errespetatuz eta urte hauetan eskuratutako
jakintzari balioa emanez.

12. Lan arriskuak ebaluatu behar dira, eta prebentzio plangintza bat egin. Borrokatu behar dugu
gaixotasun hauek laneko gaixotasun gisa onar daitezen: gaixotasun otorrinolaringologikoak,
kutsakorrak, alergia kronikoak, gihar-eskeletoko gaixotasunak eta gaixotasun psikosozialak; izan
ere, lanbide honi lotutako arrisku nagusiak biologikoak, foniatrikoak (osorik hartuta, ez soilik
noduluen afekzioei lotuta), ergonomikoak eta psikosozialak dira.

steilasek historikoki aldarrikatu dituen
puntu hauetako batzuk gobernu berriaren
programan daude jasota

Orain egin behar dugu borroka,
errealitate bihur daitezen.
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Zer eskaintzen du steilasek?

Lan eta lege
aholkularitza
Ziklo honetan lanean
diharduten langile guztiei,
zer zentro motatan edo zer
lan egoeratan dauden alde
batera utzita.

Informazioa
Hezkuntzaren egunerokoari
jarraipena egiten diogu;
artikuluak idazten ditugu
bai gure aldizkarietan bai
beste hedabide batzuetan;
eta, afiliatuei eta zentroei
helarazten dizkiegu.

0-3 hezkuntza zikloaren
aldeko plataforma
Lankidetzan ari gara
hasiera-hasieratik 0-3
hezkuntza zikloaren aldeko
plataformarekin, eta
sindikatuaren ordezkariek parte
hartu izan dute hezkuntza etapa
honen baldintzak hobetzen
saiatzeko parlamentuan
egindako saioetan,
administrazioarekin edo talde
parlamentarioekin eginiko
bileretan, etab.

Nafarroako Eskola
Kontseilua
Organo horretan dugun
ordezkariak ekarpenak egiten
ditu, 0-3 zikloaren baldintzak
hobetzeko.

Topagunea
Gure egoitza topagune bat
da lan, eztabaida eta gogoeta
taldeentzat, esperientziak
aurkezteari begira.

0-3 urte Haur Hezkuntzako

Lehen Zikloa
Primer Ciclo

de Educación Infantil 0-3
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