
 

2014ko Apirila



 EZARPENERAKO 
EGUTEGIA



IBILBIDEAK



SISTEMARI ERAGITEN 
DIOTEN BESTE KONTU 

BATZUK
IKASLEEN ESKOLARATZEA

  84 artikulua: ikastetxeen espezializazio curricularrak ikasleak 
aukeratzeko eskubidea emango du, ikasleen errendimendu 
akademikoa %20raino barematuz. 

ESKOLA ANTOLAKETA ETA JARDUNALDIA

  120. artikulua: eskola egutegia eta jardunaldiak areagotzeko 
aukera.

KALITATEA SUSTATZEKO NEURRIAK

  122bis: “medidas honorificas” ,”excelencia” eta “especialización 
curricular”. Ikuspuntu guztiz lehiakor eta elitista. Gurean 
ikastetxeen eta sareen arteko arazoa areagotuko du. Kontuak 
eskatuko zaizkie.

 Zuzendariak horrelako aukerak izango ditu:  “establecer 
requisitos para ocupar puestos de interinidad” eta “rechazar 
incorporación  de personal procedente de listas”. Gerentzia 
eredua ezartzen da.

IKASTETXEEN RANKINAK

  144. artikulua: “las pruebas serán aplicadas y calificadas por 
profesorado del sistema educativo español externo al centro”.

  147. artikulua: “los resultados de las evaluaciones serán 
puestos en conocimiento de la comunidad educativa”



GAUR ARTE EGIN DENA

"Los centros privados a los que en 2013 se les haya denegado la 

renovación del concierto educativo o reducido las unidades 

escolares concertadas por el único motivo de ofrecer educación 

diferenciada por sexos podrán solicitar que se les aplique lo 

indicado en el artículo 84.3 de esta Ley Orgánica para el resto del 

actual periodo de conciertos en el plazo de dos meses desde su 

entrada en vigor"

  FP Dualerako Bankiarekin akordioa sinatu dute. Aurretik ere     

     bazegoen FP hau, baina indartu egiten da.

 Lehen Hezkuntzako Kurrikulumaren Erret Dekretua                  

   argitaratzen da 2014ko martxoaren 1ean. 

 Goi mailako ikasketeei sarbiderako dekretu zirriborroa                

    argitaratu da 2014ko martxoan

 Nafarroako Curriculumen dekretu zirriborroa argitaratu da 

( 2014ko martxoa)



ZER ALDATUKO DA
 2014-2015 IKASTURTEAN?

LEHEN HEZKUNTZAN

     - Mailaka antolatuko da etapa. (zikloak desagertuz)

- 1., 3. eta 5. mailako curriculum berriak.

- Erlijioa edota Erlijioa aukeratzen ez dutenentzat 
derrigorrezko arloa: Balore Sozialak. 

     - Inguru ezaguera bi arlotan banatu : Natur Zientzia eta Gizarte 
  Zientzia.

     - 4. Mailatik aurrera hauta daiteke plastika edo 2. kanpo         
hizkuntza

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA

- PCPI desagertuko dira eta martxan jarriko da OLH 
(F.P.Básica)

     Nahiz eta Kurrikulu berrien ezarpena bi 
etapa hauetan bakarrik ezarri, ikastetxeen 
kudeaketa eta parte-hartzea ikastetxe 
guztietan aplikatuko da datorren 
ikasturtean 



KLAUSTROAK ESKOLA 
PUBLIKOAN

ZEIN ZEN KLAUSTROEN FUNTZIOA ORAIN ARTE?

− Zuzendaritza taldeari proiektuen proposamenak luzatu.
− Curriculumaren zehaztasunak eta Urteko Programazio   
   Orokorra aprobatu eta ebaluatu.
− Pedagogiaz eta prestakuntzaz proposamenak egin. 
− Eskola kontseiluaren bere ordezkariak hautatu. 
− Zuzendariaren hautaketan parte hartu.
− Ikastetxeko funzionamendu orokorra  aztertu eta             
   baloratu. 
− Ikastetxeko antolaketen arauez informatu.
− Gatazken konponbideak ezagutu eta                                  
   bizikidetasunerako neurriak proposatu. 

ESKOLA PUBLIKOETAKO KLAUSTROEN 
FUNTZIOAK LOMCEN

− Jarduerak programatu. 
− Eskola kontseiluaren ordezkariak hautatu.
− Ebaluazioak eta errekuperazioak programatu.
− Tutoretza eta orientazioa koordinatu.
− Jarduera pedagogikoak bultzatu.

“De facto”,  irakasle klaustroen desagerpena



ESKOLA KONTSEILUAK 
ESKOLA PUBLIKOAN

LOMCE HELDU ARTE:

− Zuzendaria  hautatu 
− Ikasleen onarpenaz erabaki
− Gatazken konponbiderako neurriak hartu
− Plangintza orokorrak eta proiektuak onartu 
− Ikastetxeko arautegi orokorra onartu

LOMCEK EZARTZEN DUENA:

− Proiektuak ebaluatu
− Zuzendaritzarako hautagaiak ezagutu   
− Gatazken konponbiderako neurriak ezagutu

DESAGERTZEN DIRA:
 
− Ikastetxeko arautegi orokorra  onartu
− Ikasleen onarpenaz erabaki
− Plangintza orokorrak eta proiektuak onartu



ZUZENDARITZA ESKOLA 
PUBLIKOETAN

NOLA AUKERATZEN GENUEN ORAIN ARTE:
Batzorde bat: eskola komunitatea 2/3 (gurasoak eta 
irakasleak) eta administrazioa 1/3bat.  Beraz, eskola 
kontseiluaren esku geratzen da zuzendariaren aukeraketa.

LOMCEarekin: Administrazioak eta eskolako ordezkariek 
osatutako batzorde bat eratuko da. Eskola komunitatea %50 
baino gutxiagokoa izango da batzordean.

ADMINISTRAZIOAK ERABAKIKO DU ESKOLA 
PUBLIKOETAKO ZUZENDARIA NOR IZANGO DEN.

ZUZENDARIAREN ARDURAK

•Ikastetxeko 
ordezkaria izan

•Zuzendu eta 

koordinatu jarduerak

•Zuzendari lana

•Gastuak baimendu

•Ziurtagiriak kudeatu

Aurreko guztiak 

Administrazioa ordezkatu 
ESKOLA KONTSEILUAREN ARDURA 

IZATETIK, ZUZENDARIAREN ARDURA 

IZATERA PASATZEN DIREN 

ARDURAK: 

-Ikastetxeko Urteko 

Programazioa onartu.

-Ikasleen onarpena erabaki 

-Arau eta proiektuak onartu 



ESKOLA KONTSEILUA vs 
ZUZENDARIA

ESKOLA KONTSEILUA

LOMCE 127. artikulua

 Ebaluatu..
 Ezagutu...
 Parte hartu...
 Informatu...
 Proposatu...
 Bultzatu...
 Aztertu eta baloratu...
 Proposamenak egin...

ZUZENDARIA

LOMCE 132. artikulua

 Ordezkaria izan...
 Zuzendu eta koordinatu...
 Zuzendaritza izan…
 Deitu eta zuzendu...
 Kontratuak egin...
 Proiektuak onartu...
 Urteroko programazioa      
    onartu...
 Ikasleen harreraz erabaki
 Fijar directrices…

Eskola kontseiluak ordezkaritza galtzeaz gain, ez dauka inolako 
eskumenik. Zuzendariek dute botere betearazle guztia arlo 
guztietan: pedagogikoan, pertsonal kudeaketan. Kontuan hartu 
behar da gainera, orain arte 2/3 eskola komunitateko parte zirela, 
orain gehienez %49 eskola komunitatea, gainontzeko ordezkariak 
administraziokoak izango dira zuzendaria aukeratzeko batzordean. 
Publikotasunak dakarren funtzionamendu eredu parte hartzailetik 
guztiz urruntzen da, “de facto”ko gerentzia eredua ezarriz.

Orainarte eskola 
kontseiluaren 
ardurak ziren



 AHALMEN INTELEKTUAL HANDIAK GARATZEKO        
    PLANAK

 BEHAR BEREZIAK  
-TDHREN AIPAMEN BEREZIA  (gehiegizko diagnosia egiten ari 
da azken garaian). Ordu lektiboak, ratioak… handitzen doazen 
bitartean, laguntzak, desdobleak, errekurtsoak… gutxituz doaz.

 GAZTELANIAREN ERABILERAREN BERMEA.

 IRAKASLEAREN  AGINTEA
- Agintzaritza publikoa
- Prozeduren arintzea eta egiaren presunzioa.

 KALITATEZKO JARDUERAK
-Ikastetxeen espezializazioa: kurrikularra, bikaintasuna, 
irakasleen prestakuntza, emaitzen hobekuntza, ikasleen laguntza 
berezia edota plataforma digitalen hobekuntza. 

 ATZERRITAR HIZKUNTZAK: EUROPAKO MARKORA   
    EGOKITU. IIP- PAI programetan ez dute zehazten. 

LOMCERI EGOKITUTAKO ZUZENDARIAREN FUNTZIO 
   ETA AUKERAKETARI BURUZKO DEKRETUAK ETA      
   PRESTAKUNTZA IKASTAROAK.

BEREHALAKO APLIKAZIOKO 
NEURRIAK



KURRIKULUM 
DEKRETUAREN 

ZIRRIBORROAREN  
BALORAZIOAK

  -   Eskuduntzaren banaketa zentzugabekoaren ondorioz, arlo        
     espezifikoen ebaluatzeko erizpideak Ministeritzak  zehazten 

ditu         eta  ondoren Erkidegoek  helburuak eta edukiak           

− Gaitasunak praktikoki desagertzen dira eta helburuak ez dira ia  
aipatzen. Garrantzi gehien ematzen zaie edukiei xehetasunez 
aurkezten direlarik. 

-  Oso kurrikulum desorekatua da %50 baino gehiago hizkuntzak, 
%20 zientziak eta %7 besterik ez Arte Hezkuntza. Horrez gain 
plastika ez da derrigorrezkoa izango eta hautatzen bada atzerriko 
bigarren hizkuntza desoreka haundituko da oraindik.

− Hutsetik abiatu dira egiterakoan aurrekoak kontuan hartu gabe, 
erabat zokoraturik orain arte egindako guztia.

− Presaka eta korrika egindakoak dira eta ondorioz   inkoherentziaz 
eta  akatsez beterik.



            

● LOMCE ezartzearen KONTRA  agertu da Nafarroako 
gehiengo soziala, eta Parlamentuak honela adierazi du behin 
baino gehiagotan.  Hala ere, Gobernua legea ezartzearen alde 
agertu da, nahiz eta “nafarroako erara” egingo dela adierazi 
(inork ez daki zer den).

● Nafarroako Eskola Kontseiluak informe bat egin zuen 
emendakinak egiteko epearen azken egunean,  LOMCEk 
Nafarroako eskuduntzak gainditzen dituela  salatuz.

● LOMCE aprobatu bezain pronto osatu zuen talde bat     
curriculumak egokitzen joateko, nahiz eta Madrilen onartu 
gabe egon, zirriborroak baitira. Hezkuntza Sailak Nafarroako 
zirriborroak argitaratu ditu.

● Kontseilariak eta Departamentuko buruak informazio 
okerrak, nahasiak eta kontrajarriak zabaltzen ari dira bai 
ikastetxeen zuzendarien aurrean eta bai komunikabideetan 
ere.

ONDORIOAK

Nahiz eta gutxiengoan izan, gobernuak aurrera joko du 

   Hezkuntza komunitateak ezer kontra egiten ez badu.

NAFARROAKO GOBERNUAK 
LOMCEREN AURREAN DUEN 

JARRERA



ZER EGIN 
DEZAKEGU?

-   Informazioa zabaltzeko ikastetxeetan                 
    asanbladak antolatu (ez irakasleen artean         
    bakarrik, hezkuntza komunitate osoan baizik)

−  Iritsiko diren insumisio proposamen                  
    ezberdinak baloratu eta beste berriak asmatu   
    gero partekatzeko. Gida bat prestatzen ari        
    gara eragile batzuen artean gure errealitateari  
    egokituta)  

● Lomceri gabeko eremuak (ikastetxe, auzo edo 
herria) sortzeko asmotan zonaldeko 
asanbladetan parte hartu eta sare bat antolatu

-  Hezkuntz komunitateko eragileen  artean     
   parte-hartze eta kudeaketa demokratikoa           
   bermatzeko konpromesuak adostu.

-  LOMCEk zuzendaritzei ematen dizkien                
   funtzioei uko egin eta kudeaketa kolegiatua       
 aurrera eramateko borondatea publikoki azaldu.

− Ikasleen aukera berdintasuna bermatzeko        
beharrezkoak diren errekurtsoak aldarrikatu. 

       HAINBAT PROPOSAMEN



NOLAKO ESKOLA NAHI DUGU?

      PublikoaPublikoa:: hezkuntza sistemaren ardatza  hezkuntza sistemaren ardatza 

      LaikoaLaikoa:: sinismen guztiak errespetatzen dituena           sinismen guztiak errespetatzen dituena          

      EkitatiboaEkitatiboa: : berdintasun bermeaberdintasun bermea

      InklusiboaInklusiboa: : aniztasuna = aberastasun iturriaaniztasuna = aberastasun iturria

      HezkidetzaHezkidetza  bermatzen duena, sexu edo orientazio    bermatzen duena, sexu edo orientazio    
                                                                                                                                                                                        
    sexuala dela eta, inolako bazterkeriarik gabekoa    sexuala dela eta, inolako bazterkeriarik gabekoa

      Parte-hartzaileaParte-hartzailea: : hezkuntza komunitate osoaren     hezkuntza komunitate osoaren     
    iritziak kontuan hartu (guraso, irakasle eta ikasleenak)      iritziak kontuan hartu (guraso, irakasle eta ikasleenak)  
    eta kudeaketa demokratikoa ardatz duena    eta kudeaketa demokratikoa ardatz duena

      EleanitzaEleanitza: : gure hizkuntzen ezagueratik abiatuz          gure hizkuntzen ezagueratik abiatuz          
    eleaniztasuna bultzatuz    eleaniztasuna bultzatuz

      CurriculumaCurriculuma  propioa, gure beharretara egokituapropioa, gure beharretara egokitua

      IrakasleakIrakasleak  ondo prestatuak eta kontsideratuak,         ondo prestatuak eta kontsideratuak,         
    plantillak egonkorrak...    plantillak egonkorrak...

      IkasleakIkasleak: askeak, kritikoak: askeak, kritikoak

      ......



Araba
Eulogio Serdan 5 behea

01012 GASTEIZ
Tel: 945 14 11 04 Fax: 945 14 43 02

araba@stee-eilas.org

UPV-EHU: Arabako Campusa
Elurreta Ikasgelategia, 204. Bulegoa
Tel: 945 013 397(campusetik 3397)
stee-eilas-ara@ehu.es 

Bizkaia
Nikolas Alkorta 3 (Zabalburu)

48003 BILBO
Tel: 944 100 298 Fax: 944 101 360
bizkaia@stee-eilas.org

UPV/EHU: Leioako Campusa
Liburutegi nagusia. Sarriena auzoa z/g. 

Tel: 946 01 2434 - 946 01 2435 (campusetik  
2435)

Fax: 946 01 5287
stee-eilas-biz@ehu.es 

Gipuzkoa
Baso-Txiki, 30-34 atzealdea

20015 DONOSTIA
Tel: 943 46 60 00 Fax: 943 453 627
gipuzkoa@stee-eilas.org

UPV/EHU: Gipuzkoako Campusa
Ignacio Mª Barriola Eraik.- Elhuyar Plaza, 1 

Tel: 943 01 8436 (campusetik 8436)
Fax: 943 01 8140

stee-eilas-gi@ehu.es 

Nafarroa
Joaquin Beunza 4-6 behea

31014 IRUÑEA 
Tel: 948 21 23 55 Fax: 948 229 790

nafarroa@stee-eilas.org 
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