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Ikasturte gogorra	 izan	 zen	 aurrekoa.	 Hezkuntza	 eragileok	
Eusko	Jaurlaritzaren	gezurren	aurrean	lan	gogorra	egin	behar	izan	genuen	
herriz	herri,	auzoz	auzo	eta	eskolaz	eskola	egia	esateko	eta	informazioa	
zabaltzeko.	Eta	denborak	arrazoia	eman	digu.	LOMCE	gurean	da,	gure	
eskoletara	sartu	da	Hezkuntza	Sailaren	oniritziaz.	LOMCE	euskaratu,	eta	
HEZIBERRI	 izena	emanez,	ezarri	nahi	zaigun	eredu	pribatizatzailearen	
aurrean	 eredu	 publiko	 duina	 defendatuko	 dugu,	 eredu	 gerentzialen	
aurrean	 eredu	 parte	 hartzaile	 eta	 demokratikoa,	 eredu	 erlijiosoaren	
aurren	eredu	laikoa,	eta	eredu	segregatzailearen	aurrean	Euskal	Eskola	
anitza	eta	inklusiboa	defendatuko	dugu.

Heziberrik	ezartzen	duenaren	arabera	Euskal	Hezkuntza	Lege	berri	bat	
izango	 dugu	 datozen	 urtetan.	 Une	 historikoa,	 zalantza	 gabe.	 Euskal	
Eskola	 Publikoaren	 legetik,	 Euskal	 Hezkuntza	 Legera	 pasako	 gara.	
Heziberri	 2020ren	 lehenengo	 fasea	 onartu	 da,	 eta	 bertan	 langileon	
lan	 herraminta	 izango	 den	 marko	 pedagogikoa	 onartua	 izan	 da	 sare	
pribatuko	 patronal	 guztiak	 bertan	 zeudela.	 Langileon	 ordezkariok,	
aldiz,	ez	dugu	zer	esanik	 izan.	Guztiz	baztertuak	 izango	gara	prozesu	
guzti	 honetan.	 LOMCEren	 aterkipean	 Heziberriren	 garapena	 gauzatu	
ahal	 izango	 da,	 eskola	 publikoa	 eta	 pribatua	 zaku	 berean	 sartuz,	 eta	
PPek	gidatzen	duen	hezkuntzaren	ikuspegi	neoliberal	horretan	euskal	
hezkuntza	sistema	murgilduz.	Eusko	jaurlaritzak	bidelagunak	aukeratu	
ditu	gure	hezkuntza	sistemaren	pribatizazioaren	kronifikaziorako.

Bitartean,	gobernuak	ikastetxe		publikoak	langilez	hornitzeko	Empezar	
por	 Educar	 fundaziora	 (Patricia	 Botín	 patronatu	 buru	 duen	 erakunde	
pribatu	ultraeskuindarra)	jotzea	erabaki	du,	hori	bai,	momentuz,	“modu	
esperimentalean”...aurrerago,	 eta	 euskal	 enplegu	 publikoaren	 lege	
berriari	esker,	zirkulua	itxiko	du	PNVek.		Hau	da,	beraz,	gure	hezkuntza	
sistemaren	belauna	apurtuko	duen	triada:	LOMCE-HEZIBERRI-EMPLEGU	
PUBLIKOAREN	LEGEA.

Hezkuntza	Sailak	xiri	miria	bailitzan	sartuko	digu	LOMCE,	azkenean	blai-
blai	 eginda	 egon	 arte.	 Aurtengo	 ikasturtean	 “Inguru”	 bitan	 ebaluatu	
behar	 omen	 dugu:	 Noiz	 arte	 mantendu	 behar	 da	 egoera	 hau?	 Nola	
egiten	da?	Gure	hezkuntza	sisteman	dauden	ikasle	guztiek	tratu	berbera	
jasoko	al	dute?	Edo	eskola	eta	gela	bakoitzak	bere	irizpideak	erabiliko	
ditu,	 umeen	 arteko	 ebaluazio	 irizpideetan	 ezberdintasunak	 sortuz?.		
3.mailan	ere	froga	bat	egin	beharko	dute	ikasleek:	Nola	egingo	da?	Zein	
Curriculumetan	oinarrituta?	Zer	egingo	da	emaitzekin?.	Azkenik,	erlijioa	
eta/edo	baloreen	ikasgaia	eman	beharko	dugu:	Elizak	jarritako	edukiek	
ikasleen	espedientean	erreflexua	izango	dute?	Espainiar	konstituzioa,	
erregea,	 bandera...	 irakatsi	 eta	 ebaluatu	 beharko	 ditugu?...	 galdera	
asko	eta	erantzun	gutxi,	itxura	asko	eta	LOMCEren	aurkako	erabakirik	
ez.	Hori	da	PNVren	eskuetan	dagoen	Hezkuntza	Sailaren	jarrera.

STEE-EILASek	aurtengo	ikasturtean	ere,	jendartearen	desmobilizazioa	
bilatu	nahian	Eusko	Jaurlaritzatik	datozen	informazio	faltsuen	aurrean,	
gure	bideari	tinko	eutsiko	diogu.	LOMCEren	aplikazioaren	berri	ematen	
jarraituko	 dugu,	 plazaratzen	 diren	 aginduak	 aztertzen	 eta	 eskola	
komunitateari	ahal	diogun	laguntza	guztia	emanez	astakeria	honi	aurre	
egiten	laguntzeko.•

Denborak arrazoia eman digu, 
LOMCE gurean da! 

editoriala

Durante el pasado curso 
fueron continuas las mentiras 
que desde el departamento 
de educación se lanzaron a la 
comunidad educativa respecto 
a la aplicación de la LOMCE. El 
tiempo nos ha dado la razón: La 
LOMCE está en nuestras aulas.

Estamos ante un momento 
histórico: se ha aprobado la 
primera fase de Heziberri 
2020, dentro de pocos años 
tendremos una nueva Ley 
Vasca de Educación, y, a día 
de hoy, los representantes 
de los trabajadores y de 
las trabajadoras estamos al 
margen. En todo este proceso, 
el PNV cuenta con todas las 
patronales de la red privada 
como compañeros de viaje. 
Además, para rematar la jugada 
privatizadora, el departamento 
ha decidido subcontratar a 
trabajadores y trabajadoras, 
de forma experimental,  para 
trabajar en  los centros públicos.  
Es así como el Gobierno va 
a cerrar el círculo, mediante 
tres leyes que formarán una 
devastadora triada: LOMCE-
HEZIBERRI-LEY DE EMPLEO 
PÚBLICO VASCO. 

Lo que ha empezado como 
un ligero sirimiri, va a acabar 
mojándonos del todo y nos 
surgen demasiadas dudas en 
torno a la aplicación de la 
LOMCE  que el Gobierno Vasco 
está llevando a cabo.

Desde STEE-EILAS 
continuaremos nuestro camino, 
haciendo frente a los reiterados 
intentos de desmovilizar a 
la sociedad por parte del 
Departamento de Educación.
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Este inicio de curso de 
nuevo tenemos que 
denunciar los mismos 
errores de todos los años 
y como siempre el más 
perjudicado es el personal 
sustituto. No es sólo que 
no se respete agosto como 
mes de vacaciones, sino 
que la administración sigue 
sin contrastar debidamente 
las vacantes y ofertando 
muchas de ellas en las 
adjudicaciones presenciales 
de septiembre. Una vez 
más las vacantes técnicas 
de FP las ha repartido por 
teléfono, ha simultaneado 
las de EI y EP y ha iniciado 
varios protocolos de 
idoneidad en centros de 
FP, algunos de ellos en 
asignaturas teóricas.  
STEE-EILAS seguirá 
denunciando todas 
las vulneraciones de 
derechos y exigiendo a la 
administración que realice 
su trabajo como es debido. 

IKASTURTE HASIERAKO ESLEIPENAK: 
Zaharrak berri 

Ikasturte	 hasiera	 honetan	
ere	 urteroko	 salaketa	 berdinak	 egin	
beharrean	 gaude.	 Esleipen	 telema-
tikoak	 ikasturte	 hasierako	 prozesua	
errazteko	 jaio	 baziren	 ere	 hainbat	
funtzionario	eta	batez	ere	ordezkoek	
kaltetuta	ateratzen	jarraitzen	dute.

Ez	 da	 bakarrik	 abuztua	 (irakaskun-
tzako	 langileok	 dugun	 opor	 hilabe-
tea)	 ziurgabetasuneko	 hilabetea	
bihurtu	 dela	 baizik	 eta	 departamen-
tuak	 urteroko	 akatsak	 errepikatzen	
ditu.	 Ez	 da	 logikoa	 uztailan	 esleipe-
nak	egin	eta	abuztuaren	bukaera	arte	
behin	betiko	emaitzak	ez	jakitea,	bai-
na	honetaz	gain	Hezkuntza	Sailak:

•		Jarraitzen	 du	 lanpostuen	 inguruko	
informazioa	 ikastetxeekin	 behar	
bezala	 kontrastatu	 gabe:	 aurten	
ere	 lanpostu	 batzuk	 espezialitatea	
aldatuta	 atera	 dira,	 beste	 batzuk	
ez	dira	atera,	itinerantzia	batzuk	ez	
dira	ondo	islatu…

•		Urte	osoko	bakanteak	telematikoan	
eskaini	ordez	esleipen	presentziale-
tan	eskaini	ditu.

•		Iraileko	 esleipen	 presentzialetan	
eman	beharrean,	lanpostu	asko	te-
lefonoz	 esleitu	 dira:	 Lanbide	 Hezi-
ketako	Tekniko	guztiak…

•		Bi	zerrendetatik	batera	(HH	eta	LH)	
deitzen	 aritu	 dira	 ordezkoen	 auke-

esleipenak
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rak	eta	eskubideak	kontutan	hartu	
gabe.

•			Itinerantzia	batzuk	islatu	gabe	atera	
dira.

•				Eta	 ikasturte	 honetan	 ere	 Lanbide	
Heziketako	ikastetxe	batzuetan	(ka	-
sualitatez	beti	ikastetxe	berberetan	
gertatzen	 da),	 ordezkoak	 lanpos-
tuetarako	 egoki	 diren	 edo	 ez	 diren	
erabakitzeko	zenbait	protokolo	hasi	
dira,	haietako	batzuk	 ikasgai	 teori-
koak	zirelarik.

Artikulu	 hau	 idazten	 ari	 garen	 mo-
mentu	 honetan,	 oraindik	 ez	 dauzka-
gu	esleipenei	buruzko	datu	fidagarri-
rik,	plaza	kopuruaz	aparte	ez	dakigu	
zer	 jardunaldi	motako	plazak	esleitu	
diren	ezta	finkapen	eskubidea	zuten	
baina	 finkatuta	 izan	 ez	 diren	 interi-
noekin	zer	gertatu	den	ere.	

STEE-EILASen	 hainbat	 egoera	 sai-
hestu	 daitezkeela	 ez	 daukagu	 duda-
rik	eta	hemendik	beharrezkoak	diren	
salaketak	jarri	behar	diren	tokitan	ja-
rri	 ditugu	 administrazioari	 bere	 lana	
txukun	bete	dezan	exijituz.	•

Informazio	 gehiago	 egoitzetan	 eta	
www.stee-eilas.org

Ikasturte hasiera honetan ere 
urteroko salaketa berdinak 
egin beharrean gaude. 
Esleipen telematikoak 
ikasturte hasierako prozesua 
errazteko jaio baziren ere 
hainbat funtzionario eta 
batez ere ordezkoek kaltetuta 
ateratzen jarraitzen dute.



Cristina Uriarte anunció 
el 15 de octubre que 
tendremos OPE. Ni 
cifras, ni datos, ni 
fechas. Dos días antes, 
el Jefe de Personal 
negó (¿ocultó?) tener 
cualquier información. 
Si quieren mejorar las 
condiciones de trabajo 
del personal sustituto les 
sugerimos que recuperen 
el sistema de estabilidad, 
cubran las sustituciones 
desde el primer día, 
eliminen el intrusismo 
que con Hamaika Esku 
ha llegado a algunos 
centros, abran listas 
anualmente y eliminen el 
acceso privilegiado del 
profesorado de religión. 
Unas oposiciones mal 
diseñadas en plazas, 
perfiles y distribución por 
Cuerpos y Especialidades 
pueden suponer un 
adelanto para pocas 
personas y un trastorno 
para la mayoría y para 
el sistema educativo. 
Eso sí, un gran bombazo 
propagandístico, que 
suponemos que es de lo 
que se trata.

Urriaren 15ean,	Cristina	Uriarte	Sailburuak	plazaratu	zuen	ikas-
turte	honetan	Hezkuntza	Publikoan	Enplegu	Eskaintza	egiteko	asmoa.	Ez	
zuen	zehaztu	plazen	kopurua	eta	banaketa.	Adierazpena	Legebiltzarreko	
Hezkuntza	Batzordean	sartu	baino	lehen	egin	zuen.	

Bi	 egun	 lehenago	 Konrado	 Mugertza,	 Langileriaren	 kudeaketako	 zuzen-
dariak,	 Lakuan	 izandako	 sektoreko	 Planifikazio	 Batzordean	 gai	 honetaz	
galdetuta,	 ezer	 ez	 zekitela	 esan	 zigun	 bildutako	 sindikatuoi,	 eta	 zerbait	
egotekotan	ez	ginela	prentsaren	bitartez	enteratuko,	zuzenean	komunika-
tuko	zigutela.

Honen	aurrean,	STEE-EILAS-ek	salatu	nahi	du	Hezkuntza	Sailaren	jarre-
ra,	 langileen	 ordezkariei	 honelako	 erabakiak	 ezkutatuz	 eta	 propaganda	
helburuekin	erabiliz.

Egia	da	Hezkuntza	Publikoko	ordezkoen	lan	baldintzak	txarrera	joan	direla	
azken	urteotan.	Hobetzeko,	hainbat	neurri	proposatu	dizkiogu	administra-
zioari:

•		Ordezko	egonkorren	sistema	berreskuratzea.	Sistema	honek,	antzi-
natasunean	batez	ere	oinarrituta,	ordezkoei	bermatzen	die	lana.

•		Ikastetxeetan	ordezkapenak	lehenengo	egunetik	betetzea.	Ordezkoei	
lana	emateaz	gain,	gainontzeko	langileei	lan	zama	ez	gehitzeko	eta	
ikasleen	eskubideak	errespetatzeko.

•		STEE-EILASek	 maiz	 eskatu	 duen	 moduan,	 ordezkoen	 zerrendak	
urtero	ireki,	zerrendak	agortu	eta	ikastetxeak	ordezko	barik	egoteari	
itxaron	ordez.

•		Bigarren	Hezkuntzako	hainbat	ikastetxe	publikotan	Hamaika	Esku	
programaren	bidez	fundazio	pribatu	baten	 langileak	sartu	ordez,	
ikastetxe	 horiei	 (eta	 gainontzekoei)	 giza	 baliabideak	 gehitzea,	
murriztu	ordez.

•		Ordezkoen	 zerrendak	 errespetatzea,	 eta	 ez	 ematea	 lehentasuna	
sartzeko	 bide	 arrotza	 (gotzaindegiko	 baimena)	 erabili	 dutenei,	
hots,	erlijioko	irakasleei.

Oposaketak	ez	dira	ordezkoen	lana	hobetzeko	modu	bakarra,	eta	plazen	
kopurua,	 perfilak	 eta	 kidegoen	 eta	 espezialitateen	 banaketa	 egokiak	 ez	
badira,	langile	gutxiri	egingo	diete	mesede,	baina	gehienei,	eta	Hezkuntza	
Sistemari	kalte	besterik	ez.

Hori	bai,	oso	ondo	letorkioke	Hezkuntza	Sailari	hauteskunde	propaganda	
moduan.	Azken	finean,	susmoa	dugu	horretan	datzala	iragarkia.•
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EPE

EPE ote dago?
Bere kudeaketa zalantzan ipintzen den 
momentu batean (Sopuertako LH Publikoaren 
afera, Lanbide Heziketa berriaren ezarpena, 
Fundazio pribatu baten intrusismoa), Uriarte 
andreak ordezkoen etorkizuna erabiltzen du 
propaganda hutsa egiteko.



Hezkuntza sisteman hezkidetza
eta genero indarkeriaren prebentzioa 

lantzeko Gida Plana 

hezkidetza
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Bada bigarren	ikasturtea	departa-
mentuak	 “Hezkuntza	 sisteman	
hezki	de	tza	 eta	 genero	 indarkeria-
ren	prebentzioa	lantzeko	Gida	Pla-
na”	 abian	 jarri	 duela.	 Dagoeneko	
100	ikastetxetan	jardukera	proiek-
tuak	martxan	daude	(aurreko	ikas-
turtean	50etan	eta	ikasturte	ho	ne-
tan	 beste	 50etan)	 eta	 berrikuntza	
bezala	ikasturte	honetan	7	ikaste-
txetan	osoko	jarduketa	proiektuak	
martxan	jarriko	dira,	non	ikastetxe-
ko	 dokumentu	 guztiak	 aztertuko	

direla	suposatzen	den.	
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Esan	beharrik	ez	dago	gure	sindikatuarentzat	oso	
berri	pozgarria	dela	HEZKIDETZA	sustatzea	gure	
lan	lerroetako	bat	baita.	Jakin	badakigu	ikastetxe	
batzuk	asko	inplikatu	direla	eta	oso	lan	ona	egiten	
ari	direla.	Zoritxarrez,	lan	asko	irakasleen	sentsi-
bilizazio,	 ardura	 eta	 aurretik	 zuen	 formakuntza-
ren	 arabera	 egiten	 da,	 ez	 departamentua	 bere	
aldetik	egiten	ari	denari	esker.

Gure	 ustez	 berriro	 ere	 “etxea	 teilatutik”	 hasi	
dute.	 Plana,	 benetako	 formaziorik	 gabe	 eta	
inongo	 diagnostikorik	 egin	 gabe	 abian	 jarri	 da.	
Ikastetxeen	borondate	eta	ahaleginaren	eskuetan	
utzi	 da	 berriz	 hain	 garrantzitsua	 den	 proiektu	
baten	 arrakasta	 edo	 porrota.	 Berritzegune	
nagusiko	bi	kide	buru	belarri	lanean	ari	direla	ez	
daukagu	 dudarik,	 ezta	 ikastetxeen	 inplikazioan	
ere,	baina	hala	ere	365.000	ikasle	baino	gehiago	
duen	sistema	bati	erantzun	egokia	emateko	ez	da	
nahikoa.		

STEE-EILASen,	 hezkuntza	 eragile	 garen	
heinean,	hainbat	kezka	sortzen	zaigu:	

Alde	 batetik,	 nekez	 uler	 daiteke	 Berdintasun	
Batzordea	 duen	 sektoreak	 genero	 ikuspegitik	
bere	 langilegoaren	 diagnosia	 egina	 ez	 izatea.	
Bertan	 garrantzitsuak	 diren	 hainbat	 puntu	
antzemango	 ziren,	 besteak	 beste	 jarrera	 egoki	
edo	desegokiak.	Ezin	dugu	ahaztu	langile	horiek	
beraiek	 direla	 ikasleekin	 jarduten	 direnak,	
plana	 aurrera	 eramango	 dutenak	 hain	 zuzen	
ere.	 (Berdintasun	 legeak	 diagnostikoa	 egitera		
behartzen	du).

Bestetik,	 jarraitzen	 dugu	 pentsatzen	 eman	 den	
ordu	 kreditua	 ez	 dela	 nahikoa	 horrelako	 plana	
sakonki	 aurrera	 eraman	 nahi	 bada	 ezohiko	
baliabideak	 ezinbestekoak	 dira.	 Ikastetxe	
guztietan	 hezkidetza	 arduradun	 bat	 izendatu	
behar	bada	hiru	orduko	baimenarekin	ezer	gutxi	
ahalko	du	egin.	

Prestakuntzari	 dagokionez,	 zonaldeka	 antolatu	
diren	 mintegiez	 gain	 Prest	 Gara	 plan	 barruan	
Hezkidetza	 gaia	 tratatzen	 duten	 ikastaroen	
kopurua	 ez	 da	 %8ra	 iristen.	 Prestakuntza	
ikastetxeetan	 antolatzea	 ondo	 legoke	 	 klaustro	
osoaren	parte	hartzea	bermatzeko.

El curso escolar se inicia con otros 50 
centros participantes en la convocatoria 
de proyectos de actuación que les permita 
abordar la coeducación y la prevención 
de la violencia de género, en total ya son 
100, y con otros 7 centros que realizarán 
proyectos integrales de actuación. En 
STEE-EILAS seguimos pensando que 
como siempre el departamento comienza 
la casa por el tejado. Sin haber realizado 
previamente un diagnóstico y con escasa 
formación, pretende llevar a cabo un 
ambicioso plan que debido a su importancia 
debería estar dotado de recursos y debiera 
implicar a toda la comunidad educativa. Por 
otro lado nos parece que cualquier plan 
que hable de igualdad y de violencia choca 
de frente con las directrices que marca la 
iglesia en la asignatura de religión, y por 
supuesto con la financiación de los centros 
privados que segregan al alumnado.

hezkidetza

Genero	 berdintasuna	 eta	 sexu	 aniztasuna	 	 aspaldiko	
ardura	 eta	 kezka	 dira	 STEE-EILAS	 sindikatuarentzat	
eta	 ikastetxeetan	 landuak	 izan	 daitezela	 gure	
lehentasunetariko	bat	da.	Hori	dela	eta,	ikasturte	honetan	
ere	 berdintasuna	 eta	 aniztasunaren	 gaia	 lantzeko	 ikas	
unitate	 eta	 jardueren	 proposamenak	 egiten	 jarraituko	
dugu.	 Eta	 jakina,	 Hezkuntza	 Sailaren	 aurrean	 egongo	
gara	gai	hau	egunerokotasunean	ager	arazten.	

Bukatzeko,	gure	ustez	sexu	berdintasuna	eta	indarkeriari	
aurre	egiteko	martxan	jartzen	den		edozein	planek	talka	
egiten	du	gotzaindegiak	ematen	dituen	aginduekin.	Nola	
da	posible	eskola	publikoan	jarraitzea	erlijio	ikasgairako	
matxista	eta	patriarkala	den	instituzio	baten	aginduak	eta	
berdintasunaren	alde	jokatzea?		

Eta	 jakina,	 ezin	 dugu	 ahaztu	 Lege	 zein	 Emakundek	
emandako	 aholku	 guztien	 kontra,	 gaur	 egun,	 diru	
publikoarekin	mantendu	eta	finantzatu	egiten	direla	sexu	
araberako	 ikastetxeak;	 neskak	 alde	 batetik	 eta	 mutilak	
bestetik.	Ez	al	da	hau	bereizkeria?•

Informazio	gehiago	egoitzetan	eta	www.stee-eilas.org



Azken urteetan	 erlijio	 ze-
rrenda	zabaldu	dute	hainbat	momen-
tutan,	 beste	 zerrenda	 asko,	 Lehen	
Hezkuntza,	Pedagogia	Terapeutika...	
itxita	egon	dira.	Behin	erlijio	zerren-
dan	 apuntatuz	 gero,	 birbaremazio	
garaian,	 beste	 zerrendetan	 sar	 dai-
tezke,	 titulazio	 eta	 habilitazio	 ego-
kia	 izanez	 noski,	 beraz	 atzeko	 ate-
tik	 sartuz	 lortzen	 dute	 urte	 askotan	
itxita	egon	diren	zerrendetan	sartzea	
puntu	 eta	 guzti.	 Horri	 esker	 2013an	
200	 erlijioko	 ordezkok	 baino	 gehia-
gok	LHn	eta	60k	BHn	beste	espezia-
litatetako	zerrendetara	salto	egiteko	
aukera	 izan	 zuten.	 Sindikatu	 honek	
behin	eta	berriro	salatu	du	hori,	bai-
na	berdintasun	aukerara	jotzen	dute	
funtzionamendu	 hori	 balioztatzeko,	
jaja!	 hori	 berdintasuna	 bada	 “que	
venga	 dios	 y	 lo	 vea”.	 Urte	 askotan	
Gotzaintzak	 kudeatu	 ditu	 erlijio	 ze-
rrendak,	 soldata	 Eusko	 Jaurlaritzak	
ordaindu	arren.	

2004an	Bigarren	Hezkuntzako	
irakasleak	eta	2011n	Lehen	
Hezkun	tzakoak	Eusko	
Jaurlaritzako	lan	legepeko	
langile	finko	(1000	baino	
gehiago)	bihurtu	ziren,		
“por	la	gracia	de	dios”	batzuk	
euskera	eskakizunik	gabe.	

Jakin	beharko	dugu,	beste	zerrende-
tako	ordezkoak	finkoak	izateko	OPE	
bat	gainditu	beharko	dutela.	Hori	ere	
berdintasunean	 oinarriturik?	 Lehen,	
irakasle	 horiek,	 eta	 horrela	 zegoen	
jasota	 kurtso	 hasierako	 ebazpene-

Erlijioa: kurtso berria pribilegio zaharrak  
...eta berriak

Amén, amén, 
amén,  
a menudo 
llueve!

Los y las profes de 
religión cuando pasaron 
a depender del Gobierno 
Vasco, si llevaban más 
de 10 años trabajando, 
pasaron a ser por gracia 
de Dios y del Gobierno 
Vasco, personal laboral 
fijo, cosa que el resto 
de los y las sustis solo 
consiguen vía OPE.

erlijioa
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tan	 erlijio	 klaseak	 soilik	 eman	 ahal	
zituzten	 eta	 libre	 geratzen	 zitzai-
zkien	 orduetan	 zentroak	 agintzen	
zuen	zer	egin,	baina	beste	ikasgairik	
inolaz	 ere.	 2009an	 Eusko	 Jaurlari-
tzaren	 menpeko	 erlijioko	 irakasleen	
mahai	 negoziatzailean	 (ELA,	 CCOO,	
UGT	 eta	 Hezkuntza	 saila)	 Bigarren	
Hezkuntzako	 irakasleen	 kasuan	 on-
doko	 hau	 adostu	 zuten:	 Erlijio	 or-
duak	 ez	 badira	 nahikoak	 plaza	 bat	
osatzeko,	 gainontzeko	 laboraleei	
aplikatzen	 zaien	 arautegia,	 kolekti-
bo	honi	ere	aplikatuko	zaiola,	beraz	
plaza	mixtoak	hartzeko	aukera	izan-
go	 dute,	 adibidez	 erlijio	 orduak	 eta	
filosofia,	 edo	 beste	 edozein	 arlo	 ti-
tulazioa	izanez	gero.	Lehen	Hezkun-
tzakoek	 aldiz	 erlijioko	 irakasleek	
ikasgai	 horri	 dagozkion	 orduak	 soi-
lik	 emango	 dituzte.	 Irakasle	 horien	
arduraldiaren	 arabera,	 ikastetxeko	
Zuzendaritzak	 beste	 zeregin	 espezi-
fiko	batzuk	esleituko	dizkie.	Zeregin	
horien	 barruan	 ezingo	 da	 inondik	
inora	erlijioa	ez	den	beste	ikasgairik	
eman.	 Irakasle	 horiek	 beren	 errefe-
rentziazko	 ikastetxeko	 klaustroko	
kideak	 dira	 ondorio	 guztietarako	
eta	 gainerako	 irakasleen	 eskubide	
eta	betebehar	berak	dituzte,	horrela	
izanda	 zuzendaritza	 taldeko	 kideak	
ere	 izan	 daitezke	 eta	 hainbat	 zen-
troetan	badira.	

STEE-EILAS	 sindikatuak	 eskola	 lai-
koaren	alde	eta	erlijio	irakasleen	pri-
bilegioen	 kontra	 ditugun	 baliabide	
guztiak	 jorratuko	 ditugu	 kolektibo	
berdinen	lan	baldintza	berdinak	apli-
ka	daitezen.	•

Historia egin dezagun: erlijio irakaslea izateko baldintzak: 
diplomatura edota lizenziatura gehi “missio canonica”, azken 
titulu hori Gotzainak ematen du, hau da sistematik kanpoko 
pertsona batek. Titulo horrek erlijio zerrendetan sartzeko 
aukera ematen dizu, hori gabe ezinezkoa baita
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Sopuertan Lehen Hezkuntza
Publikoa Orain!!

hezkuntza	publikoa

Enkarterriko	 herri	 honetan	 ba-
dago	 Haur	 Hezkuntza	 Publikoa,	 bi	
lerrotan	 antolatuta.	 Baina	 Lehen	
Hezkun	tzara	 pasatzeko	 bi	 aukera	
dute	familiek:	edo	herrian	bertan	da-
goen	San	Viator	ikastetxe	pribatuan	
matrikulatzea	 (lerro	 bakarrekoa),	
edo	12	km-tara	dagoen	Zallako	esko-
la	publikora	joatea.

La	 Balugan,	 Sopuertako	 Ikastetxe	
publikoan,	 (HH	 irakasten	 den	 erai-
kinean),	 gela	 libreak	 daude:	 batzuk	
orduz	 kanpoko	 ekintzetarako	 era-
biltzen	 dira,	 eta	 San	 Viator-ek	 berak	
eskolak	emateko	erabiltzen	ditu	ere.		
Zer	dela	eta	ezin	da	Haur	Hezkuntza	
Publikoari	 jarraipena	 eman	 Lehen	
Hezkuntzarekin?

Ikastetxe	 Publikoa	 eraikitzeko,	 Go-
zaindegiak	2005ean	dohaintzan	e	man-
dako	lurzoru	bat	erabili	zen.	Baina	do-
haintzaren	 kontratuan	 bazeuden	 bi	
klausula	 bitxi:	 lehenengoan	 esaten	
zen	eraikina	Haur	Hezkuntzarako	izan	
behar	zela.	Bigarrenean,	Udalak	bere	
lur	 batzuk	 erresebatzen	 zizkion	 San	
Viator-i.

Klausula	 honen	 ondorioak	 modu	 ez-
berdinean	interpretatzen	dira.	Gozain-
degiaren	 arabera,	 Lehen	 Hezkuntza-
rako	erabiltzekotan,	lurra	eta	eraikina	
jatorrizko	jabeengana	(Elizara)	buelta-
tuko	zen.

(Hemen	 datu	 pare	 bat:	 lurzoruaren	
balioa	22.000	eurokoa	zen;	eraikinak	
3	milioi	balio	izan	zuen	2009an).

Jurista	batek	bestelako	interpretazioa	
eman	dio	klausula	horri:	Haur	Hezkun-
tza	 ematea	 derrigorrezkoa	 izanda,	
aukera	dago	ere	Lehen	Hezkuntzarako	
erabiltzea.

Panorama	 honen	 aurrean,	 familia	
talde	 batek	 hiru	 urte	 daramatza	
borrokan,	 hainbat	 bide	 jorratuz:	 La	
Balugan	 matrikulatzea,	 Sopuertan	
eta	 Bilboko	 delegazioaren	 aurrean	
kontzentrazioak,	 prentsaurrekoak,	
elkarrizketak	eta	negoziazioak	inpli-
katutako	 eragileekin...	 eta	 amaitze-
ko	gose	greba	egin	dute	bi	gurasok	
eta	alkateak	bertako	udaletxean.	Bi-
dean				Sopuertako	eta	Galdameseko	
Udalek,	La	Balugako	Klaustroak	eta	
Eskola	Kontseiluak,	Gurasoen	Elkar-
teek	(EHIGE	eta	BIGE),	hezkuntzako	
bost	 sindikatuek	 eta	 ikasle	 erakun-
deek	 babesa	 eman	 diete.	 Baina	
Hezkuntza	Sailak	mehatxu	eta	iruzu-
rren	artean	lortu	du	orain	arte	bidea	
oztopatzea.

STEE-EILAS Sopuertako	familiek	eta	
umeek	 haien	 herrian	 Lehen	 Hezkun-
tza	 izateko	 duten	 eskubidearen	 alde	
agertu	 da	 hasieratik.	 Onartezina	 de-
ritzogu	 Hezkuntza	 Sailak	 oinarrizko	
eskubideak	 ez	 bermatzea,	 eta	 gehia-
go,	herritarren	alde	egin	ordez,	interes	
pribatuen	alde	hain	modu	lo	tsagarrian	
aritzea	 gotzaindegiari	 herri	 baten	
hezkuntzako	monopolioa	emateko.•

¡Primaria Pública
en Sopuerta, ya!

Sopuerta	dispone	de	una	
escuela	pública	donde	
sólo	se	imparte	Infantil.	
Para	hacer	Primaria	hay	
que	pasar	a	la	privada	o	
desplazarse	a	Zalla,	a	12	
Km.	En	el	centro	hay	aulas	
libres,	pero	está	construido	
sobre	un	solar	cedido	por	
el	Obispado	que	impide	la	
matriculación	en	Primaria	
basándose	en	una	cláusula	
de	dudosa	interpretación.	
Un	grupo	de	familias	lleva	
tres	años	de	lucha,	que	han	
culminado	en	una	huelga	
de	hambre.	Cuentan	con	el	
apoyo	de	los	ayuntamientos	
de	Sopuerta	y	Galdames	
y	del	Claustro	y	Consejo	
Escolar	del	centro,	pero	
no	con	la	Administración	
que	ha	preferido	en	todo	
momento	conservar	los	
privilegios	del	Obispado	y	
de	la	red	educativa	privada.

Azken asteetan maiz atera da 
herri honen izena medioetan, 
askotan iruzurrekin edo erdiegiekin 
nahasturik. Gakoa herrian Lehen 
Hezkuntza Publikoa nahi duten familia 
talde batean dago, eta hori lortzeko 
daramaten urteetako borrokan. 
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Lan istripuak, nola jokatu

MUFACEkoa 
bazara

Gizarte  
segurantzakoa

bazara

MUTUALIA
www.mutualia.es
Q 902 540 250

Norberaren aukeraren arabera

112ra DeituMutuara joan behar da

Larria al da? 
BAIEZ

Gizarte  
segurantza Zure Mutua

Lan istripua izan dela 
adierazi behar da

Istripua

Ikastetxeko 
Zuzendaritzak

beti bete behar du 
jakinarazpena eta Lan 
Arriskuen Prebentzio 

Zerbitzura zein Nomina 
sailera bidali

Zer da laneko istripua? Langilea lanean ari dela edo lanaren ondorioz jasan 
dezakeen edozein gorputz-lesio. 

Laneko istripuen barruan “IN ITINERE” istriputzat joko da langileak 
lantokirako joan-etorrietan jasan dezakeena.

Zer da Gorabehera (intzidentzia)? Edozein jardueretan aritzean eman 
daitekeen edozein egoera, lesiorik eragin ez, baina lesioak eragin ditzakeena. 

(Segurtasun-laguntzaileari komunikatu eta erregistratu behar dira)

Gaixotasun profesionala: Irakasleon kasuan NODULOak besterik ez.

Laneko istripua, baja eragiten duena: lan istripu baten ondorioz baja hartu 
baduzu, lan sariaren %100 dagokizu.
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jendarte mugimendua

Gasteizko	alkatea	eta	Arabako	Diputatu	Nagusiak	
azkenaldian	 egin	 dituzten	 adierazpen	 xenofobo,	
klasista	 eta	 arrazistak	 gezur	 hutsak	 direla	 erakusten	
duen	txostena	argitaratu	du	Gasteizko	Alde	Zaharreko	
“La	gente	rula”	kolektiboak.

Alde	batetik	“etorkinak gizarte laguntzetatik bizitzera 
datoz”	esan	zuen	Maroto	jaunak.	EAEn	2012an,	ordea,	
2013an	 baino	 kanpotar	 gutxiago	 zenbatu	 dituzte	
(3.730	 inguru)	 eta	 Ikuspegi	 Immigrazioaren	 Euskal	
Behatokiaren	 arabera,	 krisiak	 eraginda	 EAEtik	 alde	
egiten	 dutenen	 %85	 kanpotarrak	 dira.	 Inguruarekin	
konparatuta	(Espainiako	Estatua),	askoz	txikiagoa	da	
EAEra	datozen	migratzaileen	kopurua.

“Aljeriar eta magrebtar gehienak gizarte laguntzetatik 
bizi dira Gasteizen”,	 dio	 Marotok.	 Aldiz,	 txostenak	
nabarmendu	 duenez	 Lanbideren	 datuek	 argi	 uzten	
dute	 DBE(RGI)	 jasotzen	 dutenen	 gehiengo	 handia	
“bertakoa”	dela.

Diru-laguntza horiek etorkinei eman beharrak 
bertakoak laguntzarik gabe uzten dituela	 iradoki	 du	
Marotok.	Beste	behin,	datu	bidez	gezurtatu	egin	dute	
txostenean:	 Gasteizen	 kasuan,	 zehazki,	 bertakoak	
dira	errenta	jasotzen	dutenen	gehiengoa,	eta	kopurua	
goraka	doa.

Lotsagarria	 da	 alderdikideak	 ustelkeriagatik	 kartze-
lan	 dituzten	 pertsonai	 hauek	 kanpotarren	 kontrako	

Los diferentes responsables 
políticos han decidido no poner el 
foco, y el acento, en unos presupuestos 
que no garantizan unos servicios 
sociales públicos y de calidad; o el cada 
vez mayor aumento del número de 
personas desempleadas que no perciben 
ningún tipo de subsidio o prestación; 
o el alarmante incremento de las tasas 
de pobreza en nuestra sociedad; o la 
existencia de miles de familias que 
no pueden acceder a una comida 
diaria y han de recurrir a los recursos 
asistenciales de entidades benéficas 
como Cáritas o el Banco de Alimentos; 
o la existencia de 16.000 menores que 
sufren malnutrición…

STEE-EILAStik PPren populismo xenofoboa salatu nahi dugu. Krisiaren 
ondorio gogorrenak pairatzen dituzten familiak oso gaizki ari dira 
pasatzen eta gainera horrelako adierazpenekin beraien kontrako jarrerak areagotzen dira. 
Laguntza jasotzen dutenak, etorkinak edo bertokoak, beharrezkoa dute diru hori jasotzea 
bizitzeko eta gai honekin ezin da horrela jokatu. Izurra ezin da orokortu eta are gutxiago 
etorkinei errua bota, hau aztertzeko banan banan begiratu behar da pertsonaren jaioterria 
kontuan izan gabe.

kanpaina	 mediatiko	 bat	 egitea	 laguntza	 sozialak	 jaso-
tzen	dituztelako.	

Politikari	 hauek	 ez	 dute	 jarri	 fokua	 langabezia	 saria	
bukatu	 eta	 laguntzarik	 ez	 dutenen	 artean,	 pobrezia	
egoera	larrian	daudenen	artean,	janaririk	erosi	ezin	duten	
familien	 artean	 zeinek	 Caritas	 eta	 Elikagai	 Bankuetatik	
bizi	 bai	 dira;	 edo	 eta	 eskoletan	 ikusten	 ditugun	 16.000	
ume	malnutrizioa	pairatzen	dutenen	artean...

Hau	 guztia	 konpontzen	 saiatu	 beharrean	 kanpotarren	
kolektiboaren	 kontra	 erasotzen	 dute,	 beraiek	 egunero	
jartzen	 dituzten	 murrizketa	 sozialak	 justifikatzeko.	 Ez	
hori	 bakarrik,	 udaletxeetan	 emergentzia	 sozialetako	
zeukaten	dirua	uda	honetan	bukatzeak	ez	diete	inongo	
buruko	minik	ematen.	

“Krisia	benetan	eragin	dutenei	errua	bota	ezin	diegunez,	
immigranteei	botatzen	diegu	errua”.•	

✂

PPren adierazpen xenofoboak
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Haurreskolak partzuergoa, 
un servicio demasiado caro

El Consorcio Haurreskolak es un servicio público que 
se oferta para el ciclo 0-2 en la CAPV. Pero no por ser 
público es universal, ya que posee unas cuotas muy 
elevadas que en estos momentos de crisis hacen que 
cada vez sean menos familias las que puedan optar 
por este servicio. Por ello, el sindicato STEE-EILAS,  
al Comite Directivo del Consorcio Haurreskolak  
y a los grupos politicos del parlamento vasco el pide:

•  Que en el camino a la gratuidad del servicio se 
adecuen las cuotas al nivel adquisitivo de las familias 
y se cambie el sistema de becas para el ciclo 0-2.

•  El periodo de matriculación para el año siguiente 
sea en Febrero y no en Mayo como sucede en la 
actualidad.

Haurreskolak partzuergoa, 
zerbitzu garestiegia 

•  Doakotasunaren	bidean,	familiak	Hau-
rreskolak	Partzuergoko	kuotak beren erren-
taren arabera ordaintzea,	beti	ere,	oraingo	
kuota	 altuena	 muga	 izanik.	 Garrantzitsua	
eta	ezinbestekoa	zerbitzu	publiko	hau,	 fa-
milia	guztien	aukera	izango	bada	behintzat.

•  Haurreskoletan	izena emateko epea Otsai-
lean  egitea,	 ikastetxe	guztietako	matriku-
lazio	 kanpaina	 orokorrarekin	 batera.	 Mo-
mentu	 honetan	 haurreskoletan	 hurrengo	
ikasturterako	matrikulazioa	maiatzean	egi-
ten	da.	Ikastetxe	pribatuek	ikasturte	osoan	
zehar	 egiten	 duten	 bitartean.	 Hau	 honela	
izanik	 familiek	 lehen	 bait	 lehen	 umeen	
zaintzaren	 arazoa	 konpondu	 nahi	 izaten	
dute	 eta	 bidean	 familia	 askok	 eskaintza	
pribatura	jotzen	dute.	Sinesgaitza	dirudien	
arren,	zerbitzu	merkeagoa	eskaintzera	iris-
ten	ari	dira.	

•  0-2 ziklorako dagoen beka sistema al-
datzea. Gaur,	 	 baremoen	 baldintzak	 betez	
gero,	haur	bakoitzeko	hilero	90	€	gehienez	
jaso	ditzake	familia	batek,	8	orduko	zerbi-
tzuagatik.	Kopuru	honek,	%	44	besterik	ez	
du	 suposatzen,	 familia	 askorentzat	 gares-
tiegia	 izaten	 jarraitzen	 du.	 Beraz,	 ezin	 da	
esan	 momentu	 honetan	 Haurreskoletan	
zerbitzu	unibertsala	ematen	ari	denik.

Aldaketa	hauek	gauzatu	ahal	izateko	orain	arte	bezala	
lanean	 arituko	 gara.	 Bai	 haurreskolak	 Partzuergoko	
zuzendaritza	 batzordeari	 gure	 eskaerak	 luzatuz	
baita	 legebiltzarrean	 dauden	 talde	 desberdinekin	
ere.	 Aurrekontu	 garaia	 gainean	 dago	 eta	 finantzioa	
handiago	bat	eskatzen	jarraituko	dugu.•

Haurreskolak Partzuergoa EAE-n 0-2 zikloan dagoen zerbitzu publikoa den arren, ez da 
unibertsala. Kuotak oso garestiak dira, eta krisiak aurrera egin ahala gero eta familia 
gutxiago dira zerbitzu hau hautatzen dutenak. Hau dela eta STEE-EILAS sindikatuak 
eskakizun zehatzak  egin dizkio Haurreskolak Partzuergoko zuzendaritza batzordeari eta  
baita legebiltzarra osatzen duten talde politiko guztiei. 
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nafarroa

Duela	 gutxirarte	 kexatzen	 ginen	
hezkuntza	 eragileek	 eta	 parlamen-
tuko	talde	gehienek	PAI	programen	in-
guruan	gure	kritikei	entzungor	egiten	
zietela.	 Guretzako	 hezkuntza	 siste-
maren	kalitateari	lekarkiokeen	kaltea	
begi	 bistakoa	 zen.	 Azken	 urteetan	 bi	
bide	 jorratu	 ditugu;	 argibideena	 eta	
judiziala.	

Baliabideen auzia
2009an	STEE-EILASek	jarritako	erre-
kurtsoaren	aldeko	irizpena	lehen	argi	
izpia	 suertatu	 zen;	 PP	 eta	 PSNren	 la-
guntzaz	UPNren	gobernuak	Nafarroako	
hezkuntza	 sartu	 du	 laino	 beltzean.	
Gobernuak	 helegitea	 aurkeztu	 zuen	
arren,	 duela	 gutxi	 berri	 on	 bat	 jaso	
genuen,	errekurtso	izapidea	ere	ez	du-
tela	 onartu.	 Irizpide	 berbera	 jarraituz	
37/2014	Dekretuari	helegitea	jarri	dio-
gu.	Aipatutakoaren	ildotik	epaia	gure	
aldekoa	izatea	espero	dugu,	nahiz	eta	
kautela-neurria	 bertan	 behera	 uztea	
ez	onartu.	Horrek	guztiak	kalteak	gu-
txituko	 lituzke	baina	baliteke	senten-
tzia	beranduegi	iristea.

Arrazoiak ez dira falta
Etengabe	 erabili	 dugun	 beste	 bidea,	
arrazoiak	 emanez	 programen	 mora-
toria	eskatzea	izan	da.	Pasa	den	ikas-
turtean,	 aurrekoan	 eta	 orokorrean	
azken	7	urtetan			gai	honi	buruz	idatzi	

El movimiento conra el PAI, 
que pretende la imposición 
del inglés en perjuico del 
euskera y contra la mayoría 
de agentes educativos y 
partidos políticos empieza 
a dar sus frutos en la vía 
judicial. Como en Baleares, 
estamos a favor del inglés, 
pero no por medio del PAI.

PAI: zer egin daiteke gelditzeko?

ditugun	txosten	zein	artikuluetan	pla-
zaratutakoak,	 badirudi,	 denboraren	
poderioz,	 beste	 sindikatuetan	 ere	
eragina	izan	duela.	Honela,	nahiz	eta	
azken	 irailaren	 17an	 parlamentuko	
batzordean	 egindako	 agerraldian	 iri-
tsi	ginen	ondorioak	berberak	ez	izan,	
kritikak	nahiko	ahobatezkoa	suertatu	
ziren.	 Ondo	 dakigu	 UPNren	 gober-
nua,	 Iribas	 buru	 delarik,	 ez	 dagoela	
esandakoa	 zuzentzeko	 prest.	 Nahiz	
eta	 kritikak	 areagotzen	 jarraitu	 eta	
programa	 hauen	 zuzendariek	 dimi-
titu,	 Iribas	 jaunak	 berean	 jarraitzen	
du.	 Talde	 parlamentarioek,	 PAIren	
zabalkuntzarekin	 kezkatuta,	 balora-
ziotik	at	proposamenak	ere	eskatzen	
zituzten	 eta	 STEE-EILASek	 eskaini	
zizkien	(ikus:	www.stee-eilas.org).

Inposaketaren kontrako 
mobilizazioa
PPren	gobernuen	asmoa	ingelesa	ko-
munikazio-hizkuntza	moduan	 inposa-
tzea	delarik,	beste	lurralde	batzuetan	
hezkuntza	 komunitateak	 protestara	
batuz		atera	dira	kalera:	gogora	ditza-
gun	Galizian	2010ean	egindako	mobi-
lizazioak	edota		Balear	uharteetan	pa-
saden	 ikasturtean	 izandakoak.	 UPNk	
dekretu	bidez	inposatu	ordez		apurka	
apurka	 egin	 du,	 gezurren	 bidez,	 izen	
aldaketen	bidez	eta	hezkuntza	komu-
nitatea	 zatituz.	 Ingelesa	 eta	 euskara	
kontrajarriz	 baita	 familiak	 eta	 irakas-
legoa	ere,	pertsonalaren	interesak	in-
gelesaren	ezagutzarekin,	espezialitate	
egokia	dutenekin	etab.	

Indarrak	 elkartzea	 nahitaezkoa	 da	
aipatutako	 desarrazoia	 geldiarazte-
ko,	mobilizatu	behar	gara	Nafarroan	
hizkuntzen	 zentzuzko	 irakaskuntza	
lortze	aldera.	

Balearretako eredua 
jarraitu

Balearretan,	epaileak	edukien	bidez	
ingelesa	irakasteari	eten	dio.	Helegi-
teak	jartzeaz	gain,	indarrak	metatze-
ko	eta	mobilizatzeko	bideak	asmatu	
behar	ditugu.•

Nafarroako	gobernuak	ingelesa	
sustatzeko	garatu	duen	programa	
da	PAI.	Inposaketaz	bultzatuta	eta	
euskararen	kontra,	legebiltzarra	
eta	hezkuntza	eragileak	kontra	
dauzka.	Balearretako	leloetan	
agertzen	den	bezala	gu	ere	
ingelesaren	alde	gaude,	baina	ez	
PAI	metodologiaren	alde.	

Manifestazioa	Balearetan	TIL	programaren	ezarpenaren	kontra.
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Zeinu	 hizkuntzako	 interpreteek	 duela	 urte	 gutxi	 hasi	
zuten	beren	ibilbidea	hezkuntzan.	Hain	kolektibo	berria	
izanik	ez	da	harritzekoa	gure	lan	hitzarmen	zaharkituan	
(2003koa!)	 ez	 azaltzea	 ere.	 Kolektibo	 honen	 lan	
baldintzak	beraz,	ez	dira	inon	agertzen.	

Orain	arte	 ibilbidea	 laburra	 izan	da,	baina	aldapatsua.	
Azken	 urteetan	 langileek	 kontratazioetan	 eman	 diren	
hainbat	irregulartasun	salatu	dituzte.	

Besteak	 beste,	 Bizkaian,	 urterik	 urte,	 Lanbide	 Hezike-
tarako	matrikulazio	epearen	barruan	egin	diren	zenbait	
lanpostu	 eskaera	 Sailak	 ez	 ditu	 era	 egokian	 kudeatu,	
abuztuko	esleipenean	ez	direlarik	eskaini.

Honek	 langileen	artean	 injustizia	egoerak	sortzen	ditu	
urtero,	 esleipenean	 agertu	 ez	 diren	 plaza	 horiek	 ezin	
baitituzte	 puntu	 gehien	 dituzten	 langileek	 hautatu,	
aldiz,	 puntu	 gutxiago	 dituzten	 langileei	 telefonoz	
eskaintzen	zaizkielarik.	

Gaia	 ez	 da	 berria	 Administrazioarentzat,	 2012an	 jada	
ESHIEk	 (Zeinu	 Hizkuntza	 Interpreteen	 eta	 Gidari	
Interpreteen	Euskal	Herriko	Elkartea)	eta	Euskal	Gorrak	
elkarteak,	irregulartasun	hauek	salatzeko	erreklamazio	
bat	 jarri	 baitzioten,	 eta	 beste	 hainbeste	 egin	 zuten	
2013an	gobernu	aldaketarekin.	2013ko	azaroan	elkarte	

Zeinu hizkuntzako interpreteen 
esleipenean irregulartasunak

hauek	 Departamentuarekin	 egin	 zuten	 bilerak	 ere	
badirudi	 ez	 duela	 behar	 bezalako	 eraginkortasunik	
izan,	aurten	ere,	langileek	abuztuko	esleipenean	arazo	
berdinarekin	egin	baitute	topo.

Langileen	 eskubideak	 errespetatuko	 dituen	 irtenbide	
bat	aurkitzea	exijituko	diogu	administrazioari.

El colectivo de Intérpretes de Lenguaje de 
Signos ha denunciado irregularidades en 
la adjudicación de agosto, ya que, como en 
años anteriores algunas plazas que debían 
de haber salido en Eibar han sido ofertadas 
por teléfono a finales de Septiembre. 

Adi ordezkoak!!
Joan	 den	 uztailak	 9ko	 parekidean	 Administrazioak	
STEE-EILASek	 eginiko	 proposamena	 onartu	 zuen,	
ordezkoek	ohiko	etxebizitzatik	50	km	baino	haratagoko	
lanpostu	 partzialei	 uko	 egin	 ahal	 izatea	 (irakasle	
ordezkoek	egin	ahal	duten	modu	berean).		

La administración ha aceptado la propuesta 
que le hicimos desde STEE-EILAS para que 
el personal sustituto pueda renunciar a las 
plazas parciales si éstas están a más 
de 50 km de su domicilio.

ERABILERAZ KANPO

AURRE

AKORDIOA

2011

Komuneko
papera

Joan-etorriak
indenmizatzeko

araudia

Lan-hitrarmen 2003

Ordezkuak

Gabonetako
apaingarriak

HEZKUNTZA
BEREZIKO

HEZITZAILEEN
DOKUMENTAZIOA
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 ¿Qué respuesta se da a las 
Necesidades de Educación Especial? 
Para responder a esta pregunta es 
fundamental saber qué necesidades 
hay.  Justamente este es el dato que 
nos falta.

Si nos centramos solo en el 
aumento o no de los recursos sin 
compararlo con el aumento de 
las necesidades no conseguimos 
responder a la pregunta.

Hezkuntza premia bereziak, galderei 
erantzuteko galdera gehiago baino ez!
Heziketa Berezian dauden beharrek erantzun egokia 
jasotzen al dute?

Uda	 parte	 honetan	 Hezkuntza	 Bereziari	 buruz	
hainbat	 titular	 irakurri	 ditugu.	 Guraso	 plataforma	
batek	 ”Hezkuntza	 bereziko	 arreta	 apaltzen”	 ari	 dela	
salatzen	 du	 (1);	 	 “Eusko	 jaurlaritzak	 37	 milioitik	 gora	
bideratuko	 ditu	 Hezkuntza	 Laguntzako	 Espezialistak	
ordaintzeko”(2)	adierazten	du.

Guzti honen atzean zer dago?

Hezkuntza Premia Bereziak (HPB) dituzten 
ikasleen arretak erantzun egokia jasotzen al du? 
Murrizketak ematen al dira sektore honetako 
kolektibo desberdinetan?

Galdera	hauei	erantzuteko	beharrak	zenbatekoak	diren	
jakitea	 ezinbestekoa	 da.	 Behin	 beharrak	 ezagututa	
aldera	 baitaiteke	 ematen	 den	 erantzuna	 nahikoa	 den	
ala	 ez.	 Datu	 zehatzak	 lortzeko,	 aurkitzen	 dugu	 lehen	
zailtasuna.

Administrazioari	eskatu	dizkiogu	HPB	dituzten	ikasleen	
matrikulazio	datuak,		baina	ez	dugu	ezer	jaso	oraingoz.

Hezkuntza	web	orrian	publikatuta	dauden	prematriku-
la	estatistiketara	jo	dugu	eta	hauetan		gela	egonkorre-
tan	eta	zereginen	ikaskuntzako	geletako	ikasleen	pre-
matrikula	datuak	bakarrik	islatzen	dituzte,	gainontze-
ko	Hezkuntza	Bereziko	ikasleen	prematrikula	kopurua	
azaldu	 beharrean,	 ikasle	 hauen	 beharrei	 erantzun	
emateko	 baliabide	 eta	 errefortzuak	 islatzen	 dituzte.	
Berriro	 ere	 HPBak	 	 dituzten	 ikasle	 kopurua	 ezagutu	
gabe	geratzen	gara.

Argi dago datuak falta zaizkigula. Baina ditugun 
gutxiek  zer diote?

Administrazioak	 2014ko	 abuztuaren	 14ko	 dataz,	 eus-
kadi.net-en	 publikatutako	 idatzian	 2014-2015	 ikastur-
terako	 %2,4	 handituko	 duela	 Hezkuntza	 Laguntzako	
Espezialistak	(HLE)	kontratatzeko	diru	kopurua	dio,	
aurreko	 ikasturtean	 baino	 38	 plaza	 gehiago	 sortuz.		

1	2014ko	uztailaren	9ko	Berrian	publikatutako	artikulua.

2		2014ko	abuztuak	14ean	euskadi.net-en	publikatutako	
idatzia.

Idatzi	honetan	HLE	kolektiboari	buruzko	datuak	beste-
rik	 ez	 dituzte	 ematen,	 hezitzaileen beste kolektiboe-
nak? (fisioterapeuta,	 terapeuta	 okupazional,	 zeinu	 hi-
zkuntzako	interpreteak)

Egoera	 polita	 dela	 dirudi.	 Baina,	 lehen	 aipatu	 dugun	
bezala	 baliabideek	 gora	 egiteak,	 beharrekin	 alderatu	
gabe,		ez	du	ezer	esaten.

Administrazioaren	 idatzi	 honen	 bukaeran	 aurki	
dezakegu	 datu	 hau,	 bertan	 azaltzen	 da	 2014-2015	
ikasturtean	 2013-2014	 ikasturtean	 baino	 hezkuntza-
laguntza	espezifikoa	behar	duten	ikasleak	%5	gehiago	
izango	direla.	

Beraz,	kolektibo	bateko	baliabideak	gora	egin	dute	bai,	
baina	baita	beharrek	ere.	Tamaina berdinean ematen al 
da igoera?	Nork	bere	kalkuluak	egin	ditzala.

Administrazioaren	 politikak	 behar	 	 guztiei,	 dauden	
baliabideekin	 edozein	 modutan	 erantzute	 die,	 ez al 
luke alderantziz izan behar? Hau	 da	 lehenik	 beharrei	
erreparatuz	ondoren	baliabideak	jartzea,	alegia.

Eta	 beharrak	 zenbatekoak	 diren	 argi	 esan	 beharrean	
baliabideetan	zentratzen	dira,	behera	egiten	ez	dutela	
defendatuz.	 Nahikoa al da?	 Ikastetxeetan,	 datuez	
ulertzen	ez	duen	egunerokotasunak	argi	dio	ezetz.	
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Toni Nadal ere, tontolnabo:

Toni	Nadal,	Rafa	Nadalen	osaba	eta	

entrenatzaileak	harridura	adierazi	zuen	

Gala	Leon,	Copa	Davis-eko	taldeko	kapitana	

izendapenaren	berri	izan	zuenean:	“arraroa	

izango	da!		aldageletan	denbora	luze	ematen	

dute	arropa	gutxirekin”

Baina	ez	zaio	batere	arraroa	egiten	

Emakumezko	selekzio	gehienak	gizonezkoek	

zuzentzen	dituztenean.	Besteak	beste:	

Futboleko	emakumezko	selekzioa,	kategoria	

guztietan,	saskibaloian,	eskubaloian,	

waterpoloan,	hockeyan...

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz 
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 
araba@stee-eilas.org
UPV/EHU Elurreta
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 
stee-eilasa@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13 
 Zabalburu
 48003 Bilbo 
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60 
 bizkaia@stee-eilas.org
 UPV/EHU Leioako Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa 
 W 94 601 52 87 { 94 601 24 34 
 lvzeilas@lg.ehu.es

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia 
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@stee-eilas.org
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1 
 W 943 01 84 36 { 943 01 81 40 
 sczeilas@sl.ehu.es

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea 
 W 948 21 23 55 { 948 22 97 90 
 nafarroa@stee-eilas.org

www.stee-eilas.org

Barbie ama birgina: 

“Erlijioa	ez	dela	plastikozkoa”	eta	“ez	

da	dendetara	ailegatuko”	esaten	dute	

Italiako	apezpikuek,	errespeto	falta	

iruditzen	batzaie.	Panpinaren	egileek,		

Pool	Paolinik	eta	Marianela	Perellik,		

beste	erlijioetako	panpinak	ere	egin	

dituzte	eta	ez	dute	ulertzen	apezpiku	

horien	erntzuna.

Panpin	bilduma	horretan	badaude	beste	

errepresentazio	batzuk:	Juana	de	Arko	

deuna,	Maria	Magdalena,	Lurdeseko	eta	

Fatimako	ama	birginak	eta	azken	horren	

hiru	artzainak.

Apezpikuek	onartzen	ez	dutena	zera	

da:		haien	gauzekin	beste	batzuk,	hain	

zuzen,	elizatik	kanpokoek,	negozioa	

egin	dezaten!

Han	hemenka	irakurritakoak	

 

La	presidenta	del	Círculos	de	

Empresarios,	Mónica	de	Oriol,	

afirma	que	prefiere	“contratar	

a	mujeres	mayores	de	45	

años	o	con	edades	inferiores	

a	los	25	años	para	evitar	

embarazos”.	

MADRID,	3	Oct.		

(EUROPA	PRESS)	-


