
Le
ge

 g
or

da
ilu

a 
bi

-2
72

9/
00

Irakaskuntza
Publikoa

EAE  2015eko ekaina 106. zbk. 

LOMCE
HEZIBERRI

PRIBATZAILEA

ADOKTRINATZAILEA

SEGREGATZAILEA

LEHIAKORRA

HEZKIDETZAILEA

KALITATEKOA

LAIKOA

PUBLIKOA

INKLUSIBOA

EUSKALDUNA



 Aurkibidea

Horma	 2

Editoriala	 3

Hauteskunde	sindikalak	 4

Ordezkoak	 5

Erretiroa	 6

Haurreskolak	 7

Laboralak	 8-9

Nafarroa	 10

Lan	osasuna	 11

Hezkidetza	 12

LGTIBIQ	 13

Gizarte	mugienduak	 14

Elikadura	burujabetza	 15

Eilastasuna	 16

 

De cara al 8M editamos 
M8 monografikoa: 
Oztopoak gaindituz, 
batiendo marcas, donde 
hemos querido reflejar 
una pequeña parte de la 
realidad de las mujeres, 
de logros conseguidos 
hasta ahora y de retos 
por alcanzar y con ello 
reflexionar sobre la actual 
escuela que a pesar de ser 
mixta, está todavía lejos 
de ser coeducadora. El 
sexismo todavía  
no ha desaparecido del 
curriculum manteniendo 
en gran medida los 
estereotipos de niños  
y niñas.

Martxoak 8ra begira, M8 
monografikoa: Oztopoak 
gaindituz, batiendo 
marcas argitaratu genuen, 
bertan emakumeen egungo 
errealitatearen isla agerian 
utzi nahi izan dugu, 
orain arteko lorpenak 
eta gelditzen zaizkigun 
erronkak. Gaur dugun 
eskola, mixtoa izan arren, 
oraindik hezkidetzatik 
urrun dagoela hausnartuz. 
Aurrerapauso handiak 
eman dira baina sexismoa 
ez da inolaz ere gainditu. 
kurrikulumean estereotipo 
sexistak, neska eta 
mutilak, hein handi batean 
mantentzen baitira.



Ez da gure asmoa	 ikasleen	 gaitasun-mailari	 buruzko	 kanpo-eba-
luazioak	 egokiak	 izan	 daitezkeela	 edo	 horien	 emaitzak	 (beti	 ere	 oso	 maila	
erlatiboan)	 garrantzitsuak	 izan	 daitezkeela	 ukatzea,	 hala	 ere,	 ezin	 da	 bazter	
utzi,	batetik,	PISA	programa	OCDEren	(Ekonomia	Lankidetza	eta	Garapenerako	
Erakundea)	 lerro	 estrategiko	 bat	 dela,	 alegia,	 funtsean	 izaera	 ekonomikoa,	
politikoa	eta	geo-estrategikoa	daukan	erakunde	batena,	eta,	bestetik,	PISAk	
eredu	sozioekonomiko	zehatz	bat	bultzatzen	duela	globalki.	Hortaz,	arrazoizko	
zalantza	bat	pizten	da,	ea	benetan	zer	interesen	aldekoa	den	PISA,	nazioarteko	
proba	egiteak	eta	kudeatzeak	OCDEri	dakarkion	negozio-esparrutik	harago.

Gaitasun	batzuk	bakarrik	neurtzen	dira,	eta	horrek	erakusten	du	hasieratik	
bertatik	jarrera	argi	bat	dagoela;	izan	ere,	garrantzia	handiagoa	ematen	zaie	
neurtutako	gaitasunei	bazter	utzitakoei	baino.

Gainera,	 emaitzak	 ranking	 bidez	 aurkezten	 dira	 eta	 sistemen	 arteko	
lehiakortasuna	 sustatzen	 da,	 emaitza	 absolutu	 hobeak	 lortzen	 dituzten	
ereduak	 jotzen	 baitira	 ontzat,	 eta,	 ondorioz,	 denek	 jarraitu	 beharreko	
eredugarritzat,	 eta	 kasu	 gehienetan	 ez	 zaie	 nahikoa	 erreparatzen	 ereduen	
beren	errealitate	anitzei,	abiapuntuei,	tradizio	historikoei,	edo	erabakigarriak	
gerta	litezkeen	beste	ezaugarri	askori	(jendartearen	garapen-maila,	eskolatze	
unibertsalaren	 tasak,	 testuinguru	 elebakarrak,	 elebidunak	 edo	 eleanitzak,	
teknologia-maila,	errenta	eta	BPG…).

Zentzu	horretan,	azpimarragarria	da	hurrengo	ebaluazio-probetan	finantza-
gaitasuna	txertatuko	dela,	eta,	era	berean,	ingelesari	ematen	zaion	esangura	
(gehiegizkoa	 agian?).	 Bi	 lehentasun	 horiek,	 itxura	 batean,	 jendarte-eredu	
bakar	 eta	 oso	 zehatz	 baterantz	 bideratuta	 daude,	 hain	 justu	 ere,	 OCDEk	
globalki	sustatzen	duen	eredu	sozioekonomiko	hegemonikoarekin	guztiz	bat	
datorren	eredu	baterantz.

Beraz,	nahiz	eta	kopuruei	buruzko	datuak	neutral	gisa	aurkez	daitezkeen	(eta	
soilik	baldin	eta	kontuan	hartzen	badira	emaitzetan	eragiten	duten	askotariko	
aldagai	sozioekonomiko	eta	kulturalak),	datuen	interpretazioa	eta	horietatik	
ateratako	ondorioak	ia	inoiz	ez	dira	neutralak,	baina	gero	eta	eragin	handiago	
dute	estatuetako	hezkuntza-politiketan.

Adibidez,	 zergatik	 ez	 dira	 sekula	 ebaluazioaren	 muinean	 ipintzen	 arteak,	
historia,	filosofia	edo	kultura-ondarea?	Edo,	bestela,	norberaren	izaera	kritikoa,	
sormena,	iraupen	jasangarria	edo	elkartasuna?

Nazioartean	neurtzen	diren	gaitasunak	zergatik	daude	beti	lotuta	hezkuntzaren	
ideia	utilitarista	batekin?	Zergatik	neurtzen	dute	beti	zein	egokitzen	den	hobeto	
lan-merkatuaren	eta	enplegatua	izateko	ustezko	gaitasunaren	eskakizunetara,	
horiek	balizkoak	eta	aldakorrak	izaki?

Zergatik	jotzen	da	abiapuntu	gisa	eta	ondorioztatzen	da	hezkuntza-sistema	
guztiek	helburu	berberak	izan	behar	dituztela,	kontuan	hartu	gabe	zein	den	
sistema	 bakoitzaren	 errealitatea,	 edo	 tokiko	 biztanleen	 balizko	 beharrizan	
eta	asmo	ezberdinak?

Egiatan, ez ote da homogeneizatze unibertsal bat sustatzen ari, hezkuntza-
eredu bakar baten inguruan, kontuan izan gabe hezkuntza hori ematen den 
nazio eta herrietako errealitate kulturalak eta sozialak ezberdinak direla? Ez 
ote da frankizia estandarizatu bat sustatzen ari, funtsean,	bere	testuinguru	
soziokultural	 zehatzetik	 erabat	 deslokalizatua?	 Zenbateraino	 egiten	 dio	
hezkuntza-globalizazioak	kalte	aniztasunak	berak	dakarren	aberastasunari?	
Zer	neurritan	ez	ote	da	hezkuntza	eredu	hori	tresna,	neoliberalismoa	mundu	
osora	hedatzeko,	eredu	sozioekonomiko	bakarra	bailitzan?•

Pedro	J.	Macho	Aguillo
Hezkuntza	ikuskaria steilaseko	Hezkuntza	Batzordeko	kidea

editoriala

Evaluaciones externas  
y globalización
Sin pretender negar 
la conveniencia de 
evaluaciones externas sobre 
el nivel de competencia del 
alumnado ni la importancia 
(relativa) de sus resultados, 
no se puede obviar que 
PISA es un empeño 
estratégico de la OCDE, 
poderosa organización de 
carácter fundamentalmente 
económico, político y geo 
estratégico, ni su defensa 
global de un modelo socio 
económico determinado. 
Surge entonces la duda 
razonable de a qué intereses 
sirve realmente PISA, más 
allá de que la realización 
y la gestión de la propia 
prueba internacional ya 
suponen en sí mismas un 
nicho de negocio para dicha 
organización.

El hecho de que se evalúen 
unas competencias y no 
otras implica ya un claro 
posicionamiento de partida, 
puesto que da una mayor 
relevancia a las elegidas 
sobre las descartadas. 

Cabe señalar, en este sentido, 
el anuncio de la introducción 
de la competencia 
financiera como objeto de 
evaluación en la próxima 
edición de las pruebas, o 
la (¿excesiva?) relevancia 
que se viene otorgando al 
inglés. Ambas prioridades 
parecen claramente dirigidas 
a un modelo único y muy 
concreto de sociedad, 
plenamente coincidente 
con el modelo socio 
económicohegemónico que 
la propia OCDE promueve 
globalmente.
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Kanpo-ebaluzioak eta globalizazioa
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En el sector de profesorado 
público no universitario, el 
mayor de educación con 
más de 23.000 trabajadoras 
y trabajadores, steilas ha 
vuelto a superar ampliamente 
a los demás sindicatos en los 
tres territorios, aumentando 
su porcentaje de voto y la 
distancia con respecto a 
ellos. Pero el gran triunfador 
ha sido nuestra patronal y 
administración, el Departamento 
de Educación, que utilizando 
la presión mediática y medidas 
encaminadas a desprestigiar el 
sindicalismo, ha contribuido en 
gran parte a que la abstención 
subiera 10 puntos desde 2011.

Azken	 martxoan	 hauteskun-
de	 sindikalak	 ospatu	 ziren	 EAEko	
hezkuntzako	 hainbat	 sektoretan:	
Unibertsitatean,	 Haurreskolak	 Part-
zuergoan	eta	Ikastetxe	publikoetako	
lan-legepeko	 eta	 irakasleen	 artean.	
Azken	sektore	honen	23.000	langile	
inguruk	 ondorengo	 lau	 urteetarako	
ordezkaritza	 sindikala	 aukeratzeko	
deituta	zeuden,	bost	sindikatuk	aur-
keztutako	izangaiei	bozkatuz.	

Baina	emaitzei	buruz	hitz	egin	baino	
lehen,	 prozesuan	 gertatutako	 hain-
bat	pasadizo	komentatu	behar	dira.	
Hezkuntza	Sailak	hainbat	oztopo	ja-
rri	ditu	prozesuan,	adibidez:

•		Deitutako	 mahaikideen	 bilera	 ba-
tera	joan	ziren	langile	batzuei,	eta	
hauteskunde	 egunean	 interben-
tore	 moduan	 lan	 egin	 zutenei,	 ez	
zieten	 ordezkorik	 jarri,	 eskoletan	
lan	 zama	 handitzen	 sindikatuen	
“erruagatik”.

hauteskunde	sindikalak

steilas berriro izan da lehen sindikatua unibertsitatez 
kanpoko irakasleen artean EAEko hiru herrialdeetan. 
Baina benetako garailea Hezkuntza Saila izan da, hainbat 
modutan lagundu duelako abstentzioa 10 puntu igotzen. 

•		Aurreko	 hilabeteetan	 sindikatuen	
kontrako	 kanpaina	 areagotu	 zen	
medioetan,	 zenbat	 liberatu	 zeu-
den	 edo	 zenbat	 diru	 gastatzen	
zuten	 adieraziz.	 Hori	 bai,	 inoiz	 ez	
zen	aipatzen	zenbat	langileren	or-
dezkaritza	eraman	behar	zuten.

•		Aurreko	 hauteskundeetan	 eta	
beste	 komunitateetan	 ez	 bezala,	
ez	 zen	 bozkatzeko	 ordu	 kopuru	
espezifikorik	 jarri	 eta	 hauteskun-
de	 egunerako	 ikastetxeetako	 an-
tolaketari	buruzko	zalantzak	uga-
ritu	ziren.

•		Hauteskundeak	 eta	 bi	 hilabete	
geroago,	 emaitza	 ofizialak	 ez	 dira	
argitaratu	 oraindik.	 Hezkun	tza.
net-en	 delegatuen	 kopuru	 	 probi-
sionalak	 daude.	 Baina	 Hez	kuntza	
Sailak	 erabili	 ditu	 emai	tza	 horiek	
urte	luzez	adostutako	akordio	bat,	
ordezkaritza	 orduak	 zehazten	 zi-
tuena,	bere	kontuz	apurtzeko.

Sindikatuen	botoak	ikusita,	steilas 
izan	da	berriro	garaile,	3.123	langilek	
gure	 alde	 bozkatu	 dute	 (gure	
kontuen	arabera,	datu	ofizialen	zain	

Hauteskunde sindikalak eta gero, nor da garaile?

gauden	bitartean).	Hau	da	bozkatu	
dutenen	%33.	Atzean	geratzen	dira	
LAB	 (%26,1),	 ELA	 (%19,5),	 CCOO	
(%17,2)	 eta	 UGT	 (%4,2).	 steilas	
garailea	 izan	 da	 hiru	 herrialdeetan	
eta	 gainera,	 2011n	 zuen	 botoen	
portzentaia	 eta	 hurrengoarekiko	
distantzia	handitu	ditu.

Baina	 langileok	 egun	 horretan	 egin	
duguna	 aztertzen	 badugu,	 garailea	
oso	 bestelakoa	 da.	 2011n	 irakasleen	
%52	 joan	 zen	 bozka	tzera,	 sindikatu	
bati	 edo	 zuriz	 edo	 baliogabe	 bozka-
tzen.	 Aurten	 %42k	 besterik	 ez	 du	
bozkatu.	Zer	gertatu	da	lau	urte	haue-
tan	 parte	 hartzea	 hain	 modu	 borti-
zean	 jaisteko?	 Politikari	 batek	 esan	
digu	sindikatuok	zerbait	txarto	egiten	
ari	 garela.	 Seguru	 baietz,	 baina	 ez	
diogu	 meritua	 kendu	 behar	 benetan	
hauteskunde	 hauetan	 garaile	 izan	
denari:	 Hezkuntza	 Saila,	 aldi	 berean	
gure	patronal	eta	gure	administrazio	
moduan	 jokatu	 duelako	 eta	 prentsa	
eta	gizartearen	alde	erreakzionarioe-
naren	 lagun	tzaz	 inoiz	 baino	 garaipe-
nik	handiena	lortu	duelako.•	

Boto % Del

steilas 4.086 26,7 56

LAB 3.907 25,5 71

ELA 2.756 18 61

CCOO 2.323 15,2 39

UGT 645 4,2 10

AFAPNA 590 3,9 8

AMPE 455 3 6

APS 273 1,8 3

CSIF 231 1,5 3

USO 42 0,3 4

GUZTIRA 15.308 100 261

HEGO EUSKAL HERRIKO EMAITZA GLOBALAK
Lau	herrialdeak	eta	Haur	Hezkuntzatik	Unibertsitatera	kontuan	hartuz,	

steilas	izan	da	Irakaskuntza	Publikoko	sindikaturik	bozkatuena



Sigue adelante la OPE con 4.000 personas 
apuntadas y hasta 22 para cada puesto  
en la especialidad de Primaria. La tardanza  
en gestionar las listas de Infantil ha dejado 
a quienes se apuntaron sin rebaremación y 
detrás de quienes pasen las pruebas de la 
OPE. El objetivo del Departamento es pervertir 
las oposiciones para que sean el acceso a la 
primera sustitución, en vez de a un empleo 
estable y digno. Y para los puestos temporales, 
exijimos la apertura de todas las listas,  
por lo menos anualmente.

Gogorra	 izaten	 ari	 da	 ikasturte	 honen	
amaiera	 ordezko	 askorentzat.	 Alde	 batetik	 EPEri	
buruz	 geneuzkan	 beldurrak	 egia	 bihurtu	 dira.	
Nahiz	eta	oso	lanpostu	gutxi	eskaini,	probak	gain-
ditzen	 dituztenei	 zerrendetan	 sartzeko	 aukera	
pizgarria	 izan	da	askorentzat:	4.000	lagun	baino	
gehiagok	 eman	 dute	 izena.	 Honek	 dakar	 LH	 es-
pezialitatean,	adibidez,	22	pertsona	daudela	es-
kaintzen	den	lanpostu	bakoitzagatik.

Hain	 kopuru	 altuak	 direnez,	 epaimahaiburuak	
aurkitzeko	arazoak	izan	omen	dituzte	eta	asteak	
eman	dituzte	mahaikideak	zozkatu	zirenetik	epai-
mahaien	zerrendak	argitaratu	arte,	suertatu	zaien	
irakasleen	kalterako.	

Zerrendak	azken	momentu	arte	ez	irekitzeko	du-
ten	 politikaz,	 ikasturte	 honetan	 zehar	 bost	 aldiz	
ireki	behar	izan	dituzte	hainbat	ikasgaitan.	Azke-
na,	martxoaren	6an,	Haur	Hezkuntzako	zerrenda	
ireki	zen	(agortuta	zegoelako).	Izena	eman	dute-
nen	 kudeaketa	 oso	 geldoa	 (eta	 maltzurra)	 izan	
da,	eta	maiatza	arte	ez	dute	onartu	eta	baztertuen	
behin-behineko	 zerrenda	 argitaratu,	 bi	 ondorio	
gaiztorekin:

•		Apirilaren	 amaieran	 hasi	 den	 birbaremazio	
prozesuan	 ez	 diete	 utzi	 parte	 hartzen,	 eta	
2016ko	 iraila	 arte	 ez	 dira	 zerrenda	 orokorrean	
sartuko.

•		Oposizioen	probak	pasatzen	dituztenak	irailean	
sartuko	 dira	 zerrendetan	 (deialdian	 agertzen	
denez),	 eta	 Hezkuntza	 Sailak	 erabaki	 du	 mar-
txoan	 izena	 eman	 zutenen	 aurrean	 kokatuko	
direla.	 Ikusita	 EPEn	 1.600	 lagun	 aurkeztu	 dire-
la	oso	urrun	ikusten	ditugu	pertsona	hauen	lan	
aukerak.

Zergatik	esaten	dugu	jokaera	hau	maltzurra	dela?	Sai-
lak	 behin	 eta	 berriro	 esan	 digu	 lan	 egin	 nahi	 dutenek	
ahalik	eta	prestakuntza	altuena	izan	behar	dutela.	Ho-
nekin	ados,	baina	ez	beraiek	ondorioztatzen	dutenare-
kin	 (eta	 sistema	 honen	 bidez	 lortu	 dezaketenarekin):	
Magisteritza	 gradua	 lortzeko	 lau	 urte	 eman	 eta	 gero,	
oposizioan	aurkeztu	eta	probak	gainditu	beharko	dira	
lehenengo	ordezkapena	egin	baino	lehen.

Maiatzean	egiaztatu	dugu	Informatikako	zerrenda	agor-
tu	dela	eta	beste	zerrendetako	ordezkoak	bidaltzen	ari	
direla.	 Zerrenda	 hori	 zabaldu	 beharko	 lukete,	 baina	
zalantzak	 ditugu	 ea	 hurrengo	 oposizioak	 baino	 lehen,	
kudeatzeko	kapazak	izango	diren.

Langileek,	ikastetxeek	eta	hezkuntza	sistemak	lanpos-
tu	egonkorrak	eta	duinak	behar	dituzte,	eta	horretarako	
daude	oposizioak.	Bitarteko	lanpostuak	betetzeko	be-
har	diren	ordezkoak	esleitzeko	zerrenda	guztiak	gutxie-
nez	urtero	irekitzea	exijitzen	dugu.•	
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ordezkoak

Ordezkoak: zerrendak eta oposizioak
Itxaropen gutxiko 2015ko 
EPE aurrera doa. 4.000 lagun 
aurkeztu dira; LHn lanpostu 
bakoitzeko 22. Baina Hezkuntza 
Saila pozik, horrela ordezkoen 
zerrendak beteko direlako eta 
hain gutxi gustatzen zaien 
zerrenden irekiera ez dute egin 
beharko. 
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erretiroa

Jubilazioa: nola eta noiz 

Berri gutxi	 daukagu	 erretiroa	
har	tzeko	 eguna	 hurbil	 daukagu-
nok.	 Eta	 jakina,	 berri	 gutxi	 izatea	
ez	 da	 gure	 kasuan	 ona.	 Eusko	
Jaurlari	tzako	 Josu	 Erkorekak	 “ad-
ministrazioan	plantilak	gaztetzeko	
planak”	 aipatu	 baditu	 ere,	 gero	
eta	gehiago	dira	60	urtetik	gora	la-
nean	 jarrai	tzen	 dutenak,	 MUFACE	
galdu	 edo	 inoiz	 ez	 dutelako	 izan.	
Kopuru	 zehatzak	 eskatu	 dizkio-
gu	 Hezkuntza	 Sailari	 baina	 orain	
arte	erantzunik	ez.	Gure	kalkuluen	
arabera,	EAEko	irakasleen	herena	
MUFACEduna	da,	baina	hauen	ba-
tezbesteko	adina	altuagoa	denez,	
urte	 hauetan	 jubilatzen	 direnen	
gehiengoa	eratzen	dute.

Azken	 hilabeteetan	 eztabaida	 sor-
tu	da	uda	inguruan	erretiro	hartze-
kotan	zein	data	den	komenigarrie-
na.	Gure	burua	argitzeko,	hiru	pun-
tu	hauek	hartu	behar	dira	kontuan:

•		MUFACEn,	 jubilatzen	 zaren	 hi-
labeteko	 soldata	 osoa	 jasotzen	
duzu.	Hurrengo	hilabetean	pen-
tsio	osoa	kobratzen	duzu.

•		Gizarte	Segurantzan,	berriz,	sol-
data	jasotzen	duzu	laneko	azken	
eguna	 arte.	 Hurrengo	 egune-
tik	 aurrera	 pentsioa	 kobratzen	
duzu.

•		Ikasturte	 hasieratik	 (irailaren	
1etik)	 langileak	 abuztuko	 opo-
rrak	 izateko	 eskubidea	 sortzen	
du.	Erretiro	hartzen	denean	opo-
rrak	ez	badira	disfrutatu,	oporrei	
legokien	 soldata	 jasotzeko	 es-
kubidea	dago,	finikito	moduan.

Beraz,	 uztailaren	 31n	 jubilatuz	
gero,	finikito	handiena	 lortzen	da	
abuztuaren	 pentsioaren	 gainean.	
Data	hori	uste	dugu	ekonomikoki	
komenigarriena	dela.

Zalantzak	 daude	 ere	 askotan	 ea	
MUFACEko	 pentsioa	 jaitsi	 ahal	
den	 jardunaldi	 murriztua	 izan	
bada.	Erantzuna	argia	da:	murriz-
keta	 urte	 batez	 baino	 luzeagoa	
izan	 bada,	 bai.	 Hala	 dio	 legeak,	
eta	 gure	 galdera	 zuzenari	 horrela	
erantzun	digute	Madrileko	“Clases	
Pasivas”-etik,	pentsioak	finkatzen	
dituztenek.

Seguritate	 Sozialean	 pentsio	 al-
tuagoa	 kobra	tzen	 delako	 ideia	
zabaldu	da	ere.	Hau	horrela	da	ba-
tzuetan,	batez	ere	langileak	azken	
urteetan	 osagarriak	 kobratu	 ba-
ditu,	 baina	 ez	 da	 beti	 egia	 eta	 ez	
dugu	uste	60	urterekin	jubilatzeko	
ezintasuna	konpentsatzen	duenik.

Edozein	kasutan,	nahiz	eta	eskae-
ra	 formala	 erretiro	 data	 baino	 3	
hilabete	 (edo	 gehiago)	 lehenago	
egin	behar	den,	urte	bat	lehenago	
eskatu	 ahal	 zaio	 simulazioa,	 bai	
MUFACEri	bai	Gizarte	Segurantza-
ri,	 gure	 pen	tsioa	 zein	 izango	 den	
jakiteko.	Eta	ia	edozein	momentu-
tan	entitate	biek	haien	web	orrial-
deetan	 dituzten	 simulagailuak	
era		bili	ahal	dira,	nahiz	eta	batzue-
tan	datu	larregi	sartu	behar	diren	
eta	 lortzen	 diren	 emaitzak	 guztiz	
fidagarriak	ez	izan.•

Los planes de 
rejuvenecimiento 
anunciados por Erkoreka 
no afectan a Educación, 
que cada vez se jubila 
más tarde, al disminuir 
entre el profesorado en 
activo la proporción de 
quienes tienen MUFACE. 
Tres polémicas técnicas: 
la fecha “óptima” de 
jubilación, que parece ser 
el 31 de julio, porque se 
cobra el finiquito por las 
vacaciones no disfrutadas 
y la pensión de agosto; la 
influencia de la jornada 
reducida en la jubilación 
MUFACE: según la ley y 
Clases Pasivas influye si 
dura más de un año, y 
que la pensión es mayor 
en SS: depende de los 
complementos que se 
hayan cobrado los últimos 
años. Los simuladores 
web de MUFACE y la 
Seguridiad Social dan 
una idea aproximada 
de la pensión, pero es 
conveniente, cuando 
falta menos de un año, 
pedir una simulación 
personalizada.

Gero eta irakasle gutxiagok dute 
MUFACE eta batezbesteko jubilazio 
adina igotzen ari da. Aspektu tekniko 
batzuk: data egokiena, jardunaldi 
murriztuen eragina, sistema bien 
pentsioen konparaketa eta simulazioak.



haurreskolak partzuergoa

steilas lleva años pidiendo la gratuidad de las Haurreskolak 
del Consorcio. En este momento próximo a las elecciones 
Cristina Uriarte ha aceptado hacer una pequeña rebaja a los 
usuarios del servicio teniendo en cuenta la declaración de la 
renta y el numero de miembros de la unidad familiar.  
Este mínimo cambio viene dado sin un aumento de inversión 
pública en el servicio y tememos que para hacer frente 
a la disminución de ingresos que aportan las familias la 
Empresa se vea obligada a reducir la calidad del servicio.

steilas seguirá luchando apara que el tramo 0-3 sea gratuito, 
público y universal.

Eusko	Jaurlaritzak	oso	argi	utzi	digu	
ez	dagoela	doakotasunaren	alde,	eta	
hau	bermatzen	ez	den	bitartean	bene-
tako	 publikotasuna	 eta	 unibertsalta-
suna	oso	zaila	ikusten	dugu.

Alde	 batetik,	 ez	 du	 txertatu	 ordu-
tegi	 tarte	 berria.	 Eta	 errenta	 ai-
torpena	 eta	 familia	 eredu	 berriak	
kontutan	izanik,	etxe	gutxitan	izan-
go	 dute	 kuotaren	 bonifikazioren	
aukera.	 Gainera	 bekak	 kendu	 di-
tuzte,	kasu	honetan	onura	bakarra	
ikusten	dugu,	beka	lortzen	dutenek	
behintzat,	ez	dutela	dirua	aurreratu	
beharko,	 hileroko	 kuota	 dagokion	
prezioan	ordainduko	duelako.	

Bi	urteko	umeek	jasotzen	zuten	zer-
bitzua	 merkeagoa	 zen,	 (publikoan	
dohainik	 dela	 ez	 da	 ahaztu	 behar)	
orain	 berriz	 prezio	 merketze	 hura	
desagertuko	 da	 eta	 denei,	 prezio	
berdinak	 aplikatuko	 zaizkie,	 dago-
kien	bonifikazio	kontuan	hartuz.

Azkenik,	 haurreskolako	 kuota	 ga-
restiena	horrela	utzi	du,	eskerrak!

Honen aurrean steilasen 
jarrera? 
Sistema	 berri	 hau	 ez	 da	 gure	 gus-
tukoa.	 Empresari	 gure	 desadosta-
suna	 adierazi	 diogu,	 ez	 dator	 bat	
guk	 eskatutako	 proposamenekin	
ezta	lortu	nahi	dugun	Haurreskolen	
ereduarekin	ere.	

Publikoan	 hau	 gertatzen	 den	 bi-
tartean,	 haurreskola	 pribatuek	
ez	 dute	 beketan	 murrizketarik	 ja-
sango	 eta	 konpetentzia	 desleiala	
egiten	 jarraituko	 dute	 trikimailu	
guztiak	 beraien	 esku	 dituztelako	
eta	 Eusko	 Jaurlaritzak	 beste	 alde	
batera	 begiratzen	 duelako.	 Gaine-
ra,	 maiatzeko	 matrikulazio	 garaia	
erabakigarria	 izango	 da,	 prentsan	

Kuoten aldaketa eta aurrekontuak
 Haurreskola Parzuergoko kuotak aldatu egingo dira 
datorren ikasturtetik aurrera. Oso pausu txikia eman du 
Eusko Jaurlaritzak kuoten sistemaren inguruan, baina 
noski, diru gehiago inbertitu barik aurreikusten genuen 
gertatu dena. Hemendik aurrera, kuotak, bonifikazio 
sisteman oinarrituko dira. 
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doakoak
publikoak

unibertsalak

kuoten	merkatzearen	kanpaina	egin	
delako	 baina	 errealitatean	 familia	
oso	gutxi	direlako	onura	hori	jasoko	
dutenak.	 Langileon	 artean	 ezinego-
na	nabaria	da,	azken	urteotako	ume	
kopuruaren	jaitsiera	nabarmena	izan	
da	jaiotze	tasak	behera	egiteaz	gain	
Eusko	 Jaurlaritzaren	 haurreskolen	
ikuspegi	 honek	 ez	 diolako	 batere	
onurarik	egiten.	

Doakotasunaren	bidean	oso pausu 
txikia:

alde

-		Beka	duten	familien	
kasuan	ez	dute	dirua	
aurreratu	beharko,	
hasieratik	moldatuko	zaie	
prezioa.	

-		Partzuergoko	zerbitzuaren	
garestitasunagatik	erabili	
ezin	zuten	familien	kasuan	
prezio	berriekin	zerbitzua	
erabiltzera	anima	daitezke.

kontra
-		Prezio	tarte	bakoitzean		

merka	tzen	den	kopurua	oso	
txikia	da.	

-		Aurre	matrikula	kobratzen	
jarraitzen	dute.	

-		Egokitzapen	hilabeteko	
kuota	garestitu	da,	
konkretuki,	ordutegi	
zabalena	eta	bonifikazio	
gabeko	familien	kasuan	
12	euro	gehiago	ordaindu	
beharko	dute.	

-		Tarteko	ordutegi	tramu	
bat	sor	tzeko	ez	da	aurrera	
pausorik	eman.

Kezkagarria	 da	 Haurreskolak	 Par-
tzuergoak	ez	duela	finantziazio	gehia-
gorik	 izango	 0-2	 adin	 tartean	 izaera	
publikoa	 duen	 zerbitzu	 bakarra	 izan-
da.	Honek	beste	duda	batzuk	sortzen	
dizkigu...	Enpresak	nondik	lortuko	du	
dirua?	 Nola	 berrantolatuko	 ditu	 bere	
aurrekontuak?	Zenbat	familiak	jasoko	
dute	bonifikazioa?	•
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Sektoreko Hauteskunde
Sindikalen hausnarketa

laboralak

Azken hauteskunde sindikal hauetan eman diren emaitzak aurrekoekin edo 
2003tik egindakoekin konparatuta, berdinak direla esan dezakegu. Delegatu 
baten mugimendua egon da sindikatu batetik beste batera, baina Hezitzaile eta 
Irakasle laboralen sektorean zegoen ordezkaritzak ez du aldaketarik izan. 

Dena berdin	 jarraitzea	 ona	 dela	
uste	 dutenak	 egon	 badaude,	 baita	
sektorean	zerbait	aldatzeko	aukera	
galdu	dela	pentsatzen	dugunok	ere.

Pertsona	askok	pentsatzen	du	hau-
teskunde	 sindikalak	 irabazteko	 in-
teresatu	bakarrak	sindikatuak	dire-
la/garela,	baina	horrela	pentsatzen	
duena	ez	da	konturatzen,	langileari	
hauteskundeen	 bidez	 aukera	 ema-
ten	zaiola	betikoa	edo	gaizki	dabile-
na	 aldatzen	 saiatzeko	 edota	 berak	
nahi	 duen	 aldaketari	 babesa	 ema-
teko.	

Hezkuntza	 bereziko	 hezitzaileak	
eta	 ikastetxe	 eta	 ikastola	 publifi-
katuetako	 irakasle	 laboralak	 batu	
ginenetik,	2003tik,	sindikatuon	in-
darren	banaketa	ez	da	aldatu	sek-
torean.	Bai,	indarren	banaketa	ber-
dina	eta	sektoreko	egoera	berdina	
(edo	okerragoa).

Horri	 buelta	 ematen	 saiatzeko	
aukera	 galdu	 da,	 eta	 txarrena	 da	
aukera	 hori	 (galtzen	 diren	 aukera	
guztiak	 bezala)	 norbaitek	 erabili-
ko	 duela	 bere	 probetxurako.	 Kasu	
honetan,	 Administrazioak	 gurekin	

Los resultados obtenidos 
en el sector en las últimas 
elecciones sindicales no 
son distintos de los de 
los últimos doce años. 
El reparto de las fuerzas 
sindicales es el mismo. 
Pero desde steilas no 
estamos dispuestas a que 
los siguientes cuatro años 
sean iguales que los doce 
anteriores, por lo que en 
vez de lamentarnos por 
la oportunidad que se 
ha perdido de intentar 
cambiar algo, ya estamos 
trabajando para crear 
nuevas oportunidades de 
mejora del sector.

Lortutako	delegatuen	kopurua

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

LAB 5 4 7 8 6 5 18 17

ELA 2 2 2 3 9 9 13 14

steilas 3 3 5 4 2 2 10 9

CCOO 3 4 3 2 0 1 6 7

modu	berdinean	jokatzeko	erabi-
liko	du,	ez	izan	zalantzarik.

Baina	steilasetik	ez	gaude	prest,	
hurrengo	lau	ikasturteak	aurreko	
hamabi	 urteak	 bezalakoak	 izan	
daitezen	eta	dagoeneko	sektore-
ko	 egoera	 hobetzeko	 aukera	 be-
rriak	sortzeko	lanean	ari	gara.	

Azken	 hauteskunde	 sindikalean	
zuen	 botoekin	 gure	 sektorean	
zerbait	 aldatzen	 saiatu	 zaretenei	
eskerrak	 eman	 nahi	 dizkizuegu.	
Ez	dugu	etsiko!!!•

Nekazal eta itsas-arratzale 
Ikastetxeetako irakasleak

2012an	publikara	pasatu	zirenetik	hona	zentru	hauetako	
irakasleen	egoerak	gorabehera	asko	izan	ditu,	eta	

oraindik	ez	dira	bukatu.	Haien	etorkizuna	Legebiltzarrean	
eztabaidatzen	ari	da	eta,	bitartean,	beraien	lan-baldintza	

eta	eskubide	batzuk	zehaztu	gabe	jarraitzen	dute.	

La situación laboral y el futuro del personal docente de los 
centros agrarios y nautico-pesqueros desde que pasaran 
a la red pública en 2012 sigue sin aclarase hasta que no 
se tome una decisión definitiva en el Parlamento Vasco, 

donde se está debatiendo.
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GALDUTAKO IKASTURTE HONEN AURREAN…

LANPOSTUEN ZERRENDA (RPT) HANDITZEA: 
-  steilasetik gure proposamena bidali diogu administrazioari hezitzaile kategoria 

ezberdinak handitzeko (fisioak, hezkuntza laguntzako espezialistak, zeinu 
hizkuntzako interpreteak, terapeuta okupazionalak). Guztira 132 plaza.

Desde steilas se ha enviado una propuesta a la administración para ampliar la 
RPT de distintos colectivos laborales educativos en un total de 132 plazas.

ORDEZKOEN ARAUDIA

-		Umeak 3 urte bete arte	ordezkapenei	uko	egiteko	eskubidea	zerrendan mantenduz	eta	
ordezkoari	dagozkion	ordezkapenen puntuak zenbatuz.

-  Udaren puntuen zenbaketa	ikasturtean	zehar	egindako	zerbitzuen	arabera.	Hau	da,	
165 lanegunagatik uztaila eta abuztuko puntuak zenbatu birbaremazioan	eta	lan	egun	
gutxiagogatik	proportzio-taula	bat	zehaztu.	(steilasetik	udaren	puntuak	eta	soldata	
eskatzen	jarraituko	dugu.	Hau	lehenengo	urratsa	baino	ez	da)

-		Kontratupean	dauden	ordezkoentzako borondatezko eszedentzia hartzeko	eskubidea	
(adibidez,	beste	lan	batera	joan	ahal	izateko)	zerrendan mantenduz.

Normativa de sustituciones: Derecho a renunciar a las sustituciones por hijo/a menor 
de 3 años computando los puntos de dichas sustituciones, cómputo de los puntos de 
verano por 165 días trabajados durante el año y derecho a la excedencia voluntaria para 
el personal sustituto con contrato.

Hezitzaile laboralak

…steilasen 
proposamenak

ARRAZOIAK:
-  Administrazioaren kudeaketa kaskarra 

eta erritmo geldoa. El ritmo lento de la 
Administración.

-  Beste lehantasunen aurrean gure 
sektoreko beharrak azkenak... Nuestro 
sector siempre el último.
-  Hauteskunde sindikalak = dena geldirik



 w
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2015eko Nafarroako hauteskunde sindikalak

nafarroa

Elecciones	sindicales	2015	en	Nafarroa

El	20	de	Mayo	se	celebraron	las	elecciones	
sindicales	en	nafarroa.	En	esta	ocasión	hemos	
obtenido	mas	votos	y	también	mas	delegados.	
steilas ha	quedado	en	segundo	lugar	tras	LAB.	
Durante	el	proceso	hemos	sufrido	situaciones	
extrañas	por	decirlo	de	alguna	manera,	votos	
delegados	sospechosos,	algunas	personas	
aparecían	como	candidatos	en	diferentes	listas,	
otros	no	habían	dado	su	permiso	para	participar	
en	algunas	candidaturas...	hasta	la	víspera	de	
las	elecciones	no	sabíamos	si	se	celebrarían	o	
no,	ya	que	estábamos	esperando	al	laudo.	

Las	cosas	han	cambiado	mucho	en	una	
semana,	para	los	siguientes	4	años	tenemos	un	
reto	al	que	vamos	a	enfrentarnos	con	ganas	e	
ilusión.

Maiatzak 20an izandako Nafarroako hauteskunde sindikaletan steilas bigarrena gelditu da, 
LABen atzetik. Aurreko hauteskundetan baino boto eta delegatu gehiago lortu ditu.

Hauteskundeen prozesua

Aurreko	 astetan	 egoera	 korapilatsuan	 murgildurik	 egon	 gi-
nen.	 Hasiera	 batean,	 sindikatu	 gehienen	 iritzia	 kontrakoa	
izan	arren,	administrazioak	onartu	zituen	posta	bidezko	boto	
delegatuak.	AFAPNA	sindikatuak	300	eskaera	inguru	aurkez-
tu	zituen	Tarazonan	eta	Logroñon	Nafarroako	posta	bulegoen	
zuzendariak	 esan	 baitzuen	 ez	 zituela	 onartuko	 egiaztatu	
gabeko	 sinadurak.	 Gauzak	 horrela,	 hainbat	 sindikatuk	 gaia	
epaien	aurrean	eraman	eta	3	aste	luze	laudoaren	emaitzaren	
zain	egon	gara.	Zorionez,	boto	delegatuak	ez	onartzea	agindu	
zuten	hauteskundeen	bezperan.	Hauek	ez	dira	arazo	bakarrak	
izan;	 hainbat	 hautagai	 bi	 edo	 hiru	 sindikatuen	 zerrendetan	
agertzen	ziren,	beste	hautagai	ba	tzuek	ez	zuten	bere	oniritzia	
eman	zerrendetan	agertzeko…	Banan	banan	egiaztatu	behar	
izan	da	hautagaien	nahia	eta	hainbat	zerrenda	bertan	behera	
gelditu	dira.	Bezpera	arte	ez	genekien	hauteskundeen	proze-
sua	burutuko	zen	ala	ez.

Parte hartzea 
Irakaskuntza	ez	unibertsitariorako	ziren	31	mahaietan,	bozka-
tzeko	aukera	zutenen	artean	4.197	pertsonek	bozkatu	dute,	
%51a.	Parte	hartzea	6	puntu	jaitsi	da,	aurreko	hauteskunde-
tan	%57	izan	zen	eta.

Hala	 ere,	 boto	 kopuruen	 emaitzak	 aztertzerakoan	 kontuan	
hartu	behar	da	2015ko	erroldan	265	pertsona	gutxiago	daude	
2011ko	hauteskundetan	baino.

Emaitzak
Nafarroako	 irakaskuntza	 publikoko	 hauteskundetan	 bederatzi	
sindikatuk	lehiatzen	zuten.	Sindikatu	hauek	hiru	multzotan	bana	
daitezke:	 ohizko	 sindikatu	 estatalak	 (UGT	 eta	 CCOO),	 zerbitzu	
sindikatu	 ezberdinak:	 estatalak,	 foralak	 edo	 kidego	 batekoak	
(APS,ANPE,	CSI-F,	AFAPNA	eta	APS)	eta	Euskal	Herrikoak	(ELA,	
LAB	eta	steilas).

Koadroan	ikusten	den	bezala,	LAB	eta	steilas-en	artean	
botoen	 %40	 jaso	 ditugu,	 aurreko	 hauteskundetan	 %33	
genuen.	Beraz,	oso	indartuak	atera	gara.	LAB	eta	steilas-
en	 artean	 zegoen	 tartea	 pixka	 bat	 handitzen	 da,	 lehen	
42	 botokoa	 zen	 eta	 orain	 73koa,	 baina	 steilas	 eta	 3.	
sindikatuarekin,	 Afapnarekin,	 dagoen	 tartea	 oso	 handia	
da	(198	boto.)

Azpimarratzekoa	 da	 CCOO	 eta	 UGTren	 jeitsera.	 Azken	
hau	 ordezkaritzarik	 gabe	 gelditu	 da.	 2007an	 CCOO	
1.	 sindikatua	 zen,	 2011an	 3.a	 gelditu	 zen	 eta	 oraingo	
hauteskundetan	4.a	izatera	jaitsi	da.

Beste aldetik, Zerbitzu sindikatuek (Afapna,	ANPE,	CSI-F	
eta	 APS)	 mantentzen	 dute	 bere	 ordezkaritza,	 nahiz	 eta	
boto	 asko	 galdu.	 Hauen	 artean	 APS,	 Bigarren	 Hezkun-
tzako	irakasleen	elkartea,	da	boto	gehien	galtzen	duena.

ELAk	boto	batzuk	galtzen	ditu	baina	aurreko	hau	teskundetan	
zuen	delegatu	kopurua	mantentzen	du.

Datozen erronkak
Aste	 batean	 aldaketa	 esanguratsuak	 gauzatu	 dira	 Na-
farroan.	 Hauteskunde	 sindikaletan	 LAB	 nagusitu	 da,	
beste	 sindikatuekin	 zuen	 tartea	 handituz	 (Irakaskun-
tzan	steilas-ek	gertutik	jarraitzen	dio)	eta	hauteskunde	
politikoen	emaitzak	ikusirik	ziklo	aldaketa	batean	egon	
gaitezkeela	dirudi.	

Hurrengo	 lau	 urteetarako	 gure	 ardurak	 handiak	 izango	
dira	eta	gure	lanerako	gogoak	ere	bai.	Orain	arte	bezala	
ahaleginduko	gara.•

Errolda Aldaketa Boto	kopurua Aldaketa %
2011 2015 2011-15 2011 2015 2011-15 2011 2015 2011-15

8.462 8.197 -265 4.874 4.197 -677 57,60 51,20 -6,40

Kandidatura Botoak Delegatuen	kopura
LAB 861	(+53) 11	(+2)

steilas 788	(+22) 10 (+2)
AFAPNA 590	(-20) 8

CCOO 505	(-138) 7
ANPE 455	(+32) 5
APS 273	(-288) 3

CSI-F 231	(-127) 3
ELA 335	(-31) 4
UGT 117	(-135) 0

osotara 4.124
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lan osasuna

En cuanto a salud laboral se 
refiere, el resumen del curso 
podría ser “más de lo mismo” 
nuestro departamento sigue 
sistemáticamente sin cumplir 
la ley: No convoca el comité, 
no adecúa los puestos de 
trabajo aduciendo que nuestra 
única función es docente, 
no realiza reconocimientos 
médicos periódicos, ni 
evaluaciones psicosociales. 
Tristemente siguen encima 
de la mesa las mismas 
reivindicaciones. 

Aldarrikapenak	 ez	 ziren	 be-
rriak	 eremu	 honetan	 aurrerapenik	
ez	 baitugu	 ezagutzen.	 Enpresa	 pri-
batuan	 gertatzen	 dena	 kezkatze-
koa	 bada,	 zerbitzu	 publikoetan	 eta	
irakaskuntzan	 gertatzen	 dena	 ildo	
beretik	doa.

Hezkuntza	Sailak	ez	du	legea	betet-
zen	 sistematikoki.	 Orain	 ikasturtea	
bukatzear	dagoenean	Prebentzio	eta	
Segurtasun	arloko	berririk	ezin	dugu	
eman,	batzordea	behin	bakarrik	bil-
du	 baita,	 legeak	 hiruhilean	 behin	
bildu	 behar	 dela	 esan	 arren.	 Jokae-
ra	 honekin,	 zoritzarrez,	 berriro	 ere	
ikusten	 dugu	 gure	 departamentuak	
zer	garrantzi	gutxi	ematen	dion	bere	
langileen	prebentzio	eta	osasunari.

Urteak	 dira	 steilasek	 legearen	
ez-betetze	 hau	 salatzen	 duela,	 bes-
teak	beste:

-  Lanpostuen 
egokitzapenak. 
Nahiz	 eta	 aurreko	 gobernuarekin	
protokolo	 duin	 bat	 sinatuta	 izan,	
gure	 Departamentuaren	 helburu	
nagusia	 gaixotasunagatik	 lanpos-
tua	 egokituta	 duten	 langileak	
ezintasunera	bideratzea	da.	Irakas-
kuntzan	 langileak	 birkokatzea	 ezi-
nezkoa	 dela	 entzuten	 dugu	 behin	
eta	berriro.	Guk	argi	daukagu	gaur	
egun	eskolak	dituen	erantzukizunei	
aurre	 egiteko	 langile	 guztiak	 ezin-

LAN OSASUNA

bestekoak	 direla	 eta	 posible	 dela	
bestelako	eginkizunak	aurrera	era-
matea.	 Artikulua	 idaztean	 ez	 daki-
gu	Zerbitzu	Eginkizuna	eskatu	ahal	
izateko	 ezintasun	 bidea	 ireki	tzeko	
baimena	 sinatu	 behar	 izan	 zuten	
langileekin	zer	gertatuko	den.

Arrisku psikosozialen 
ebaluazioak. 

Tantaka	egiten	ari	omen	dira.	Nola	
egingo	 dira	 langile	 bakar	 batekin	
departamentu	osorako?

Ordezkoen	azterketa 
medikuak. 

Langile	 finko	 askok	 urteak	 pasa	
badituzte	mediku	azterketarik	egin	
gabe,	 hemendik	 hara	 ibiltzen	 di-
ren	 zenbait	 ordezkori	 sekulan	 ez	
zaie	 egokitu.	 Idatziz	 proposamen	
desberdinak	 bidali	 baditugu	 ere,	
administrazioaren	 aldetik	 ez	 dugu	
inolako	mugimendurik	sumatu.

Arrisku ebaluazioak.	
Oraindik	 denak	 bukatu	 gabe	 eta	 in-
formazioa	langileei	gaizki	pasata.

Ikusten	 denez,	 ikasturteak	 joan	
ikasturteak	etorri,	Lan	Osasunean,	
zaharrak	berri.

Ikastetxeko	prebentzio	
arduraduna	bazara	eta	zure	

Pasa den apirilaren 28an Lan Osasunaren Nazioarteko eguna ospatu 
zen. steilasek ESKrekin batera “Lan prekarioa Osasun prekarioa” 
lelopean elkarretaratzea eta jende-katea burutu genuen Bilbon.
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kezkak	edota	salaketak	
gurekin	konpartitu	nahi	
badituzu	jar	zaitez	egoitzekin	
kontaktuan.	

Beste	aldetik,	haurtzarotik	preben-
tzioa	lantzeko	garrantziaz	sentsibi-
lizatzeko	helburuarekin,	urte	haue-
tan	zenbait	Unitate	Didaktiko	pres-
tatu	eta	 ikastetxe	guztietara	bidali	
genituela	 gogorarazi	 nahi	 dizuegu	
eta	segurtasun	eta	prebentzio	gaiak	
gelan	 lantzen	 jarraitzeko	 animatu	
nahi	 zaituztegu;	 halaber,	 gurekin	
konpartitu	nahiko	bazenute	edozein	
ekarpen	 edo	 esperientzia	 ongi	 eto-
rria	izango	da.•
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Emakume idazkaritza 

hezkidetza

Urtero bezala	steilas-eko	Emaku-
me	 Idazkaritza	 gonbidatuta	 izan	
zen.	 Bertan	 beste	 komunitateetako	
emakumeekin	 hainbat	 esperientzi	
eta	 dokumentazioa	 elkartrukatzeko	
aukera	izan	genuen.	

Sarrera	emateko	ponentzian	Carmen 
Castrok	 ekonomialariak,	 emakume-
entzako	 burujabetza	 proiektua	 eta	
jendarte	osorako	proposamen	politi-
koa	aldarrikatu	zituen	non	printzipio	
etiko	 politikoetan	 berdintasunaren	
txertaketa	funtsezkoa	den.	Argi	utzi	
zuen	kapitalismoarekiko	des-identi-
fikazio	kolektiboa	beharrezkoa	dela	
baita	menpekotasun	patriarkala	na-
barmentzea	 ere.	 Horretarako,	 gizo-
nezkoen	 boterearen	 monopolioare-
kin	 bukatzeko	 eta	 genero	 opresioa	
puskatzeko,	 ikuspuntu	 feminista	
ezinbestekoa	da.	 Tailerrak	 Lola Ferreiro	 eta	 Jessica 

Murilloren	 eskutik	 joan	 ziren.	 Lehe-
nengoak,	 medikua	 eta	 emakumeen	
osasun	 mentalari	 buruzko	 ikerlaria,	
frustrazioaren	 inguruan	 hausnar-
tzea	 animatu	 gintuen.	 Ema	ku	meok	
frustrazioaren	 aurrean	 agre	sibitatea	
erreprimitzen	 dugula	 ez	 zen	 zalan-
tzarik	 geratu.	 Sistema	 patriarkalak	
eta	 emakumeengan	 historikoki	 izan	
duen	 errepresioak	 agresibitatea	 gu-
regana	zuzentzera	behartu	gaitu	se-
gurtasun	 eza,	 beldurra	 eta	 konfian-
tza	falta	sortuz.

Bigarrenak,	Kazetaria	eta	komunika-
zioan	 aditua,	 ciberbulling	 munduan	
murgildu	 gintuen.	 Guretzako	 berria	
ez	bazen	ere,	genero	indarkeriak	sare	
sozialetan	zer	zabalkuntza	duen	gra-
fikoki	 ikusteak	 gorputz	 txarra	 jarri	
gintuen.	 Irakaskuntzako	 langileak	
bezala	 praktikoki	 nola	 detektatu,	
prebenitu	 eta	 nola	 jardun	 luze	 ezta-
baidatu	genuen.	

Bukatzeko,	 Nuria Varelak,	 kazetaria	
eta	 berdintasun	 politiketan	 aditua,	
gogoratu	 zizkigun	 lehenengo	 femi-

nisten	errebindikazioak,	hezkuntza	
eta	 ahotsa	 hain	 zuzen	 ere.	 Gara-
pen	historikoa	errepasatu	eta	gaur	
egun	berak	deitzen	duen	“falacias	
viriles”	desmuntatzea	dela	erronka	
nagusia	konturatzea	izan	ziren	ildo	
nagusiak.	Kulturari	sarbidea	debe-
katua	 izatetik	berdintasunaren	 ilu-
siora	pasa	gara	baina	gizonezkoek	
jarraitzen	 dute	 izaten	 mundua	 de-
finitzen	 dutenak	 eta	 jakina	 beren	
ikuspuntutik	eta	interesen	arabera.	

Gustura	 entzun	 genuen	 hizlari	
hauen	 guztien	 mezua	 eta	 gure	 al-
detik,	 gure	 lan	 ildoen	 berri	 eman	
genuen,	alde	pedagogikoa	eta	he-
datzeko	era.

Emankorra	 eta	 interesgarria	 izan	
zen	benetan	gure	Madrilgo	bidaia,	
elkartrukea	 eta	 elkarlana	 manten-
tzeko	gure	artean,	baita	ikatetxee-
tan	hezkidetzako	bidea	indartzeko	
eta	pizteko	ere.•

Ponentziak:	
www.stes.es/mujer.html

El 9 y 10 de mayo fuimos una vez 
más invitadas por las secretarías 
de la mujer de STEs Intersindical 
y Cofederación Intersindical a 
las jornadas anuales que celebran 
en Madrid. Este año bajo el lema 
“Somos voz, somos fuerza, juntas 
construimos el futuro” tuvimos una 
vez más la ocasión de compartir 
experiencias y prácticas educativas. 
Carmen Castro nos habló de la 
necesidad de poner en evidencia 
la persistencia de la dominación 
patriarcal. Con Lola Ferreiro 
trabajamos la represión histórica 
de la agresividad por parte de las 
mujeres y con Jessica Murillo el 
ciberbullig como perpetuador de 
la violencia machista. Para finalizar 
Nuria Varela nos recordó a aquellas 
feministas que se les negaba la voz 
y sus luchas por la educación y la 
igualdad de derechos.

Pasa	den	maiatzak,	9-10,	Madriden	STEs	Intersindical	eta	Confederación	
Intersindical-eko	emakume	idazkaritzek	“Somos	voz,	somos	fuerza,	juntas	
construimos	el	futuro”	lelopean	urtero	burutzen	dituzten	jardunaldiak	ospatu	ziren.

Visible

Invisible

Formas 
explícitas

Formas 
sutiles

Sociedad patriarcal

Asesinato

Agresión física

Amenazar Gritar Insultar

Violación Abuso sexual

Humor sexista Controlar Publicidad sexista

Invisibilización Lenguaje sexista Anulación Micromachismos

Humillar Desvalorizar Ignorar

Despreciar Chantaje emocional Culpabilizar



LGTBIQ

Besteak
Azkenaldian,	 beharbada	 askok	 sumatu	 ez	 duzuen	 al-
daketa	 txiki	 bat	 egon	 da	 gure	 afiliazio	 formularioan.	
Sexua	jartzerakoan	emakumea	eta	gizona	hautuez	gain	
“Besteak”	dioen	aukera	ere	aurki	dezakegu.	

Batzuei	 agian	 ez	 zaie	 bururatuko	 zer	 beste	 egon	 dai-
tekeen	 emakume	 eta	 gizonez	 gain.	 Beste	 batzuk	 aldiz	
akaso	 entzun	 duzue	 Australia	 bezalako	 herrialdetan	
“hirugarren	 sexua”	 dioen	 aukera	 txertatu	 dutela	 NA-
Nean.	Euskal	Herrian	oraindik	horrelako	dokumentazio	
aurrerapenetatik	urrun	gaudela	dirudi.	Edonola,	egune-
ro	pertsonekin	lan	egiten	dugun	irakasleok	eta	hezitzai-
leok	aspaldidanik	ezagutzen	dugu	errealitate	hau.	

Badakigu	gure	ikasleen	artean,	egon	badaudela	zenbait	
per	tsona	zeinengan	NANean	dioena	ez	datorren	bat	be-
raien	izaera	publikoarekin.	Agian	txikiak	garenean	guz-
tiz	doktrinatu	gabe	gaudelako	edo	akaso	jolasteko	eta	
aske	izateko	indar	gehiago	dugulako.	Batek	daki,	baina	
umeak	garenean	neskaz	“mozorrotu”	gaitezke	beldurrik	
gabe	edo	ez	dugu	femeninoa	izateko	hainbesteko	beha-
rrik	 ikusten.	Azken	finean	belarritakoengatik	 izango	ez	
balitz	nork	desberdinduko	luke	umeen	sexua?

Nerabezaroan	 ordea,	 nahitaezkoa	 da	 gure	 sexuarekin	
bat	 datorren	 rolera	 egokitzea.	 Orduan	 izaten	 da,	 ondo	
dakigun	 bezala,	 bullying	 transfo-
bikoak	 eta	 bestelakoek	 indarra	
har	tzen	duten	garaia.	

Edonola,	 nahiz	 eta	 gizarteak	
sarri	 ez	 ulertu	 zergatik,	 erreali-
tatea	 da	 badaudela	 gizon	 edo	
emakume	 laukietan	 egokitzen	
ez	diren	pertsonak.	Esan	bezala,	
gizarteak	 normalean	 ez	 du	 adei-
tasunez	 jokatzen	 etiketekin	 ka-
talogatu	 ezin	 ditzaken	 pertsone-
kin.	Orokorrean	uler	tzen	ez	duen	
ororekin	 jokatzen	 duen	 era	 be-
rean	aritzen	da	kasu	honetan	ere;	
mesprezuz,	 baztertuz,	 irainduz	
etb.	 Guk	 steilasetik	 pentsatu	
nahi	dugu	gure	sexu	aukerarako	
laukitxo	hau	gehituz	zenbait	per-
tsonen	askatasun	eremua	handi-
tu	dugula.

Guretzat	 nahitaezkoa	 baita	 gure	
geletan	 zein	 gure	 gelaxka	 edo	
laukietan	 norberak	 bere	 tokia	
izatea.•

Genero eta aniztasun  
sexualerako gidaliburua
Gure	 ikastetxeetan	LGT-
BIQfobia	 normalizatua	
dago.	 Bortizkeriak	 ha-
maika	aurpegi	ditu:	Me-
hatxuak,	txantxak,	txiste	
sexistak...	Aipa	tzekoa	da	
gure	egunerokotasunean	
“maritxu”	 eta	 “	 marikoi”	
hitzak	 zein	 barneraturik	
dauden.	Era	berean,	Inbi-
sibilizazioa	ere	bortizkeria	
da,	 feministok	ondo	daki-
gun	bezala	“izena	duenak,	
izana	du”	beste	guztia,	be-
raz,	ez	da	existitzen.	

Gure	ikastetxetako	ikasleak	anitzak	dira,	irakasleak	
anitzak	 dira,	 familiak	 anitzak	 dira,	 beraz,	 gida	 hau	
ateratzeko	arrazoiak	ere	anitzak	dira.•

“Otros” y Guía para 
trabajar la diversidad 
afectivo sexual y de género
Atendiendo a la diversidad de 
género, algunos paises como 
Australia han optado por introducir 
la opción de poner el tercer género 
en su DNI. Aquí estamos a años 
luz de que se produzcan estos 
cambios, pero no por ello vamos a 
obviarlos. Por ese motivo, a partir 
de ahora, en la hoja de afiliación 
de steilas, al lado de las casillas 
“hombre” y “ mujer”, aparece la 
casilla “Otros”.

Por otro lado, hemos presentado 
la “guía para trabajar la diversidad 
afectivo sexual y de género” que 
os enviamos con esta revista. Una 
herramienta para que nos ayude 
a trabajar la diversidad afectivo 
sexual y de género en nuestros 
centros educativos. 

13
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Apirilaren	18an,	Gasteiz	koloretsua	aldarrikatu	genuen,	guztion	
eta	 guztiontzako	 Gasteiz.	 Javier	 Maroto	 alkateak	 egindako	 adiera-
zpen	zitalen	ondoren	sortutako	herri	ekimen	ederra	izan	da.	Xenofo-
bia	eta	arrazakeriaren	kontrako	eta		eskubide	sozialen	aldeko	gas-
teiz	anitza.	Gasteizko	alkatea	den	Javier	Marotoren	deklarazioak	era-
gin	izugarria	izan	zuten	hirian	(“magrebiak	eta	argelinoak	gure	hirira	
datoz	 laguntzak	 kobratzeko	 eta	 lan	 egiteko	 inongo	 asmorik	 gabe,	
laguntza	sozialak	bertakoei	baino	etorkinei	ematen	dizkiete,	iruzur	
handia	egiten	dute...).	Jokaera	arrazistak	areagotzen	hasi	ziren,	eta	
orain	arteko	bizikidetzak	porrot	egin		zezakeen	ustea	zabaltzen	hasi	
zen.	Pixkanaka	pixkanaka,	tentsioa	areagotzen	hasi	zen,	eta	horre-
kin	batera,eragile,	elkarte,	talde	eta	pertsona	askoren	kezka	ere	bai.		

Sareak	 martxan	 jarriz,	 indarrak	 batuz	 Gora	 Gasteiz	 ekimena	 sortu	
zen.	Manifestu	bat	sortu	eta	apirilaren	18an	hiria	kolorez	betetzeko	
deia	egin	zen.	Azken	hilabeteotan	ekintza	ugari	burutu	dira	mendi	
irteerak,	bizikleta	martxak,	hitzaldiak,	ihauterietan...

Enpresak,	eskolak,	kuadrilak,	taldeak,	lagunak...	asko	izan	dira	Gora	
Gasteizi	bere	babesa	eman	diotenak,	aho	batez,	baietz	esan	dutenak.	
Gora	 Gasteiz,	 Gasteizko	 jendarteak	 behar	 zuen,	 eta	 Gasteiztarrak	
Gora	Gasteiz	behar	zutela	argi	geratu	da.	

Eta hemendik aurrera, zer?
Gora	Gasteiz	ekimenak	agur	esan	du,	
eta	norbere	baitan	erne	digun		haziak		
ez	du	agurrik	esango,	beharra	dagoen	
guztietan	berriro	indarrez	loratuko	da.	
Xenofobia	 eta	 arrazakeria	 Europako	
jendartean	 pil-pilean	 dago	 momentu	
honetan,	Gasteizko	hiria	jendartearen	
zatiketaren	arriskuaren	aurrean	bider-
katu	egin	da,	eta	injustiziei	aurre	egi-
teko	gai	dela	erakutsi	du.	

Beraz,	ze	demontre,	orain	ozen	eta	ha-
rro	esan	dezakegu...	GORA GASTEIZ!•

Gora Gasteiz!

gizarte mugimenduak

GORA GASTEIZ!!!
El 18 de abril ha sido un día para reivindicar una Vitoria de 
colorista. Después de varios meses tejiendo una maraña 
multicolor con diferentes actividades: marchas de montaña 
y ciclistas, charlas, carroza en carnavales.... entre todas y 
todos hemos conseguido hacer ver a la sociedad vitoriana 
que el alcalde Maroto no esta en lo cierto cuando afirma: 
“que la gente migrante viene a vitoria a cobrar ayudas, que 
defraudan, que hay mas ayudas para los de fuera que para 
los de aquí...” 

Gasteiz y sus habitantes han demostrado que ante 
situaciones de racismo y xenofobia no está dispuesta a 
callarse y si en un futuro vuelve a suceder  una situación 
similar no tenemos ninguna duda de que volverá a 
florecer este espíritu colorista que nos ha inundado. GORA 
GASTEIZ!!!!!

Internazionalismoa  
ez da delitua

Badugu	gure	artean	berriz	ere	dena	da	
ETA	aitzakiarekin	beste	makrosumario	bat.	
Askapenaren	 ilegalizazioa	 eskatu	 du	 fis-
kaltzak,	 baita	 Askapeña	 Bilboko	 Konpar-
tsa,	Elkartruke	eta	Herriak	Aske	elkarteen	
disoluzioa	 ere.	 Bost	 militante	 interna-
zionalistari	 seina	 urteko	 espetxe	 zigorra	
eskatu	 die.	 Bost	 kideak	Walter	Wendelin,	
Aritz	 Ganboa,	 Dabid	 Soto,	 Unai	 Vázquez	
eta	 Gabi	 Basañez	 dira.	 Oraindik	 akusazio	
partikularra	 falta	 da.	 2010ean	 Espainiako	
Auzitegi	 Nazionalak	 aginduta	 zazpi	 kide	
atxilotu	zituzten,	“ETAren	nazioarteko	fron-
tea”	 osatzea	 egotzita.	 Oraingo	 honetan	
Espainiako	estatua	internazionalismoaren	
bila	doa.	Estatu	inperialista	bezala	Euskal	
Herriko	internazionalismoaren	militanteek	
urteetan	 zehar	 egin	 dutena	 gelditu	 nahi	
du,	 hau	 da,	 Euskal	 Herriarekin	 konpro-
metituta	 dagoen	 internazionalismoa	 eta	
beste	 herrien	 iraultzarekin	 bat	 egiten	 du-
tenen	 kriminalizazioa.	 Internazionalista	
den	kide	bat	erasotzen	dutenean	steilas	
ere	 erasotua	 sentitzen	 da.	 Epaitzen	 eta	
kondenatzen	 dutenean,	 gu	 ere	 epaituak	
eta	 kondenatuak	 sentitzen	 ditugu	 gure	
buruak.	steilas-ek	babes	guztia	erakutsi	
nahi	 die	 ilegalizatu	 nahi	 dituzten	 elkarte	
internazionalistei	eta	honen	aurka	egingo	
diren	mobilizazio	guztietan	parte	hartzera	
dei	egiten	du.	Aldi	berean	militante	 inter-
nazionalisten	 epaiketak	 gelditzeko	 eskat-
zen	 diogu	 estatuari	 eta	 elkartasun	 osoa	
adierazten	diegu	internazionalistei.	

Con el argumento de todo es ETA el 

estado Español ha abierto un macro 

sumario contra Askapena, Elkartruke y 

Herriak Aske. Desde steilas apoyamos 

abiertamente a los internacionalistas 

acusados y exigimos que se pare 

el ataque que están sufriendo el 

movimiento internacionalista.
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elikadura	burujabetza

Nekazaritza	 iraunkorrak	 ekonomia,	
alde	sozialak	eta	ingurumenari	begiru-
nea	dio	eta	ardatz	hauetan	oinarrituta	
dago:

Autonomia eta transmisibilitatea: 
baserritarrak	berak	hartzen	ditu	eraba-
kiak.	Baserrien	iraupena	bermatzen	du.	

Produkzioaren banaketa: toki	 guztie-
tako	 baserritarrek	 ekoizteko	 eskubi-
dea	 daukate.	 Produzio-eskubideen	
banaketak	 printzipio	 horiei	 eutsi	 be-
har	 die;	 tokiko	 mailatik	 nazioarteko	
mailara.

Naturarekin bat eginez: lurra,	ura	eta	
bioaniztasuna	herri	guztien	ondareak	
eta	baserritarren	lan-tresnak	ere	badi-
ra.	Natura	errespetatuz	ekoizten	duen	
eredua	sustatzen	du.

Kalitatezko produktua: kontzeptu	hau	
oso	 garrantsitzua	 da.	 Produktuaren	
kalitatea	 zuzen-zuzen	 produzitzeko	
eta	 eraldatzeko	 ereduei	 lotuta	 dago.	
Kontsumitzaileari	 gardentasuna	 ber-
matu	behar	diogu.

Tokiko garapena eta bertoko kon-
tsumorako ekoizpena: Inguruko	 bizi-
modua	eta	bertoko	produkzio-eredua	
uztartzen	 dituena.	 Nekazaritza	 bizia	
eta	iraunkorra	lortzeko,	ingurune	bizia	
behar	da.

Nekazaritza	 Iraunkorra	 eta	 elikadura	
burujabetzaren	 aldeko	 proposamena	
eta	 ezaugarriak	 ETXALDEren	 aldarri-
kapenak	dira:	

1.	 Mugimenduaren	 bihotza,	 erdigu-
nea,	 baserritarrak	 dira.	 Hauekin	
batera,	hainbat	eragile	eta	pertsona	
hartzen	dute	parte.

Soberanía 
alimentaria 
y agricultura 
sostenible

ETXALDE y BIZILUR, 
desde el movimiento 
baserritarra, impulsan 
la SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, basada en 
la agricultura sostenible, el 
respeto al medio ambiente, 
la calidad del producto y 
el apoyo a la producción y 
distribución de proximidad. 
En la formación que 
organizaron junto a EHNE 
para steilas quedó 
patente la deplorable 
política e irresponsabilidad 
del Departamento, que 
considera los comedores 
escolares como negocios 
privados y no como un 
ámbito educativo y de 
salud. Exijimos respetar el 
derecho de los centros a 
gestionar sus comedores y 
seguiremos luchando  
por ello.

Elikadura burujabetza

2.	 Euskal	 Herri	 mailako	 mugimendua	
da,	 lurraldetasuna	 zutabe	 garran-
tzitsua	delako.

3.	Ekintza	praktikoak	gauzatzeko	tres-
na	 da,	 elikadura	 burujabetzan	 au-
rrerapauso	 zehatzak	 emateko	 hel-
buruarekin.

Elikadura	 Burujabetzak	 suposatzen	
du	 elikagai	 osasuntsuen	 eskuragarri-
tasuna	herritar	guztientzat	bermatzea.	
Elikadura	 merkantzia	 bat	 ez	 izateko	
multinazionalen	eta	elikagaien	indus-
trien	 eskuetan	 utzi	 beharrean.	 Elika-
dura	 Burujabetzaren	 borrokan	 ezin	
ditugu	baserritarrak	bakarrik	utzi,	de-
non	ardura	da	gure	lurra	eta	baserriak	
babestea.	

Formakuntza	 prozesu	 bat	 burutu	 da,	
ekintza	 sindikaletik	 elikadura	 buru-
jabetza	 aldarrikatzeko.	 Honela,	 pasa	
den	apirilak	23an,	Bilboko	steilas-eko	
egoitzan	 formazio-hausnarketa	 saio	
bat	egin	genuen,	EHNE-Bizkaia,	Etxal-
de	eta	Bizilur-en	eskutik,	sindikatutik	
Elikadura	Burujabetza	indartzeko	pro-
posamenak	eztabaidatzeko.	

Eilaskideok	oso	kezkaturik	azaldu	gi-
nen	eskola	jangeletako	elikagaien	ka-
litateaz	eta	kudeaketaz.	Gure	eskole-
tako	jantokietan	ez	delako	orokorrean	
inondik	 inora	 arestian	 aipatutako	 al-
darrikapenik	kontutan	hartzen.	Ozenki	
salatzen	dugu	Hezkuntza	Sailaren	po-
litika	negargarria	eta	arduragabekeria	
jantokien	kudeaketan.

Eskoletako	 jangeletan	 kontsumo	 eta	
irizpide	 arduratsuen	 alde	 pausoak	
ematea	 nahitaezkotzat	 jotzen	 dugu.	
Gaur	 egun	 ia	 ia	 ikastetxe	 guztietan	

Nekazaritza Iraunkorra da Elikadura 
Burujabetzaren oinarria, ardatza 
baserritarrek eratzen dute. 
Agroekologia kontzeptua ere, 
barnean kokatzen dugu, prozesu 
eraldatzaile moduan ulertua, bai 
norbanakoa zein kolektiboa. 

etekin	 pribatu	 handiak	 ematen	 di-
tuen	enpresa	negozio	bilakatu	dire-
lako.	Ildo	honetan	eskola	bakoitzak	
bere	jangela	kudeatzeko	eskubidea	
bermatzea	 ezinbestekotzat	 jotzen	
dute	eta	borroka	horretan	partaide	
aktiboak	izaten	jarraituko	dugu.•



Zer da eilastasuna?

Hegoaldean	hezkuntza-ekimenei	
laguntza	txikiak	eskaintzeko	fondoa	
da,	1994	urtetik	aurrera	funtzionatzen	
duena.	Fondoak steilas-en	diru-
sarrera	gordinen	%1az	eta	eilaskideen,	
5euro	hilabetero,	ekarpenez	osatzen	
da	bakarrik.	Diruaren	%100a	urtero	
burutzen	den	asanbladak	erabakitako	
proiektuentzako	da.	Asanbladan	
eilastasunkide	guztiek	har	dezakete	
parte.

Nolako proiektuak babesten ditugu?

Injustiziaren	kontra	eta	jendarte	aldaketaren	alde	
diharduten	erakunde	herrikoiei	eta	antolatuei	
laguntza	ematen	dituzten	proiektuak	dira.

Hezkuntzarekin lotuta	(heziketa	formala,		
ez	formala	eta	informala).

Genero ikuspuntua kontuan hartzen dutenak 
emakumezkoek	bizitzaren	kontrola	hartu	ahal	
izateko,	edota	esparru	publiko	erabakitzaileetan	
sarbidea	errazteko.	

Elkarren arteko komunikazioa errazten 
dutenak gure	elkartasuna	sustatzeko.	

Ikastetxeetan eragina eduki ahal izatea 
hezkuntza	komunitatearekin	hartu	emanak	
sustatzeko,	Garapeneko	hezkuntza	bultzatuz.

2014	urtean	14	proiektu	bultzatu	ditugu:	
El	Salvador,	Sahara,	Palestina,	Txiapas,	
Maputxeen	Herria	eta	Guatemalan	daude	
kokatuta.

Eilastasun kidea izan nahi baduzu 
deitu steilas-eko egoitzetara,  
irauli dezagun mundua!!

“Podrán	cortar	todas	las	flores,	
pero	no	podrán	detener	la	primavera.”

El	fondo	eilastasuna	funciona	sin	
intermediarios,	directamente	con	las	personas	
o	comunidades	que	van	a	llevar	a	la	práctica	
lo	propuesto.	

Este	año	hemos	apoyado	14	proyectos:		
En	El	Salvador,	Sáhara,	Palestina,	Chiapas,		
El	pueblo	Mapuche	y	en	Guatemala.

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz 
W 945 14 11 04 { 945 14 43 02 
araba@stee-eilas.eus
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.eus
 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.eus
 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.eus

www.steilas.eus


