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7. Guraso Elkarteko Zuzendaritza Batzordeko Bilera Akta.
2020-2021 Ikasturtea.

Eguna: 2021ko otsailaren 9an (18:00etatik 20:10ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: Esti, Maria, Leire, Kepa, Carol, Naia, Igor (Diruzaintza), Jon eta Mikeldi.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Amaia.

------

Komunikazio Batzordearen proposamena: kamisetak eta sudaderak

Aurreko bileran adostutakoa gogoratuz, Komunikazio Batzordeak proposamen bat egin du, kamisetak lehenengo egitea 
iradokiz, sudaderak baino merkeagoak direla kontuan hartuta. Familien erantzuna nolakoa den ikusteko probatzea 
litzateke, salgai jartzerakoan sudaderak baino merkeagoak izango baitira.

Bestalde, "Euskaraz bizi eta hezi" leloa gehitzen da, euskararen erabilerari keinu garrantzitsua eginez; izan ere, aurten 
oso kaltetua izan da hezkuntzaren eta familien ingurunean, eta ikastolaren leloa ere bada; beraz, identitate korporatiboa 
ez ezik, irudi komunikatiboa ere landuko litzateke, oro har, eta Ikastolak euskararen alde egin duen apustua.

Proposamena aurkezteko orduan, zenbait galdera egiten dira, Juntan erabakitzeko:

. Gustatzen zaigun edo ez.

. Zenbat, nola eta noiz aterako ziren.

. Hainbat koloretan inprimatzea garestiagoa da, eta, beraz, galdera hori aztertu beharko litzateke.

. Bi aldeetatik inprimatzeak ere prezioa igotzen du, beraz, baloratu ere egin beharko litzateke.

. Kamiseten kolorea.

Oro har, proposamena gustatu egiten da, baina aldaketa batzuk daude. Juntak adierazi duenez, erabaki irmorik ez 
badago ere, Komunikazio Batzordeari honako hau helaraziko zaio:

. Kamisetak eta sudaderak aldi berean egitea.

. Eskaerapean izan dadila, eta ez handizkako erosketa bat, gero salgai jartzeko.

. Sudaderak irekiak izan daitezela, kremaileradunak.

. Proposatutako  kamiseten diseinua eta koloreak (gorriak eta beltzak) mantentzea, nahiz eta aurrealdetik bakarrik 
inprimatu. Horrek esan nahi du diseinua birplanteatu behar dela.
. Kamisetetan diseinua osorik mantentzea, baina sudaderetan logoa bakarrik, lelorik gabe.
. Sinboloarekin musukuak inprimatu ahal izatea proposatzen da. Gaur egun, nahitaez eraman behar dugun osagarria 
da, eta Ikastolaren nortasuna ikusarazteko balia daiteke.
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Bilera BIGErekin eta beste Guraso Elkarte batzuekin jantokiari buruz

Bilera interesgarria izan zela adierazi da. Horren akta jasotzeke dago. Bilera horretan parte hartu zuten: Esti eta Gotzone 
(Jantoki Batzordea) eta Maria (Lehendakaria), Larrabetzuko IGEko ordezkari bat, Altzaga-Leioako IGEko ordezkari bat, 
Reyes (BIGE) eta Lurdes (EHIGE).

Asmoa da Eusko Jaurlaritzaren aurrean elkarrekin bat egitea eta hiru ikastetxe publiko horiek eta haien 
jantoki-kudeaketa esparru formal baten barruan aitortzeko beharra planteatzea.

Guraso-elkarte bakoitzak jantokiari dagokionez duen egoera oso desberdina da; zalantzarik gabe, gure egoera larriena 
da, eta hiruretan zailena (*deialdiko akats baten ondorioz, Altzaga Leioako IGE egon zen, Altzaga Erandioko IGE egon 
beharrean, azken hori baita gure egoera berean dagoena).

BIGEtik esan digutenez, Eusko Jaurlaritzarekin bilerak egiten ari dira, baina oso geldoak izaten ari dira, erritmoa motela 
da eta oraindik ez dute konpondu esperientzia pilotuak izaten hasi ziren jantokien egoera; beraz, gure kasua oraindik ez 
dute zuzenean landu.

Reyesek (BIGE) esan du Bizkaiko ordezkaritzarekin bilera bat egiteke duela eta Deustuko ikastolaren kasua izango dela 
aztertu beharreko puntu garrantzitsuenetako bat.

Gai hau azaltzean, Igorrek (Diruzaintza) esan digu gure jangela-zerbitzuak duen egoera ekonomikoa eta egonkortasuna 
jasanezinak direla. Halaber, esan du pentsatzen hasi behar dela Bilboko Udalak, Osasun Sailak hala aginduta, sukaldea 
ixteko aukera dagoela, gero eta errealagoa baita.

Mikeldik esan du Eusko Jaurlaritzak ez duela erantzunik eman, eta urrats garrantzitsuagoak ematen hasi behar 
dugula erantzuna lortzeko. Eusko Jaurlaritzaren konpromiso irmoaren zain gaude sukaldeko eta jantokiko obra
garrantzitsua egiteko, baina erantzun hori ez da iristen, eta, beraz, ez da baztertzen mezu elektronikoak bidaltzea 
baino neurri eraginkorragoak hartzea.

Bileraren egunean bertan, beste jakinarazpen bat bidali zaie Eusko Jaurlaritzan erantzukizun handiagoa duten estamen-
tuei, eta lehenbailehen erantzutea espero dugu.

Bitartean, Diruzaintza Batzordeak kontsulta egingo dio Gascari sukaldea ixteko egoeran bagaude beste aukera batzuei 
buruz.

Jantokiko Batzordeak gaia aztertuko du eta egoeraren inguruko balorazioa egingo du, otsailaren amaieran jantokiko 
zerbitzuarekin zer egin eta nola egin erabaki ahal izateko. Balantze hori egin ondoren, Juntarekin partekatuko da, eta 
Jantokiko Batzordetik ikastetxeko zuzendaritzara eramango da, balorazio hori Ordezkaritza Organo Gorenera eramateko 
ideiarekin.

Gauza bera jakinaraziko zaio BIGEri, emandako urratsen eta egoera berriaren berri izan dezaten, horretan aholkuak 
eman diezazkiguten eta gure egoera konpontzeko eta Eusko Jaurlaritzaren konpromiso irmoa lortzeko presioa egiten 
lagun diezaguten.

BIGEren Batzar Nagusia:

Juntari jakinarazi zaio parte hartu dugula, akta partekatuko da jasotzen denean.
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Izenpe eta dirulaguntzak:

Lehendakaritzaren aldaketa egin da Izenpen, eta, beraz, administrazio publikoekiko harreman telematikoa berriro egin 
daiteke. Otsailean diru-laguntza bat aurkeztuko da eta Izenperekin egingo da.

Euskalgintza proiektua:

Berbaizutik, Ikastolako Euskara Batzordearen bileran, Deustu mailako proiektu bat antolatzen ari direla jakinarazi dute: 
Euskalgintza.

Egindako azterketek erakusten dute euskararen erabileraren errealitatea oso kaltetuta dagoela konfinamendu-aldien 
ondoren, eta lehen hizkuntza indartu behar bazen, orain askoz gehiago. Identifikatzen den funtsezko oinarrietako bat 
hezkuntzaren esparru osoa da: eskolakoa, eskolakoa ez dena, familiakoa eta abar. Proiektu honen bidez, lotuta dauden 
ekimen, elkarte eta erakundeak bateratu nahi dira, eta, zehazki, hezkuntzaren esparruan, garrantzitsutzat jotzen dute 
guraso-elkarteen presentzia eta harremana. Deustuko Guraso Elkarteen sare bat egiteko aukera dago, eta, beraz, gertu 
egotera gonbidatzen gaituzte.

Informazio gehiago jasotzen denean, Juntan komentatuko da.

Guraso eskola:

Dagoeneko hasi dira familien artean ekimen hau zabaltzen. Gure Guraso Eskola Bilboko Guraso Eskolaren sarearen 
barruan dago, Bilboko Udalak eta BIGEk bultzatu eta kudeatutako proiektua.

Hartutako konpromisoa da gutxienez 15 gurasoko talde bat elkartzea, parte-hartzaileek adostutako ordutegietan eta 
egunetan gai interesgarriak lantzeko saioak egin ahal izateko. Gaur egun, 5 pertsona daude izena emanda (* akta hau 
garbiratzeko orduan, 23 pertsona daude izena emanda).

Bai Guraso Eskolaren gaia, bai aurreko gaia (Euskalgintza Proiektua) direla eta, juntakide batzuek adierazi dute une 
hauek ez direla oso egokiak proiektu berrietarako, bizi dugun egoeraren ondorioz energia murriztua dagoelako eta 
baliteke egiten diren ahaleginek fruiturik ez izatea, eta ondorioz, frustazioa.

Erantzuten da, halaber, beharrak hor daudela, eta horiei erantzuteko ekimenak edo moduak badaude, aukerak bilatuko 
direla, eta, kasu guztietan bezala, eta betiere pertsonak motibatuta badaude eta hori egin nahi badute, ona da familiei 
jarduera desberdinak aurkeztu ahal izatea, neke-garai hauetan eta kolektiboan kezkatzen gaituenari buruz, zailtasunei 
buruz eta aurrera egiteko aukerei buruz hitz egiteko premia handia dagoenean.

Oso garrantzitsua da ilusioa eta gauzak egiteko aukera.

Gai orokorrak:

1. Guraso Elkartearen kuota: otsailaren 22tik aurrera kuota pasatuko da. Ordainketa helbideratuta ez duten familiek 15 
egun dituzte, 22tik aurrera, ordainketa egiteko; beraz, kontu korronte bat jarriko dugu komunikatuan.

Familiei otsailaren lehen astean emango zaie abisua: kuotak, epeak eta ordaintzeko kontu korrontea agertuko dira 
informazioan.



Iruña kalea, 2 bis
944 280 126 
48014 Bilbao
www.deustukoikastola.eus

2. Ez da pertsona bat sartu Idazkaritzako Batzordean, aurreikusita zegoen bezala. Garrantzitsua da batzordeak indartzea, 
bakoitzak bere berezitasuna du eta, jakina, motibazio gehiago edo gutxiago eragin dezake edo horietan parte hartzea 
erakargarri bihur dezake. Ez horregatik, garrantzi gutxiagokoak edo handiagokoak dira, baizik eta gaur egun guztiak 
beharrezkoak direla eta batzuk legeak hala aginduta direla: Diruzaintza, Idazkaritza, Lehendakaritza.

Juntak denbora darama batzordeak eta Guraso Elkarteak egiten duena definitzeko edo ikusarazteko asmoz. Horregatik, 
Parte-hartze Batzordeak batzorde edo kargu bakoitzak dituen zereginak eta funtzioak definitzea proposatu du, batez ere 
jende gutxien dutenak eta indartu beharrekoak.

Hainbat helburu beteko lirateke planteamendu horrekin:

. Kargu bakoitzari ondo funtzionatzeko esleitutako zereginak ezagutzea.

. Guraso Elkartea zer den ezagutaraztea.

. Guraso Elkarteko batzorde bakoitzean egiten duguna familiekin partekatu ahal izatea.

. Batzorde horietan pertsonak behar direla adieraztea, jarduera guztiak aurrera eraman ahal izateko.

Hurrengo bilera:

Otsailaren 23an, asteartea, arratsaldeko 18:00etan Meet plataformaren bitartez.

------
Guraso Elkartea
www.deustukoikastola.eus


