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

Eguna: 2021ko maiatzaren 6an (18:35etatik 20:20ra). Telebilera Meet bidez.

Nor etorri da: Karol, María, Iratxe, Amaia, Estitxu eta Naia.

Ez da etorri: Igor (Komunikazioa), Jon, Mikeldi, Kepa.

------

HH2ko laguntzailea: aurtengo kobrantzak eta datorren ikasturteari buruz 

Igorrek (Komunikazioa) bidali zuen e-mailari erreferentzia egiten zaio, eta gai horri buruzko eztabaidari ekin zitzaion. 
E-maila eransten dut, honako hauek kokatzeko:

”... horri dagokionez, puntu garrantzitsu bat da aurreko urteetan, maiatzaren erdialdean, bilera bat egiten zela Ikastolako 
zuzendaritzarekin (normalean Ibanekin, HHko eta LHko ikasketa-buruarekin), irailean berriak sartzen diren familiei
laguntzailearen gaiaren funtzionamenduaren berri emateko. Guraso Elkartearen aldetik, Unai Irusta arduratzen zen gai
hau kudeatzeaz eta GASCA ere inplikatzen zuen, kontratazioa jantoki-zerbitzua ematen zuen enpresak egiten baitzuen, 
baina laguntzaile lanpostua betetzeko pertsona Ikastolako zuzendaritzak aukeratzen zuen. Jangela-zerbitzuarekin dugun 
egoera kontuan hartuta, eta kontuan hartuta EHIGEk guraso elkarteei gomendatzen diela horrelako zerbitzuak ez 
kudeatzea, nire ustez, datorren ikasturtetik aurrera ez genuke gai horrekin jarraitu behar. (EHIGEren gomendioa: 
https://www.ehige.eus/es/aulas-de-2-y-3-anos/ )

Nire aldetik, argitu nahi dut ez dudala gai honen ardura hartuko (Unaik hala egiten zuen, baina uste dut ez dela Komunikazio 
Batzordearen zeregina, EHIGEren jarrerarekin bat nator, gainera), eta, beraz, hurrengo Juntako bileran eztabaidatzea 
planteatzen dizuet. "

Lehendakariak adierazi du ez dela Guraso Elkarteari dagokion gaia, zerbitzua Hezkuntzako gune arautu baten barruan 
ematen dela, eta bertan ulertzen dela ikasleei arreta emateko baliabideak Hezkuntza Sailaren ardura direla; beraz, honi 
eskatu behar zaie baliabide horiek, eta 2 urteko haurrei arreta emateko premia hori talde ugaritan bete behar da, non 
zaintza, erreferentziazko pertsonaren egonkortasuna eta oinarrizko hezkuntza-arreta funtsezkoak eta garrantzitsuak diren.

Hori dela eta, ez da ulertzen zeregin hori nola betetzen den enpresa gastronomiko baten bidezko azpikontratazioarekin, 
"praktikak" planteamenduarekin eta ikastolaren beraren harremanarekin. Oraindik ere ez dago erabat argi zein baliabide 
bideratzen diren Ikastolatik edo Hezkuntza Sailetik.

Zerbitzu honen beharra badago, Guraso Elkartetik ezin dugu bete. Ez dagokigu eta kudeaketa buruhauste bat da Guraso
Elkartearentzat.

Bileran azaldu da behar garrantzitsua dela, eta ez dago argi, eskaera eginez gero, Hezkuntzak datorren ikasturterako behar 
hori beteko duenik. Beste ikastetxe batzuen esperientzia berdina dela ere partekatzen da; kontratazio hori ikastetxeak 
egiten du, guraso-elkarteen laguntzarekin.
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Azken horrek ez duela esan nahi horrela izan behar duenik erantzuten da.

Gogora ekarri da zerbitzu horrekin zegoen planteamendua: duela urte batzuk Guraso Elkartearen kuotarekin estaltzen 
zen, hortik ateratzea eta familiek betetzea erabaki zen, betiere zerbitzua kuotetatik estaliz gero, kuotengatik ordaintzeko 
konpromisoa hartuz eta ehuneko jakin batera iritsiz. Ehuneko horretara iristen ez bada, zerbitzua ez da eskaintzen.

Gogorarazi da familiek ez dutela ordaindu beharrik.

Laguntzaile baten beharra argia da, eta familia berriak ikasgeletan laguntza hori gabe ez uzteko, honako hau erabakitzen 
da:

 . Aldi berean, gai hau hurrengo OOGn planteatzea. Hor azaldu behar da Hezkuntza Sailari baliabide gehiago   
 eskatu behar zaizkiola premia horri erantzuteko.

 . Datorren ikasturterako, Guraso Elkarteak laguntza-zerbitzua eskaintzen jarraitzea, azken bi urteetako
 jarraibideei jarraituz.

Komunikazio Batzordeak kudeaketa horrekin ez jarraitzea erabaki du. Aurten, ordea, familiekiko komunikazioa 
mantenduko du, ikasturte honetan hasi baitzen, baina datorren ikasturteari begira ez du jarraituko.

HH2ren familientzako eta Ikastolarentzako erreferentea Esti izango da. Iban Sáez harremanetan jarri da familiekin
bilera egin eta zerbitzua antolatu ahal izateko, eta Estik egingo du lotura. Familiekin egindako bileran komentatuko 
da beharrezkoa dela bi pertsona arduratzea zerrendez, kontaktuez eta zerbitzu honen kudeaketaz, Estik lagunduta.

Zerbitzu honen eta egiteke ditugun beste batzuen kobrantzak Diruzaintzaren proposamenaren arabera egingo dira, eta 
kontuan hartuko da horrela jakinaraziz gero ekin egin beharko dela.

Udalekuak eta ekaineko eta iraileko arratsaldeak.

Proiektuaren proposamena eta jardueren planteamendua aurreko urteetan baino askoz osatuagoa dago. Guraso 
Elkartearen ekimena dela ulertzen da, eskolaz kanpoko beste edozein jarduera bezala. Aurten, matrikula zuzenean 
horretarako kontratatzen den enpresaren kontu-zenbaki batera ordaintzea proposatzen da. Horrela, ez ordaintzeak eta 
bestelakoak kudeatzetik askatzen gara.

Aurreko ikasturteetan zerbitzu hori eman duten pertsonek antolatuko dituzte ekimen horiek, Guraso Elkarteko 
batzordeen laguntzarekin.

Udalari eta Ikastolari eskatu beharreko eskaera eta baimena Guraso Elkartearen izenean egingo da. Horri dagokionez, 
zalantzak daude: zein da jarduera horiek estaltzen dituen asegurua?

Kontsultatzeke dago, ekimen horiek eramaten dituzten pertsonekin hitz egingo da.

**Dagoeneko argitu da gai hori, aurreko urteetan bezala:

1-Ekaineko eta iraileko arratsaldeetarako asegurua Guraso Elkartearena da (ikasturteko parametroen barruan)
2-Udalekuetako asegurua jarduerak egiten dituen enpresarena da.

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



Haurtzaindegia

Jantoki Batzordeak adierazi du Kepa (Diruzaintza) berrikusten ari dela datorren ikasturterako zerbitzu horren antolaketa-
ren egoera.

 -Antolaketa
 -Orduak
 -Langileak

Langileei eta zerbitzuaren beraren ezaugarriei dagokienez, lehendakariak uste du Guraso Elkarteak eskaintzen duen 
zerbitzuak kontuan hartu behar duela eskaintzen den zerbitzuari gehien egokitzen zaion lan-hitzarmena, gero langile 
horiek kontratatzen dituen enpresak parametro horietatik jaso dezan.

Kontuan hartuta espazio hori zaintzen dela eta begiraleak hezkuntza ez-formaleko profesionalak direla, erreferentziako 
hitzarmen kolektiboa "Bizkaiko Esku-hartze Sozialeko Hitzarmena" izango litzateke, eta ez ostalaritzakoa, orain dagoen 
bezala.

BIZKAIKO ESKU-HARTZE SOZIALEKO V. HITZARMEN KOLEKTIBOAN (2017-2021) jasotakoa

4. maila

Konplexutasun-, erantzukizun- eta autonomia-maila arruntak eskatzen dituzten eginkizunez arduratzen diren
langileak; normalean, erdi-mailako edo oinarrizko prestakuntza-mailak izaten dituzte, unibertsitateaz kanpokoak 
(erdi-mailako heziketa-zikloak), edo/eta horiek betetzeko egiaztatutako kualifikazioa eta esperientzia.

Lanbide-talde honetan, orientazio gisa eta erreferentzia gisa, lehengo lanbide-kategoria eta/edo lanpostu hauek 
sartzen dira:

— 4. lanbide-taldea. A) Esku-hartze Arloa:
 
 . Hezkuntza ez-formaleko monitorea (goizeko gelako monitorea, natura-inguruneko programa eta
 proiektuetakoa, gizarte-etxeetakoa, ludoteketakoa, elkargune-geletakoa, premia berezietakoa, eskolaz kanpoko  
 jardueretakoa, ingurumenekoa, museoetakoa, kontsumokoa, prestakuntzakoak ez diren tailerrekoa, udaleku
 eta kanpamenduetakoa, oporretatik jardutekoa eta hezkuntza-aisialdiaren eta animazio soziokulturalaren   
 esparruan parekagarriak diren beste batzuetakoa).

 Urteko oinarrizko soldata: (12 ordainsari + 2 aparteko ordainsari) (€)

  2017   2018   2019   2020   2021
4. maila 20.095,11  20.095,11  20.718,06  21.494,99  22.301,05

Informazio gehiago:
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/15/III-2_cas.pdf?hash=359b9a12b537bfc40b4a7ef85f874730
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Orain arte, jantokiko langileen hitzarmen bera mantentzen zen. Datorren ikasturterako jantoki-zerbitzua eta haurtzain-
degi-zerbitzua behin betiko banantzen dira. Berrikusteko eta hobetzeko aukera bat da.

Gai horrek kezkatzen ditu familiak, eta aurreko batzarrean berariaz eskatu da: zerbitzuen eta horretarako izendatutako 
langileen baldintzak ezagutzea. Batzarrak ez daki zein den bataren eta bestearen arteko aldea termino ekonomikoei 
dagokienez; beharrezkoa da benetako konparazio bat izatea erabakitzeko. Hori dela eta, proposatu da Diruzaintzak 
konparazio hori egitea, zerbitzua betetzeko familiei eskatu beharreko kuotarekin batera.

Erabakia ekainean hartuko da.

Ordutegia

Zenbait familiak Ikastolaren ordutegiari buruzko kontsultak egin dituzte asteazken arratsaldeetan HHrekin eta LHrekin 
lotuta. Ikastolak horrela jarraituz gero, arratsalde horretarako eskolaz kanpokoak egongo diren galdetu da.

DBHko ordutegia ere bai: goiz eta arratsaldez edo lanaldi jarraituan mantenduko den jakin behar da.

Horri dagokionez, adierazi da bere garaian Covidek aldatu zuela horretarako ordutegia, eta, beraz, aurreko ordutegira 
itzuli beharko litzatekeela, baina Hauspoa proiektua onartzean, proiektu horri buruz egiten den balorazioaren arabe-
rakoa izango da, proiektuarekin jarraitzeko edo ez jarraitzeko. Proiektua bi urterako onartu zen.

Hauspoa proiektuaren esperientzia positiboa izan da Juntatik gertu ditugun pertsonen aldetik. Errefortzua egiten da eta 
tailerrak egin dira (gutxienez, hala egin du DBH3 mailak).

Proiektua bera positibotzat eta aukeratzat jotzen da. Aurtengoa oso arraroa izan da guztiontzat eta garrantzitsua ikusten 
da datorren ikasturteari begira tartea ematea bere osotasunean baloratu ahal izateko. Hala ere, OOGn galdetzeko 
konpromisoa hartzen da.

Eta HHko eta LHko ordutegiari dagokionez: proposamena OOGk onartu zuen, baina Hezkuntzak ikastetxeari eskatu zion 
prestakuntza jaso zezaten, eta Hezkuntzak asteazken arratsaldetan finkatzen du prestakuntza jasotzeko eguna.

Prestakuntza horren ondorioz, ikastetxeak gora egin du Hezkuntzak ezarritako mailetan, prestatutako langileei 
dagokienez, eta, horri esker, laguntzak eskatu ahal izan dira chrombookak diruz laguntzeko eta familiei inolako kosturik 
ez eragiteko. Gai horri buruz ere esan da interesgarria ikusten dela OOGan hitz egitea eta, horrela, familiei informazioa 
eman ahal izatea.

Eskolaz kanpokoak eskaintzeko aukerari dagokionez, argia da, horrela planteatuko da. Aurten, hain berandu eskainita, 
ez zen premia bete. Hala ere, egia da HHko eta LHko maila guztietarako ez dagoela eskolaz kanpoko eskaintzarik egiteko 
aukerarik, Ikastolan lekurik ez dagoelako.

Eskolaz kanpokoak

Bilera horren ondoren, eskolaz kanpoko batzordeak bilera egingo du, eta, bertan, adostu beharreko gai hauek plantea-
tuko dira:

 . Eskaintza eta izen-ematea irailean egingo da, pandemia zer egoeratan dagoen hobeto ikusi ahal izateko.
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 . Hilabete horietan barne-antolaketako lana egingo da. Eskaini beharreko espazioak eta jarduera posibleak   
 planteatuko dira, eta Ikastolarekin landuko da espazioen gaia. Ahalik eta espazio gehien eskatzea da asmoa.

 . Eskolaz kanpoko jarduerak eguerdian egitearen aldeko apustua egiten da; horrela, familia guztientzako jarduera  
 irekiak izateko helburua betetzen da, jantokian geratu ala ez. Aukera hori murriztu egin da Coviden egoeragatik,  
 baina ez da arazo bat izango pandemiaren aurreko ikasturteetan egin zenez antolatuz gero.

Jantokia

Jantoki Batzordearen postara iritsi diren kontsultak Ikastolara bideratu dira zuzenean.

Aste hau lasaia eta ezustekorik gabekoa izan da.

Guraso Elkartekoa den makineriarekin zer egin pentsatu behar da.

Elkarbizitza Batzordeak erositako materiala ikasturte amaierara arte erabiliko da. Datorren ikasturteari begira, Batzorde 
honek Ikastolarekin hitz egingo du erabili ahal izateko.

Hurrengo bilera:

Ekainaren 2an, asteazkena, arratsaldeko 18:30etan Meet plataformaren bidez.

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