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Agurra
Kaixo, lagunok!
Aurreko zenbakian esan bezala, Ikastolakook ez
gara geldirik egoteko jaio.
Eguneroko bultzada txikiek egiten dute Ikastola
handi. Ildo honetan, Jangelaren antolaketa zertxobait aldatu dugu, adin ezberdinetakoak birkokatuz
eta hobekuntza nabaritu da: zarata gutxixeago eta
giro lasaixeagoa. Ikastolako festan ere berrikuntza bat doa: marmitako lehiaketa. 65 sukaldarik
eman dute izena. To!!!. Kontratazio arloan dokumentazioa sistematizatzen gabiltza. Ikasys dela eta,
laster izango ditugu proiektu pilotuaren emaitzak
eta erabakia hartu beharko dugu Batzarrean eta
Kirolean...
Eraikin berria dela eta, Plan Berezia onartua
dago, Urbanizatzeko Jardute-Programa abian da
eta Eraikuntza-Proiektua Udalari emana dago. Aurrera doa, baina mantso. Holiday zirkoaren ondoren
geurea etorriko da.
Guzti hau DENON PARTAIDETZArekin lortu da,
nola bestela?.
Aurrerantz goaz. Maldan gora, behera edo ordeka, beti disfruta daiteke piñoiarekin asmatuz gero
eta ahal den guztietan, ELKARRI IRRIFARRETXO
BAT ESKAINIZ.
Aio, pelaio.
BATZORDEA

Argitaratzailea:
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Ikastola
MATRIKULAZIOA
- Ander! Ba al dakizu gure Maddi txikia uste baino azkarrago hazten ari zaigula? Gaur goizean entzun dut irratian matrikulazio epea zabalik dagoela
eta ikastolara joan naiz ea izena emateko zer egin behar dugun jakitera.

O

tsaila inguruan ohikoak izaten dira era honetako elkarrizketak familietan. Seme alabak
nahi baino azkarrago hazten dira eta konturatu baino lehen eskolaratzeko garaia heltzen zaie.
Familiak arduratuta izaten dira eta ikastolan ere
egonezina nagusitzen joaten da. Zenbat ume dago
herrian matrikulatzeko garaian? Zenbat egokituko
zaizkigu? Epea bukatu bitartean zenbakiak gora eta
zenbakiak behera ibiltzeko ohitura hartzen dugu
eta mila eta bat aburu ibiltzen dugu bueltaka.
Aurtengo honetan izena emateko epe hau nahikoa
lasaia izan dugula aitortu behar dugu, lehen egunetatik gurasoak eta haurrak etengabe hurbildu baitira
ikastolara. Txikienetik hasi eta handienetaraino. Ate
irekien egunean, Azken Portu eta Ixpilla bi urteko
umez bete ziren, “Kasik ez zaie lurrean ikusten”
behin baino gehiagotan errepikatu genuen. Biziak,

Kamisetak, sudaderak
poloak, biserak, txandalak
sukaldari amantalak, jaietako zapiak, e.a.

bihurriak, mugituak, motelak, lotsatiak eta ausartak,
denetariko ikasle-ohiak ikusi genituen baina denek zuten kualitate komun bat, kuriositatea. Denek
kuxkuxeatu zituzten bazter guztiak. San Pelaioko
ikastolan aldiz, Getariatik DBH egitera etorriko diren ikasleak pasilloetan gora eta behera ikusi genituen. Hainbeste urte eta gero, Getariako gazteak
Zarauzko ikastolara bueltatu dira. Berri pozgarria.
Horrela bada, datorren ikasturtean azken urteetan
izan dugun ikasle kopururik handiena izango dugu.
Herri mailan dugun ehunekoari eutsi diogu, hau da,
%30a eta ikastola ondo beteta izango dugu. Eraikin
berria ikusteko desiratzen gaude guztiok eta bitarte
horretan estu samar ibiliko bagara ere, etxe berriaren lasaitasunak laster harrapatuko gaituela espero
dugu.

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.
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Elkarrizketa
AITONA-AMONEN
EGUNEROKO PLANA
Maripi Goñik bederatzi,
Pako Makazagak zazpi,
Marisa Gisasolak lau
eta Edurne Garatek
bakarra. Denak dira
irakasle, hezitzaile, ipuin
kontalari, sukaldari,
erizain, zaintzaile eta
zaindari. Noski!
Aitona-amonak dira.
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Maripi Goñik bederatzi biloba ditu. Tolosan hazitakoa bera, 39 urte darama Zarau
tzen.
MARIPI GOÑI: Aitona-amonekin hazi nintzen. Amona beti etxean egoten zen eta ai
tona berriz beti kanpoan, lanean, musikaria zen eta postaria ere bai, oso ezaguna
zen.
Pako Makazagak zazpi biloba ditu. Zaharrenak 25 urte ditu eta gazteenak 8.
PAKO MAKAZAGA: Bere aitona-amonek Zarautz guztia etxepean zuten, bata Molla
rriko Beasai baserrian bizi zen eta bestea Santa Barbarako Esterain baserrian.
Marisa Gisasolak 4 biloba ditu. Dendan jarduten du eta bilobak aitonak gehiago
zaintzen dituela dio.
MARISA GISASOLA: Baserrian hazi nintzen eta amama oso gogoan dut. Beti sukaldegiroan, lanean, belarra jasotzen... oso goxoa zen.

Garatek biloba bakarra du. Bakarra izateagatik akaso asko gozatzen duela
4 Edurne
aitortu digu.
EDURNE GARATE: Ni nire amamarekin asko gogoratzen naiz,12 urte egin nituen arte
bizi izan nintzen berarekin baserrian.
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Elkarrizketa
Noiztik zaintzen dituzue bilobak?
MARIPI: Orain biloba txikienak daude gure esku. Denerako gaude, egia da haurrek
lana ematen dutela, baina bizitza ere bai. Haurrekin egotea sokatiran aritzea bezala
da.
PAKO: Nire aita ez zen maiorazkoa eta kalera ezkondu zen. Eta baserritik kalera etorri
ta zer ikasten da? Guztiek lagundu behar dutela. Hala ere guk ez genituen gure semealabak aitona-amonen eskuetan utzi, eta nire etxekoekin berdin egiten saiatu naiz
baina... ahal dugunean zaintzen ditugu, eta tarteka esaten digute ea gure agendan
haurrei bazkaria emateko lekurik badagoen... egongo ez da bada!
MARISA: Nire bilobak ikastolan hasi arte amarekin egon ziren baina gero amak la
nean hasi behar izan zuenean... beste erremediorik ez eta orain egunero zaintzen
ditut. Lana da, ezx da karga bat, baina ardura honek estres puntua ematen dizu,
antolatu, agindu, gainean egon behar da, etxeko lanak, noal zabiltza... Batzuetan
zure onetik atertazen zaituzte. Egia da nik ere lan egiten dudala eta senarra gehiago
egoten dela haurrekin. Baina lana gustura egiten da.
EDURNE: Biloba jaio zenetik zaintzen du, arratsaldero. Goizetan haurra esnatzera ere
joaten naiz... ama seietan joaten da lanera eta aita zazpietan...

Orain ezin dira 7-9 haur izan.
Norekin haserretzen zarete gehiago haurrekin ala gurasoekin?
PAKO: Bilobak aitona-amonen etxean baldin badaude ardura guztia gurea da. Gure
kin daude? Ondo, ardura gurea da. Exijitu egiten diegula? Bai, eta gurasoek hori ez
ulertzea niri inporta zait. Eta haserretu behar bada haserretu egiten gara. Gainera,
askotan autoritaterik gabe uzten gaituzte.
MARISA: Aitona-amonak goxatzeko daude eta gurasoak hezteko. Txikiak direnean
arazo handirik ez da egoten baina hazten doazen neurrian aldatu egiten dira eta
heziketa ere desberdina da. Aitona-amonek gurasoen papera ere betetzen dute eta
ezin dugu hainbeste goxatu, exijitu ere egin behar dugulako. “Amaren ordez ni nago,
amona naiz eta kasu egin behar didazu”
EDURNE: Gurasoak lanean daude eta gu laguntzeko gaude, baina nirekin bakarrik
dagoenean askoz hobeto portatzen da gurasoak inguruan ikusita baino.
MARIPI: Haurrentzat lehenengo gurasoak dira, haurrei aukeran eman eta gurasoak
dira lehenengo. Normala. Egon daitezela gustura gurasoekin eta aitona-amonengana
gustura etorriko dira.
Eta haurrak ez daudenean...?

Heziketa etxetik ematen da,
ez eskolatik.
MARISA: Oporretara joaten direnean ondo etortzen dira tarte horiek. Bai, gogoratzen
gara baina ze lasai egoten gara! Bai falta bai, hutsunea ere bai baina lasaitasuna
ere bai.
EDURNE:
PAKO: Haurrak oporretara joaten direnean ederki bizitzen gara, lasaiago, aitonak eta
amonak elkarren artean errieta gutxiago egiten dute. Bakarrik gaudenean errieta gu
txiago egiten dugu. Oporretara geu joaten garenean berriz, amona asko gogoratzen
da, ni ez, baina amona bai, nola ote daude, zertan ote dabiltza...
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Elkarrizketa
Aitona-amonik gabe gurasoak nola moldatuko lirateke?
EDURNE: Gu gabe moldatuko lirateke, ziur. Baina ahal dudan bitartean lagundu egin
go dut. Guk gure seme-alabekin ez dugu hainbeste jolastu. Ni futbolean aritu naiz,
sokasaltoan, pilotan sukaldeko horman... Ipuinak ere neuk kontatzen dizkiot.
PAKO: Gu gabe moldatuko lirateke, zalantzarik gabe, baina amonak beti prest daude
laguntzeko “bai, lasai, guk egingo dugu” esaten dute eta kitto. Eta gu gaixotzen gare
nean zer? Medikuak zaintzen gaitu. Baina ni oraindik gaztea naiz eta ondo nabil.

Ez genuke egunero eta etengabe
hain gainean egon behar.
MARIPI: Seme-alabak hainbeste urtez ikasten egon dira eta orain lanean gustura
daude eta bat edo beste aukeratu behar dute. Karrera egin badute horrekin jarraitu
behar dute eta guk lagunduko diegu beste lanetan. Zertarako ikasi dute bestela?
MARISA: Gurasoak galduta ez daude aitona-amonik gabe baina gure beharra dute.
Guk ez dugu hori bizi izan, etxean beti norbait zegoelako, baina orain etxetik kanpo
egiten dute lan biek eta desberdina da. Beste belaunaldi bat da, beharra bestelakoa
da, ikasketak dituzte eta ez dira etxean umeak zaintzen geldituko. Bikoteak konplika
zio asko ditu, dirua ere konplikazioa da eta gainera lehen mailan dago. Heziketa
mota honek bere eragina ere izango du.
PAKO: Ikastolak ikasteko eta hezteko dira. Baina nik uste dut oraingo heziketa on
dorenari begiratu gabe egiten dela. Gehienek lana egin beharko dute bizimodua
ateratzeko eta eskolan haurrak ez ditugu horretarako mentalizatzen. Hiru hilabeteko
oporrak dituzte! Eta hauek tailerrera joaten direnean zer? Saltoa oso gogorra izango
da. Gu 14 urterekin ofizioa ikastera joaten ginen. Ez zegoen bokazioa, ofizioa zegoen.
Ikasketak eta tailerrak oso urruti daude eta txokea izango dutela iruditzen zait.
EDURNE: Gauzak asko aldatu dira. Gehiegi babesten ditugu.

Gurasoak agendan toki
eske ibiltzen dira.
MARIPI: Niri gehien kostatzen zaidana txikiekin goizetan esnatzea da, “beste bost
minutu, amona” eta seko lo gelditzen zaizkit.
PAKO: Diferentzia handia da. Gure garaian bakoitzak berea onartu behar zuen. Ez
zegoen zertan kontatu aitona-amonekin. Orain askok errazago delako jotzen dute
aitona-amonengana.
MARISA: Ipuinak nik kontatzen dizkiet, oherakoan nirekin nahiago dute, akaso aitona
ordurako leher eginda egoten delako.

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5
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Ekintzak
ONGI ETORRI KORRIKA!!!

A

urten, berriz ere, korrika
iritsi zen gure artera, oraingoan 16.a

Tuteran martxoaren 26an hasi eta
11 gau eta egun korrika etengabe egin ondoren apirilaren 5ean
Gasteizen bukatu zena. Zarauztik apirilaren 2an, arratsaldeko
17:30ean igaro zen.

“Ongi etorri euskaraz bizi nahi
dugunon herrira!” izan da AEKk aurtengorako hautatutako leloa. Esaldi honekin ONGI ETORRI
handi bat luzatu nahi izan zaie
euskararen
berreskurapenean
laguntzen duten erakundeei,
euskalgintzan dabiltzanei, euskaltzale guztiei, euskaldunei eta
euskaldundu nahi dutenei, bertakoei eta kanpotik datozenei.

Begoña eta bere ikasle batzuk 16. korrikan

Ahmed eta bere semea Gexan lekukoaren zain
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Ikastolatik egindako deiari eran
tzunez, bertako ikasle, guraso
eta langile askok eta askok hartu genuen parte Korrikari ongi
etorria emanez. Horrela, langileek erositako kilometroa Begoña Kortajarenak txistu bizian
egin zuen. Uste dugu, aurtengo
korrikako mezuarekin guztiz bat
egiten duela Begoñak ikastolan
egin duen lanak, bera izan baita
gurera etorri diren etorkinak euskalduntzeko bideak eraiki dituztenen artean erreferente nagusiena. Jubilatu berri den Begoñarekin batera ikasle etorkinak ere
han izan ziren korrika eta lekukoa
eramaten. Ondoren, ikastolak
erositako kilometroa eramateko
ohorea gurasoek izan zuten, beraien artean Marokotik etorri eta
euskaraz ikasten ari den Ahmed
Zriouil gurasoa izan zen lekukoa
harro eta ohorez eraman zuena.
17. korrikaren zain geratuko gara,
baina ezin dugu ahaztu euskarak, korrikak bezala, pauso arin
eta gelditu gabean aurrera egitea
ezinbestekoa duela eta bide horretan denok behar gaituela.

Batzarra
IKASTOLEN VI. BATZARRA.
IKASTOLEN ETORKIZUNA

E

uskal Herriko Ikastolen VI.
Batzarraren bigarren saioa
aurtengo urtarrilaren 24an
burutu zen Donostiako Miramon Parke Teknologikoan. Saio
horrek berebiziko garrantzia
zuen, bertan hartu behar zirelako etorkizunean ikastolen
ibilbidea markatuko duten erabaki estrategiko garrantzitsuak.
Izan ere, Euskal Herriko Ikastolen Konfederazioak prestaturiko
“Ikastolak orain eta gero” izenburuko txostenean jasotako lau
proposamen nagusiak (Ikastola
2020, Euskal Curriculuma, Antolaketa Kolektiboa eta II. Plan
Integrala) aztergai izan zuten
bertan bildutakoek, eta ondoren proposamen bakoitzaren
bozketa egin zuten. Esan beharra dago, egun horretan aurkeztu zen txostenak ibilbide luzea
zuela, hain zuzen ere txostenaren aurreko bertsio bati (iazko
irailaren 27an Hendaian plazaratutakoa) ikastola bakoitzak
eginiko zuzenketa-proposamenak jaso eta gero aurkezten
baitzen. Zehazki, aurkeztutako

proposamenak
izan ziren:

ondorengoak

- Ikastola 2020: Egungo proiek
tutik 2020. urtera bitartean
eraiki nahi den proiektuaren
planteamendua agertzen da
bertan. Honek ikastola bakoitzaren eta ikastolen kolektiboaren
izaera eta, era berean, ikastolen
kolektiboaren curriculumaren
eta antolaketa-egituraren printzipioak finkatzen ditu. Proiektu
hau da ondorengo bi proposamenen muina eta iparra.
- Euskal Curriculuma: proposamen honetan jasotzen dira ikastola guztiek jarraitu beharreko
hezkuntza-xedeak eta hezkun
tza-konpetentziak.
- Antolaketa Kolektiboa: orain
arte, ikastolak lurraldeka antolatuta eta koordinatuta egon
dira lurralde bakoitzeko federazio edo elkartearen bitartez. Hemendik aurrera, ordea,
Euskal Herriko ikastola guztiak
erakunde bakar batean egongo dira batuta, Euskal Herriko
Ikastolen Elkartea izenekoa, eu-

ropar kooperatiba izaera izango duena. Antolakuntza berri
honen helburuak dira, batetik,
ikastolek behar dituzten zerbitzuak denentzat, denonak eta
hobeto eskainiak izatea, eta
bestetik egitura sinpleagoa eta
errazagoa izatea.
- II. Plan Integrala: plan estrategiko hau ikastolen erakunde
kolektiboaren misioa, ikuspegia
eta lehentasun estrategikoak
zehazten ditu datozen bost urterako (2009-2014).
Eginiko bozketen emaitzak aurkezturiko lau proposamenenen
aldekoak izan ziren gehiengo
handiz (aldeko botoak %91 baino gehiago). Beraz, hemendik
aurrera onartutako proposamenek gidatuko dute ikastola guztien ibilbidea maila teorikoan
zein praktikoan, eta honek aldaketa eta ondorio garrantzi
tsuak eragingo dizkie ikastolei
hainbat arlotan. Hauek datozen
urteetan ikusiko ditugu.

(Informazio gehiagorako: http://www.ikastola.net/web/default.php)
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Kirolez kirol
65. hondartzako
futbol txapelketa
2009KO APIRILAK 26 IGANDEA 10:45etan
ALEBIN NESKAK 5. MAILA
1 13 TXERRITXOAK
3-1 OROKIETA 5 BDN
2 AIARRAK

ALEBIN NESKAK 6. MAILA
1-6 ORIOKO 62

ALEBIN MUTILAK 5. MAILA
3 INMAKULADA 5M
3-4 SALLEKO AM
4 JO TA KE
5 ROVELLI

ALEBIN MUTILAK 6. MAILA
4-1 LA SALLE BM
NESKAK FINALA, LIGA FASEA
1-2 TXANGURRO-ARAZI

NESKAK V. EMILIO OLAZABAL FINALA, KOPA FASEA
6 TALAI-BERRI TXAKOL. 1-1 KUPELA
MUTILAK XV. JUAN IRIGARAI FINALA, KOPA FASEA
7 ITXASKI
0-1 KEPA LOIDI
MUTILAK FINALA, LIGA FASEA
8 MARMOL MALECON
3-3 ARTILAN ALFONBRAK
Penaltika irabazleak

ESKOLA KIROLETAKO
FINALETAKO EMAITZAK
SASKIBALOIA
LH 5.Neskak
Orokieta 5AN 69-20Orokieta 5C
LH6.Neskak
Orokieta 42-28 Orioko herri eskola
LH5.Mutilak
La Salle B 46-42 Orioko Herri eskola
LH6.Mutilak
Jo Ta Ke 31-26 Orokieta
ESKUBALOIA
LH 5.Neskak
Orokieta 5BDN 12-7 Orokieta 5ACN
LH6.Neskak
Pantxikak 11-12 Orokieta 6ADN
LH5.Mutilak
Zarauztarrak 10-7 Baserritarrak
LH6.Mutilak
Antoniano 25-16 Gatibu

Jolasten ez duenak zorionik ez du!
Azkenean! Iritsi da eguna! Badirudi iritsi dela benetako udaberria eta joan direla neguko euri eta haize frexkoak.
Hala iruditu zaigu guri behintzat, ikastolatik irten eta Munoarantz abiatu garenean Euskal Jolasen topaketan
parte hartzera.
Ikastolako kamixetak jantzi eta malekoitik pasa da olatu berdea. Munoan Orioko ikastolako eta Maria Inmakuladako 3 eta 4. mailako ikasleekin batera aritu gara. Xiba taldeko Jone, Joseba eta Eneko aritu dira antolakuntza lanetan eta 8 jolas ezberdin
prestatu dituzte: jende proba,
azeri buztana, lokotxak, aras lama, egur pila, uztaia jaurti, soka
tira eta soka saltoa. Goiz ederra
pasa dugu denok elkarrekin jolasean.
Imanol Urbieta eta Mikel Mendizabalen abestiak dioen bezala,
…kantatzen ez duenak zorionik
ez du…
Jolasten ez duenak zorionik ez
du!
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Diagnostikoa
Ebaluazio diagnostikoa
Zer da?

Ebaluazio diagnostikoa, LH edo DBH amaitu aurreko oinarrizko konpetentzien ebaluazio bat da, ikasleen egoera diagnostikatzea eta hobetzea lortu
nahi delarik. Lehen Hezkuntzako 4. eta D.B.H. 2. mailako ikasle guztiek egin
beharko dute urtero. Beraz, ikastetxe guztietan aplikatuko da
Ikastetxe bakoitzak bere emaitza jasoko du eta familia bakoitzak ere bere
seme-alabaren txostena izango du. Ez du ondorio akademikorik izango baina garrantzitsua izango da zer hobetu behar den ikusteko.

• Prozesu honek ikastetxeak, ikuskaritza, berritzeguneak eta ISEI-IVEI (Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko
erakundea).
• Ebaluazio diagnostikoak ez ditu beste ebaluazio batzuk ordezkatzen, ez da final eta ez da fiskalizatzailea.
• Etapa amaitu baino bi urte lehenago egiten da, dauden arazoei aurre egin ahal izateko.
• Espresuki debekatuta dago ikastetxeen arteko konparazioa egitea (ranking)
Zein da ebaluazio diagnostikoaren helburua?

Nola antolatuko da ebaluazio diagnostikoa ikastolan?

Ebaluazio diagnostikoak helburu bikoitza du:

Ikastolan ebaluazio diagnostikoaren koordinazio batzorde bat eratu da. Bertan Talde pedagogikoaren kideak eta proba aplikatu den mailetako tutoreen artean
osatu dugu. Koordinazio batzorde horren eginkizunak
hauek dira:

1. Eskolak ikasleak bizitzarako zein mailetaraino prestatzen duen baloratzea eta hiritar bezala duten eginkizuna betetzeko zein puntutaraino dauden prestaturik
ezagutzea.
2. Ikastetxeei beren irakaslana hobetzen laguntzea eta
administrazioari hezkuntza-politika bideratzeko informazio baliagarria eskaintzea.
Zein oinarrizko konpetentzia ebaluatuko da maila
bakoitzean?
Ebaluazio eredu honek bi atal ditu, bata finkoa eta
bestea aldakorra. Atal finkoan ikasturtero oinarrizko
konpetentzi hauek ebaluatuko dira: Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia euskaraz eta gazteleraz eta
matematikarako konpetentzia. Bestalde urtero beste
konpetentzia bat aukeratuko da (aldakorra). Ikasturte
honetan ebaluatu dena, Teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzia izan da. Datorren urtean Gizarterako
eta hiritartasunerako konpetentzia izango da.

- Ebaluazio prozesua ikastolan planifikatzea eta koordinatzea.
- Hezkuntza komunitate kide guztiei ebaluazio diagnostikoaren helburuei eta ezaugarriei buruzko informazioa
ematea eta sentsibilizatzea.
- Proben eta galdera-sorten aplikazioa egingo duten
kanpoko pertsonei laguntzea eta haiekin elkarlanean
aritzea.
- Ikastolako emaitzen txostenak aurkeztu eta hobekuntzarako plana egitea

Asmoak asmo, martxan jarri baino lehenago prozesu honek ikastetxeetako hezkuntza komunitatetan eztabaida handia sortu du: derrigorrezkotasuna, ikasle bakoitzaren datuak familiak jasotzea, eskola bakoitzaren
izaera eta autonomia kontutan ez hartzea...
Ikus ditzagun jarritako asmoak eta helburuak betetzen diren.
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Bidaia
EUSKAL HERRIA-KATALUNIA-EUSKAL HERRIA

K

ostata, baina azkenean abiatu zen
autobusa Zarauztik. Zeharo pozik gin
doazen DBH 4ko 38 ikasleak, nahiz
eta jakin autobusean sartuta pasa beharko
genituen ordu guztiak luze joango zitzaizki
gula.

egoera txarrean zeuden geziak, lakuan ba
rrena joandako baloia eta lanerako izuga
rrizko gogoa zuten monitoreak gehituz gero,
jasan genuen asperraldia sekulakoa izan
zen. Horretaz aparte gainontzeko bidaia
guztian ez zen ezer gaizki atera.

Baina
horretarako
prestatua gindoazen,
bezperan aukeratu
tako hiru pelikulak
hartzeaz
gogoratu
baikinen. Beraz, au
topistan sartu bezain
laster “Hitler” izeneko pelikula martxan jarriz
ederki hasi zen bidaia. Ordubeteren buruan
zein baino zein aspertuago geunden; eta
zer esanik ez bi ordu luze pasa eta “restop”
merke-merke horietako batean hamaike
takoa egitera geratu ginenean.

Ilunabarra baino lehen Rialp herriko Les Es
tades aterpetxera joan ginen bertako afari
bikaina dastatzera. Gauean, bilarrean eta
futbolinean jolastu eta gero, geletara igota,
beste urte batez maisuak kokoteraino jar
tzea lortu genuen.

DBHko 38 ikasle
Kataluniara.
Lehen etapa: Viella.

Zer edo zer jan ostean Viellarantz abiatu gi
nen, bertan bazkaldu eta herria pixka bat
ikustekotan. Arratsaldeko hiruretarako abian
ginen berriz eta hartan bai, behingoz, ekin
tzak egitera gindoazen. Gaizki ulertu baten
ondorioz autobusean denbora extra bat ibili
ondoren gogotsu iritsi ginen rokodromoan,
arku tiroan eta futbolean ibiltzekotan. Gure
gogo izugarriari rokodromo eskas bat,
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Hurrengo goizean neoprenoak jantzita ibai
izoztuan behera jaitsi ginen bost raft; ge
hienek ederki igarri genituen ibaian behera
egin genituen zortzi kilometro luze baina la
bur haietan ur hotzaren zipriztin eta zipriztin
ez zirenak gure aurpegietan. Arratsaldean
beste neopreno batzuk jantzirik, eguzki pa
tsetan, mendian gora joan ginen, ondoren
jaitsiko genuen erre
katxoa albo batean
genuela. Bertako ura
ez dakit ez ote zen
goizekoa bera baino
hotzagoa, baina ho
tzak hotz eta kolpeak kolpe ederki jaitsi gi
nen harri tarte haietatik.

Gauez irakasleak,
beti bezala,
kokoteraino gurekin.

Bidaia
Maiatzaren seian, goizean goiz atera gi
nen Bartzelonara ahalik eta azkarren iris
teko. Kataluniako hiriburuan sei bat ordu
tan zehar ibili ginen handik hona, tartean
tartean irakasleek go
mendatutako lekuak
ikusten genituelarik.
Rambletan
argazki
bat edo beste atera
ostean, Plaza Cata
lunyan elkartu ginen
denok, batzuk Bartze
lonaz kokoteraino eginak, eta besteak beste
hainbeste denbora egoteko irrikaz. Azke
nean denok batera autobusean sartuta Co
marrugako lau izarreko hotelera joan ginen
bertako bufetaz ahalik eta gehien gozatze
kotan, eta, batez ere, aurreko egunetako
otorduak ahazteko.

Moskito eta eltxoen
artean picnik
ahaztezina egin
genuen

Asteazken goizean gosaltzen geundela,
irakasleek barre algara ederrak bota zituz
ten ikasle bati eginiko txantxaren kontura
denon lo aurpegiak alaituz.
Goizeko hamaikak alderako Port Aventuran
geunden bihotzeko bat izateko zorian. Ber
tan gozatzekoak gozatuta eta botatzeko ge
nituen oihu eta garrasiak botata, pasatako

lau egun zoragarri haiek amaitzeko pena
izugarriaz, arratsaldean Zarautza bueltan
eramango gintuen autobusera igo behar
izan genuen.
Pare bat orduren ostean autopista bazterre
ko “restop” batean geratu ginen hotelean
eman ziguten picknicka jatekotan, baina
guk picknicka jan ordez, moskito eta eltxoek
jan gintuzten gu. Txoferren legediak agindu
tako geldialdia beteta, lehenbailehen alde
egin genuen handik ondoren zetorkiguna
jakin eta espero gabe:
goizaldeko ordubata in
guru izango zen. Autobus
erdia baino gehiago lo ze
goen, eta Zarautza denok
ailegatzeko
esna-esna
hara non hasten zaigun Xabier Etxabe, bere
errepertorio bikainarekin, “Minutos Musika
les” kantatzen. Baita lortu ere.

Kurtso amaierako
bidaiak “bikain”
merezi du

Hori izan zen 2008-2009 kurtso amaie
rako bidaia gutxi gora-behera. 1etik 10era
puntuatu beharko bagenuke 10 biribil bat
emango geniokeelakoan nago.
Inhar Mantzizidor (dbh 4)

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
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Berriak
SALBATORE MITXELENA SARIAK
Aurtengoan ere Salbatore bat baino
gehiago ditugula gure artean ikusi ahal
izan dugu. Idazten jartzeaz gain, oso
txukun idazten dakienik ere badela
gure artean garbi dago. Ilusioa bidelagun, datorrenean ere gogo beretsuz
hel diezaiogun idazteko arteari. Zorionak, Mikel Azkue, Irati Ugalde, Iñaki
Garate, Paul Beitia, Intza Acosta, Unai
Muniain, Amaia Urbieta eta Sarai Beobide.

Urdaneta, 2 - behea

Tel. 943 89 40 14
ZARAUTZ

ZARAUTZ ZERBITZU INFORMATIKOAK
INFORMATIKA IKASTAROAK
Cursos de informática:
Hasiera Maila • Introducción a la informática
Kontabilitatea • Contabilidad (Contaplus)
Internet ikastaroak • Cursos de Internet

• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Microsoft Acces

Informazio gehiago Internet-eko gure helbidean: //www. zarautz.com
Para más información, en Internet: //www.zarautz.com

ORDENAGAILUETAN ESKAINTZA BEREZIAK. Zatoz eta ikusiko duzu
Consulte nuestras ofertas de ordenadores
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Berriak
ERAIKIN BERRIA: POLIKI, POLIKIEGI, BAINA AURRERA
Garbi dago: atzeratu egin zaizkigu epeak. Nabarmena
da. Ikasturte hasieran abian egongo zirela esan genuen
eraikuntza-lanak, oraindik bere horretan daude. Urritik
abendura atzeratu ziren lehendabizi. Abendutik otsailera
gero. Eta maiatzean gaude dagoeneko. Honek, zer esanik
ez, ikastola osatzen dugun komunitate guztiarengan ezinegona eta kezka (zenbaitetan haserrea ere) sortu ditu.
Sentipen normalak eta zilegiak, noski.
Ekaineko Batzar Orokorrean honen guztiaren berri zabalago eta zehatzago emango zaizuen arren, Batzordeak
garbi ditu bi gai: bata, eraikuntza-lanen hasiera urrian
jartzean xalotasun gehiegizkoz jokatu genuela seguruena ere. Arau subsidiarioen eta kontratuaren inguruko
negoziaketa luze eta garratzen ondoren, “paperak baino
ez ziren” hirigintza tramitazioa errazago eta azkarrago
joango zela uste izan genuen. Horretan, zalantzarik gabe,
zuhurrago jokatzea zegokigun eta gure nahi eta igurika
penak neurtzea.
Bigarrenez, garbi dugu ere, hirigintza tramitazio honen inguruko gorabehera eta katramila guztiak modu argi batean azaltzea erraza ez bada ere, informazio hori eman behar dizuegula. Zehazki, eta artikulu hau idazten ari garen
uneari lotuta, Plan Bereziaren behin-betiko onarpenaren
atarian gaudela pentsatzen dugu, eta oraindik hirigintza
tramitazio guztiak erabat amaitzeko 2009ko urria-azaroa izan daitekeen arren (PAU delakoaren behin-betiko
onarpena, Urbanizazio Proiektua, Berpartzelaketa, Eraikitze lanen baimen behin-betikoa...), Lurren Mugimendurako baimena udara honetarako lortzeko ahaleginetan
gabiltza murgilduta.

sailetako eskaera, agindu eta zehaztapen tekniko eta ez
hain teknikoekin lotuta (afekzio eremuak, errekaren kotak, legedi ezberdinetako betekizunak...). Batzuk adostea eta konpontzea, beste batzuk baino gehiago kostatu
zaizkigu. Baina konpondu dira. Paper eta baimenen artean korapilatuta egon gara (eta gaude oraindik, maila
batean). Aipatzekoa da ere, prozesu luze honetan proiektuak izan duen aldaketa bat. Aldaketa honen arabera,
ikastolaren eraikinaren azpian kotxe eta bizikletentzako
garaje bat egongo da. Honekin, aipatutako ibilgailuen
tzako lekua izateaz gain, ikastolako kota goratzea lortuko da, eta azken hau da, hain zuzen ere, ezinbesteko
baldintzetako bat eraikitze-baimena lortu ahal izateko.
Ez dira beste mailako arazorik izan. Hau ere garbi esan
beharra dago. Azpimarratu nahi dugu. Ez da ekonomiakrisiaren eraginez Martija etxegilearekin sinatutako kontratua ezin dela bete. Jakitun gara uste honetaz. Baina
ez. Borobil. Ibilbide honetan guztian beraien jarrera leiala
izan da eta bide-lagun izan ditugu gainera.
Bukatzeko, bada, zuek mezu horrekin geratzea nahiko
genuke. Eraikuntza lanak atzeratu egin direla jakinik ere,
eta Batzordeak bere erantzukizunak onartuz ere, zuek
garbi izan dezazuela: poliki, polikiegi, baina aurrera doala. Noiz? Ez dugu aurreko akatsa bigarrenez egingo. Esan
dizuegu, udara honetarako lortu nahi dugula lurra mugi
tzen hasteko baimena; urria-azarorako, tramitazio guztiak amaituko direla pentsatzen dugula. Hortik aurrera,
gauza bat behintzat ikasi dugu bide honetan: ikastola
berriko azken adreilua jarri arte, ikastolak bultza eta bul
tza jarraitu beharko duela. Zuen laguntzaz, ziur gaude.

Bidean, hainbat arazo eta lan izan ditugu. Gehienak,
Udal, Aldundi, Jaurlaritza eta hainbat administrazio-
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Berriak

IKASTOLAKO JAIA

I

kasturteari amaiera emateko ekainaren 6an ospatu zen Ikastolako jai handia. Urte
guztiko lanak eta nekeak alde batera utzi eta jai giro alaian murgiltzeko eta gozatzeko
parada ezin hobea izaten da denontzat egun hau. Aurten, gainera, marmitakoa egiteko proposamena luzatu zuen Sustapen Taldeak eta jasotako erantzunaren ondoren
ideiarekin aurrera egitea erabaki zen. Eskertzekoa da, dudarik gabe, gurasoen eta partehartzaile guztien laguntza gure Ikastolako festa den egun hau urtetik urtera hobetzen
joateko. Iaz bazkaria egin zenez aurten afaria tokatzen zen, baina azkenean denon laguntzarekin festa on bat egitea lortzen da urtero.
Bestetik gurasoek eta festa egun honetara hurbildu ziren guztiek haurren erakustaldiak
ikusteko aukera ere izan zuten. Batetik urte guztiko lanen erakusgarri urteroko erakusketa antolatu zen eta bestetik, mailaz maila prestaturiko emanaldiez gozatzeko aukera
izan genuen. Txikienek prestaturiko emanaldia ere ohi bezala arrakastatsua izan zen.
Izan ere, Pepe memorialeko pilota partiduen finalak direla eta, txikienentzako puzgarriak,
Etxe beltz bertso eskolako txapela banaketak, zozketak, musika eta dantza...ez dago ai
tzakiarik horrelako egun bati muzin egin eta etxean geratzeko! Nola ez, Ikastolako partaide sentitzen garen guztion artean giro aparta sortzeaz gain jai honek gure Ikastolari
indarra eta bizipoza ematen laguntzen du.
Hurrengo urtera arte, beraz, guztioi!
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Agurra

Beste urrats bat zuen ibilbidean.
Orain iturri berrien bila zoazte,
bazter berrien bila.
ikastolan jaso duzuena ahaztuko ez duzuelakoan,
hemen pasatako ordu, egun, urteak betiko izango direlako.
Guk ere, zuek utzitakoa,
altxor moduan gordeko dugulako.
Ez adiorik,
		

Sarri arte!

Sansinenea Industrialdea, 10 pabeloia ZESTOA
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