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Agurra
Izan zirelako gara.
Bagara, izango dira.
Ikastolako guraso aitzindariei omenaldia egin
die aurten Euskal Herriko Ikastolen Kooperatibak
kurtso hasierako ekitaldian. Zinez merezi dute
guraso ausart haiek gu guztion aitorpen eta esker ona. Izan ere, euskal nortasunaren ezaugarri
funtsezkoenak kinka larrian zeuden hartan, ausardiaz eta eskuzabaltasunez jokatu zuten herri oso
baten mesederako. Euskararekiko maitasuna, herri sena eta elkarlana bidaide zituztela uzta oparoa
eman zuen guraso haien ahalegin nekaezinak. Kimu
hura sendotu eta irmotzeari ekin zioten haien oinordeko izan ziren hainbat familia eta irakasleek
ere.
Gaurkoak garai desberdinak direla esango du
hainbatek. Ikastolen beharrak ez direla urte ilun
haietan modukoak. Baina, desberdintasunak desberdintasun, ekaitzaren burrunba hortxe sumatzen
dugu gutako askok. Hauek ere garai korapilatsuak
dira gure Ikastolarentzat: eraikin berriak piztu
zuen poza ezertan gelditu da momentuz, soldata
eta diru laguntzak zeharo murriztu dira, eta etorkizunari begira hainbat galdera egin beharrean gaude gaur ere.
Hori dela eta, inoiz baino garrantzitsuagoa da
guraso eta irakasle aitzindari haientzat baliagarri
izan ziren nortasun ezaugarriak gaurkotzea, nor garen gogoratzea. Atzera begiratuz, aurrera pausu
sendoak eman ditzagun.
Ikastola geure etxea da, denok osatzen dugu.
Denon laguntza, elkarlana eta partaidetza dira
ezinbestekoak eguneroko jardunean. Begiratu diezaiogun etorkizunari ausardiaz eta itxaropentsu
gure nortasunean funtsezko diren talde izaera,
elkarlana eta partaidetza indartuz. Bagara etorkizunean ere izango direlako.

Argitaratzailea:
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EFQM
hobetubadaukagu,
badaukagu, gertu
gertu ibili
ZerZerhobetu
ibiliarren
arrenezez dugu
dugu Zilarrezko “Q”-a eskuratu
Zilarrezko
“Q”-a eskuratu

J

Jaso berri dugun kanpo ebaluazio-txostenaren pasarte batekin hasiera emango diogu gai
aso berri
kanpo ebaluazio-txostenaren
Kalitatea, zilarrezko
bikaintasuna...eta horrehoni:
“... dugun
EFQM-txostenaren
analisian pasareta elkarrizketetan
jasotako“Q”-a,
informazioan
lakoak
modan
daudela
esan
genezake,
baina honek guzte
batekin
hasiera
emango
diogu
gai
honi:
“...
EFQMoinarrituz, Salbatore Mitxelena Ikastolako batzar egituraren sendotasuna azpimarratu nahi
txostenaren
analisian
eta etengabeko
elkarrizketetan
jasotako
tiak
Mitxelena
Ikastolandazereta
suposatzen du?
dugu;
pertsonen
arteko
komunikazio
isuriSalbatore
egituratua
antzematen
Zer dela eta “EFQM” gure ikastolan? Edozein erakuninformazioan oinarrituz, Salbatore Mitxelena Ikastolako
gurasoek ikastolarekiko bizi duten gertutasuna nabarmena da. Aipatutako komunikazioaz
batzar egituraren sendotasuna azpimarratu nahi dugu;
detan, beraz Ikastola batean ere, lortu nahi diren helgain, ikastolak guraso eta ikasleei ikastolako kudeaketan parte hartzeko eskaintzen dizkien
pertsonen arteko etengabeko komunikazio isuri egituburuetara iristeko azpiegitura sendoa eta funtzionatzeaukerak ere, konpetentziarekiko abantaila klabeak direla eta ikastolak hauen erabilera
ko (kudeatzeko) sistema egokia martxan izan behar dira,
ratua antzematen da eta gurasoek ikastolarekiko bizi
mantendu beharko lukeela uste du ebaluatzaile taldeak...
duten gertutasuna nabarmena da. Aipatutako komuhalaber ere ebaluaziorako adierazleak (indikatzaileak)

...Salbatore Mitxelena ikastola bikaintasunen bidean lehen pausu sendoak eman dituela uste du
eta tresna egokiak. Beraz, ikastolak bere estrategia ganikazioaz gain, ikastolak guraso eta ikasleei ikastolako
ebaluatzaile taldeak baina oraindik ikuspegiaren hedapenean hainbat alor jorratu beharrekoak
kudeaketan parte hartzeko eskaintzen dizkien aukerak
ratzeko Hezkuntza Proiektua eguneratuta izan behar du.
dituela uste dugu, hobekuntzaren sistematika barneratu arte...”
Prozesu, proiektu eta plan desberdinen bidez ikasle eta
ere, konpetentziarekiko abantaila klabeak direla eta
ikastolak hauen erabilera mantendu beharko lukeela
gurasoei era egoki batez erantzun eta ebaluazioaren onKalitatea, zilarrezko “Q”-a, bikaintasuna...eta horrelakoak modan daudela esan genezake, baina
uste du ebaluatzaile taldeak...
dorioz, kalitatezko emaitzak lortzea helburutzat hartu
honek guztiak Salbatore Mitxelena Ikastolan zer suposatzen du? Zer dela eta “EFQM” gure
dugu.
Horretarako
edota bikaintasunaren
meto...Salbatore
Mitxelena
ikastola
bikaintasunen
bidean
ikastolan? Edozein erakundetan, beraz Ikastola batean ere,
lortu
nahi direnEFQM
helburuetara
iristeko
lehen
pausu
sendoak
eman
dituela
uste
du
ebalua
dologia
erabiltzea
oso
lagungarria
suertatu
zaigu.
azpiegitura sendoa eta funtzionatzeko (kudeatzeko) sistema egokia martxan izan behar dira, halaber
tzaile
taldeak baina adierazleak
oraindik ikuspegiaren
hedapenean
ere ebaluaziorako
(indikatzaileak)
eta tresna egokiak. Beraz, ikastolak bere estrategia
hainbat
alor
jorratu
beharrekoak
dituela
garatzeko Hezkuntza Proiektua eguneratutauste
izandugu,
behar du. Prozesu, proiektu eta plan desberdinen
hobekuntzaren
barneratu
arte...”
bidez ikasle etasistematika
gurasoei era
egoki batez
erantzun eta ebaluazioaren ondorioz, kalitatezko emaitzak
lortzea helburutzat hartu dugu. Horretarako EFQM edota bikaintasunaren metodologia erabiltzea
- Zein da EFQM ereduaren bizkarrezurra?
oso lagungarria suertatu zaigu.
1.
Estrategia
Estrategiaren garapena, azterketa eta eguneratzea.
- Zein
da EFQM ereduaren bizkarrezurra?

2. Prozesuak
Ikasle eta gurasoen beharretan eta itxaropenetan oinarritutako proiektua.
1. Estrategia
Estrategiaren garapena, azterketa eta eguneratzea.
3.
Ikasle
eta gurasoen
pertzepzioa.
2. Hartzaileak
Prozesuak
Ikasle eta
gurasoen
beharretan
eta itxaropenetan oinarritutako proiektua.
3.
Hartzaileak
Ikasle
eta
gurasoen
pertzepzioa.
4. Ondorio eta emaitza klabeak Ikastolaren emaitza nagusiak.
4. Ondorio eta emaitza
Ikastolaren emaitza nagusiak.
klabeak
Eredu hau nola integratzen den Ikastolaren egituran?
Eredu hau nola integratzen den Ikastolaren egituran?
1. Hausnarketa Estrategikoa
ERAKUNDE DESBERDINETATIK INFORMAZIOA
EUSKAL CURRICULUMA
ITURRIAK

HEDAPENA
PARTAIDETZA

EUSKAL CURRICULUM OFIZIALA

IKASTOLAKO HEZKUNTZA PROIEKTUA
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Balioak / Pertsona
eredua eta heziketa
eredua

Urteko Gestio Plana

Ikuskera

Berrikuntzak

Misioa

Komunitatearen
zentzua: kolektibo
guztien
partaidetza

Lerro estrategikoak

Hezkuntza Proiektua
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EFQM
2. Prozesuak, hots, ikastolan egunero egiten duguna
detegiak igortzen dizkiegularik. Galdetegi horietan ikas(eskola saioak, ikasleen ebaluazioa, baliabide teknolotolaren funtzionamenduarekin, irakaskuntza-ikaskuntza
gikoen erabilera, Talde Pedagogikoaren eta Batzordeaprozesuekin, bertako zerbitzuekin eta ikastola eta famiren bilerak, gurasoekiko komunikazioa...) aurrera eralien arteko komunikazio eta parte hartzearekin zerikusia
mateko kudeaketa sistema bat dugu (BKS deiturikoa).
duten eremuak agertzen dira.
Prozesuen kudeaketa sistema honekin 2002. urtean
4. Ondorio eta emaitza klabeak.
hasi ginen eta 2007. urtean sistema hau neurri handi
batean hobetzea lortu zen. Egun 100 prozesu baino
S. MITXELENA MEDIA HOBERENA
gehiago ditugu martxan, eta hauen artean Irakaskun
tza-ikaskuntza sistemaren barruan kokatzen direnak
Ikasle bakoitzeko tutoretza orduak
(Hezkuntza Proiektua, Hizkuntza Proiektua, Curriculum
Proiektua, eskola saioa, ikasleen ebaluaketa, tutoretza,
orientazioa...) garrantzitsuenetarikoak dira.
Nola antolatzen ditugu prozesu hauek?
Prozesu guztiak informatizatuak ditugu eta bakoitzak
du berehots,
dinamizatzailea
jabea)
eta
gestiorako
2. Prozesuak,
ikastolan egunero(prozesu
egiten duguna
(eskola
saioak,
ikasleen ebaluazioa, baliabide
teknologikoen
erabilera,
Pedagogikoaren
eta 1.Batzordearen
lan taldea.
ProzesuTalde
bakoitzak
5 atal ditu:
Prozesuarenbilerak, gurasoekiko
komunikazioa...) aurrera eramateko kudeaketa sistema bat dugu (BKS deiturikoa). Prozesuen
planifikazioa
(definizioa,
egin
beharreko
kudeaketa
sistema honekin
2002. urteanadierazleak,
hasi ginen eta 2007.
urtean
sistema hau neurri handi batean
hobetzea
lortu zen. Egun2.100
prozesu baino gehiago
ditugu martxan,
hauen artean
Irakaskuntzajarduerak,...).
Prozesuaren
martxarekin
lotzenetadiren
Ondorio
hauek Hausnarketa Estrategikoaren testuinguikaskuntza sistemaren barruan kokatzen direnak (Hezkuntza Proiektua, Hizkuntza Proiektua,
lan
instrumentuak
(txantiloiak).
3.
Prozesuaren
hedaruan
aztertzen
ditugu eta gure Plan Estrategikoan gauCurriculum Proiektua, eskola saioa, ikasleen ebaluaketa, tutoretza, orientazioa...)
pena (sortutako
dokumentuak eta txostenak, hartutako
zatu. Edonola ere, emaitza hauek Zuzendaritza Taldeak
garrantzitsuenetarikoak
dira.
Nola
antolatzen ditugu
prozesu4.hauek?
erabakien
aktak,...).
Prozesuaren jarraipena eta baloeta Talde Pedagogikoak urtero berraztertzen dituzte
Prozesu guztiak informatizatuak ditugu eta bakoitzak du bere dinamizatzailea (prozesu jabea) eta
razioa
egiteko
beharrezkoak
diren
kontrolak.
5.
Azken
beste
zentro batzuekin egindako konparazioak kontuan
gestiorako lan taldea. Prozesu bakoitzak 5 atal ditu: 1. Prozesuaren planifikazioa
(definizioa,
adierazleak,
egin beharreko
jarduerak,...).
Prozesuaren martxarekin
direnKonparaketak
lan
atal honetan,
identifikatu
diren 2.hobekuntzak
jasotzen lotzen
izanik.
egiteko Euskalit-ek azken lau urinstrumentuak
(txantiloiak).
3.
Prozesuaren
hedapena
(sortutako
dokumentuak
eta
txostenak,
dira eta hasierako planifikazioan txetatu. Hona hemen
teotan plazaratutako adierazle bateriarekin alderatuta
hartutako erabakien aktak,...). 4. Prozesuaren jarraipena eta balorazioa egiteko beharrezkoak diren
eskematikoki,
prozezuen
kudeaketa
eta
dagokion
hobe(media eta hoberenarekin).
kontrolak. 5. Azken atal honetan, identifikatu diren hobekuntzak jasotzen diradaude
eta hasierako
planifikazioan
txetatu. Hona
hemen eskematikoki, prozezuen kudeaketa eta dagokion hobekuntza
kuntza zikloaren
sekuentzia:
zikloaren sekuentzia:
EFQM ereduaren barruan badira zenbait irizpide konPROZESUAK
tutan hartu behar direnak, hala nola: a) Ikastolaren
PLANIFIKATU
EGIN
lidergoa eta berarekin lotzen diren erronkak. b) Langileen kudeaketa, antolaketa, komunikazioa, errekonozimendua, pertzepzioa eta asebetetze maila. c) Beste
HOBETU
KONTROLATU
erakundeekin aliantzak eta oro har baliabide materialak
EGOKITU
eta azkenik gizartean dugun eragina aztertu eta neur
dugu.
3. Hartzaileak: ikasle eta gurasoen pertzepzioa asebetetzea neurtzeko, Hausnarketa tzen
Estrategikorako
gure 3.
prozesuan
aldian-aldian
identifikatu
eta balidatutako
dimentsio garrantzitsuei
erantzuten
Hartzaileak:
ikasle
eta gurasoen
pertzepzioa
asebeAzkenik,dien
kolektibo guztien ordezkariok egiten ari diren
adierazle bidezko egituran oinarritzen gara, ikasturtero ikaslei (LH6, DBH2 eta DBH4) eta familiei
tetzea
neurtzeko,
Hausnarketa
Estrategikorako
gure
lana,
esfortzua
eta ilusioa eskertu eta txalotu nahi ditu(HH5, LH6 eta DBH4) galdetegiak igortzen dizkiegularik. Galdetegi horietan ikastolaren
prozesuan aldian-aldian
identifikatu
eta balidatutako
haueketa
gabe Ikastolaren kalitatezko proiektua garatu
funtzionamenduarekin,
irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuekin,
bertako zerbitzuekin gu,
eta ikastola
familien
arteko komunikazio
eta parte hartzearekin
zerikusia
eremuakbiagertzeneta
dira.era berean Zilarrezko “Q”-a lortzea ezinezkoa izango
dimentsio
garrantzitsuei
erantzuten
dienduten
adierazle
dezkoeta
egituran
oinarritzen gara, ikasturtero ikaslei (LH6,
delarik.
4. Ondorio
emaitza klabeak.
Talde Pedagogikoa / EFQM taldea
DBH2
eta DBH4) eta familiei (HH5, LH6 eta DBH4) galS. MITXELENA MEDIA HOBERENA
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Ondorio hauek Hausnarketa Estrategikoaren
testuinguruan aztertzen ditugu eta gure Plan
Estrategikoan gauzatu. Edonola ere, emaitza
hauek Zuzendaritza Taldeak eta Talde
Pedagogikoak urtero berraztertzen dituzte beste
zentro batzuekin egindako konparazioak kontuan
izanik. Konparaketak egiteko Euskalit-ek azken
lau urteotan plazaratutako adierazle bateriarekin
alderatuta daude (media eta hoberenarekin).

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

Metxeroak, boligrafoak
arkatzak, agendak, giltzariak
flexometroak, pegatinak, e.a.

EFQM ereduaren barruan badira zenbait irizpide kontutan hartu behar direnak, hala nola: a)
Ikastolaren lidergoa eta berarekin lotzen diren erronkak. b) Langileen kudeaketa, antolaketa,
komunikazioa, errekonozimendua, pertzepzioa eta asebetetze maila. c) Beste erakundeekin aliantzak
eta oro har baliabide materialak eta azkenik gizartean dugun eragina aztertu eta neurtzen dugu.
Azkenik, kolektibo guztien ordezkariok egiten ari diren lana, esfortzua eta ilusioa eskertu eta
txalotu nahi ditugu, hauek gabe Ikastolaren kalitatezko proiektua garatu eta era berean Zilarrezko
“Q”-a lortzea
ezinezkoa
izango
delarik.
Musika
Plaza
• Tel.:
943 130525 • Faxa: 943 890 228 • Mug.: 652 770901

Abendaño industrialdea • Tel. 943 890 223

Talde Pedagogikoa / EFQM taldea

ZARAUTZ
www: chapucetti.net • e-maila: chapucetti@chapucetti.net
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Elkarrizketa

Imanol Urbieta

“Postal” baten antzezpena munoan. Imanol txistu eta danbolinarekin (argazkiaren ezkerraldean).

I

manol Urbieta zarauztarrak ez du aurkezpen beharrik, pertsona oso ezaguna baita Euskal Herri osoan,
batez ere musikaren bitartez haurrekin egindako lanagatik. Horren adierazgarri da jasotako hainbat
sari, azkena Durangoko Azokaren “Argizaiola Saria”, egun hauetan emana. Zarauzko ikastolako irakasle
ere izan zen, eta garai haietaz eta honetaz galdetu diogu, bere ibilbide emankorrez gehixeago jakin nahian.

• Zarauzko Musika Plazako etxe batean jaio
izanak eragina izan al zuen zure musikarekiko
zaletasunean?
Nik baietz esango nuke. Etxea eta kioskoaren artean hamar metroko tartea besterik ez zegoen. Txikitxikitandik entzuten nituen bandak kioskoan jotzen
zituen musikak, bai dantzatzekoak, bai kontzertu modura eskaintzen zituenak. Eta leihoan egoten nintzen
antzoki bateko butaka ederrenean banengo bezala.

• Oso txikitatik hasi zinen musika jotzen, hasie
ran pianoarekin ezkutuan, eta zazpi-zortzi ur
terekin bandan klarinetea jotzen...

6

Aitona-amonak “Centro de Obreros Católicos de San
Pelayo” izeneko elkarteko zaintzaileak ziren. Gerrak
elkartearen ateak itxi egin zituen eta pianoa gure
etxean gelditu zen. Pianoa ondo zaindu beharra zegoen eta aitonak ez zion inori uzten hura jotzen. Hala
ere, bera tailerrean zegoen bitartean, gure amak
San Inazioren martxa jotzen ikasi zuen eta, ni ere,
amaren antzera tranpetan, han hasi nintzen pianoari hotsak ateratzen. Aitonak harrapatu ninduen arte.
Baina konturatu zen “balio” nuela eta 9 urte nituenean hasi nintzen serioski ikasten. Baina aurrez,
8 urterekin, bandan klarinetea jotzen hasi nintzen
osaba Eusebioren eskutik. Nire anaia Karlosek ere
bandan jotzen zuen. Hala ere, nik jotzen ikasi nahi
nuena tronpeta zen baina, behar adina indarrik ez
biriketan eta klarinetea eman zidaten.
S.M. Ikastola

• Zure haurtzaroa gogorra izan zen eta lan asko
egin behar izan zenuen, ia astirik izan gabe
jolaserako. Zuk izan ez zenuen haurtzaroa
eskaini nahi izan diezu umeei zure ibilbide
arekin?
Niretzat, umetan, jolastea tranpetan ibiltzea bezala
zen. Bazkalondoren pianoa jo behar izaten nuen eta
etxekoak siestan zeuden bitartean kalera ihes egiten
nuen jolastera, baina beti harrapatzen ninduten eta
etxera. Pianoak garrantzia zuen niretzat baina baita
jolasteak ere. Haurrak, bai lehen eta bai orain, be
rezkoa du jolaserako grina, jolasean ikasi egiten
baitu. Horregatik errebindikatu behar dugu haurren
jolasteko denbora. Ondo dago eskolaz kanpoko jarduerak egitea. kirola, musika, hizkuntzak… baina
haurrak kalean jolastea ezinbestekoa da sano heztea
nahi badugu. Eskolan ere berdin. 40 urte gutxienez
badira “jolasa maite duten irakasleak behar ditugu”
esaten nuela.

• Beti egile eta eragile, musikan, irakaskuntzan,
liburugintzan, pedagogian, antzerkigintzan
eta abarretan. Nekaezina...Eta zure jarduna
beti herrigintzari lotuta...
Herrikoa sentitu naiz beti, eta herriak zituen hainbat beharrei erantzuten saiatu naiz. Eta beti izan
dut jende langilea nire ondoan elkarlanean aritzeko.
Arantzazutik bueltatu nintzenean, Irrintzi taldea martxan zegoen, antzerkiak eta horrelakoak prestatzen

Elkarrizketa
zituen eta zain neukan Joxe Antonio Azpeitia eurekin
lanean has nendin. Hainbat ume eta gaztetxo etxera
etortzen zitzaizkidan musika ikastera, ez bakarrik solfeoa, pianoa eta gitarra ere bai. Eta pixka bat ikasi
orduko lanean jartzen nituen eta emanalditxoak
egiten zituzten. Haur kantarien mugimendua ere
orduan sortua da. Txapelketak antolatzen genituen
eta haurrak errezitatzen, kantuan eta bertsotan ager
tzen ziren jendaurrean. Haurren Euskal Jaia ere jarri
genuen abian. Ez naiz guztiekin gogoratzen baina
lan horretan elkarrekin ginen Joxe Antonio Azpeitia,
Basilio Bergara, Pepita Olaskoaga… Naya orkestra
eta dantzalekua sortu genituen, gero Oleskariak
zortzikotea eta koroa.
1967an Haur kantariak diskoa grabatu genuen
Bartzelonan, Luis Iriondoren bitartez. Euskaraz gra
batu zen lehen haur diskoa izan zen eta bertako
kantariak nire seme Joxean eta Manu, Margarita Aizpitarte eta Izaskun Etxabe izan ziren. Garai hartan
sortutako da Euskera oi, euskera kantua.

• Zarauzko ikastolan irakasle aritu zinen, bere
hastapenetan. Garai hartan dena egiteko ze
goen, huts-hutsetik abiatuta, egoerak lan han
dia eskatzen zuen; baina horrek ere askatasu
na eta aukerak ematen zituen ibilbide peda
gogiko berriak arakatzeko eta urratzeko, ezta?
Ni 1970ean sartu nintzen ikastolan. Ordurako martxan zegoen. Baina egia da baliabide gutxi genituela
eta euskarazko materialik ez zegoela. Batean eta bestean argitaratzen ziren liburuak ikusi eta euskaratzen
saiatzen ginen eta materiala sortzen. Lana zen, bai,
baina genuen ilusioak eta hezkuntzarekiko eta euskararekiko konpromisoak merezi zuen. 1974an utzi
beharra izan nuen ikastola.

• Ikastolaren hasierako garaietan batera jardun
zenuten sorkuntza-munduari lotutako zenbait
irakaslek, besteak beste Anjel Lertxundi, Juan
Martin Elexpuru, Joxean Ormazabal eta Maria
sun Landa. Luxuzko taldea osatzen zenuten...
Ohore handia izan zen niretzat jende horrekin
aritzea. Andurekin sarritan egoten naiz oraindik. Mariasunekin eta Juan Martinekin gutxiagotan baina
sarri gogoratzen naiz haietaz. Lastima, Joxan Orma
zabal falta da orain. Beste andereño langile eta fin
askoak ere bazeuden: Begoña Garrastazu, Katalina,
Jone, Luke…

• Garai hartako ikastolako umeei halako sen
tsibilitatea, barne-aberastasuna eta norta
suna antzematen nizkien. Ikastolako umeak
ezberdinak ziren. Nola lortzen zen hori?
Ez dakit, baina beti pentsatu dut erakustea baino inportanteagoa zela motibazioa

• Zure metodo pedagogikoa eraikitze-bidean
besteen esperientzietan oinarritu al zinen,

edo intuizioz eta umeek beraiek gidatuta jar
duten zinen?
Beti gustatu zait munduan dagoenaz informatzea,
eta pedagogian eta musikan zer esanik ez. Ezagutu
ditut Orffen eskola, Kodalyrena, Perkustrarena …
denetatik jaso dut zerbait. Baina metodo bat ezin da
bere horretan aplikatu. Ondo dago besteek egindakoa ezagutzea baina norberak egin behar du berea,
bere inguruari egokitu behar zaio. Ez dakit zergatik
eta nola baina beti saiatu naiz aurrean izan ditudan
umeak barru-barrutik ikusten eta, beraiek erakutsi
didate zer egin behar nuen. Haien beharrak ikusi,
haien sentierak nireak egin eta hausnartu ondoren
beraiei itzuli. Ondoren haien erreakzioak ikusi eta
horrela jakin ohi izan dut asmatu dudan ala ez. Bai,
uste dut esan dezakedala umeak izan direla nire ins
pirazio iturri. Argitaratu ditut hainbat lan eta liburu,
baina beti esan dudana errepikatuko dut: Horiek nire
esperientziak dira, inguru zehatz batean eta haur
konkretu batzuekin eginak. Zuk, hezitzaile, irakurri nirea interesatzen bazaizu, komeni zaizkizun aldaketak
egin eta sortu zeure metodoa. Horrek balioko dizu
aurrean dituzun haurrekin.

• Zure bizitza osoko jardunak ardatz hirukoitza
izan du: umea, musika eta euskera; hirurak
batera, bereizezinak...
Hala da. Umea, aurrean edukiz bere heziketan parte
hartu behar nuelako. Musika, menderatzen dudan
tresna delako eta euskara, euskalduna naizelako,
nire herria Euskal Herria delako eta benetan sinesten
dudalako gure hizkuntza beste edozein hizkuntza
bezain aberatsa dela eta nire konpromiso pertsonala
transmiso lana egitea delako. Tokatu zait erdal giroko haurrekin lan egitea eta askotan ez da erraza
izan, baina musikaren bitartez lortu dut ume horiek
euskararen aurrean jarrera baikorra izatea, eta euskara maitatzea.

• Musika zuretzat tresna da, umea garatzeko bi
tarteko bat, ez helburua...
Beti esan dut hezkuntza mundua abiapuntua eta helburua haurra bera dela. Bakoitzak aurkitu beharko
du zein den horretarako erabiliko duen tresna. Nik
musika aukeratu nuen oso lagun ona delako sentimenduak eta emozioak adierazteko. Kanta bat egiten
duzunean mezu asko bidaltzen dituzu. Batetik hitzak,
zer esaten duzun, alegia. Bestetik melodia. Melodiak
giroa sortzen du: humorea, maitasuna, tristura, poza,
amorrua…Eta erritmoa ere hor dago, adierazi nahi
duzun egoeraren arabera aukeratuko duzu eta gorputz espresioa eragingo du. Bestalde musikak hainbat gauza memorizatzen laguntzen du, eta ikastolan ibili nintzen garai hartan hortaz baliatu nintzen,
adibidez, geografia irakasteko. Kantuz ikasi zituzten
Mirea Arrutik, Andoni Egañak, Mikel Biainek, Jon
Montalbok, Joxean Urbietak eta haiek denak Amerikako ibai eta mendien izenak, Europako hiriburuak,
Afrikako hainbat ezaugarri. Une honetan, anekdota
S.M. Ikastola 7

Elkarrizketa
historiko modura Mak Mikel abestia nola sortu nuen datorkit burura. Mikel Biainek beti bakeroak eta indioak
marrazten zituen eta beti indioak ziren galtzaileak. Obsesio hari buelta eman behar niola erabaki nuen eta
Mak Mikel sortu nuen, xerifak agindutakoa bete ez eta
apatxeen lagun eta komantxeen maitale bihurtu zen
bakeroa.
Horrela sortu ditut kanta asko, egoera zehatz bati eran
tzun asmoz. Muturreko bi adibide jartzearren: Ranrobe
rran, erre hizkia ahoskatzeko arazoak zituen haur bati
erantzun nahian eta Atoz maiteño, Pilartxoenean nituen
ikasle nerabe haien lehen maitasunak adierazteko.

• Eta euskararen konpromisoarekin jarrera tin
koa...
Zalantzarik gabe.

• Azken urte hauetan adineko jendearekin ari zara
musika lantzen. Oso ezberdina al da umeekin
edo jende adinduarekin lan egitea?
Imanol eta ikastolako umeek grabatutako kaseta baten azala.

Ezetz esan beharko nuke. Bakoitzaren beharrei eran
tzuten jakitea da gakoa, baina ez pentsa beti asmatzen
denik.

• Oraintxe bertan ateratako disko berri-berria dugu
kalean, zuk eta kolaboratzaileek egina: “Aitonaamonekin kantari”. Aitona-amonak eta bilobak
elkarrekin kantatzen...
Nire aitona-amonen inguruko oroitzapen oso xamurrak
ditut. Egun, aitona-amona asko ikusten ditut umeekin
paseatuz, parkeetan jolasten, ikastolara eramaten edo
bila joaten…Egiten duten lanagatik, obligaziorik izan
gabe biloben heziketan aktiboki parte hartzeagatik eta
mila arrazoiengatik, omenalditxo bat merezi dutela uste
dut.

• Eta zure lagunek zioten bezala “Manolo beti pla
nak egiten!”. Ba al duzu eskuartean beste proiek
turik?
Bai. Sei urte dira Udaberri koruarekin ari naizela, eta
elkarrekin lantzen ari garen abestiak argitaratu nahiko
nituzke Euskal Herriko erretiratuen koruen eskuetan
izan ditzaten. Izenburua ere pentsatua dut: Atez ate koralaren atarian.

Kale Nagusia, 2
Tel. 943 13 24 02 • ZARAUTZ
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Egaña, 13 (sarrera Araba kaletik)
20.800 ZARAUTZ(Gipuzkoa)
Tel/fax. 943 83 36 19

Ikasleen txokoa
ARALARRERA IRTEERA, BLAI-BLAI

A

urtengo mendi buelta uretik pasatakoa izan dela esan daiteke.
Euria goitik behera, eta bide
guztiak txuri-urdineko pisten antza
hartu zuten.
Ibilbidea urterokoa: Lizarrustitik irten
eta Larraitzera iristea, Goierritik Tolosaldera. Den-denak umore onean, hasieratik aterkiak ireki eta martxa hartu genuen Lareoko presaraino. Paraje
zoragarriak. Gipuzkoa eta Nafarroa
elkartzen dituen Aralar mendizerra
den bezalakoa delako. Apartekoa. Eta
udazkenean zer esanik ez, zuhaitzek
kolore gorrixka hori hartzen doazen
heinean. Gu joan ginen egunean orain
dik hamar bat egun falta zitzaizkion
udazken beteko koloreak hartzeko.
Hala eta guztiz ere, gozatzekoa.
Irten eta gutxira, Lareo inguruan, hamaiketakoa. Gosea, jada? Irten
aurretik goseak izaten
dira ikasleak. Hori
bai, batik bat,

litxarkeriak jateko. Ordu erdiko geldiunea, zerbait jateko, bi haserre txiki gauzak lurrera botatzeagatik eta
aurrera. Euria eta euria, gogotik. Gure
Aingeru-gidak beste bide batetik eraman gintuen. Bidea moztearren, batik
bat. Helburua lehenabailehen iristea
zen, izan ere, eguraldi horrekin ezin
baitzen gehiegi gozatu irteera. Hala
ere, umorea nagusi denbora guztian,
bai ikasleen artean, baita irakasleen
artean ere.
Aldapa gora txiki guztiak amaituta,
aldapa beherakoak hasi ziren. Alegia,
abenturak. Tranpa hortxe zegoen. Sekulako nahasketa: aldapa behera maldasu eta pikoa, harkaitz malkartsu
bizia eta, gainera, euriaz bustia. Esan
bai ikasleei botak edo mendian ibiltzeko zapatilak eramateko. Ikasle asko
eta asko, baina, Txuri-urdinera joango
bailiran bezala, irrist egiteko zapatila
egokienekin. Aurrena Manex, gero
Unai, gero Joana, Ainhoa eta bestea
zein bestea, bata bestearen atzetik denak lurrera. Inork ez zuen
minik hartu, eskerrak, horrek
dibertimendurako
eta barre egiteko
tartea eman

baitzigun. Irakasleren bat ere ibili zen,
bultzadatxoak eragiten, eta ea eguraldi goibelari irrifarreren bat ateratzen
genion.
Hasi bezala, bukaera ere, umore onean,
den-denak bizirik eta pozik Larraitzera; eta gastatutako energiak osatzearren, jan gehiago. Inor ez zen animatu
Txindokira igotzea. Beno... beno, egia
esan, ikasleren bat ia-ia animatu zen,
baina eskerrak ez zitzaion utzi, bestela, oraindik han gaude bere zain. Azkenean, Larraitzera lehenak iritsi zirenetik azkena iritsi arte ia ia 40 minutuko
tartea. Batzuk patxada guztia hartzen
dute ibiltzeko, inongo presarik gabe,
ederki bizi dira.
Eta amaitzeko, irakasleren bat animatu zen etxera bizikletaz bueltatzea...
baina hori beste kontu bat da.
Antxon Debeatxelau

IRURETAGOIENA
HARATEGIA

Merkatu Plaza, 5

Te. 943 13 16 25

20800 ZARAUTZ
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Oroimenean
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Musika
SAHARA – LEOK’K

L

EOK’K musika taldea 1968. urtean sortu zen Zestoan. Besteak beste, The Beatles talde ingelesaren eraginez, rock musika oinarri hartuta plazaratu ginen. 1969ko maiatzean Zestoako Elizondo zineman
aurkeztu ondoren, hainbat herritako jaietan, batez ere
Gipuzkoan eta Bizkaiko kostaldean, eta baita zenbait
dantzaleku eta ezkontza ospakizunetan ere musika jotzen jardun genuen. Herriko lehenengo rock taldea izateaz gain, musika molde hartan euskaraz abesten ere
lehenengotakoak izan ginen. 1972. urtean ordea, soldadutza madarikatu hark jarraipena eten eta taldea bertan behera geratu zen.
Alabaina, alde batetik, 1992ko urtean Zestoako rock
mugimenduaren 25. urtemuga eta 2002an 35. urtemuga ospatzeko antolaturiko kontzertu eta rock jaialdian
parte hartu genuela eta, noizbehinkako gure agerraldi
horien ondorioz beste zerbait gehiago egin eta eskaini
genezakeela pentsatu genuen.
Eta bestetik, Saharari buruz herrian antolatutako ekimenak eta informazioak tarteko eta taldekide
batek uda partean haur saharar bat etxean hartu izanak, Mendebaldeko Saharako egoeraz jabetuta eta sentiberatuta LEOK’K talde bezala Saharako herriari, eta
Saharako emekumeei zehazki, elkartasuna adierazi eta
horrez gainera laguntasuna ematea adostuta, “Saemel”

(Saharako Emakumeei Elkartasuna) proiektua sortu genuen.
Hala, 2006ko irailean Saemel izeneko diskoa aurkeztu genuen eta orain, lau urte geroago, une bat... izeneko bigarren diskoa aurkeztu dugu “Saemel” proiektuaren barnean kokaturiko helburu ber-berarekin.
Laburbilduz, Saharako emakumeei elkartasuna
proiektuak helburu hauxe du:
“Saharako herriari elkartasuna eta sostengua adierazi eta bere etorkizuna erabakitzeko duen eskubideari
bultzada xumea ematea. Ildo berean, une bat... izeneko
CDaren salmentatik eta egindako emanaldietatik ateratako irabazi guztiak Saharar Emakumeen Batasun Nazionala (SEBN) erakundearen diru beharrak zertxobait
arintzeko bideratzea.”
Beraz, lan talde zabal batek ekintza jator baterako
musutruk egindako lana dago proiektu honen oinarrian
eta gizarte-ekintza izateaz gainera kultur arloko ekintza
ere badenez, gure artean ditugun hainbat adierazpideren arteko bat da, besteak beste. Musika arloko lekukotza bezala, hortxe geldituko da etorkizunerako.
2010eko azaroa
Gotzon Lizaso
(Leok’k taldeko kidea eta Salbatore Mitxelena ikastolako irakaslea)

ITURGINTZA, GASA ETA BEROGINTZA
Zerbitzu egoki eta profesionala
Bizkaia kalea, 13 • Tel. 943 83 17 08 • 20800 ZARAUTZ
12

S.M. Ikastola

Musika
Taldea: LEOK’K
Taldeko kide bakoitzaren lehenengo abizenaren aurreneko letrak hartuz, osatutako izena da.
Diskoa: une bat…
Kantu guztiak geuk sortu eta euskaraz abestutakoak
dira. Nagusiki “pop-rock” estilokoak diren arren, bada
reggae, latin-blues, balada edota gaur egungo ikutua
duen estiloko kanturik ere.
Kantu kopurua: Hamaika abesti.
Urolako tren zaharrean, Zerura ihes, Saemel, Alferrikan da, Zintilik, Elkar ferekatzen, R&B, Urrats galduak, Une bat, Ehun erasoren, Adi egon hadi.
Non eta noiz grabatua: CD hau 2010eko maiatza, ekaina eta uztaila bitartean Zestoako Elizondo zinema zaharrean grabatu dugu, hain zuzen, 1969an gure musikaibilbideko estreinako saioa eskaini genuen leku berean.
Argitaletxea: Autoekoizpena.
Grabazioko teknikari lanak eta ekoizpena Oihan Lizasok

eta Iñigo Llavorik egin dituzte; nahasketak, Eñaut Gaztañagak eta masterizazioa Estanis Elorzak.
Prezioa: 10 euro.
Salgai: -Ikastolako idazkaritzan.
-“Saharautz” Sahararen aldeko elkartean.
-ELKAR dendetan.
e-posta: leokkunebat@gmail.com
Sarean: myspace.com/leokkmusika
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Berriak
ABENDUAK 3, EUSKARAREN
NAZIOARTEKO EGUNA
Urtero bezala eta egunari dagokionez, aurtengoan ere ikastolan ospatu dugu Euskararen Nazioarteko Eguna, abenduaren hirugarrenean. Ikastolako txikienak herrira
joan dira herriko beste eskolekin bat eginez, kalejiran, abestu eta gure hizkuntzari
omenalditxo umil bat egiteko. Andu Lertxundi idazleari ere, irabazitako azken saria
dela eta, baita bere lan eskergarengatik ere, omenaldi berezi bat egin zaio oraingoan.
Zorionak, Andu!
DBHkoak ikastolan bertan geratu dira eta goiza hamaiketako eta filma artean pasatu dute. Merezi du aipatzea, egun honetarako, udalak pegatina lehiaketa antolatu
zuela, eta nahiz eta ez irabazi gure ikasleen artean bi aipamen berezi izan ditugula:
Ane Garciandia DBHko bigarren mailakoa eta Gorka Lazpita DBH 3koa. Zorionak biei!

Zorion perfektuan
ta ihes betean
elkarrekin jardunak
hainbeste urtean
eskarmentu gutxiko
paperen artean
asko ikasi gendun
zure zaintzapean
horrein aise elkarri
eskua ematean.

Ikasle izandako
asko duzu hemen
landu genitun testu
eta irudimen
irakasle ezezik
maixua bait zinen
izendatu zaituzte
handitan handien
ez da sorpresa izan
guk bagenekien.

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
OTEITZA EGUNA 2010
Urriaren 21a
Gure ikasleek gogoratu zuten Oteitza bere jaiotzaren 102u. urteurrenean.
Hainbat lan egin zituzten eta gero Bertsolaria pla
zara eraman. Ondoren bere eskulturari bufanda go
rria jarri zioten.
Mendi, bere laguna eta Begoña, azken urtetako
zaintzailea ere gure artean izan genituen.
Datorren urtean berriz!

BERTSO AFARIA
Azaroaren 19an elkartu ginen hainbat bertsozale Urpekoak elkartean bertso afaria egiteko.
Etxe-Beltz bertso eskolako haur, guraso eta
irakasleen artean 65 lagun inguru ginen eta
ez zen giro ederrik falta izan afalorduan eta
ondorengo saioan. Bertso eskolan gaur egun
3 taldetan banaturik dihardugu lanean eta aukera paregabea izan genuen denok elkarrekin
bertsoez gozatzeko. Konturatzerako gauerdia
ere iritsi zitzaigun kantu eta bertsoen artean.
Hurrengo egunean inork izango zuen logure
pixka bat, eta baita aurreko eguneko doinuren
bat burutik kendu ezinda ere…

HAUTSITAKOAK
Askok jakingo duzuen bezala, azken asteburu hauetan hainbat haustura eta lapurreta jasan ditu gure ikastolak. Zoritxarrez
gainera, ez da gehiegi harritzen gaituen kontua; etsipenez, “Zer? Berriro?” izan da gehien entzun dugun galdera langile eta
gurasoen aldetik.
Esaera zaharrak dioenez ordea, ohitura omen da pekatuaren lehen izena. Eta guk, ikastola eta hezitzaile bezala, ez genuke
ohitu nahiko gertaera hauetara. Etsipenean erori, are gutxiago. Jokaera hauen aurrean, gogor erantzutea erabaki baitu ikastolak. Ezin dugu beste alde batera begiratu; jokoan dago hau egiten dutenei bidaltzen diegun mezua eta gainontzeko ikasle
eta familia guztiei bidaltzen dieguna. Gu, gu guztion etxea zaintzeko gaude.
Bestalde, hautsitakoaz ere hausnarketa egin nahiko genuke. Hausten denaz eta konpondu daitekeenaz. Izan ere badira
gauza batzuk, behin hautsita gero konpondu ezin daitezkeenak: hautsitako kristalak ezin dira kolarekin itsatsi, hautsitako
ateak ez dira zelorekin osatzen. Hori, hausten denean betirako hausten da. Konfidantza ordea, beste kontu bat da. Ikasle
batzuekin, garbi dago, gure konfidantza hautsi egin da. Pertsonak ez gara kristalak ordea. Ikastola bezala, sinesten dugu,
sinetsi nahi dugu, hautsitako konfidantzak osatu daitezkeela. Eta pauso hori eman nahi duenarentzat hemen egongo gara:
ikastolan, guztion etxean.
Martin Etxeberria Garro
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Kirolez-kirol
OINARRIA ETA EREDUAK

K

urtso hasieran, aldizkari
honetan, eskola kirolari
buruz hizketan jardun ginen. Haurrentzat heziketa tresnatzat definitzen genuen gure
jarduna, haur guztiek gozatu eta
lagunekin harremanak sendotzeko bide bezala identifikatu
genuen eskola kirola. Dena den,
baloiaren atzetik dabiltzan haurrez aparte ere, hezkuntza prozesu honetan parte hartzen duten
beste hainbat subjektuz ere hitz
egitea beharrezkoa da.
Askotan ahazten zaizkigu haurrak. Munduko kirolari onenak
aurkitu nahi horrekin, haurren
interesez ahazteko joera handia
dugu. Baina badira eskola kirolaren mundutxo honetan parte
hartzen duten (eta beharrezkoak
diren) beste hainbat subjektu.
Epaile, entrenatzaile, guraso arduradun eta muxu truk lanean
aritzen diren beste hainbat per
tsonez ari naiz. Denboraldian
zehar beti izaten dira liskar txiki
batzuk. Batzuetan, entrenatzaileak fundamentu gehiegi ez dutelako, besteetan epaileak oso
txarrak direlako eta gurasoen
jarrera txarragatik ere bai inoiz.
Haurrentzat heziketa tresna bat
dela sarritan esan dugu baina
agian ahaztu egiten zaigu txapel
keta hauetan parte hartzen ari diren entrenatzaile (gaztetxo zein
guraso), epaile eta abarrentzat
ere ikaspen handia dela eskola
kirola. Talde baten ardura hartu,
astero entrenatu eta larunbatero partiduetan izatea lan handia
da. Oso lan zaila. Haur guztiak
ezberdinak dira eta bakoitzaren
beharrak ere oso ezberdinak dira, guztiak asetu eta denak gustura izatea ez da erraza. Gainera
lehen aldiz egiten dute lan hau
askok eta hori ere kontuan izan
behar dugu. Talde baten ardura
16
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hartzean asko ikasten dute gure
gaztetxoek eta hauek ere, denok
bezala, akatsak egiten ikasten
dute. Lehen mailan bezala, taldeak funtzionatzen ez duenean,
oso erraza da entrenatzaileari
errua botatzea baina ez da beti
guztiaren erantzule. Sarriegi topatzen ditut eliteko kirola eta eskola kirolaren artean antzekotasunak, eta horrek beldur handia
ematen dit.
Epaileekin ere antzeko egoerak
errepikatzen dira. Pasa den asteburuan bi epaile gaztetxo negarrez itzuli ziren etxera partiduan
zehar guraso eta entrenatzaileekin izandako liskarrak medio. Erabaki batzuetan asmatu
ez izanak epailearekin sartzeko
eskubidea ematen al digu? Edo
hau ere eliteko kiroletik ikasi dugu? Epaile izan nahi duten gaztetxoek ere mereziko ote dute ba
lan hau probatu eta lasai ikasteko gune bat...
Azken finean, eskola kirola, ikasteko gune bat dela ahazten zaigu. Haurrek kirol eta harreman
egoera ezberdinak ikasteko espazio bat, gaztetxoek taldeen
ardura hartu eta orain arte izan
dutenaren kontrakoa den papera ikasteko gune bat, epaileen
lana ulertu eta probatu ahal izateko jarduera bat. Dena hobetu
nahian, tekniko kualifikatuak
sartzeko joera dugu. Eremu ugari, diruz bakarrik lan egiten duten teknikoez betetzen saiatzen
gara. Profesionalizatu eta eskaintza hobetu nahian. Lan eskaintza guztiak esperientziadun
jendeari eskaintzea bezalaxe da
hau, esperientziarik gabeek non
hasiko dira? Non emango dituzte lehen pausuak? Non ikasiko
dute?
Dena profesionalizatu
nahiagatik borondatezko lanak
gizartetik ia ezabatu egin ditugu

eta orain arazoak daude herri
mailako milaka jarduera aurrera
eramateko... apenas dagoelako
boluntariorik.
Ezin dugu eliteko kiroleko exijentzia bera izan eskola kirolean. Ez
da inorentzat onuragarria. Hau
oinarria da. Ikasteko aro bat, espazio bat. Bertan parte hartzen
duten subjektu ezberdinek izaten dituzten akatsekin pazientzia
izan behar dugu. Subjektu hauei
ikasten lagundu. Ikasketa ahalik
eta erraxen eman dadin atmosfera sortzen lagundu behar dugu. Muxu truk lanean ari direnen
esfortzua baloratu eta denon
artean hobetzen saiatu. Eliteko
kirola itsusiegia da. Balore falta
nabarmenegia du. Hobe dugu
beraz, eredu horri kopiatzeari
utzi eta zerbait duinagoa eraikitzen saiatzea. Gerora eliteko
kirola bera ere duinagoa izatea
nahi badugu behintzat. Gozatu,
errespetatu, ikasten lagundu eta
ingurukoen esfortzuak baloratu.
Hodei Esteban
Kirol koordinatzailea

Xuxen-xuxen
GABE-ren idazkera
Gabe hitza, bereiz idatziko da: Argirik gabe.
Partitiboaren marka har dezake gabe-ren aurreko hitzak nahiz gabe-k berak. Bi hitzak markarik gabe ere
ageri daitezke, ondoko adibideotan ikus daitekeenez:
Argirik gabe, Argi gaberik edo Argi gabe.
Lotsagabe eta kideak, berriz, beste arau batzuetara moldatzen dira. Eta hitz elkarteak aipatu ditugunez,
hauei buruz Euskaltzaindiak dioena aipatuko dugu hemen:
1. Bereizita idatziko dira:
— aposizioak (Bidasoa ibaia),
— egin, eman, hartu eta eragin aditzekin osatzen
diren aditz elkarteak (lo egin),
— etxez etxe moduko bikoiztapenak,
— egin berri modukoak,
— mahai gainean gisako posposizioak,
— bigarren osagaia bila, eske edo falta duten
elkarteak,
— lehen osagaia erdal, euskal, giza eta itsas duten
elkarteak, ihartuak ez diren neurrian,
— lehen osagaiaren amaierako -a- galtzen denean
(biologi azterketa).

— bigarren osagaia -aldi, -buru, -gizon, -(g)une,
-kide, -(k)ume, -orde duten izen elkarteak,
— lehen osagaia aurre-, azpi- eta -gain duten izen
elkarteak,
— lauburu moduko elkarteak.

2. Marrarekin idatziko dira:
— gorri-gorria moduko bikoiztapen indargarriak,
edo apurka-apurka bezalakoak, seme-alabak,
zuri-gorri modukoak, barra-barra, plisti-plasta
bezalakoak,
— Ezkio-Itsaso moduko leku izen elkartuak (bi
hizkuntzatan ematen direnean, ordea, ez:
Lizarra / Estella).
3. Loturik idatziko dira:
— jarleku moduko elkarteak: esate baterako,
aldagaitz, odolustu moduko izen-elkarte
arruntak.
— bigarren osagaia -gin, -gile, -zain, -zale, -dun,
-gabe edota -gintza, -za(i)ntza duten elkarteak,

5. Elkarteko lehenbiziko osagaiak -a- amaiera
duenean
-a-rekin nahiz -a- gabe idatz daitezke: biologi
azterketa, biologia azterketa. Bestelako -a- itsatsiak
ez dira galtzen elkarketa egiten denean, eta hitzak
bere osotasunean eman behar dira. Salbuespen
dira, dena dela, honako sei hitz hauek: burdina,
eliza, hizkuntza, kultura, literatura eta natura. Hitz
hauek, hala nahi izanez gero, gal dezakete -a- hori.
Idazkerari dagokionez, amaierako -a- galtzen den
bakoitzean, bereiz idatziko da hitz elkartua eta
-a- gordetzen denean, aukeran izango da bereiz
idaztea nahiz marratxoa erabiltzea: kultur etxea.

4. Marrarekin edo marra gabe, nahi den
bezala:
— eguzki lore, eguzki-lore moduko izen elkartu
arruntak,
— kale garbitzaile, kale-garbitzaile modukoak.
(Bi hitzak letra larriz hasten direnean hobe da,
hala ere, marra gabe idaztea).
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Zure izarren kilimak
LIBERI
Batzutan, Libe,
haizeak ere
orrazia galtzen duela dirudi.
Ate joka iristen da,
zirimolan,
adatsak eta arnasak nahastuz;
eta zaila da
buruan eta bihotzean
marra zuzen bat topatzea.
Zuk, orduan, ufa egin mesedez.
Ufa, ezpainak txiki jarrita;
berehala, gure begietan,
orbela dantzan hasten baita.
Batzutan, Libe,
txori-kolorea
hartzen dute hodeiek.
Gogorregia ematen du zeruak,
arinegia lurrak.
Zuk, orduan, margo gaitzazu mesedez.
Errekaren klarionak erabili
eta gure euria, kantari,
itsasoaren magalera bidali.
Batzutan, Libe,
Eskuak
atzamarrik gabe geratzen direla dirudi.
Haizea heldu nahi lukete.
Eta hodeiak.
Zuk, orduan, txalo egin mesedez.
Bilatu, gure laztanentzat errimak;
dagoeneko iristen baitzaizkigu
zure izarren kilimak.
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