
  INFORMAZIO ORRIA 

  Zenbakia: 21  Astea: 2019/2/8 

IHOTE ETA KARROXARAKO DANTZA ENTSEGUAK 

Egutegiari begiratuz gero, Ihoteak laster izango ditugu, otsailaren 22, 23 eta 
24ko asteburuan hain zuzen ere. Ihoteak, Oiartzungo inauteri jaia da eta guk, 
herriko eragile bezala, bertan parte hartze handia dugu. Horregatik, 
prestaketa ahalik eta azkarren hasi behar dugu. Berriak diren familientzat, 
Zuzendaritzako bulegoan, mozorroa egiteko zaku oihala, biesak eta kriskitinak 
salgai daude, 6 eurotan ikasleentzat eta 8 eurotan helduentzat. Zaku 
mozorroa nola egiten den jakin beharko bazenute, ostiralero egingo diren 
dantza entseguetan (jantokian) hainbat guraso esku bat botatzeko egongo 
dira. Beraz, 2019ko otsailak 1, otsailak 8 eta otsailak 15ean, arratsaldeko 
16:45etatik aurrera bertan elkar zaitezkete.  

JANGELAKO PLATERAK 

Azken abenduak 24ean, herrian zehar abesten ibili ondoren, eskolako jantokian hamaiketako ederra 
ospatu genuen. Hainbat familiek, tortillak eta bizkotxoak ekarri zenituzten. Ekarritako platera batzuk 
oraindik ez dira jasoak izan, horregatik, aukera duzuenean, hurbil zaitezte idazkaritzara plater horiek 
jasotzeko.  

ORDUTEGI BERRIA 

Dakizuen bezala, duela aste batzuk, ordutegi aldaketa bat 
proposatu genuen: arratsaldez, 15:00etan hasi beharrean, 
14:45etan hastea. Honek, Haur Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntzako 1 eta 2. mailako ikasleen egoera hobetzen baitzuen 
batez ere. Aipatu genuen bezala, gutxienez familien %50ak parte hartu behar du prozesuan eta 
horietatik 2/3ak  proposamena onartu beharra du. LH eta HHn dauden 289 familietatik 241ek parte 
hartu zuten galdeketan, hau da %83.89ak eta 179 baiezko jaso genituen, hau da %73.66ak. 
Ondorioz, proposamena Ordezkarien Organo Gorenera eraman zen. Bertan, onarpena eman baino 
lehen, Guraso Elkarteak 3 proposamen egin zituen: 

-Jardun jarraian (goizez bakarrik gaudenean) jangelako ordutegia 15:00ak arte mantentzea. 

-Jardun jarraian (goizez bakarrik gaudenean) 09:00tatik 12:30etara izatea eskola saioen ordutegia. 

-Bai irailean bai ekainean ere, jardun jarraiko egunak ( goizez bakarrik gaudenean ) 2 astez 
luzatzea, ez gehiago.  

 

Aipaturiko 3 irizpide horiek txertatuta, ordutegi aldaketa proposamena Hezkuntza Sailera bidali 
genuen. Aurreko ostiralean bertan, informazio orria dagoeneko banatuta zegoela jaso genuen 
baiezko erantzuna. Beraz, datorren 2019/2020 ikasturtetik aurrera arratsaldez 14:45etan hasiko dira 
saioak eta lehenago aipatutako irizpideak mantenduko dira, Ordezkarien Organo Gorenean jaso 
genuen bezala.  

 

IPUIN KONTAKETA 

Datorren otsailaren 15ean, ostirala, Pello Añorga ipuin kontaketan 
arituko da herriko liburutegian. Arratsaldeko 17:00etatik aurrera 
izango da eta 2/3 urteko umeei zuzenduta dago. Puntualtasuna eta 
umeen adina errespetatzea eskatzen da.  

 

Informazio gehiago: www.elizaldekogurasoelkartea.blogspot.com.es eta www. elizalde.eus 

 
Hezkuntzan 

murrizketarik ez! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


