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Lan plangintzaren balorazioa 
 

taldea: BIGARREN HEZKUNTZA ikasturtea: 2020-2021 
 

1. Sarrera 

Berriro ere, ikasturte honetako memoria hasi behar dugu bere osaeraren inolako jarraitasunik ez izateak 
dakarren zailtasuna.  
Egoera konplikatua da, eta, gainera, ikasturte honetan larriagotu egin da beste arrazoi batzuengatik: 

 Sozio-linguistiko espoarruko plaza bate ez zen eskaini ordezkogunean berriro eskeinia izango zelako 
zerbiktzu eginkizunetako deialdi batean. Deialdi hori atzeratu zen dezente eta ez zen bete otsailaren 
4ra arte. Hau da, persona bat gutxiagoz hasi genuen ikasturtea. 
Ikasturtea hasi eta berriro ortzi lanpostuetatik bost ez zeuden Beteta zerbitzu eginkizunetako 
pertsonekin. Gaitzerdi bost ordezko horien artean, bat aurreko urtean egondako pertosna zen (Miren). 
Hau zen ikasturte hasierako osaera: 
    Bea Ugarte (SZ, langile finkoa BGn) 
    Txus Serna (ZT, zerbitzu eginkizunetan) 
    Emilio Azueta (ZT, zerbitzu eginkizunetan) 
    Mire Urutxurtu (SZ, ordezko vaina Bigarren urtez Etapan) 
    Maider Uribe (ZT, ordezko) 
    Ander Barado (ZT, ordezko)   
    Marina Esteban (SZ, ordezko) 

 Marinak urrian iaztik falta zitzaion amatasun baimenaren partea hartu zuen ea gabonetako oporrak 
heldu arte eta oporraldi honen atzetik baja egoeran egonda. Ez da izan ordezkatua inoiz eta gaur da 
eguna honela jarraitzen duela. Hau da: ikasturte osoa persona bat gutxiagoz egon gara. 

 
 Zerbitzu eginkizunetarako deialdia gauzatu denean (errepikatzen dugu hori otsailean suertatu dela) 

berriro aldaketak egon ziren: 
   Bea Ugarte Berritzegune Nagusiko lanpostu batera pasatu zen. Bere ordezkoa Etapan Jon Azpeitia 
izan da. 
   Miren Urutxurtu ordezko izatetik zerbitzu eginkizunetan egotera aldatu zen, Etapan ordura arte bete 
barik zegoen lanpostua hartuz. Bere aurreko tokia Etapan Agara Ruizek bete egin du. 

 
Ez da batere zaila ulertzea zer nolako egoera latza den pairatu duguna. Lana aurrera eraman bada egon garenon 
konpromesuari esker baino ez da izan eta honela, harro, aitortu behar da memori honetan. 
 
 

 

2. Ikastetxeetan garatu diren eskuhartze nagusiak [esanguratsuak]  
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Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

Ikasturte honetan 10 esku-hartze esanguratsu burutu 
ditugu eta balorazioen  bataz bestekoa 9´5koa izan da, 
gauzak nahikotxo ondo egin ditugula esan litekelakoan 
gaude, beraz. 

 

 

3. Prestakuntza ekintzak: ikastaro eta mintegiak 

Ondo egindakoa 
Lo que se hizo bien 

Hobetzeko aspektuak eta proposamenak 
Aspectos a mejorar y propuestas 

Ikasturte honetan bakarrik bi mintegi (8´8 bataz bestekoa) eta 
ikastaro bakarra (9´4) egin ditugu 

Hurrengo ikasturterako maiatzean egiten ditugu. 2020ko 
maiatzean kontuan hartuta pandemiaren orduko egoera 
eta , sarreran zehazki aaldu den moduan, orduan ere 
jarraipenik izango ez zute bost persona zeudela Etapan zaila 
(ez esatarren ezina)da zerbait ganoraz planifikatzea. 

 


