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Arartekoaren ebazpena, 2007ko uztailaren 2koa. Horren bidez, Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari iradokitzen zaio 
azter ditzala berariazko ibilbidea duen eskola-garraioko zerbitzu osagarria 
onartzeko aukerak. 
 
 

Aurrekariak 
 
1. Langraiz Okan, Antezanan eta Santa Cruz del Fierron (Araba) bizi diren eta 

derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasketak Gasteizko Ekialdea BHIn, D 
ereduan, egiten ari diren zenbait ikasleren familiek erakunde honen esku-hartzea 
eskatu dute. 

 
Hasieran, familia horiek arbuiatu egin zuten Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa Sailaren jokabidea, izan ere, honek eragozpenik ez zuen arren ikasle 
horiek eskola-garraioko zerbitzu osagarria jasotzeko eskubidea bazutela 
onartzeko (“garraiatutako ikasleak”), uzkur zen horiei aurretik antolatutako 
ibilbideak erabiltzen uztera eta garraiorako banakako laguntzen edo esleipenen 
deialdiari lotzen zitzaion. 

 
Kexa izapidetzeko prozesuan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ez 
zuen zalantzarik izan adierazteko, 2005-2006 ikasturtetik aurrera, Langraiz 
Okako Badaia BHIk jada D eredua eskainiko zuela DBHn. Hori dela eta, 
beharrezkoa izan zen kexa beste ikuspegi batetik aztertzea. Lehenik eta behin, 
hezkuntza-administrazio horrek Badaia BHIn D eredua eskaintzeko zuen 
hasierako asmoa eskaintza hori finkatu ahal izateko moduko eskari nahikoaren 
bidez gauzatu ote zen aztertu behar zen; eta, bigarrenik, programatutako 
eskaintzari zein kalitate-minimo aplikatzen ari zitzaizkion zehaztu behar zen, 
eredu berri bat ezarri den beste ikastetxe batzuetan aplikatu zirenekin alderatuta. 

 
2. Kexagileek bazekiten erakunde honek zein ildo hartu zuen Langraiz Okan bizi 

ziren beste ikasle batzuen kasuan eta, esku-hartze horren ondorioz, bi gomendio 
egin zirela, hots, 1/2004 eta 11/2006 erreferentzietakoak. 

 
Orduan, erakunde honek ahalegin berezia egin zuen agerian uzteko, gure 
hezkuntza-sistemaren berezitasuna dela medio, EAEren esparruan, eskola-
garraioko zerbitzu osagarria eskuratzea edo lortzea, oro har hala izaten den arren, 
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ez duela soilik bizilekuaren eragin eremuan dagokion irakaskuntza-mailaren 
hezkuntza-eskaintza nahikoa ez izateak mugatzen, baizik eta baita aukeratutako 
hizkuntz ereduaren hezkuntza-eskaintza ez egoteak ere. Ildo horretatik, 
azpimarratu zen, ikastetxeen hizkuntz tratamenduan onartzen den malgutasun 
marjinak, bereziki, B ereduko taldeei dagokienez, baita, batzuetan, ikasleak beren 
herrietatik deserrotzea saihesteko asmo laudagarriak ere, inolaz ere ezin 
dezakeela eragin EAEko ikastetxeetan eskolatutako ikasleek hizkuntz eskakizuna 
libreki aukeratzeko duten eskubidea bazter uztea edo ez onartzea. Ondorioz, 
gomendatu zen eskola-garraioko zerbitzu osagarria onar zekiela garai hartan 
Gasteizko  Ekialdea BHIn, D ereduan, derrigorrezko bigarren hezkuntza egiten 
ari ziren eta Langraiz Okan bizi ziren adingabeei. 

 
3. Espedientea izapidetzeko prozesuan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 

ez du bere hasierako jarrera aldatu. Horren adierazgarri gisa, jarraian, Arabako 
Hezkuntza-ordezkariak bidali digun azken erantzuna jaso dugu. 

 
 

“Badaia BHIn D ereduko DBHren eskaintzari buruz Arartekoak eskatu duen 
informazioari dagokionez, puntu hauek jakinarazten dira: 

Urtarrilaren 30eko 26/1996 Dekretuak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 
(eskola-mapa) ezartzea dela-eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoen berrantolatzeari buruzkoak, 
hezkuntza-ibilbideak zehaztu zituen Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
ikastetxeen artean. 

Dekretu horretan xedatzen denaren arabera, Vitoria-Gasteizko Adurtza 
Ikastola LHI udalerri bereko Ekialdea BHIra atxikita geratu zen, ikasleak 
zuzen sartzearen ondorioetarako. Adurtza Ikastola LHIk D eredua ematen 
zuen eta Ekialdea BHIk B eta D ereduetan. 

Eskola-mapan, Unamunzaga Gobea eta Jose Miguel de Barandiaran LHIk, 
Armiñon, Berantevilla, Okako Iruñako, Lantarongo, Erribera Goitiako, 
Erribera Beitiako, Gesaltza Añanako, Gaubeako eta Zanbranako ikasleak 
eskolatzen zituztenak, Okako Iruñako Badaia BHIra atxiki ziren. Lehen 
aipatutako LHIek eta Badaia BHIk A edota B ereduetan irakatsiko zuten. 

Hemen azaldutako eraketak ez zien D ereduko hezkuntza-aukerarik ematen 
hori nahi zuten zonalde horretako familiei. Gauzak horrela, eta hizkuntz 
eredua askatasunez aukeratu ahal izatea bermatzeko, eskaintza hori zuen 
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Vitoria-Gasteizko ikastetxe bat, Adurtza Ikastola LHI, eman zitzaien. 

Eskola-mapa batek egiten den unean-uneko azterketari ematen dio erantzuna 
eta, egiteko orduan etorkizunari begirako aurreikuspenak agertzen diren 
arren, ezin ditu gizartean gerta daitezkeen gorabehera eta aldaketa guztiak 
kontuan hartu. Gauzak horrela, azken hamar urteetan izandako bilakaerak 
abiapuntuzko egoera aldatu du. 2005-2006 ikasturtean D eredua eskaini zen 
José Miguel de Barandiaran LHIn eta Badaia BHIn, Okako Iruñan. Horren 
ondorioz, zonifikazioa aldatu zen eta hortik aurrera Argantzungo, Okako 
Iruñako eta Berantevillako udalerrietako herriak aipatutako bigarren 
ikastetxean, Badaia BHIn, zonifikatuta geratu ziren D ereduan ikasteko. 
Adurtza Ikastola eta Ekialdea ikastetxeei eman zitzaien horren guztiaren 
berri. 

Lurralde Ordezkaritza honek ahalik eta hezkuntza-eskaintzarik osoena 
hedatu nahi izan die lurraldeko zonalde desberdinei, eskolatzeko adinean 
dauden ikasleei joan-etorriek dakartzaten eragozpenak ekiditen saiatzeko. 
Eskaintza berri bat abian jartzea, sarritan, mailakakoa eta diskretua da, 
hasieran. Bigarren Hezkuntzan izena eman duten ikasleen zenbakiek 
errealitate hori islatzen dute. 

2005-2006 ikasturterako aurrematrikulan 3 eskaera izan ziren D ereduko 
DBBko 1. kurtsorako. 3 ikasle horiek ikasturtearen hasieran jarraitzen zuten 
(matrikula). 

2006-2007 ikasturterako aurrematrikulan 2 ikasle erregistratzen dira 
DBHko l.ean eta 2 ikasle 2.ean, D ereduan. Ikasturtearen hasieran, 
matrikula-datuetan, ez dira ikasleak 1.ean erregistratzen eta jarraitzen dute 
D ereduko 2.eko biek. 

2007/2008 ikasturterako duela gutxi egin den aurrematrikulan 3 ikasle 
ditugu 1.ean, 1 2.ean eta 1 3.ean, D ereduan. 

Matrikulatutako ikasleen kopuruak ez du, orain arte, D ereduko talde bat 
osatzeko aukerarík ematen. Hala ere, arreta eman zaie ikasle horiei, B 
ereduko kurtsora sartuz eta irakasgai guztiak euskaraz emango zaizkiela 
bermatzeko behar diren ordu-kredituak ikastetxeari emanez. 

Zonaldean bizi diren D ereduko ikasleak Badaia BHIra sartzeak eredua 
indartuko luke baina Ordezkaritza honek Ekialdea BHIn eskolatzeko aukera 
irekia utzi die horrela nahi dutenei, dagozkien dirulaguntzak jasoz.” 
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Gogoetak 
 
1. Jakina da hezkuntza-plangintza sistemako beharrak definitzen laguntzen duen 

programazio tresna dela eta horrek eskola-eskaintza malgua eta zabala ekarri 
behar duela berekin, hezkuntza-eskariaren errealitatearen bat etorriz. Plangintza-
eginkizun honetan, zehazki aukerak egin behar direnez, justifikazio arrazoi 
nahikoak eman behar dira hartutako erabakien arrazionaltasuna berresteko, hala 
egin ezean, arbitrariotasunez jokatu izana leporatu ahal izango bailitzaioke. 

 
Hala, beharrezkoa da onartzea bai gure aurreko esku-hartzeetan bai beste kexa-
espediente honen baitan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Arabako 
lurralde eremu honetan euskarazko hezkuntza-eskaintza bultzatzera eraman 
duten arrazoien berri eman duela. Ildo horretatik, hezkuntza-agintariek haren 
asmoaren berri izan dute; alegia, herrietako haurrak bizi diren lekuetan bertan 
eskola daitezela, behar ez diren edo justifikatuta ez dauden errepideko joan-
etorriak saiheste aldera, horrek eragozpenak baitakarzkie nekeari, 
arriskugarritasunari eta denbora alferrik galtzeari dagokienez.  Horrela, 
azpimarratu dute Hezkuntza Saila herrietako bizi kalitatearen eta herrien 
kohesioaren alde ari dela lanean (horren adibide garbia ‘eskola txikiena’ da) eta 
Nekazaritza Saila ere sustatze ildo beretik doala. Bai Arabara heldutako ikasle 
kopuruaren nahiz bertatik beste leku batzuetara joandakoaren ondorioz bai 
horietako bakoitzaren inguruabar desberdinen ondorioz lurralde horretan 
gertatzen ari diren aldaketa demografikoak ikusita, beharrezkoa da jardun 
bereziak garatzea, igarotako datei dagokienez, horiei guztiei berdintasunezko 
tratua emateko eta ikasleak beren herrietatik deserrotzea saihesteko. 

 
Hain zuzen ere, asmo horiek azaltzen dute, hasiera batean, Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Langraiz Okako Badaia BHIn B eredu indartua 
ezar zedin onartzea (alegia, matematika izan ezik, gainerako irakasgai guztiak 
euskaraz ematea) eta, 2005-2006 ikasturtetik aurrera, D ereduko eskaintza 
iragartzea irakasgai guztiak euskaraz ematea ahalbidetuko zuten kreditu nahikoak 
bideratuta. 

 
2. 1/2004 eta 11/2006 gomendioak eragin zituzten aurreko gure esku-hartzeetan, 

gure jarduna kokatu zuten aurrekariek eztabaida-marjina txikia uzten zuten. Bere 
garaian hezkuntza-administrazioak berak onartu zuen Badaia BHIn zegoen 
hezkuntza-eskaintza B eredu indartuarena zela. 
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Orduan ez bezala, orain Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak adierazi du 
D ereduko hezkuntza-eskaintza dagoela, familien eskaera edo eskariarekin bat 
etorriz, eta horrek, noski, bere garaian hartutako erabakiak aldaraz ditzakeela. 

 
Hala ere, gure ikuspegitik, 2005-2006 (3 ikasle) eta 2006-2007 (2 ikasle) 
ikasturteei buruzko matrikula-datuen errealitatea eta datorren 2007-2008 (5 
ikasle) ikasturteari dagozkion aurrematrikulakoena oso urrun daude eskaintza 
finkatuaren errealitatetatik, egun, funtsean, ikasleak B ereduko dagokion mailan 
integratuta geratzen baitira. 

 
Kexa izapidetzeko prozesuan horren inguruan eskatutako daturik helarazi ez 
zaigunez, ez dakigu Arabako eskualde edo hezkuntza-eremu horretako 
errealitatea, hezkuntza-plangintza edo programazioko erabakiei dagokienez, 
hezkuntza-agintariek hezkuntza-eredu berriak ezartzearen alde egin duten beste 
eremu batzuetakoarekin alderagarria ote den. 

 
Gure iritziz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak gazte horiek 
“garraiatutako ikasletzat” hartzeak berak adieraz dezake, beharbada, hezkuntza-
administrazioak berak ere ez duela erabat egokitzat hartzen zein baldintzatan 
eskaintzen ari den D eredua Badaia BHIn. 

 
3. Hala ere, eta egin berri dugun oharraz haraindi, uste dugu Hezkuntza, 

Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ikasle talde hau garraiatutakotzat hartzearen 
aldeko jarrerak beste helmen bat izan behar duela, intereseko ondorioetarako. 
Ildo horretatik, eta administrazioak gazte horiei aurretik antolatutako ibilbideak 
erabiltzen ez uzteko zuen jarrera zalantzan jarri zuten familien hasierako 
planteamenduari berriro eutsiz, uste dugu esku artean dugun kexaren benetako 
xedeak eskola-garraioko zerbitzu osagarri hau eskaintzeko ezarri diren baldintzei 
buruzkoa izan behar duela. 

 
 

Horri dagokionez, jakina da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak urtero 
ematen dituen garraiorako banakako laguntzen edo esleipenen deialdiak 
administrazioak berak antolatutako ibilbideen ezaugarrietara egokitu ezin 
daitezkeen ikasleei beste aukera bat eskaini beharrari erantzuten diola. 
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Horrela, laguntza edo esleipen horiek jasotzeko aukera zeharkako sustapen 
jarduntzat hartzen da administrazioak ezin duenean modu arrazoituan bere gain 
hartu ibilbide edo zerbitzu propioa ezartzea. 
 
Kexa hau izapidetzeko prozesuan, gauza da hezkuntza-administrazioa laguntza 
horiek jasotzeko aukera onartzera mugatu dela, baina ibilbide propioa duen 
garraio zerbitzua ezartzea bideraezina izan daitekeela arrazoitu gabe; zerbitzu 
horren bidez, familia horien eskariari erantzun ahal izango litzaioke, horietako 
askok betebehar pertsonalak eta lanekoak hobeto bateratu behar baitituzte. 

 
 
Hori guztia dela eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/1985 
Legean ezarritakoarekin bat etorriz, honako iradokizun hau egin dugu: 
 

3/2007 IRADOKIZUNA, uztailaren 2koa, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailari egina 
 
Azter ditzala Langraiz Okan, Antezanan eta Santa Cruz del Fierron (Araba) bizi 
diren eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikasketak Gasteizko Ekialdea 
BHIn, D ereduan, egiten ari diren zenbait ikasleei berariazko ibilbidea duen 
eskola-garraioko zerbitzu osagarria onartzeko aukerak. 
 
 
 

 


