
Hoy nos hemos reunido todo el equipo de baloncesto.
Parece que como nadie se va a hacer cargo de
nosotras, este año no podremos jugar.

Hasta ahora, nunca nos habíamos dado cuenta de
que todo lo que hemos podido hacer, ha sido gracias
a los padres y madres. Concretamente a los del APA.
Son ellos los que nos inscriben en la liga, los que
nos compran la ropa, organizan los partidos y los
desplazamientos, y nos entrenan.

No se exactamente que es lo que pasó el año pasado
a final de curso. Parece ser que había un grupo de
padres y madres que llevan muchos años y que
pidieron ayuda a otros para hacer todo lo que
tienen que hacer en el APA. Y nadie se presentó.

Así que se han ido, y han dejado todo. Por lo que
nos hemos podido enterar, son muchas las
actividades que van a dejar de realizarse. Y nosotras
no podemos perder un año completo.

Lo he comentado con mi padre y mi madre y me
han mirado con cara rara. Que no tienen tiempo,
que no sirve para nada. Les he tratado de explicar,
pero nada de nada. ¡¡¡ No hay manera ¡!!

Son todos unos egoístas. Piensan que con pagar la
cuota del APA ya es suficiente. Que otros harán el
trabajo.

Le hemos pedido ayuda al director. Nos ha dicho
que eso es un problema de los padres, que no es un
problema del centro. Está claro ¡!!! Solo les interesa
lo que es académico, las notas, los exámenes y las
clases. Pero de lo demás, nada.

Lo curioso es que nos han dicho que las actividades
extraescolares son competencia del Consejo Escolar.
Pero, igual que en otros centros, esas tareas parece
que son cosas del APA.

Sólo nos queda apuntarnos al equipo de Baloncesto
de otro instituto. Pero es una pena. Llevamos años
juntas, somos un equipo y nos gusta jugar juntas.

Y todo porque este curso, no hay APA...
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Gaur saskibaloi taldeko neska guztiak elkartu gara.
Gutaz inor ez denez arduratuko, badirudi aurten
ezingo dugula jokatu.

Orain artean, sekula ez gara konturatu egin ahal
izan dugun guztia gurasoei esker izan dela. IGE-
ko gurasoei esker, hain zuzen ere. Eurek ematen
dute gure izena ligan, eurek jantziak erosi,
partiduak eta bidaiak antolatu eta gu entrenatu
ere egiten dute.

Ez dakit zehatz-mehatz zer gertatu zen iaz,
ikasturtea bukatzean. Badirudi urte askotan jardun
duen guraso talde batek laguntza eskatu ziela beste
guraso batzuei IGE-n egin behar duen guztia
egiteko. Eta inor ez zuen bere burua eskaini.

Hortaz, alde egin dute eta dena utzi dute bertan
behera, jarduera asko egiteari utzi behar zaio. Eta
guk ezin dugu urte oso bat galdu.

Nire etxean aipatu dut eta begitarte bitxiaz begiratu
didate. Denborarik ez daukatela, ez duela
ezertarako balio... Azaltzen ahalegindu naiz, baina
ezertxo ere ez dut lortu. Ez dago zer eginik!!!

Egoista hutsak dira denak. IGE-aren kuota
ordainduta nahikoa dela uste dute. Beste batzuek
egingo dutela lana.

Laguntza eskatu diogu zuzendariari. Hori gurasoen
arazo bat dela esan digu, ez dela ikastetxearen
arazoa. Argi dago!!! Akademikoa denaz besterik
ez dira arduratzen, notak, azterketak eta eskolak.
Beste guztiaz, ordea, ezertxo ere ez.

Gauza bitxia izan da eskolaz kanpoko jarduerak
Eskola Konstseiluaren eskuduntza direla esan
digutenean. Baina, beste ikastetxeen antzera, IGE-
aren kontuak direla ematen du.

Beste ikastetxe bateko Saskibaloi taldean izena
ematea besterik ez dugu. Baina penagarria da.
Urteak daramatzagu elkarrekin, talde bat osatu
eta elkarrekin jokatzea atsegin dugu.

Eta hori guztia, ikasturte honetan IGE-rik ez
dagoelako...
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Urte batzuetatik hona, Eskoletako
Gurasoen Elkarteetan parte hartzen
duten gurasoen kopurua pixkana be-
herantz doala ikusten da.
Asko dira urte luzez bakarrik, lagunt-
zarik gabe, eta batzuetan bai irakas-
leek bai ordezkartzen duten kolekti-
boak berak kritikatzeaz nekatuta
dauden pertsonez osatutako gura-
soen elkarteak.
Gurasoen elkarteetan dauden pertso-
nak, askorentzat, denbora libre asko
duten, eta karguaz nolabait probetxua
ateratzen duten pertsonak dira. Sarrie-
gi entzuten diren iruzkinak dira eta
egia ez izateaz gain, pertsona horien-
tzat iraingarriak dira, beren denbora
eskuzabaltasunez ematen baitute guz-
tion seme-alabon onerako.
Halako eta bestelako iritzi oker bat-
zuen arrazoia Gurasoen Elkarteek
egiten eta sustatzen dituzten jarduerak
oro har ezagutzen ez direla da.
Hori, jakina, irakaskuntzaren kalitatea-
ren eta, azken finean, gure seme-
alabon kalterako da.

Nortzuk dira, izan ere?
Beren seme-alaben onerako, eskola-
ren funtzionamenduan interesatuta
dauden pertsonen multzoa. Baina,
batzuetan dagoen iritziaren aurka, ez
beraien seme-alaben onerako soilik,
guztion onerako baizik.
Guk beste asti daukate baina, beren
kabuz, lehentasunak hautatu eta du-
ten denbora libretik orduak lapurtzea
erabaki dute, ikastegien kalitatea are-
agotzen eta gure seme-alaben baldin-
tzak hobetzen saiatzeko.

Egiten ditugun gauzak

Bigarren plano batetik eta ikastegian
egiten diren beste jarduera batzuekin
nahastuta, gurasoen elkarteak jardue-
ra piloa egiten du, lanean orduak eta
orduak emanez.
Pentsatzen da Gurasoen Elkartea
seme-alaben eskolaz kanpoko jardue-
retan soilik, eta beste ezer gutxiagotan
aritzen dela.
Jarduera horietako asko eta asko
desagertuko lirateke, bat batean es-

kola guraso elkarterik gabe geratuko
balitza.
Hona hemen jarduera horietako bat-
zuen zerrenda, zuen guraso elkartee-
tako zenbaitek egindakoetatik atera-
takoa. Kontuan izan denak ez direla
ikastegi guztietan egiten.
1. Ia eginkizun nagusia eskolaz

kanpoko jarduerak antolatzea du-
te: futbitoa, saskibaloia, karatea,
ingelesa, marrazkia eta pintura,
eta beste asko. Besteak beste:
- Kanpaldi edo txangoak antolatu

eta begirale modura joatea.
- Ikasturte hasierako liburuen sal-

menta antolatzea, horrek fami-
lientzat dakarren erotasunarekin,
ondoriozko merkatzeaz gain.

- Beraiek bakarrik zein irakasleekin
batera ikasturte amaierako jaia
antolatzea, adiskidetasunerako
bazkariaz.

- Kirolaren jaia, euskaren eguna-
edo beste edozein gairen gaine-
koa.

- Gurasoentzako zenbait hitzaldi
eta ikastaro antolatzea.

Garrantzirik handiena duten gauzetatik
urruntzen gaituzten mezuetan blai dagoen
gurea bezalako garai batean, informaturik
egoteko gogoak eta aldi berean hainbat
arazori irtenbidea bilatu behar izateak
eragotzi egiten digute harreman ba
tzuetan sakontzea, eta lagunaren,
semearen/alabaren, aholku bila dabilen
kidearen ahotsak, sarri askotan, azaleko
arreta baino ez du aurkituko gure aldetik.
 Entzun egiten dugu baina ez dugu,

ordea, aditzen eta hortik datoz egoera
latzetan murgiltzen gaituzten
gaizkiulertuak eta tentsioa. “El arte de
escuchar” izenburua duen lan honetan
Shafir doktoreak medikuntzaren alorreko
bere ezagutzak azaldu ditu, geure barruko
ahotsa eta maite ditugun haienak aditzen
laguntzeko ariketa batzuk proposaturik,
txikitan aztien ipuinak kontatzen
zizkigutenean jartzen genuen  ilusio
berberarekin ari gaitezen.

Shafir, Rebecca Z.
«El arte de escuchar».

Grijalbo (Llave azul). Madrid, 2000.
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Elkarterik

gabeko

eskola?

Irakurriz ikastea

- Eskolako txandalak fabrikako
prezioan erosi ahal izatea, nahi
dutenentzat.

- Urtean, hiruhilean zein hilean
behin aldizkari bat argitaratzea,
eskolako jarduerak eta familiak
hurbiltzeko, familiek batzuetan
eskolan gertatzen denaz ezer
gutxi jakiten dute-eta.

- Errege Magoena eta Olentze-
roarena egitea gabonetan edo
PINera joatea haurrekin gabone-
tan.

2. Guraso eskolako ikastaroak anto-
latzea.

3. Behar duten familiak jarduera bat-
zuetan finantzatzen laguntzea.

4. Dirua jartzea materialak erosten
laguntzeko (pianoa, marrazki eta
pinturako materiala, bideoak, tele-
bista, bibliotekarako liburuak)

5. Eskola aseguruaren kudeaketa.
Ondoren hainbesteko oihartzun
publikoa ez duten arren, guztiont-
zako oso garrantzitsuak diren bes-
te jarduera batzuek dauzkagu. Es-
kolaren kudeaketarekin zerikusia
dutenak dira, non gurasoen elkar-
teak gehienetan sartuta baitaude,
batzordeko kide eta Eskola Kont-
seiluetako kide direlako.

6.  Eskola Kontseiluetan parte hartzea,
erabakiak hartzeko eta anormalta-

sunak kontrolatzeko orduan:
- Urtero liburuak alda ez daitezen

eta liburuen zerrendak uda baino
lehen edukitzeko.

- Jantokiko arautegia, prezioak...
- Eskola egutegia.
- Matrikulazioen kontrola.
- Memoria, Eskolako Urteko Pla-

na.
- Eskola inguruko trafikoa antola-

tzea, eta udaltzainak eskatzea
sarrera eta irteeretarako.

- Igerilekuen txandak antolatzea,
udalerriko beste eskola batzue-
kin koordinatuta, eta ikastegiare-
kin jarduera horretarako gal dai-
tezkeen orduak koordinatzea.

- Ordutegiak eta ikasgaiak kontro-
latzea.

- Ikasgela bakoitzeko ikasturte
hasierako bilerak prestatzea.

- Irakasleekin biltzeko denbora
gehitzea.

7. Eskola Batzorde desberdinetan
parte hartea:
- Segurtasuna eta Higienea.

Garbitasuna eta segurtasuna
aldageletan, elementu zahar-
kituak eta arriskutsuak alda-
tzea, kolpeen aurkako zo-
ruak ,  haur ren  ihesak
saihestea, ebakuazio planak
eta suteen simulazioa, pape-

rontziak, aterpeak, eta abar
- Iraunkorra.
- Bizikidetasuna.
- R.O.F. Barruko Arautegia
- Ekonomikoa.
- Hezkuntza behar bereziak

dituzten ikasleen batzordea.
- Euskara.
- Gelako ordezkarien bidez

ikasturte bakoitzean jarduera
desberdinetarako eta li-
buruen erosketa boluntario-
rako erabiltzen den dirua
kontrolatzea.

8. B.I.G.E. (Bizkaiko Ikasleen Gura-
soen Elkartea)  edo Gurasoen
Elkarteen Koordinakundea beza-
lako erakundeetan parte hartzea
eta udalaren galdera sortei erant-
zutea.

Ikusten duzuen bezala, egiten den
jarduera kopurua oso altua da, eta
pertsona askoren partaidetza behar
da, eta askotan, Gurasoen Elkarteen
Batzordeetan ez da hainbeste jende
egoten.
Horregatik, pertsona horiei ulerkor eta
esker onez begiratu behar diegu, eta
ahal dugun heinean, haiei laguntzen
ahalegindu.
Orain berriro galdetzen dizuet:
Nolakoa litzateke nire eskola guraso
elkarterik gabe?

...Gure seme-alabak nola hezi ikasten
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Expresamos nuestro agradecimiento a la revista “Aita, Ama” del Ayuntamiento de Barakaldo.
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Artaza La adolescencia Martes , 8 octubre 19:00

Geroa La preadolescencia Miércoles, 9 octubre 15:00

Julio Caro Baroja Aprender a pensar, Miércoles , 9 octubre 19:30
Aprender a decidir

Larrañazubi Educación sexual Miércoles, 13 noviembre 9:00

Fadura Aprender a pensar, Jueves , 14 noviembre 19:00
Aprender a decidir

Aixerrota Prevención Lunes , 13 enero 19:00
del fracaso escolar

Romo La preadolescencia Jueves, 16 enero 15:00

Zubilleta La preadolescencia Jueves, 16 enero 19:15

Europa La preadolescencia Lunes , 17 febrero 19:00 

Azkorri Manejo del estrés (2) Miércoles, 19 febrero 19:00

Divina pastora Manejo del estrés (2) Miércoles, 19 febrero 19:00

...Aprendiendo a educar a nuestros hijos e hijas

• La duración de los cursos es de tres o cinco

sesiones. La fecha indicada es la de la primera

sesión. El día y el horario será el mismo

durante las semanas que dura el curso.

• No hace falta apuntarse previamente. Basta

con aparecer, en el centro escolar indicado,

el primer día.

• Si por cualquier causa no pudierais acudir el

primer día, podéis hacerlo en las siguientes

sesiones.

• Si tus hijos-as no pertenecen al Centro

Escolar, y no lo conoces, dirígete al conserje

o a la A.P.A. para que te indiquen donde se

celebran las sesiones.

• Las actividades son gratuitas.

• Si el primer día no acuden, al menos, doce

personas, se intentará en una segunda

ocasión, tras lo cual, sino se llega al

número mínimo de participantes,

el curso se suspenderá. Se os

informará de que opciones

tenéis dentro de zona. Es

importante que acudáis el

primer día.

Actividades de la Escuela
de Padres y Madres
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Eskerrik asko Barakaldoko Udaleko “Aita, Ama” aldizkariari.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
7

 1
8

 1
9

 2
0

 2
1

 22 23 24 25

Artaza Nerabezaro Asteartea , urriak 8a 19:00

Geroa Nerabezaro-aurrea Asteartea, urriak 9a 15:00

Julio Caro Baroja Pentsatzen ikasten, Asteartea, urriak 9a 19:30
   erabakitzen ikasten

Larrañazubi Heziketa sexuala Asteazkena, azaroak 13a 9:00

Fadura Pentsatzen ikasten, Osteguna, azaroak 14a 19:00
erabakitzen ikasten

Aixerrota Eskola porrotari Astelehena , azaroak 13a 19:00
aurre egin

Romo Nerabezaro-aurrea Osteguna, urtarrillak16a 15:00

Zubilleta Nerabezaro-aurrea Osteguna, urtarrillak16a 19:15

Europa Nerabezaro-aurrea Astelehena , otsailak 17a 19:00 

Azkorri Estresari aurre egin (2) Asteazkena, otsailak 19a 19:00

Divina pastora Estresari aurre egin (2) Asteazkena, otsailak 19a 19:00

...Gure seme-alabak nola hezi ikasten

•  Ikastaroek hiru edo bost ekitaldi irauten dute.

Adierazitako data lehenengo ekitaldiarena da.

Eguna eta ordutegia berdina izango da

ikastaroak irauten duen asteetan zehar.

• Aldez aurretik izena ematea ez da beharrezkoa.

Nahikoa da adierazitako ikastetxean

agertzearekin, lehenengo egunean.

•  Edozein arrazoi dela-eta, lehenengo egunean

ezin bazarete etorri, hurrengo ekitaldietara etor

zaitezkete.

•  Zure seme-alabak ez badira Eskola Batzordeko

kideak eta ez baduzu hori ezagutzen, atezaina

edo IGE-arengana jo, ekitaldiak non egiten

diren jakinaraz diezazuten.

• Jarduerak dohainik dira.

• Lehenengo egunean gutxienez hamabi

pertsona ez badira etortzen, bigarren aldi

batean saiatuko gara, eta horren ostean

pertsonen gutxieneko kopurua ez

bada lortzen, ikastaroa

geldiaraziko da, eremuan bertan

dauzkazuen aukerak

jakinaraziko zaizkizuen.

Garrantzitsua da lehenengo

egunean etor zaitezen.

Eskolako jarduerak
gurasoentzat




