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1.- TOKIKO ORDEZKARITZARI BURUZ
1.1.

Tokiko Ordezkaritza osatzen duten kideak
Egun, Tokiko Ordezkaritzarik ez dago. 2019 urtean ahalegin bat egingo da.
Ikasturte berriarekin ordezkari berria jarri da ikastetxean: Mikel Agirrek utzi eta
Juan Luis Urmenetak hartu du ardura.
Oraingoz, Pastoraltza taldekideak eta ekintza jakin batzuetarako arduradunak
hartzen dute euren bizkar lana. modu formalean, Juan Luis Urmeneta anaia da
ikastetxeko arduraduna. Etapaz etapa: Koro Agirre, Maria Aguirre-IgorBeré, Markos
Roca.
Mikel Aguirre (iraila arte) eta Elisabeth Malkorra arduratu dira Bidezko
Merkataritzaren sustapenaz.
Jende Xumeak bilakaera berezia izan du, gero azalduko den bezala.

1.2.

Lankidetzarekin zerikusirik duten udal plataformak.
Harremanik ez dago. Harreman formalak PROYDE PROEGAren ekipotik eramaten
dira. Honetan koordinazioa egiten jarraitu behar dugu proiektuak/memoriak
aurkezten direnean informazio lortzeko, gertuko harremanak beharrezkoak
direnean parte hartzeko, diru laguntza jasotzen denean geu presente egoteko ere.
Horrelakotan Juan Luis Urmeneta anaiarekin eta Mikel Aguirrerekin kontatu.

2. PROYDE-PROEGA: KANPAINA eta BIDEZKO MERKATARITZA

2.1.

KANPAINAK
Proyde-Proega sentiberatze kanpaina Urrian egin da. “Proiektua”-ren inguruko
kanpaina 2019.eko otsailarako utzi da.
Honek gure ohiturak aldatzeko bidean jarri gaitu, sentiberatzea eta proiektua
bultzatzeko kanpainak ikasturteari egokituz, eta ez urteari azken boladan egin
izan dugun bezala.

Hiru ekintza lotu nahi ditugu aurten:
a. ZERO POBREZIA plataforma ezagutzera ematea, urriaren 17an:
i.
Haiek sorturiko bideoa ikusiz.
1. Lotura: https://www.youtube.com/watch?v=HiGbkpCAHyI
ii.
Aurten prestatu dituzten ekintzak ikusiz/komentatuz:
1. Lotura: http://zeropobreziadonostia.blogspot.com/
b. PROEGAK proposaturiko gogoeta urriak 22 -26
i.
Materialak etapaz etapa, SALLENETen aurki zitezkeen. Hiru pauso eman behar dira
sartu ondoren:
c. Ekintza horietatik gutxienez BI EGITEA eskatu zen:
a. ASTELEHENEAN: Aurkezpen bideoa ikusi eta komentatu GOIZEKO
GOGOETA gisa.
i.
Bide batez KARTELA proiektatu eta esanahia komentatu.
b. Tutore bakoitzak (astean zehar ahal duenean) proposatzen zaion
tutoretza saioa egitea.
d. ARROPA BILTZEA. Urriak 29 - Azaroak 9
i.
Ikastetxeak BERRERABILPENAREKIN ETA BIRZIKLATZEAREKIN duen konpromisoaren
edierazle gisa eta DBH 1eko ikasleen gogoeta eta inplikazioa sustatzeko.

2.2.

BIDEZKO MERKATARITZA
● Irakasle geletan produktu jangarriak jartzen joan gara.
● Maiatzan Andoainen FIAREK antolatu zuen ferian parte hartu genuen.
PROEGA ezagutzera emateaz gain, B. Merkataritzako produktuak ere salgai
jarri ziren.

● “Familia Egunean” (ekainaren 9an), dendatxoa jarri zen ikastetxeko atarian.
● Ikasleei ere azaldu izan zaie ikasgeletan, zertan den. PROEGAKO arduraduna
den Idoia Azpilikueta bertaratu zen Batxilergoko Lehen Mailan Ekonomia
ikasten ari ziren ikasleei B. Merkataritzaren ezaugarriak aditzera emateko.

Ekintza hauen berri Ikastetxeko web orrian eta familiei astero bidali ohi zaien BULETINEAN
eman izan da.

3. JENDE XUMEA TALDEA
2018 urtea JENDE XUMEA taldearen kontsolidazio urtea izan da. Hilero bilerak egin izan
dituzte, normalean larunbata goizetan. Gogoeta bilerak izan dira abendura arte, hil honetan
ezagutu baitu taldeak hurrengo urteko udan Boliviako Santa Cruz de la Sierran garatuko duela
dagokion proiektua.
Bitartean, irailean hitzartu zen Luis Escudero (LSB-ko Hezkuntza Ez Arautuko arduraduna)
izango dela taldearen laguntzaile helduetako bat)
Horregatik taldearen animazioa eskuz aldatu du: Juan Luis Urmenetak utzi eta gazteekin
joango den Luis Escuderok hartu du.
Abenduaren erdi aldera hitzartu zen taldearen lagun joango den bigarren heldua Juan
AndrésFernández jauna izango dela, hain zuzen ere, S. Cruz de la Sierran urte osoa emanda
itzuli berria dena.
Irailaren 29an talde honek parte hartu zuen, Andoaingo Udalak antolatutako bigarren eskuko
ferian. Han saldutako produktuak ikastetxeko familiek emandakoak (hala eskatu baitzen
“Buletinean”) eta taldekideek bildutakoak izan ziren. Horren berri LSB-ko web orrian
(http://www.lasalleberrozpe.eus/web/es/node/48379) ikus daiteke

4. BESTE EKINTZAK (Bidezko Merkataritza, Elikagaien bankua, Justizia eta Bakea planarekin
zerikusia dituzten ekintzak…)
● Lehen aipatu bezala, eta DBHko lehen mailako ikasleen gogoeta bultzatu
nahirik, erabilitako arropa bildu da azaroaren hasieran. Arropa hori Caritasek
sorturiko OLBERRIra bideratzen da
● GABONETAKO ELIKAGAIAK. abenduan aspalditik egin d janariaren bilketa. Azken
urtetan Gipuzkoako Elikagaien Bankuan egin ohi du, zertxobait lehenago
bilketak. Eskariak ez bikoizteko ikastetxean “Gabonetako Janariak” (turroia,
mazapana …) eskatzen hasi gara gero Andoaingo Caritas-en esku uzteko.
● SAHARAko ERREFUXIATU EREMUEN aldeko elikagaien bilketa. Andoaingo udalak
koordinatzen duen kanpainan hartu da parte, ez bakarrik janariak biltzen baita
ikaslegoaren gogoeta eragiten ere.

● PAKEAREN ASTEA. Urtarrilaren 30a dataren inguruan ospatzen dugun astea.
Ikastetxe osoan egiten da eta etapa desberdinetan taldeko gestoren bat edo
beste egitea bultzatzen da. Aurten: LH mailan / DBH lehen mailan, Berrozpeko
eraikineko kanpoko paretan Usoa piztuta edikitzeaz gain, jolaslekuan egin den
zeremonia uso multzoa askatuz amaitu da;/ Batxilergo mailan / HHZZ mailan.
Urtarrilaren amaieran.
DBH eta BATXILERGOAN: pake mezuz beteriko tximeletez ornitu dira
ikastetxeko korridoreak. Tximeleta aukeratu da La Sallek ikasturterako
proposaturiko lema daraman kartelean agertzen delako

● TAPOIEN KANPAINA. Aurten ere, bi etapanan (LH eta HHZZ) errepikatu da
tapoiak biltzeko kanpaina, HHZZ ikasle baten senide txikiaren alde: AIORA. Baina
irailetik
aurrera
laguntza
jasoko
duen
pertsona
aldatu
da:
https://www.facebook.com/Aiora-173938546343977

/

SEUR Fundazioarekin batera kolaborazio hitzarmena sinatu da. Guzti onen berri
familiei eman zaieLSBuletinean etaweb orrian. Bi gaztetxoen aldeko kanpainada:
BRUNOren
alde
eta
MARCOSen
alde,
orain
egiten
ari
garena.http://www.lasalleberrozpe.eus/web/eu

● Ekintza horiez aparte ahalegin berezia egin izan dugu ikaslegoadohaneko
jardueretara bultzatzeko, hau da, boluntariotzara. Batxilergoan, bereziki, ikasleek
beraiek boluntario diren ekintzengatik txalotzeaz gain, aukera ezberdinak ere
ematen saiatu gara: eskola kirolean begirale, ikastetxeko aisialdi IZARTXO taldeko
begirale, … Aurten lehen aldiz bi aukera berri eman zaizkie:
○ ATZEGIko aisialdiko languntzaile izatekoa: erakunde horren ordezkari bat
etorri zen egiten dutena azaltzera eta izen emateko aukera esakintzera
Batxilergoko 2. mailan. Dozena bat ikaslek eman zuen!
○ Andoaingo CARITAS-ek eskola lanetan laguntza behar duten haurrentzat
klaseak antolatu ditu. Laguntzaile izateko eskatu zaie Batxilergoko Lehen
mailakoei. Izena emandakoen artean txandak antolatu dira.
● Horrezaz gain, urtero etorri ohi dira ODOL EMAILEEN ordezkariak odola lehen aldiz
eman dezaketenek (18 urtetik gorakoek: Lanbide Heziketakoak bereziki, beraz)
eman ahal izan dezaten. Urtarrilaren amaieran etorri ohi dira eta hogeitik gora
izaten dira aukeraz baliatzen direnak. Baina 18 urte betetzear daudenei (Batxilergo
2 mailakoei) hitzaldi bat eman ohi zaie hurrengo urtean emaile izan daitezen.

5.- BALORAZIOAK
Ez daukagu ohiturarik ekintzen emaitzak zenbakitan neurtzeko. Batzuena gutxi
gorabeherakoa dakigu, beste batzuen kasuan ezin hurbildu: ez dakigu zenbat arropa jaso
den, zenbat kilo janari …
Gauza bera esan daiteke boluntarioei buruz, baina boluntariotzaren sustapena bereziki
harrotzen gaituen zerbait da.
Ari gara Bidezko Merkataritza bultzatzen. Agian produktuak saltzeaz baino gehiago zertan
den, duen garrantzia edo esanahia … azaltzeko ahaleginak egin ditugu eta curriculumari
lotu diogu.
Hurrengo erronka PROEGA eta solidaritatea bultzatuko duen taldetxo bat sortzea izango
da.

