
 
 

 1

1/2004 GOMENDIOA, URTARRILAREN 13KOA, EUSKO 
JAURLARITZAREN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA 
SAILARI EGINA, ESKOLA-GARRAIOAREN ZERBITZU OSAGARRIA 
ONAR DIEZAIEN LANGRAIZ OKAN BIZI ETA GASTEIZKO (...) BHIN 
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA D EREDUAN IKASTEN 
ARI DIREN ADINGABEEI. 

 
 

Aurrekariak 
 
1. Langraiz Okan bizi izanagatik Gasteizko ikastetxe batean [(...) BHIn] 

derrigorrezko bigarren hezkuntza ikasten ari diren adingabe batzuei eskola-
garraioaren zerbitzu osagarria ukatu zien Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailak. Horregatik, haien amak zalantzan jarri zuen sail horren erabakia, eta 
erakunde honetara jo zuen. Bere asmoa oinarritzeko, interesdunak adierazi zuen 
hura zela bere haurrek aukeratutako hizkuntza-ereduan (D eredua) ikasteko 
zuten aukera bakarra, ez baitzegoen halako hezkuntza-eskaintzarik beren 
bizitokian. 

 
2. Jarduten hasi ondoren, hezkuntza-administrazioak gogoeta hauek helarazi 

zizkion erakunde honi, hasierako jardueraren erantzun gisa: 
 
“Sail honen ustez, Arabako herriek gaur egiten duten hezkuntza-eskaintza 
ona, ospetsua eta arrakastatsua da derrigorrezko Irakaskuntzan elebitasuna 
nahi duen guztiarentzat, EAEko bi hizkuntza ofizialetan hizkuntz gaitasun 
mailarik handiena lortzeari begira, alegia. 
 
Gauzak horrela, eta hezkuntza-egitura horrek eskaintzen dituen 
bermeengatik, herrietako umeak bizi diren herrietan eskolatzearen aldeko 
apostua egiten dugu, horrela ez baitute joan-etorriak egiteko errepidean ibili 
beharko. Izan ere, beharrik edo justifikaziorik gabe errepidean ibili behar 
izateak eragozpenak ekartzen dizkie umeei, bidaia horiek neketsu eta 
arriskutsuak izateagatik eta denbora galtzen dutelako. 
 
Hezkuntza Saila herrietako bizitza-kalitatearen eta kohesioaren aldeko lana 
eramaten ari da aurrera, 'eskola txikiak' dira horren adibide argia, eta 
Nekazaritza Saila ere bultzatzearen aldeko ildo horretatik lan egiten ari da. 
 
Demografiaren aldetik Arabako lurraldean gertatzen ari diren aldaketek, bai 
lurraldera iritsitako edo beste toki batzuetara joandako ikasle kopuruari 
begira, bai ikasle bakoitzaren gorabehera desberdinei begira, beste garai 
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batzuetan ez bezala jokatzea eskatzen digute, ikasle guztiei tratu berdina 
emateko eta bizi diren herrietako sustraiak ez galtzeko. 
 
Probintziako nekazaritza-zonaldeetako ikastetxe publikoen ikuspegia aldatu 
da, eta gero eta jarrera positibo eta erreibindikatzaileagoa dute zonaldeko 
ikasle guztiak eskolatzeari begira, eta behar diren laguntzak ematen dituzte. 
 
Horregatik guztiarengatik, Sail honen ustez, Okako Langraizeko (...) BHIk 
hezkuntza-eskaintza egokia egiten die ikasle horiei, nahikoa eta eskatzen 
duten eskolatzeari erantzuna emateko gauza dena.” 
 

3. Hori dela eta, ostera Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera jo behar izan 
genuen, hauxe ohartarazteko: D irakaskuntza-eredua zela familia horri 
interesatzen zaion hezkuntza-eskaera, azkenean bere seme-alabak Gasteizko 
ikastetxe batean [(...) BHIn] eskolatzera bultzatu zituena, eta, aldiz, Langraiz 
Okako (...) BHIn ez zutela eskaintzen, antza, hezkuntza-eredu hori. 

 
4. Bigarren jarduera horri erantzunez, hezkuntza-administrazioak, azaldutako gaia 

baloratzea saihestuz, honako gogoeta hauek adierazi zituen berriro: 
 
“Gero eta gehiago dira haien herrietako ikasleak ereduak direla-eta beste 
ikastetxe batzuetara bidaltzeagatik kexatzen diren ikastetxeak. Ikastetxe 
horiek eskaera guztiak onartzeko interesatuta daude, haien bitartekoekin 
eman nahi diete arreta edo behar diren laguntzak eman nahi dituzte. 
 
Kasu honetan, eta familia ikastetxera agertu ez denez, ezin izan da ikasle 
horiei Langraizeko Ikastetxean eman beharreko arreta aztertu, eta familiak 
(...) BHIn jarraitzearen aldeko apostua egin du. 
 
Ikasleek bizi diren herrietan jarraitzeko, sustraiak gal ez ditzaten, egunero 
joan-etorriak egin behar dituzten ikasle kopurua gutxitzeko, joan-etorri 
horiek dakartzaten neke eta arriskuarengatik, ikastetxeen jarduera aldatzeko, 
-beren herrietako ikasle guztiak hartu nahi dituzte, eskatu duten irakaskuntza 
mota emateko behar diren baliabideak jarriz-, ikasle horiek (...) BHIn 
eskolatzea egokia dela uste dugu.” 

 
Egiaz, honela bukatu zuen bere erantzuna: 
 

“Administrazio honen iritziz, Langraizeko herrian eskaintzen den hezkuntza-
proposamenak (...)n ematen denaren antzeko irakaskuntza elebiduna 
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bermatzen du, nahiz eta, lehenago esan bezala, Matematikak gaztelaniaz 
eman, hori baita desberdintasun bakarra. 
 
Horregatik guztiarengatik, Ordezkaritza honen ustez zuzena da Okako 
Langraizera bizitzera joan izanaren ondorioz familia horri egin zaion 
hezkuntza-eskaintza.” 
 
 

Gogoetak 
 
1. Jakina denez, kalitatezko hezkuntza lortzeko benetan aukera berak emango 

direla ziurtatzeko, hezkuntza-administrazioek zenbait zerbitzu osagarri eman 
behar dituzte, besteak beste, eskola-garraioaren zerbitzua, baldin eta 
derrigorrezko hezkuntzako ikasleak beren bizitokietatik urrun dauden udalerri 
edo eremuetan eskolatuta badaude. Horixe agintzen du orain, azken hezkuntza-
eraberritzearen ondoren, abenduaren 23ko 10/2002 Lege Organikoak, 
Hezkuntzaren Kalitateari buruzkoak, 41. artikuluan. 

 
2. Agindu hori betez, EAEren eremuan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailak hainbat ibilbide antolatzen ditu ikasturtero, garraiorako eskubidea duten 
ikasleen egoerak kontuan izanik (ikasle kopurua, distantziak, e.a.), eta horretaz 
gain, eskola-garraioaren banan-banako esleipenak iragartzen ditu ikasle 
batzuentzat, hain zuzen, aurrez antolatuta dauden ibilbideetara moldatu ezinik, 
beste bide batzuk (garraio publikoa edo ibilgailu partikularrak) erabili behar 
dituzten ikasleentzat. 2003-2004 ikasturtean, eskola-garraioaren banan-banako 
laguntza edo esleipen horiek Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 
2003ko irailaren 9ko Aginduaren bidez deitu dira (urriaren 1ean argitaratu zen 
EHAAn, 191. zenbakian). 

 
3. Azken deialdi horren edukia aztertuz gero, argi ikusten da agindu horretan, 

garraio-laguntzok lortzeko baldintza orokorren artean, besteak beste, honako hau 
ageri dela: hizkuntza-eredua dela eta, ikasleak bere bizitokitik gertuen dagoen 
eragin-eremuko beste ikastetxe publiko batera joan behar izatea. 
 
Egiazki, gure hezkuntza-sistema berezia da; horren ondorioz, EAEn, bi 
zertzelada hauek baldintzatzen dute eskola-garraioaren zerbitzu osagarria izatea 
edo onartzea: alde batetik, bizitokiko eragin-eremuan irakaskuntza maila jakin 
baterako hezkuntza-eskaintza nahikorik ez izateak -oro har gertatzen denez-, eta 
bestetik, aukeratutako hizkuntza-ereduko hezkuntza-eskaintzarik ez izateak. 
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4. Gai horren gainean, euskal hezkuntza-sistemaren antolaketak (Euskal Eskola 
Publikoari buruzko 1/1993 Legea, otsailaren 19koa), irakaskuntzako hizkuntza-
ereduak arautzean -hizkuntza ofizialak benetan ezagutzeko eta euskararen 
erabileraren normalizazioa sustatzeko tresna edo bide gisa-, hiru eredu desberdin 
bakarrik aurreikusi ditu, A, B eta D ereduak deritzenak, curriculuma funtsean 
gaztelaniaz, euskaraz eta gaztelaniaz edo euskaraz ematen den kontuan izanik. 
 
Testuinguru horretan, derrigorrezko bigarren hezkuntza ezartzeko prozesuak 
ikastetxeei beren ikasketa-proiektua garatzeko aukera eman die, erabiliko den 
hizkuntza-trataera zehaztuz, batez ere B ereduko taldeetan. Horrexegatik daude 
eredu indartuak, irakasleen hizkuntza-gaitasunaren mailen arabera. Azken 
batean, aukera horrek euskaraz irakasgai gehiago irakastea errazten du. 

 
5. Alabaina, ikastetxeen hizkuntza-trataeran onartzen den malgutasun-tarte hori 

(batez ere B ereduko taldeetan) eta ikasleak beren bizitokietatik erauztea 
galarazteko helburu txalogarria gorabehera, ezin da, inolaz ere, alde batera utzi 
edo baztertu -kasu honetan hezkuntza-administrazioak nahi duen bezala- EAEko 
ikastetxeetan eskolatutako ikasleek hizkuntza-eredua aske aukeratzeko duten 
eskubidea. Horrela, Euskal Eskola Publikoaren Legeak ez du inolako tarterik 
uzten zera adierazten duenean: hizkuntza-ereduen plangintza egin behar dela, 
gurasoek eta ikasleek nahi dituzten ereduak aukeratzeko eskubidea bete dadin 
ziurtatzeko, eta aukera hori libreki egingo dela bermatzeko administrazio-
tresnak garatu behar direla [5 e) artikulua]. Horrela, ez dugu zalantzan jartzen 
sail horrek kalitatezko hezkuntza-eskaintza egin nahi duela landa-eremuan ere, 
han bizi diren ikasle guztiak barne hartuko dituena, B ereduko taldeetan 
hizkuntzaren trataera indartuz. Hala ere, jokaera horrek ezin du berekin ekarri 
errealitatean hizkuntza-eredua libreki aukeratzeko eskubidea ukatzea edo 
mugatzea. 

 
Horregatik guztiagatik, gomendio hau egin genuen, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
−erakunde hau sortu eta arautzekoak− 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 
 
 

1/2004 GOMENDIOA, urtarrilaren 13koa, Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari egina 

 
Eskola-garraioaren zerbitzu osagarria onar diezaiela Langraiz Okan bizi eta 
Gasteizko (...) BHIn derrigorrezko bigarren hezkuntza D ereduan ikasten ari 
diren adingabeei. 


