HERRI BIZITZA LAN TALDEAREN BILERA
DATA: 2014/02/12

BILERA ZENBAKIA:2

ORDUA ETA LEKUA: Udaletxean arratsaldeko 19:00-20:30
PARTEHARTZAILEAK: 15 parte hartzaile (6 gizonezko eta 9 emakume)
EGINDAKO LANAREN LABURPENA

LANDUTAKO GAI ORDENA
• Matrikulazio Kanpaina (eskola-haurreskola): Herrian dauden 6 haurretatik
3 herri eskolan matrikulatuko dira. Kanpainaren balorazio positiboa egiten
dute, Aramara proiektua aurkeztera ere joan dira baina luzera begirako
zerbait egin behar dela diote. Gurasoen beldur nagusiak batetik gela
batetan adin ezberdineko haurrak nahastuta egotea eta bestetik hezkuntza
kalitatearena dago, beldur hauek uxatzeko, batetik horrelako eskola txiki
batek dituen abantaila ugariak agerian jarri eta bestetik guraso eta ikasle
ohien aldetik babesa agertuz atxikipena azaltzea, formatua eztabaidatu
beharko da. Itsasondo haurren herrian maiatzerako plangintza bat
egitekotan geratu dira.
•

Mintzalaguna. 6 talde. Lau hasieratik martxan eta balorazioa entregatu
dute, positiboa eta oso positiboaren artean. 5. Talde bat aldaketa batzu
izan ditu eta 6. Taldea aurrikusi moduan otsailean jarriko da abian.
Martxoaren 29an Legorretara sagardotegira ibilaldia eta bazkaria
planteazten ari dira, mintzalagunaz gain herritarrei zabalduko zaie aukera.
Orain artekoaren balorazio positiboa egiten da. 7 euskaldunberri daude.

•

Kultura agenda:
o Errepasoa:


Berostegi: nahiko familiak izena eman ez zutenez bertan
behera geratu zen. Beste baterako utziko da.



Mami lehiaketa: 12 lagunek izena eman dute. Egun
horretako lanak banatu dira.



LOMCE hitzaldia: Otsailak 17, arratsaldeko 7etan



Martxoak 7, tabernan egiteko egokia izango den monologo
bat bilatzen ari gara.



Martxoak 8, bazkaria izango da elkartean, baimena eskatu

behar zaio elkarteari. Aurten ere ikasle eta langabetuentzat
prezio berezia izango da.


Martxoak 23, mendi ibilaldia Lizardi Murumendi.



Martxoak 28: Bertso afaria ez egitea erabaki da, ez dirudi
interes gehiegi dagoenik eta inork eskatzen ez badu ez
egitea erabakitzen da.



Martxoak 29. Legorretara sagardotegira mintzalagunekoekin.

ETXEKO- LANAK

NOIZKO?

ZEINEK?

Matrikula kanpaina plangintza

Maiatza

Itsasondo
haurren herria

Antzerkia, martxoak 8, mendi ibilaldia

Martxoa

Kultura batzordea

HURRENGO BILERA
Hurrengo bilera,Martxoaren 12egingo dugu, asteazkena, arratsaldeko 7tan Udaletxean.
Gai ordena:
•
•

Jubilatu elkartearen berritze eta indartzea. (E.M)
Kultur ekintzen errepasoa ( Kultura Batzordea)

