
Igorreko Kultur etxean 2020ko Abenduaren 9an  

Arratsaldeko 18.30tan Tranbia txiki Arratia BHI gurasoe elkarteko urteroko 

asanbladari hasiera ematen diogu, juntakideak kultur etxean bertaratuak eta 

bazkideak Meet bidez batzen dira. Guztira 14 pertsona. 

 

 

1.-Aurreko aktaren onarpena: Aho batez 

2.-Juntakideak: Elkartearen Zuzendaritza baztordean  daudenak 2018-2019 kurtsotik 

bolondreski elkartearen zuzendaritzan daudela adierazten dute. Aurtengo kurtsoa 5 

juntakideen 4. Urtea beteko da, beste batek 2urte eta besteak urte bete daroa juntan. 

Gurasoak animatu nahi ditugu bolondreski aurkeztera bestela guk uzterakoan aurreko 

sistemara bueltatu beharra ikustenb dugu. 

3.-Balantzeak 2019/2020 

Bazkide kopuruari dagokionez, urtero gertatzen ari den moduan pixka bat beheraka 

egiten dugu. Sarritan gurasoak bazkide direla uste dute eta lehen irteeraren ordainketa 

heltzean ohartzen dira hau horrela ez dela...  

Ekintzen balantzeari dagokionez: Whatsapp taldea martxan jarri zen ihez komunikazioa 

hobetzeko, herraminta ona dela deritzogu. Elkarbizitza arazoak direla eta urtero 

daramagu lanean, patioan dauden arazoak direla eta zelan konpondu eta zer egin 

hausnartzeko... Ihez partehartzea sustatzen duen enpresa batekin egin genuen lan 

berrantolatzea antolatzeko, martxoan pandemia egoera zela eta bertan behera gelditu 

zelarik. 

Aste kulturala ere COVID-a dela eta bertan behera gelditu da 

4.-2020/2021  proiektuak 

Institutuan dauden proiektuen berri ematen da: Bidelaguna, Hezkidetza, elaniztasunerantz eta 

STEAM. Liburu solidarioak edo liburuen bankua egiteko aukera ere aztertzen da 

Aurten eskola kontseiluko hauteskundeak egongo dira: badaude guraso bolondresak parte 

hartzeko. 

Irteeretarako aurreikusita zegoen diru partida aurten beste zerbaitetan erabiltzea planteatzen 

da, patioren berrantolaketan erabiltzea proposatzen dugu. Aurrekontu batzuk aurkezten dira 

(karpa/aterpe antzekoak jartzeko) Asanbladak gehiengoz onartzen du dirua horretara 

bideratzea.  Guraso batek teknnologiara bideratzea dirua aproposagoa ez den galdetzen du, 

institututik horrelako eskaerarik jaso ez dugula adierazten dugu 

Baliabide ekonomiko nahikorik ez duten familiei %50 bonifikazioa egitea ere onartzen da. 

Zuzendaritzak erabakiko luke onuradunak nortzuk izan beharko luketen. 

Aurtengo BATxi II ko ikaslkeek agurrik izango duten galdetzen dute (badirudi aurten zerbait 

egitekotan badirela, ihazkoak agurrik gabe gelditu ziren). 



Itsaso Bernaolaren agurra, web gunean omenaldi horretarako ekarpenak egitera 

animatzenditugu. Elkarteak bere partetik zerbait egingo duela aipatzen da... 

 

 

Beste barik arratsaldeko 19.20etan batzarra bukatutzat ematen da. 

 


