
  

  

Kaixo Lagunak! 

AMPAren Zuzendaritza Batzordea lau urtean behin berritzen da eta 
2020-21 ikastaro berri honetan aldaketa tokatzen zen. Batzarra 
2019ko azaroaren 6an egin zen, beraz, gutako askok aurreko 
taldearen lekukoa hartu dugu egindako lanarekin jarraitu ahal 
izateko. Gainera, aukera hau aprobetxatu nahi dugu eskertzeko 
azken urteetan inbertitutako denbora eta esfortzuagatik. Eskerrik 
asko Ziortza, Eunate, Ruth, Ander, Alberto, Iratxe eta Ainhoa. 
 
Beraz, batzorde berria hurrengo urtetarako horrela geldituko da: 

:  

1. Nerea Riaño Mahaiburua 

2. Ane Carrera Mahaiburuordea 

3. Beñat Sanz Idazkaria 

4. Itxaso 
Olabarrieta 

Diruzaina 

5. Arkaitz Aburto Mahaikide 

6. Maritxu Arroyo Mahaikide 

7.  Bittor Ruiz Mahaikide 

8. Alberto Përez Mahaikide 

9. Ibai Aginaga Mahaikide 

 

Argi dago 2020-2021 ikasturtea desberdina izaten ari dela eta 
murrizketa batzuk izango ditugula. Aldaketa, zalantza, protokolo 
eta sozializazio formula berriez betetako hilabete konplikatu 
batzuen ondoren, ikastaro berria dagoeneko abian da eta AMPAk 
ere pixkanaka bere ibilbidea berriz martxan jartzen du. Egoera bitxi 
honetatik esperientzia positiboak ateratzea eta gure eskolan 
eragina duten gai batzuetan aurrera egiteko aukerak aurkitzea 
espero dugu. 

info@ampaberangomeranaige.com 

www.ampaberangomeranaige.com
https://www.ampaberangomerana

ige.com/ 



  

Aurretik dugun erronka zorrotza da, baina AMPAri bultzada berri 
bat ematera animatu gara, gure eskola hobetzen jarraitzeko eta 
gure familien prestakuntza osatzeko. Dakizuenez, egoera berri 
honek ez digu utzi eskolaz kanpoko ekintzekin hastea orain arte 
bezala, ezta goiztiarren ikasgela eta kultur/pedagogia ekintzen 
kudeaketarekin, baina zentroarekin elkarrizketa gune 
estrategikoetan parte hartzen jarraituko dugu, baita beste batzorde 
batzuetan ere (jantoki, obrak, OMG ...). Bukatzeko, zentroaren 
hezkuntza proiektuaren eraikuntzan ere parte hartu nahi dugu. 
Osasun egoerak uzten digunean, funtsezkoa iruditzen zaigu 
goiztiarren ikasgela berreskuratzea, kontzilaziorako oinarrizko 
elementua baita. Horretaz gain,  eskolaz kanpoko ekintzei 
dagokionez, segurtasun baldintzak errespetatu eta,  aldi berean, 
pedagogikoa eta zentruan jasotakoaren osagarria izango den 
hezkuntza eskaintza bat definitzeko aukera berriak bilatzen ari gara. 
Ikus dezakezuen bezala, hainbat erronka ditugu aurrean eta, 
horretarako, zure beharra dugu, zu ere AMPAko kidea zarelako eta 
ziur gaudelako bide honetan aurrera egiten lagun dezaketen 
proposamenak dituzulako. 
Ideia berriak, iradokizunak eta iruzkin eraikitzaileak jasotzeko 
AMPAren ateak beti zabalik egongo direla esan nahi dizuegu. Izan 
ere, ziur zuk ere ideia onak dituzula eta horiek gauzatzen lagundu 
ahal diguzula. Horretarako gure WEB ORRI berriaz edo posta 
elektronikoz jarri zaitezke gurekin harremanetan. 
 
 

Eskerrik asko eta laster arte! 
 

 


