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SALBATORE MITXELENA IKASTOLA 





Jangela nork-norentzat-nola antolatu?
 � Ikasle kopurua 
- Azkeneko urteetan 600 (gutxi gora behera)

 � Prezioa 
- Kuotak mantendu ziren, ez ziren igo

 � Sukalde propioa? 
- Bai

 � Diru laguntzarik? 
- Bai

 � Lan-taldea
- Bost sukaldari (Eusko Jaurlaritzako langileak),bi 
kudeatzaile (guraso elkarteko bi kide) eta 
hezitzaileak (guraso elkarteko langileak).

Eredua aukeratu ahal izan dute? 
- Bai

 � Txanda kopurua jangelan
- Hiru txanda eraikin handian (LH) eta bi eraikin 
txikian (HH)

90. hamarkada hasieran irakasle askoren jubilazioarekin, jangelaren kudeaketaren inguruan 
eztabaida bat sortu zen, ordura arte eurek kudeatzen zutelako. Enpresa bat kontratatzea pent-
satzen hasi ziren.Hala ere, ez zen horrela izan eta guraso elkarteak  kudeaketarekin jarraitzea 
erabaki zuen. Izugarrizko arrakasta izan zen Eusko Jaurlaritzaren araudia atera zen arte.

OROKIETA HERRI ESKOLA AUTO-ERATUA

Elikadura
 �Elikagaien jatorria/ekoizteko 

modua: 
- Inguruko produktuak. 

 � Ikasleen beharretara egokitzen 
dira otorduak (intolerantziak, ikas-
leen jatorria…)? 

- Bai

Ikaspenak eta Bitxikeriak
- Jarraitutako eredua lortzeko 
emandako pausuen gida bat egin 
zen, autokudeaketa nahi zuten 
eskolei laguntzeko. 

- Hezitzaileek ohiko kontratua 
baino 30min gehiago zuten, 
prestaketarako, ezustekoetarako, 
etab.

- Umeei dieta aberats eta eroso 
bat ematen zitzaien. “Batzuk 
etxera joaten dira, jangelan gerat-
zen direnek goxotasun hori jaso 
behar dute”.

- Hitzaldiak/jardunaldiak egiten 
zituzten  gaiaren inguruan. 

- 6. eta 8. mailakoek ere parte 
hartzen zuten jangelan laguntzen.

 �Hezkuntza aldetik, elikagaien 
gaia jorratzen da ikasgeletan? 

- Bai. Baratza martxan jarri zen, 
eta hamaiketakoetan  garaian 
garaikoa lantzen zen. 



GRAFIKOA

JANGELA BATZORDEA

GURASOAK 

ZUZENDARITZA

* SUKALDARIAK 
(Eusko Jaurlaritzak kontratatuak)
* HEZITZAILEAK 
(Guraso elkarteko langileak)

  

- Kudeaketa ekonomikoa
- Erosketak
- Dietistarekin harremanak

2 KUDEATZAILE 
(Guraso Elkartea)

- Guraso Elkartea



Jangela nork-norentzat-nola antolatu?
 � Ikasle kopurua 
- 4 lerro

 � Prezioa 
- 88,93€/hilabeteko, 9 kuota ikasturtean, 800 €

 � Sukalde propioa? 
- Bai.

 � Diru laguntzarik? 
- Bai.

 � Lan-taldea
- Zazpi sukaldari, hezitzaileak eta koordinatzailea 
(irakaslea)

 � Eredua aukeratu ahal izan dute? 
- Ez.

 � Txanda kopurua jangelan
- Hiru txanda eraikin handian (LH) eta bi txanda erai-
kin txikian (HH)

Behin Jantokien araudia aplikatuta, Catering zerbitzu baten bidez hornitzea baino ez zen 
beste aukerarik geratu. Atzean utzi behar izan zuten urteetan zehar autokudeatutako eredua, 
kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren esku uzteko eta otorduak Catering enpresa baten bidez 
kudeatzeko.

OROKIETA HERRI ESKOLA

Elikadura
 �Elikagaien jatorria/ekoizteko 

modua: 
- Jatorriaren informazioa esku-
ragarri dago, ez ordea ekoizpen 
modua. 

 � Ikasleen beharretara egokitzen 
dira otorduak (intolerantziak, ikas-
leen jatorria…)? 

- Menua ezin da aldatu, 
egokitzapenak egiten dira 
ikasleen intolerantzia, jatorria edo 
egoera zehatzengatik soilik.

Ikaspenak eta Bitxikeriak
- Elikadura gaiekin harremana 
lantzeko liburuxka bat egin 
zen, gaia etxean eta jangelan 
lantzeko.Hemen lehentasuna 
ematen zaio ikasleen 
ongizateari,dena jatearen 
gainetik. 

 �Hezkuntza aldetik, elikagaien 
gaia jorratzen da ikasgeletan? 

- Eskolan proiektuka lan egiten 
da, eta hauen bitartez lantzen 
dituzte elikaduraren inguruko 
gaiak. 

- Eskolak baratza dauka eta 
ikasleek bertan ondorengoa 
lantzen dute: 

 -5. eta 6. LH baratza  
 (garaian garaiko   
 barazkiak).

 -3. eta 4. LH sendabela 
 rrak lantzen dituzte.  

- Umeen erritmoa errespetatze-
ko, sukalde eta jangelan ego-
kitzapenak egingo dira (obrak), 
hiru txandetatik bi txandetara 



JANGELA BATZORDEA

GURASOAK 

IRAKASLEAK

* SUKALDARIAK 
(Eusko Jaurlaritzak kontratatuak)
* HEZITZAILEAK 
(Catering-eko langileak)
* CATERING-EKO ORDEZKARIAK
(Elikagaiak eta menua)

- Kudeaketa ekonomikoa
- Izen emateak
- Ikasleen ongizatea ziurtatu

GRAFIKOA

- Guraso Elkartea

JANGELAKO 
KOORDINATZAILEAK



Jangela nork-norentzat-nola antolatu?
 � Ikasle kopurua 
- 160-180.

 � Prezioa 
- 85€/hilabeteko bataz beste. 3 urtetik gorakoek 
85€/hilabeteko eta 3 urtetik beherakoek 65€/hila-
beteko. 3 urtetik beherakoek jatekoa etxetik era-
mateko aukera dute, jangela zerbitzua dohainik 
izanik. Egun bakarreko otordua 6€.

 � Sukalde propioa? 
- Ez

 � Diru laguntzarik? 
- Ez

 � Lan-taldea
- Koordinatzaile-hezitzaile bat (soldatapekoa, ca-
tering-ak ezarria)eta 8 hezitzaile (gurasoak, bolun-
tarioak).

 � Eredua aukeratu ahal izan dute? 
- Bai

 � Txanda kopurua jangelan
- Bakarra, baino ordu ezberdinetan sartzen dira: 
12.15tan (HH), 12.30tan LH eta 13.15 (DBH)

Jangelaren kudeaketa Ikastetxearen esku dago. Ikastetxe honek ez dauka sukalderik. 
Catering-a arduratzen da elikagaiak ohiko hornitzaileen bidez lortzera, eta egunero eramaten 
dira sukaldatutako otorduak ikastetxera. .

ANTONIANO IKASTETXEA

Elikadura
 �Elikagaien jatorria/ekoizteko 

modua: 
-. 

 � Ikasleen beharretara egokitzen 
dira otorduak (intolerantziak, 
ikasleen jatorria…)? 

- Bai

Ikaspenak eta Bitxikeriak
- Gurasoak dira hezitzaileak 
(6 urte daramatzate horrela), 
guraso eta hezitzaileen paper 
bikoitza betetzen dute.

- Hezitzaileek egunero elkarre-
kin bazkaltzen dute, egunaren 
inguruko gertakari ezberdinak 
partekatzeko momentu egokia 
da hau.

- Ikasle txikienen bazkaltzeko 
erritmoarekiko malgutasuna. 
Bakoitzak bere erritmoa 
dauka. 

 �Hezkuntza aldetik, elikagaien 
gaia jorratzen da ikasgeletan? 

- Ikastetxea Agenda 21aren 
parte. Garaian garaiko 
hamaiketakoak egiten dituzte 
ikasleek astean behin, ardura 
txandakatuz.



GRAFIKOA

JANGELAKO ORDEZKARIA

GURASŒN ORDEZKARIAK

ZUZENDARITZA TALDEA

* CATERING
* HEZITZAILE-GURASOAK

  

- Izen emateak (idazkaritzaren bidez)
- Kudeaketa ekonomikoa (idazka. bidez)

- Guraso Elkartea

JANGELAKO
KOORDINATZAILEA



SALBATORE MITXELENA IKASTOLA

Jangela nork-norentzat-nola antolatu?
 � Ikasle kopurua 
- 180-243

 � Prezioa 
- 10 hilabetetan zehar 94€/hilabeteko kuota. Egun 
bakarreko otordua 6 €

 � Sukalde propioa? 
- Bai

 � Diru laguntzarik? 
- Ez

 � Lan-taldea
- 2 sukaldari eta 9 hezitzaile

 � Eredua aukeratu ahal izan dute? 
- Bai

 � Txanda kopurua jangelan
- Bakarra

Jangelaren kudeaketa Ikastolaren esku dago. Orain dela urte batzuk arte, Catering zerbitzu 
batekin egiten zuten lan. Momentu batean norabide aldaketa bat ematea proposatu zen. Eta 
hala egin zen. Ereduan aldaketa oso bat ematea planteatu zen, menua eta elikagaien jatorria 
erabat aldatuz eta bertakoratuz.

Elikadura
 �Elikagaien jatorria/ekoizteko 

modua: 
- Lehentasuna bertako produk-
tuei ematen zaie (km 0), eta 
aukeran ekologikoa lehenesten 
da.

 � Ikasleen beharretara egokit-
zen dira otorduak (intolerantziak, 
ikasleen jatorria…)? 

- Bai. Intolerantzietara, egoera 
pertsonalera eta adinera.

Ikaspenak eta Bitxikeriak
- Posible da ereduz aldatzea, 
gogoa izanez gero.

- Lekaleak bigarren plater beza-
la txertatzen hasi dira.

- Gurasoei afarirako proposa-
menak ematen zaizkie.

- Ahal den guztia labean sukal-
datzen da, frijiketak gutxitzeko.

 �Hezkuntza aldetik, elikagaien 
gaia jorratzen da ikasgeletan? 

- Alergien gaia sukaldearen 
bitartez landu izan da



GRAFIKOA

JANGELAKO BATZORDEA

GURASOAK

* SUKALDARIAK
* HEZITZAILEAK  

- Izen emateak
- Kudeaketa ekonomikoa  

- Erosketak
- Dietak zehaztu
- Sanitate kontrolak
- Sukaldatu

IKASTEXEA

- Guraso Elkartea

JANGELAKO LANGILEAK




