
NAHI AL DUGU DBH-KO INSTITUTUA ASTIGARRAGAN?

Astigarragako LH6-ko ikasleak gara, eta datorren ikasturtean Martutenera joan behar izango
dugu DBH egitera. Ez dugu aukerarik izan herrian bertan ikasten jarraitzeko. Azken urteetan
biztanleriak gora egin duenez, beharra ikusi da herrian DBHko eraikin bat sortzeko. Arrazoi
horregatik, herrian kanpaina bat abiarazi dute guraso elkarteko kideek “DBH Astigarraga
orain” leloarekin. Hainbat egitasmo jarri dituzte martxan, hala nola, sinadura bilketa,
kamisetak, pankarta, boligrafoak, abestia, udaletxean argazkia, etab.
Honen harira, LH6ko ikasleok galdetegi bat sortu dugu.

Inkestaren helburua hurrengo urteetan DBH egin behar duten ikasleen iritzia jakitea da.

Planteatutako galderak ondoko hauek izan dira:

- Ze abantaila izango ditu DBH Astigarragan eraikitzeak? Aukeratu nahi dituzunak.
- Ikusten al diozu desabantailaren bat DBH-ko institutua Astigarragan jartzeari?
- Leku aproposa iruditzen al zaizu DBH eraikitzeko aukeratu duten eremua? Zergatik?
- Aukeran, nora joango zinateke DBH ikastera?
- DBH Astigarragan eraikitzeko beharra ikusten al duzu?

Inkesta erantzun dutenak LH 4., 5. eta 6.mailako ikasleak izan gara.

160 inkesta bidali dira eta 156 erantzun jaso ditugu.

Hona hemen lortutako emaitzen laburpena:

● Ze abantaila izango ditu DBH Astigarragan eraikitzeak? Aukeratu nahi dituzunak.

Emaitzak ikusita, garbi ikusten dugu DBH Astigarragan eraikitzearen abantaila nagusiak
etxean bazkaltzeko aukera eta hurbiltasuna direla.



● Ikusten al diozu desabantailaren bat DBH-ko institutua Astigarragan jartzeari?

127 inkestatuk ez diote desabantailarik ikusten. Gainerako 28k, aldiz, bai. Desabantaila
aipatuenak hauek dira: norbere etxetik urrun dagoela, aldapa igo beharra dagoela eta
hilerritik gertu dagoela.

● Leku aproposa iruditzen al zaizu DBH eraikitzeko aukeratu duten eremua?

Ikasleen gehiengoari aproposa iruditzen zaigu DBH eraikitzeko aukeratutako eremua.
Arrazoi nagusiak ondokoak dira: herrian dagoelako, hurbil dagoelako eta toki lasaia eta
polita delako.

● Aukeran, nora joango zinateke DBH ikastera?

Inkestatuen hiru laurdenek Astigarragan ikasteko nahia adierazi dute. %7,7k Martutenera
joango lirateke aukera izanez gero, eta %13,5ak ez daki.



● DBH Astigarragan eraikitzeko beharra ikusten al duzu?

Gehiengo handi batek beharra ikusten du DBH Astigarragan eraikitzeko.

Emaitzak aztertu ondoren, nabarmen geratu zaigu LH 4, 5 eta 6ko ikasleek bat egiten
dugula DBH Astigarraga orain ekimenarekin.


