Honez gero gauza jakina da datorren ikasturteak aldaketa handiak ekarriko
dituela egoitzen antolaketa mailan. Izan ere, datozen hamarkadetan Zurriola Ikastola
zer izango den irudikatzen duten eraikina eta proiektu pedagogikoa egitera goaz
hurrengo ikasturtetik aurrera. Donostian parekorik izango ez duen Ategorrieta Berria
abiatuko da.
Ilusioak eta berrikuntzak, ordea, ziurgabetasuna eta zailtasuna ekarriko dizkigute
ezinbestean:







Hurrako bizimodua eta antolakuntza ez dira xamurra izango bertan “bizi”, ikasi
eta lan egin behar duten guztiontzat (LH, DBH eta Batxilergoa).
Josefinetako egokitze-prozesua ere nekeza izan liteke (LHko 1. zikloa).
Soroan ere senideak dituzten familiei zaildu egingo zaie antolaketa.
Lanbide Heziketako etapa Amara-Berrira eramateak ere bere ondorioak
ekarriko ditu.
Egoitzen arteko komunikazioa, garraioa eta antolakuntza ez da orain arte
ezagutu duguna izango.
Eta, luzeagoa izan daitekeen zerrenda hau amaitzeko, zerbitzuetako
antolaketak eta egunerokotasunak sortuko ditu hainbat gora-behera.

Hala ere, hausnarketa honen hasieran adierazi dugun moduan, deserosotasun eta
zailtasunak onartuta, gogorarazi eta nabarmendu nahi genuke Ikastola osatzen
dugun guztion ahaleginak merezi duela, merezi izango duela:
Lanak, bai, hurrengo 50 urtetako Zurriola Ikastola abiatu baita!

ZUZENDARITZA
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--------------------------------------------------No es un secreto que el próximo curso acarreará consigo grandes cambios en la organización
de la Ikastola. La razón es que en el curso que viene comenzará su andadura el proyecto que
simbolizará la Zurriola Ikastola de las próximas décadas. Comienza a caminar el proyecto
pedagógico transformador de Primaria que será referencial en Donostia.
Esta Ilusión e innovación irán de la mano, a pesar de todo, de inseguridad y no pocas
dificultades:







La organización y el día a día no serán fáciles para los y las que tengamos que convivir,
estudiar y trabajar en Hurra (LH, DBH y Bachiller).
La adaptación en Josefinas tampoco será sencilla (LH 1-2).
La logística para las familias que tengan hijos/hijas también en Soroa se complicará.
El hecho de que la FP se traslade a Amara-Berri también acarreará grandes cambios.
La comunicación, el transporte y la organización entre los diferentes edificios cambiará
radicalmente.
Y finalmente, para acabar esta lista que podría ser casi infinita, las incidencias en el
día a día y organización de los servicios serán, sin duda, cotidianas.

A pesar de todo, y reconociendo las incomodidades y dificultades que van a surgir, queremos
reafirmar que merece y merecerá la pena el esfuerzo de todos y todas las que conformamos
Zurriola Ikastola:
¡Estamos de obras, porque hemos iniciado la Zurriola Ikastola de los próximos 50 años!

ZUZENDARITZA

