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Haur Hezkuntzako 69 ikasle hartzen ditu eraikinak, 2 urtekoentzako lau  

gelatan 
 
Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak Irungo Toki Alai 
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxearen eraikin berria inauguratu du gaur goizez.  
Eraikin berri honekin, 2 urteko haurrentzako eskaintza ematen hasi da lehen aldiz 
ikastetxe hau. Egoitza berrira iritsi aurretik, hala ere, Toki Alai ikastetxeak Irunen 
dituen beste hiru eraikinak bisitatu ditu sailburuak, Olatz Garamendi Administrazio eta 
Zerbitzuen sailburuordea eta Gema Gonzalez de Txabarri Gipuzkoako Lurralde 
Ordezkaria lagun zituela. 
 
Toki Alai ikastetxeak ez zeukan orain arte 2 urteko haurren gelarik, baina ikasturte 
honetan estreinatu duen eraikin berriarekin, adin tarte hori ere sartu du ikastetxeak 
bere eskaintzan. Palmera izena hartu duen egoitza berriak –izen bereko lantegi 
historikoa zegoen orubean eraiki baita- 69 ikasle jasotzen ditu egunero lau  gelatan, 
sei irakasleren ardurapean. Solairu bakarrean eraikitako ikastetxea da, behe solairuan 
eta eskailerarik gabe, adin horretako umeak hartzeko egokia eta erosoa. Lau gela eta 
jantokiarekin batera, psikogela eta jolaserako bi patio ere baditu eraikinak: estalia da 
patioetako bat (154 m²), eta irekia bestea (622 m²). Guztira 1.014 metro koadroko 
eraikina da, eta 2 milioi euroko pasatxoko inbertsioa egin da berau eraikitzeko.  
 
Toki Alai HLHI, 2 urtekoentzako eraikin berria (Palmera eraikina): 
 

• 69 haur, 6 irakasle 
• 4 gela eta psikogela 
• jantokia 

                  

1.014 m² eraikiak:   
    154 m²-ko patio estalia 
    622 m²-ko patio irekia  
Aurrekontua: 2.003.052 € 

 
Toki Alai ikastetxearen hezkuntza proiektua lau eraikinetan banatzen da, guztiak 
Irunen. Gaur inauguratu den Palmera eraikin berritik 300 metrora Arbes deituriko 
eraikina dago, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eskaintzen duena (3-4-5 urtekoak). 
Horiez gain, Sius izeneko eraikinean Lehen Hezkuntzako neska-mutilak elkartzen dira, 
eta Gazteluzar eraikinean, azkenik, DBHko ikasleak.  
 
2013-2014 ikasturte honetan, 721 ikasle daude Haur eta Lehen Hezkuntzan, eta 54 
ikasle arduratzen dira horietaz. DBHn berriz, 459 neska-mutil ari dira ikasten, 61 
iraslerekin. Orotara, 1.180 ikasle eta 115 irakasle ditu Irungo Toki Alai ikastetxeak.  
 
Toki Alai ikastetxea 1984an sortu zen Irunen, sare publikoan D eredua eskaintzeko 
asmoz. Haur Hezkuntza soilik eskaintzen hasita, Lehen Hezkuntzarako jauzia ere 
berehala egin zuen Toki Alaik, 1987an. Sortu eta bost urtera, 1989an, dagoeneko 
maila bakoitzeko hiru gela izatera iritsi zen. 1996-97 ikasturtean DBH jarri zuen 
martxan, Behobian lehenik behin-behinean, eta egungo Gazteluzar eraikinean bi urte 
beranduago. Azkenik, 2013-2014 ikasturte hasierarekin, eraikin berria estreinatuta, 2 
urteko haurrentzako eskaintza ematen hasi da Toki Alai ikastetxe. 


