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1   –   AGURRA  
 

Ikasturte  hasiera  dela  eta,  txosten  honen  bidez  agurtu  nahi  zaituztegu           

eta  eskolari  buruzko  ahalik  eta  informaziorik  zabal  eta  erabilgarriena  izatea  nahi            

dugu,   ikastetxeko   bizitza   zuen   etxeetara   gehiago   hurbiltzeko   asmoz.  

Txostena  baliagarri  suertatuko  zaizuelakoan  gaude,  hala  ere  edozein         

iradokizun,  kexa  edo  erreklamazio  eta/edo  esker  ona  egin  nahi  izanez  gero,            

horretarako  eskolako  web  orrian  aurkituko  duzuen  inprimakia  betetzera         

gonbidatzen   zaituztegu  

 

2   -   GURE   ESKOLA  
 

Gure  ikastetxe  honetan,  3-14  urte  bitarteko 324  haurrek  ikasten  dute.           

Haur   Hezkuntzan    64    ikasle,   Lehen   Hezkuntzan    200    ikasle   eta   DBHn,   berriz,    60.  

Irakaslegoaz  gain,  Administraria,  jangelako  sukaldaria,  zaintzaileak,       

garraioko  laguntzaileak,  garbitzaileak  eta  mantenimenduko  langilea  arduratzen        

dira   eskolako   zerbitzuez   eta   mantenuaz.  

 

3   -   EGUTEGIA/   ORDUTEGIA  
 

Egutegia  ekainean  banatutako  bera  izango  da.  Ikastetxeko  Eskola         

Kontseiluak    2019-20   ikasturterako   onartu   duen    ordutegia    honako   hau   da:  

 

Haur   Hezkuntza   eta   Lehen   Hezkuntzako   ordutegia  

Goizez: 9:00etatik   12:50etara .  

Arratsaldez: 14:35etatik   16:15etara .  

Urte   osoko   asteazkenetan   eta   iraila   eta   ekainean:    9:00etatik   13:00etara .  

Bigarren   Hezkuntzako   ordutegia  

Goizez: 9:00etatik   13:00etara .  

9:00etatik   13.50etara   (astearte   eta   ostegunetan)  

Arratsaldez: 14:35etatik   16:15etara   

Urte   osoko   asteazkenetan:    9:00etatik   14:40etara  

Iraila   eta   ekainean:    9:00etatik   15:00etara  
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4   -   PUNTUALITATEA  
 

Puntualitatea  bultzatzeko  eta  Ikastetxearen  funtzionamenduaren      

hobekuntzarako,    hurrengo   arauak   jarraituko   ditugu:  

● Goizean  8.55etan irekiko  dira  ikastetxeko  eskuin  aldeko  bi  ateak.          

Lehenengo  atetik 3.  mailatik  DBHra  bitarteko  ikasleak  sartuko  dira.          

Bigarren  atetik  aldiz,  5  urteko  eta  Lehen  zikloko  ikasleak  sartuko  dira.  5             

urtekoak   ere   bakarrik   sartuko   dira   gelara.  

● 9.00etan 3  eta  4  urteko  ikasleentzat  irekiko  da  erdiko  hirugarren  atea.            

Irakasleak   lagundurik   joango   dira   gelara.   

● Mesedez,  talde  bakoitzak  dagokion  txanda  errespetatzea  eskatzen        

dizuegu,   sarrerak   ahalik   eta   hobeen   bideratzeko.  

● Sarrera  eta  irteera  orduetan  beharrezkoa  ez  bada  familiak  eskola  barrura           

ez   sartzea   eskatzen   da   sarrera/irteerak   ez   oztopatzeko.  

● 9:05etan   itxiko    dira   ateak.  

● Arratsaldean : 14:30etan  ireki  eta 14:35etan  itxiko  dira  ateak         

ikasleentzat.  

● Beranduago  iristen  diren  haurrek txirrina  jo  beharko  dute,  eta          

administrariak   atea   ireki   eta   haur   txikiei   gelara   lagunduko   die.  

Tutoreak   egunero   kontrolatuko   du   ikasleen   asistentzia   eta   puntualitatea.   

o Hiru  urteetatik  LH  6.  maila  arteko  ikasleak,  berandu  iritsiz  gero  gelan            

sartu  ahal  izango  dira,  baina  justifikatzen  ez  badute  puntualitate  falta           

izango   dute   eta   Bizikidetza   Araudian   adostutakoa   aplikatuko   da.   

o DBHko  ikasleak,  justifikatzen  ez  badute,  ezingo  dira  hurrengo  saiorarte          

gelan  sartu  (berandu  iristen  diren  ikasle  hauek  DBHko  irakasle  gelan           

egongo   dira   lan   egiten)  

 

5   -   ERREKREOAK  
 

Bi   txanda   egingo   dira:  

● Haur   eta   Lehen   Hezkuntzako   1.   zikloko   ikasleak:   10.40etatik   11.10etara.   

● Lehen  Hezkuntzako  2.  eta  3.  zikloko  eta  DBHko  ikasleak:  11.30etatik           

12.00etara.  
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6   -   KURTSOKO   BILERA   OROKORREN   EGUTEGIA  
 

- HH   3   urte:   urriak   2,   15.00etan.  

- HH   4   urte:   irailak   25,   15.00etan.  

- HH   5   urte:   irailak   20,   15.00etan.  

- LH1:   urriak   3,   16.30etan.  

- LH2:   urriak   7,   16.30etan.  

- LH3:   irailak   26,   15.00etan  

- LH4:   urriak   9,   15.00etan  

- LH5:   urriak   2,   15.00etan  

- LH6:   irailak   24,   15.00etan  

- DBH1   eta   DBH2:   irailak   23,   15.30etan.  

 
Maila  bakoitzeko  tutoreek,  deialdiarekin  batera,  bilerako  txostena  bidaliko         

dizuete,   bilerarako   irakurri   eta   dituzuen   zalantzak   argitzeko.   

Oso beharrezkoa  ikusten  dugu  kurtsoko  bilera  orokorrera  etortzea,  eta          

ezin   bada,   tutorearekin   harremanetan   jartzea .   

 

7-   IKASTURTEKO   PROGRAMAZIOAK  

 

Ondorengo  estekan  aurkituko  dituzue  mailako  ikasturteko  programaketak        

arloka  banatuta.  Programaketa  hauek  zikloan  eta  etapan  adostuak  izan  dira           

curriculumean  oinarrituz.  Ikasturte  hasieran  programazio  hauek  berrikusi  eta         

eguneratzen   dira   aurreko   ikasturteko   memoria   kontutan   hartuz.  

Ikasturteko   Programazioak   2019-20  

 

8   -   IKASTETXETIK   ATERATZEA   
 

Oroitarazten  dizuegu  ikasleak  ikastetxetik  atera  daitezen, zuen  baimena         

behar   dutela.   Baimenik   gabe   ikastetxetik   ateratzea   falta   larria   izango   da.  

2.  maila  bitarte,  Gurasoek  sinaturiko  baimena  beharko  da  bakarrik  edo           

anai  arrebekin  etxera  joateko.  Baimenaren  orria  idazkaritzan  edo  emailez          

eskatu   dezakezue.  
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9   -   IRTENALDIAK  
 

Tutoreek  guraso  bileretan,  ikasturtean  zehar  egingo  diren  irtenaldien         

berri  emango  dizuete.  Aurreko  ikasturtean  bezala,  kurtso  hasieran  irtenaldi          

hauetarako   baimen   orokorra   eskatuko   dizuegu.  

Irtenaldi  batzuk  gure  zonaldean  egingo  dira,  ikasleek  gure         

ingurunearekin  harremanak  sendotzeko  asmoz.  Kanpaldiak  zikloan  behin        

egingo   dira.  

Irtenaldien  prezioa  ahal  dugun  gehien  ajustatzen  saiatzen  gara,  hau  dela           

eta,  behin  joan  behar  dutela  konfirmatuta, ez  da  autobuseko dirua  itzuliko ;            

aterpea,   sarrerak…eta   abarren   dirua,   berriz,   bai.  

Irteeretan  ikasle  guztiak  parte  hartzea  beharrezkoa  ikusten  dugu,  bertan          

ikasturteko   helburuak,   edukiak,   jarrerak…   lantzen   direlako.  

 

10-   ORDAINKETAK  

 

Eskolan  egin  behar  diren  ordainketa  guztiak  bankutik  pasatuko         

zaizkizue.  Aldez  aurretik  abisatuko  zaizue  ordainketaren  zenbatekoa  eta         

arrazoia.  

 

11-   BAIMENAK  
 

Aurreko  ikasturteetan  eskaturiko  baimenak  (datuak  eta  helbidea,  botika         

eta  argazkiak)  erabiliko  ditugu  ikasturte  honetan  ere.  Dena  den,  norbaitek           

aldaketaren   bat   egin   nahiko   balu,   pasa   dadila   idazkaritzatik.   

Haur  Hezkuntzan,  botikaren  kasuan,  urtero  pasatuko  da  baimena  ikasle          

bakoitzari   dagokion   botikaren   neurria   eskatuz.  

Ateraldien  kasuan,  baimen  orokor  bat  eskatuko  zaizue  ikasturtero  eta          

guraso   bileretan   jasoko   duzue   hauen   inguruko   informazioa.  
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12-   GAIXOTASUNEN   ETA   ISTRIPUEN   AURREKO   PROTOKOLOA  
 
Ikasleak  Eskolan  dauden  bitartean,  bertako  langilegoari  dagokio  ikasleen         

ardura   hartzea   eta   ondorengo   pausoak   emango   dira:  

o Ikaslea  ondoezik  badago  gurasoei  telefonoz  jakinaraziko  zaie  ikaslea         

etxera  eramateko.  Horregatik  oso  garrantzitsua  da  zuen mugikorren         

datuak  izatea .  Inorekin  harremanetan  jartzea  lortuko  ez  balitz,  gurasoek          

baimendutako   botika   (analgesikoak)   emango   litzaioke.  

o Era  berean  ikaslearen  gaixotasun  sintomak  etxean  sumatzen  badira,         

eskolara  ez  ekartzea  eta  Osasun  Etxeko  aholkuak  jarraitzea         

eskatzen  dizuegu,  zer  esanik  ez gaixotasun  kutsakorren  kasua  bada.          

Protokoloa  jarraitzea  oso  garrantzitsua  da,  zuen  seme-alaben  osasunaz         

gain,  gainontzeko  ikasle,  eta  eskolako  langilegoarena  ere arriskuan  ez          

jartzeko.  

o Istripu  arinetan,  irakasleok  arduratuko  gara  egin  beharreko  lanetaz:         

zauriak  garbitu,  tiritak  jarri,…  Istripu  larriagoetan  aldiz,  irakasleak  ikaslea          

osasun  etxera  eramango  du  eta  eskola  gurasoekin  harremanetan  jarriko          

da.  

o Zorrien  kasuan  jarraitu  beharreko  protokoloa  honakoa  izatea  eskatzen         

da:  ikastetxetik  oharra  jaso  bezain  laster,  ongi  aztertzea  ea  zuen           

seme/alabek  zorriak  dituzten  eta  horrela  suertatuko  balitz,  tratamendua         

ematea.  Tratamendu  honi  jarraipena  eman  eta  gelako  guztiek  egitea          

ezinbestekoa  da.  Horrela  ez  bada  betetzen,  tratamenduak  ez  du  inolako           

eraginik  izango.  Kasu  larrietan  aurrera  eraman  beharreko  protokoloa         

barne   araudian   zehaztuta   dago.  

OHARRA :  Zorrien  arazoa  dela  eta  azken  urteetan  familiengandik  kexa  ugari           

jaso  izan  ditugu.  Horren  aurrean  beharrezko  erakundeetan  aholkularitza         

eskatu  dugu  eta  guztietan  adierazi  dutena,  familien  erantzukizuna  dela  gaia           

seriotasunez   hartzea   izan   da.  
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13-   GARRAIOA  
 

Hiru  ibilbide  egingo  dira,  bakoitzean  zaintzaile  bat  egonik.  Hiru          

autobusen   gutxi   gora   beherako   ordutegiak   honakoak   izango   dira:  

Eskolako   arduraduna:    Begoña   Olaetxea  

 

IBILBIDEA  ZAINTZAILEA  HERRIAK  

 
Astelehenetik  

-Ostiralera  
Asteazkenetan  

Goizean  
irteera  

Arratsaldean  
iritsi  

Eguerdian  
iritsi  

1  Marisol  
Arizurrieta  

MADOTZ  08.17  16.45  15.10  
ODERIZ  08.25  16.40  15.02  
ASTITZ  08.30  16.35  14.54  
ALLI  08.35  16.30  14.50  
IRIBAS  08.40  16.25  15.30  
BARAIBAR  08.47  17.13  15.37  

2  Marilo  
Roteta  

GORRITI  08.20  16.30  14.55  
UITZI  08.28  16.37  15.02  
ALBIASU  08.45  16.54  15.19  

3  Mª   Carmen  
Bildarraz  

MUGIRO  08.30  16.25  14.51  
ARRUITZ  08.38  16.32  14.58  
ALDATZ  08.46  16.41  15.03  
ETXARRI  08.48  16.46  15.08  

 

Ikasleek,   zaintzaileek   emandako   arauak   bete   beharko   dituzte:  

- Garaiz   iritsi   behar   dute.  

- Beraien   eserlekuetan   eserita   joan   beharko   dute   bide   osoan.  

- Poliki   eta   ordenean   sartu   eta   aterako   dira.  

- Besteekiko  errespetua  (ikasleekiko  eta  zaintzaileekiko)  erakutsi       

beharko  dute,  hau  da,  ez  dute  ez  borrokatu,  ez  oihurik  egin,  ez             

biraorik   bota   behar.......  

Ikasleren  batek  arauren  bat  ez  badu  betetzen,  Eskola  Kontseiluak          

onetsitako   Elkarbizitza   Hobetzeko   Arautegia   jarraituko   da.  

Autobusa  zain  geratu  ezin  denez,  gurasoak  haurrak  ekarri  eta  eramatera,           

garaiz  azaldu  beharko  duzue.  Noizbait  haurra  eskolatik  zuzenean  jasotzen          

baduzue,  edo  ikasleek  eskolaz  kanpoko  ekintzaren  batean  gelditu  behar  badute           

ZAINTZAILEAK  jakitea  ezinbestekoa  da.  Tutorea  jakinaren  gainean  egotea         

ere   komenigarria   litzateke.  
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Zaindariek  Haur  Hezkuntza  eta  Lehen  Hezkuntzako  2.  Mailako  ikasleak          

autobusetik  eskolara  eta  eskolatik  autobusera  lagunduko  dituzte.  Haur  hauen          

gurasoek  geltokian  jaso  beharko  dituzte  haurrak.  Egunen  batean,  ezingo          

bazenute   atera,   zaintzaileari   adierazi   beharko   diozue   ohar   baten   bidez.  

Garraiatua  ez  den  haurren  batek,  egunen  batean,  zerbitzu  hau  erabili           

nahi  badu,  edo  ez  ohiko  ibilbidea  egin  behar  badu garraioko  plaza  hutsen             

eskaera   inprimakia   bete   beharko   du   eskolan,   bestela   ez   zaie   utziko.  

14   -   JANTOKIA  
 

Jantoki  zerbitzua  irailaren  6ean,  hasi  da  eta  ekainaren  16ean  bukatuko           

da.  Ikasleek ikasturte  osoan  ikastetxean  bazkaltzeko  aukera  izango  dute          

(DBHkoek  irailean,  ekainean  eta  asteazkenetan  izan  ezik).  Bazkariak bi          

txandatan  antolatzen  dira:  lehendabizikoan,  HH,  LHko  1.  eta  2.maila,  eta  LH  3.             

maila,  eta  bigarren  txandan  LH  4.  mailatik  gora.  3  urteko  ikasleek  siesta  egiten              

dute  bazkalostean. Iraila,  ekaina  eta  asteazkenetan 14.30etan  jaso  beharko          

dira   haurrak .  

Lekunberrikoek  hilabete  bakoitzaren  bukaeran  ordainduko  dute  jantoki        

zerbitzua  udalaren  laguntza  (1€)  jasotzen  jarraituko  dutelarik.  Garraiatuek  eta          

gizarte  zerbitzuen  laguntza  jasotzen  dutenek  urtean  hiru  kuota  ordainduko          

dituzte:  abenduan,  martxoan  eta  ekainean  (aldikakoei  ere  hiru  kuota  pasatuko           

zaizkie   gelditu   diren   egunak   kontatu   ondoren).  

● Jantokiko   arduraduna :   Irantzu   Zabala  

● Jantokiko   administraria :   Arantxa   Huici  

● Jantokiko   zaintzaile   arduraduna:    Miren   Goikoetxea   

Ikasleei  buruzko  informazioa  ikasturtean  bitan  jasoko  duzue  familiek:         

abenduan  eta  ikasturte  amaieran.  Horretaz  gain,  jarrera  desegokiak         

daudenean,  zaintzaileek  parte  baten  bidez  pasatuko  diete  informazioa  jantokiko          

arduradunari.  Ikasle  batek  3  parte  dituenean  edo  falta  larri  bat  egiten  duenean,             

intzidentzia   orri   bat   bete   beharko   du   eta   familiari   jakinaraziko   zaio.  
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15   -   IRAKASLEGOA  

 

TUTOREAK  
 

Izaskun   Canflanca  3   urte   

Irantzu   Zabala  4   urte   

Irantzu   Etxarri  5   urte   

Bego   Sustatxa  LH   1.   maila   A  

Maite   Mujika  LH   1.   maila   B  

Jokin   Balda  LH   2.   maila   A  

Itziar   Azpiroz  LH   2.   maila   B  

Mider   Astiz  LH   3.   maila   A  

Miren   Tijero   (Ioritz   Arrondo)  LH   3.   maila   B  

Maider   Agirrezabala   (Beñat   Iturrizar)  LH   4.   maila   A  

Arantxa   Agirreurreta  LH   4.   maila   B  

Iñigo   de   Carlos  LH   5.   maila   A  

Edurne   Gomez  LH   5.   maila   B  

Enara   Begiristain  LH   6.   maila   A  

Ainhoa   Andueza  LH   6.   maila   B  

Ainhoa   Celaya  DBH   1.   Maila   A  

Miren   Gotzone   Recondo  DBH   1.   maila   B  

Iñigo   Elias  DBH   2.   maila   (A)  

Paula   Jungitu  DBH   2.   maila   (B)  
 

 
ESPEZIALISTAK  

 
 

Amalur   Esain  H   H   laguntzailea   +   musika   HH   eta   lehen   eta  
bigarren   zikloan  

Beatriz   Mariezkurrena  Inglesa:   HH   4   urte,   5   urte   eta   LH1,   eta  
plastika   LH   2  

Jon   Zapiain  Inglesa   LH   2   eta   laguntzak  

Adirane   Sarasua  Inglesa:    LH    3.    eta   4.   mailetan,   laguntzak  
DBH  

Anali   Múgica   (Amaia   Arambarri)  Inglesa:    LH    5.   eta   6.   mailetan,   plastika   2.  
zikloan  

Yurre   Imaz  Inglesa:    DBH  

Mª   Carmen   Alduntzin  Erlijioa  

Nerea   Labayen  Musika   (LH   5   eta   6,   eta   DBH)  

Irene   Pozueta  Gorputz   Heziketa   (LH   5   eta   6   ezik)  
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Begoña   Olaetxea  Gaztelania   LH   6    eta   matematika   laguntza   DBH  

Nere   Iriarte   Zientziak   eta   tekno   DBHn  

Paula   Jungitu  Matematika   eta   plastika   DBHn  
Iñigo   Elias  Frantzesa   eta   gazte   DBHn  
Miren   Gotzone   Recondo  Euskara   eta   hautagaia   DBHn  
Ainhoa   Celaya  Gizarte    eta   HA   DBHn  
Naiara   Barberena  Pedagogia   Terapeutikoa  
Ruben   Ruiz  Pedagogia   Terapeutikoa  
Maite   Narvaiza  Logopeda   

Arantxa   Mikeo  Orientatzailea   

Maider   Altuna  Orientatzailea  

Edurne   Jauregi  Zaintzailea  

Unai   del   Campo  Zaintzailea  
 

 
ZUZENDARITZA   TALDEA:  
 
Nerea   Labayen Zuzendaria  
Begoña   Olaetxea Ikasketa   burua  
Yurre   Imaz Idazkaria  
 
Zuzendaritzarekin   harremanetan   jartzeko   deitu   eskolara   hitzordua   zehazteko.  

 

16   -   GURASO   ELKARTEKO   KIDEAK  
 

Elkarteburua:    Ane   Barberia  Elkarteburu   ordea :   Amalur   Ansorena  

Diruzaina:    Miriam   Hernando           Idazkaria :   Edurne   Barbajero  

Bokalak:    Merche   Villegas   eta   Amaia   Vicente  

   Harremanetarako   helbide   elektronikoa:    ibarberrigurasoel@gmail.com  

 

17   -   ESKOLA   KONTSEILUKO   KIDEAK  
 

Eskola   Kontseilua   eskolako   organorik   gorena   da,   bertan   eskola   komunitateko  

talde   guztiek   parte   hartzen   dute.   

Gurasoen   Ordezkariak   

-   Arkaitz   Goikoetxea         -   Miren   Goikoetxea    -   Ana   Garcia-Fresca  

   Guraso   Elkarteko   Ordezkaria  

-   Ane   Barberia  
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   Lekunberriko   Udalaren   Ordezkaria Larraungo   Udalaren   Ordezkaria  

  -   Gorka   Azpiroz -   Mikel   Huarte  

Irakasleen   Ordezkariak  

-   Nerea   Labayen   (Kontseiluko   Burua) -   Bego   Sustatxa  

-   Begoña   Olaetxea -   Irene   Pozueta  

-   Yurre   Imaz   (Kontseiluko   idazkaria) -   Irantzu   Zabala  

-   Itziar   Azpiroz -   Enara   Begiristain  

Ikasleen   ordezkariak  

-   (DBH1)   Elorri   Celaya   eta   Josu   Iribarren  

-   (DBH2)   Iraia   Astiz   eta   Iker   Arretxea  

Administrari/zerbitzuetako   ordezkaria  

-     Arantxa   Huici  

 
 
18   –   ESKOLAKO   WEB   ORRIA  
 

Eskolak   web   orria   duela   gogorarazten   dizuegu:    www.ibarberrieskola.com   

Eskolako  informazio  orokorraz  gain,  gure  proiektuen  berri  irakurtzeko  eta          

zenbait  dokumentazio  deskargatzeko  aukera  izango  duzue:  egutegia,        

txostenak,   familientzako   informazioa,…  

 

19   –   OHAR   GARRANTZITSUAK  
 

● Norbaitek  helbidea,  telefono  zenbakia,  emaila  edo  kontu  korrontea  aldatzen          

badu,   pasa   dadila   mesedez   ahal   bezain   laster   idazkaritzatik   datuak   berritzera.   

● Edozein kezka  edo  zalantza  izanez  gero, Tutorearengana edo Zuzendaritza          

Taldearengana   zuzendu   kasuaren   arabera.  

● Ikasleen  boletinak  ez  dira  paperean  banatuko.  EDUCA  bidez  ikusi  ahal  izango            

dituzue   zuen   gakoak   erabiliz.  

● Abenduko  eta  ekaineko  bakarkako  guraso  bileretan,  ordu  erdiko  tartea  gordeko           

du  Tutoreak  familia  bakoitzarentzat.  Ordutegi  hau  errespetatu  eta  gehiegi  ez           

luzatzen   saiatzea   eskatzen   dizuegu.  

● Ikastetxe  Publikoek ez  dute  asegururik ,  beraz,  istripuren  bat  gertatuz  gero           

gurasoen   Seguritate   Sozialak   hartzen   du   umearen   ardura.  
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● Kotxeak  ez  aparkatu  2.  lerroan, zuen  seme  alaben  segurtasuna  arriskuan           

jartzen   ari   zarete   eta.  

● Goizeko  nahiz  arratsaldeetako  sarrera/irteerak  errezteko, sarrerako  gunea  ez         

oztopatzea    eskatzen   da   atzekaldean   edo   alboetan   jarriz.  

● Eskolatik  ateratzean  atea  istea  eskatzen  da ,  ikasleen  segurtasunagatik  eta          

neguan  eskolako  giroa  ez  hozteko.  Atea  blokeatuta  badago,  administrariari          

irekitzeko   eskatu.  

● HA/Erlijioa  aldatu  nahi  duenak,  ikasturte  amaieran  ekainean,  edo  irailaren  1           

eta  2an  jakinaraziko  du  idazkaritzan  bere  asmoa.  Data  hauetatik  kanpo  ez  dira             

aldaketak   onartuko.  

● Eskolako  sarreran arropa  galduen  txokoa dugula  gogorarazten  dizuegu.         

Bertan   gordetzen   dira   aurkitutako   arropa   guztiak.  

 

Lekunberrin,   2019ko   irailaren   16ean  
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