
ZER DA GURASOGUNE/APYMA? 

Gurasogune sortu zen familiei eskolako bizitzan 
parte-hartze zuzenagoa eta aktiboa    izateko ba-
liabideak eskaintzeko. 

ZERGATIK EGIN BAZKIDE? 

Andra Mari eskola familia GUZTIOK osatzen    
dugulako. 

ZENBATEKO KUOTA DA? 

Kuota 45* eurokoa da urtean familia bakoitzeko. 

*Batzar orokorrean baieztatzeko esperoan  

ZER EGIN BEHAR DUT NIRE            SEME-
ALABEN IZENA EMATEKO       ESKOLAZ 
KANPOKO EKINTZETAN ? 

Gurasogune/Apymako bazkidea egin ondoren,    
irakurri arretaz proposatutako ekintzak. 

Izen-ematea 

 Online (irailaren 14tik 18ra) 

      Webgunean argitaratutako formula    rioan 
http://gurasogune.eus 

 Aurrez aurrekoa (irailaren 17an eta 18an-
klase orduetan-)   Andra Mariko bulegoetan. 

Inskripzioak irailaren 18an itxiko dira 
24:00ean. 

Irailare
n 

14tik 1
8ra 

 

 ORGANIZA 

ESKOLAZ KANPOKO 2018/19 

ARTEA 

MARRAZKETA 

HIRIKO DANTZA 

DANTZA SORTZAILEA 

EUSKAL DANTZA 

ANTZERKI 

SASKIBALOIA 

BOLEIBOLA 

ATLETISMOA 

FUTBOLA 5 / FUTBOLA7 
HEZIKI 

EUSKO PILOTA 
XAKEA 

IRRITAKETA 

INGELERA 
BURU TREBETASUNAK 

MAD SCIENCE 
ROBOTIKA 
TINKERING 

¡¡¡FAMILIENTZAKO BERRITASUNA!!! 

HIPOPRESIVOS ETA PILATES  



KONTUAN HARTZEKOA 

 Apymak antolatutako eskolaz kanpoko edozein ekintzetan izena emateko bazkide izan behar da. 

 Inskripzio guztiak onartuko dira, erregistrohurrenkerarik gabe 

 Saiatuko da hiruhileko bakoitzean proposatutako ekintzetan ahalik eta ikasle gehienek parte 
hartzea. Horregatik, gehieneko kopurua gainditzen bada, ordutegia eta egunak alda daitezke posible 
bada beste egun edota ordu batzuk gehitzea. Adostasunik ez balego edota leku/ordu librerik ez bale-
go, zozketa egingo da ikasleen artean eta plazarik gabe geratzen direnak itxaron zerrendan egongo 
dira. 

 Jardueretarako arratsalde-ordutegiarekin autobus bat ez dago.  

 Kominikazio guztietarako email-a da extraescolares@andramari.net. 

 Eskolaz kanpoko ekistzeei buruzko bestako xehetasunak eta informazioa “Eskolaz Kanpoko ekintzen 
gida 2018/19”-n aurki ditzakezue elkartearen webgunean 

      http://gurasogune.eus 

2017-18.eko ikasturtean egindako eskolaz kanpoko ekintzei buruzko batzar monografikoa-

ren ondoren, familiek bertan  adostutako balore era jarraibideak sustatzeko  manifestu bat 

sortuko da, kirol zein kirolaz kanpoko ekintzetan oinarri izango dena. Beraz, hauek kontu-

tan izan beharko dira jarduera guztietarako, kirolezkoa izan zein ez. 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN AURKEZPENA 

Zeuen seme-alabekin egongo diren pertsonek ekintzen garapena eta jarraituko duten       me-
todologia azalduko dizuete. 

APUNTATU: 

Osteguna irailak 13 

 18.00ean: KIROLETAKOAK 

 19.00ean: EZ KIROLETAKOAK 

LEKUA: Jantoki 

 

 ORGANIZA 

ESKOLAZ KANPOKO 18/19 



 

HELBURUAK 

Marrazten, pintatzen eta hiru dimentsiotan lan egiten 
ikasiko dute. Ikasleak Artearen historian adierazga-
rriak diren artista batzuen lanetara hurbiltzea, haien 
teknikak erabil ditzaten euren lanak egiteko. 

METODOLOGIA 

Hainbat teknika erabiliko dira adierazpen sortzailearen 
gaitasuna handitzeko, eta teknika eta irudimena uztar-
tuko dira; beti ere giro jolasgarrian. Sormena bideratu-
ko da eta euren egungo ezaguerak etengabe sortzeko 
baliabide berriak eta hainbat teknika eskainiko zaizkie. 
Horixe izango da prestaketarik onena etorkizunean lan-
du nahi dituzten ekintza sortzaileetarako. Pintura, ma-
rrazketa eta eraikuntza landuko dituzte proiekzio- eta 
bereganatze- prozesu jarraiaren moduan. 
 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2 eta HH3: Ostgunetan 13.30etik 14.30era eta As-
teartea 13.00etatik 14.00etara  

LH1 eta LH2: Ostiraletan 13.30etik 14.30era  

LH3, LH4, LH5 eta LH6: Ostiraletan 12.30etik 
13.30era 

Ordu 1/astean 

Ikasleak/taldea: gutxienez 8 eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez. 

HORNITZAILEA 

Zirri-marra Arte Taillera 

ARTEA 
 
Kurtso honetan bat- batekotasuna bultza-
tu nahi dugu. Gauza da ikastea ondo pa-
satzen duten bitartean. Galdetzeko, 
erantzunak aurkitzeko, forma eta ordena 
aurkitzeko, berriro pentsatzeko, moldat-
zeko eta harreman berriak aurkitzeko 
gaitasuna bultzatu nahi dugu. Horrek onu-
rak ekarriko ditu: berezko adierazpen 
sortzailea ( pentsamendu sortzailea), giza 
baloreak eta autestimua adibidez.  

Gure lana euren sormena bideratzea izan-
go da,  baita lanabesak ematea ere; gaurki 
ezagutzetatik bideratuta etengabe sort-
zeko aukera izateko. Umeak edozein eza-
gutza maila edukita, sortuko du. 
  

22€ +7€ kurtso hasieran 
materialerako 

 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Marrazten, pintatzen eta hiru dimentsiotan lan 
egiten ikasiko dute. Ikasleak Artearen historian 
adierazgarriak diren artista batzuen lanetara 
hurbiltzea, haien teknikak erabil ditzaten euren 
lanak egiteko. 

METODOLOGIA 

Hainbat teknika erabiliko dira adierazpen sort-
zailearen gaitasuna handitzeko, eta teknika eta 
irudimena uztartuko dira; beti ere giro jolasga-
rrian. Sormena bideratuko da eta euren egungo 
ezaguerak etengabe sortzeko baliabide berriak 
eta hainbat teknika eskainiko zaizkie. Horixe 
izango da prestaketarik onena etorkizunean lan-
du nahi dituzten ekintza sortzaileetarako. Pintu-
ra, marrazketa eta eraikuntza landuko dituzte 
proiekzio- eta bereganatze- prozesu jarraiaren 
moduan. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3, LH4, LH5 eta LH6: Ostegunetan 12.30etik 
13.30era (ordu 1/astea) 

Ikasleak/taldea: gutxienez 8 eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez. 

HORNITZAILEA 

Zirri-marra Arte Taillera 

MARRAZKETA 
& MARGOZKETA 

 
Eskolaz kanpoko ekintza honetan Ma-
rrazketa- tekniketan murgilduko gara. 
Hori dela eta, Lehen Hezkuntzako 3. 
kurtsotik 6.erako ikasleentzat izango 
da. 
 
Argi-iluna landuko da grafito-
boligrafoz, ikatz-ziriz, tintaz eta 
akuarelaz. Halaber, Comic edo irudie-
tako irudiak. 

22€ 

+7€ kurtso hasieran 
materialerako  

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Metodo zientifikoaren izpiritu kritikoa eta pentsakera hedatzea; 
zientziaren balioak bultzatzea eta beren eragina humanitatearen 
garapenean ikustea; jakin-mina, sormena eta ikasleen berritzeko 
gaitasuna piztea; eta ikasten ikasteko gaitasuna garatzea.  

METODOLOGIA 

Ordu beteko tallerrak. Hiruhileko bakoitzean, programa ezberdi-
na.: 

KIMIKA AKZIOAN! Umeek laborategian erabiltzen diren tres-
nak ezagutuko dituzte, eta 

elkarreraginezko eta praktiko era batez, base eta azidoen, erre-
akzio eta atomoen munduan 

barneratuko dira. 

FILMEKO ZIENTZIA! Umeek jostailuetan eta zomorroetan 
dagoen zientzia aurkituko dute, beren CSI-ko protagonistak 
izango dira, mandatu meteorologiko batean parte hartuko dute, 
eta laser argiren show batean ere…filmetan bezala eta beren 
esperimentuak egiten. 

BRIXOLOGY LEGO®,piezak erabiliz, ingeniariek ingeniaritza 
mekanikoa, estrukturala, nautikoa, bioingeniaritza…bezalako arlo-
ak ezagutuko dituzte. Pentsamendu kritikoa, lankidetza eta ara-
zoak konpontzeko sormena izanez, euren sorkuntzak probatu eta 
hobetuko dituzte. http://www.madscience.org/brixology.aspx 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2, HH3 eta LH1: Asteazkenetan 13:30etik 14:30era (ordu1/
astean) 

LH2, LH3, LH4, LH5 y LH6: Asteazkenetan 12.30etik 13.30era 
(ordu1/astean) 

Ikasleak/taldeak: gutxienez. 8  eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez. 

HORNITZAILEA 

Mad Science País Vasco 

www.northspain.madscience.org 

MAD 
SCIENCE 

 

Ekintza honekin zientziaren berri 
eman nahi dugu aisialdi hezitzailea-
ren bidez. Zientzia-tallerrek irudi-
mena erabiltzen, inguratzen gaituen 
mundua eta helduaroan aurkituko di-
tuzten egoerei aurre egieko estrate-
giak eskuratzen lagunduko diete.  

33€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Ingelesaren kalitateko irakaskuntza eskaintzea, metodolo-
gia ludiko-didaktikoa erabiliz.  

METODOLOGIA 

Ideia da ikasleek ingelesa modu natural batean ikastea da, 
ondo pasatzen duten bitartean. Garrantzia berezia ematen 
zaio mintzamenari, baina ahaztu gabe horretarako be-
harrezkoa den gramatika; bereziki LH3tik aurrera. Horre-
tarako, talde bakoitzarentzat egokia den dinamika sortzen 
da, ikaskeak motibatuta mantentzeko eta ahalik eta pro-
betxu gehien atera dezaten. 

Gainera, irakasleak ikastetxeko irakasleekin koordinatzen 
dira eta, beharrezkoa denean, gurasoekin ere bai. Taldeetan 
ikasle guxi daudenez, klaseak oso dinamikoak eta parte-
hartzaileak izaten dira. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2 eta HH3: Astelehenean eta  Asteazkenetan 
13.00etatik  14.00etara (2 ordu/astean) 

LH1 eta LH2: Astelehenean eta  Asteazkenetan 13.30etik 
14.30era (2 ordu/astean) 

LH3: Astearte eta Ostegunetan 13.30etik 14.30era (2 or-
du/astean) 

LH4:  Astelehenean eta  Asteazkenetan 12.30etik 13.30era 
(2 ordu/astean) 

LH5 eta LH6: Astearte eta Ostegunetan 12.30etik 13.30era 
(2 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea: gutxienez. 5 eta gehienez. 15 

ZER BEHAR DUT? 

Koadernoa eta arkatza. 

HORNITZAILEA 

ENGLISH TODAY 

www.englishtodaysl.com 

 

 

 

INGELERA 

 

Egin nahi dena da ikasleek inge-
lesa ikastea ondo pasartzen du-
ten bitartean. 

Ikasle gutxiko taldeak direnez, 
klaseak oso dinamikoak eta 
parte hartzaileak dira. 

Aisialdia eta ikasketa uztart-
zen dira oso giro atsegin eta 
dibertigarrian.  

 

28€ 

 

 ORGANIZA 



HELBURUAK 

Geure kulturako eta folkloreko dantzak 
ikastea. 

 

METODOLOGIA 

Asmoa da taldean giro ona sortzea, dant-
zatzen ikasteko era dibertigarrian. Era 
berean, dantzarako eta ikaskideekiko ja-
rrerak ere lantzen dira. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2, HH3, LH1 eta LH2: Ostiraletan 
13.00etatik 14.00etara 

(ordu 1/astean) 

Ikasleak/taldea: gutxienez. 8 eta gehie-
nez 15 

 

ZER BEHAR DUT? 

Arropa eta oinetako erosoak eta arinak-
calzado (txandala, mallak). 

 

HORNITZAILEA 

Maider Ayo 

Dantzari profesionala, hamahiru urte bai-
no gehiagoko esperientzia duena hainbat 

dantza-eskolatan klaseak ematen. 

 

EUSKAL 
DANTZAK 

 

Geure kulturako dantzak ikastean dat-
za, normalean ekitaldietan ikusten di-
tugunak eta erromerietan dantzatzen 
ditugunak, beti ondo pasatzeko asmoz. 

Beste edozein dantza bezala , Euskal 
Dantzak edozein urteko umeek prakti-
ka ditzakete. 

18€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

 Mugimenduaren bidez, umearengan musikalita-
tea-ren, erritmoaren eta koordinazioaren 
zentzua gara-tzea. 

 Mugimendua adierazeko jolasen bidez sorme-
naren garapena bultzatzea. 

 Gorputzaren (pisua, ardatza) eta lekuaren 
kontzientzia hartzea eta bere garrantzia tal-
dean.  

 Dantzaren inguruan oinarrizko kontzeptuak 
ikas-tea eta bereganatzea.  

 Segurtasun emozionala eta besteekiko erres-
petua bultzatzea.  

 Umea motibatuta sentitzeko giro atsegina sor
-tzea.  

METODOLOGIA 

LasKlaseak eta koreografiak adinera egokituta 
egongo dira. Gehien disfrutatzeko luzatze-, sen-
dotze– eta berotze-ekintzak ere egindo dituzte.  

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2 eta HH3: Astearteak 13.30etik 14.30era  

(1h/astea)  

LH1 etaLH2: Ostegunak 13.30etik 14.30era  

(1h/astea)  

Taldeko ikasleak: gutxienez 8 eta gehienez 15  

ZER BEHAR DUT? 

Arropa eta oinetako erosoak. Ile luzea duten ikas-
leek mototsa eraman beharko dute.  

HORNITZAILEA 

Jen Gómez 

Hezitzaile soziala eta dantzari profesionala hau-

DANTZA 
SORTZAILEA 

 

 

Sortze-dantza da gorputz-mugimendua gara-

tu ahal dugun modua. Horretarako, sormena 

bultzatzen duten ekintzak erabiltzen dira: 

jolasak, musika-jarduerak, adierazpen– eta 

irudimen-joalasak.  

 

22€ 

 

 ORGANIA  

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

4 arlotan sustatzen du umearen garapen orokorra. 

- Adimena 

-Fisikoa 

-Emozionala 

-Sormenezkoa 

METODOLOGIA 

Lantzen diren gaitasunak, besteak besteen artean di-
ra: 

Arreta; kontzentrazioa; Memoria; Arazoren erabakita-
suna; Adimen emozionala; Matematiko ebazpena; Sor-
mena; Autoestima... 

Metodo honek eskolako  lanari eta pertsonaren gara-
penari etekina ateratzen die. 

Erabiliko diren teknikak eta materialen artean daude 
Ábaco japonés, brain move eta talde dinamikak eta 
bakartasuneko lana. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2tik LH3raino: Astelehena 13.30etik 14.30era 

LH4tik LH6raino Astelehena  12.30etik 13.30era 

Ikasleak: min. 8  max. 15 

ZER BEHAR DU? 

Hornitzaileak emandako materiala ekartzea.  

HORNITZAILEA 

CONCILIA GETXO 

 

BURU 
TREBETASUNAK 

 

 

Nenoos, garuneko bi hemisferioak 
lantzen dituen metodo integrala 
bat da.  

42€ 
(32€ anai-arrebak) 

 

 ORGANIA  

 ORGANIZA 

19,5€ kurtso 
hasieran materiale-
rako 



 

HELBURUAK 

B. Acouturierren pentsamendutik abiatuz, tailer honen hel-
burua berezko ekintzarako espazio bat sortzea da: 

1.  Haurraren jolasa bermatuko du, bere beharren arabera, 
eta bere hazte-prozesuan aurrera egiten lagunduz: ekintza-
ren bidezko pentsatzearen  plazerraren bidea eginez. 

2. Azpiegitura egonkor baten barnean, segurtasuna bermat-
zen duena: aldi berean argiak eta moldagarriak diren mugak, 
norbera den moduan izan eta sentitzen uzten dutenak. 

3. Nagusi baten laguntza izanda, begira arituko dena, ekint-
zari hitzak jarriko dizkiona eta haurrarekin emozioa biziko 
duena.  

METODOLOGIA 

Hiru alditako saioak izango dira, azaldutako prozesua bide-
ratu dadin, pentsatzean aritzea alegia, honek saioaren irau-
pen minimo bat eskatzen duelarik: 

1.    Harrera espazioa: Haurrei harrera egin eta arauak go-
goratzen zaizkie. 

2.    Espazio sensorio-motriza  : mugimendu bidezko jolase-
rako unea da. 

3.    Errepresentaziorako espazioa:  plastilina, margo ala 
ipuin irakurketa. Saioa itxi egiten da. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2 y HH3: Ostiraletan 13.00etatik 14.30etara 

(1,30 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea: gutxienez. 12 eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Arropa erosoa 

HORNITZAILEA 

Irantzu Petuya 

Pedagogoa eta psikomotrizista 

 

 

 

PSIKOMOTRITZITATEA 
 

 
Psikomotrizitatearen esku-hartzean funtsezkoa da: 

 Umearen heldutasuna eta garapena errespetat-
zea. 

 Kanpotik barrura egindako interbentzioa, hau 
da, sentsore motorretik barneratzera. 

 Haurraren berezkotasuna eta sormena indart-
zea, pertzepzioa, irudikapena, kontrola eta oreka 
erabiliz. 

 

Informazio gehiago lortzeko: 

"LA PSICOMOTRICIDAD EN LA ESCUELA. La 
práctica preventiva y educativa" de P. Arnaiz, M. 
Rabán y I.Vives 

"LOS FANTASMAS DE ACCIÓN Y LA PRÁCTICA 
PSICOMOTRICIDAD" de B. Acouturier. 

28€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Dibertsioa bermatzea musikaren, errit-
moaren eta heziketa fisikoa-ren bitar-
tez. Gainera, mugimen-duaren koordina-
zioa eta gorputzaren adierazpena indar-
tu-ko dira, bai eta partehartzaileen 
arreta eta kontzentrazioa.  

METODOLOGIA 

Klaseak eta koreografiak adinera egoki-
tuta egongo dira. Gehien disfrutatzeko 
luzatze-, sendotze– eta berotze-
ekintzak ere egindo dituzte.  

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3, LH4, LH5 etaLH6: Astearteak eta 
Ostegunak 12.30etik 13.30etara (2h/
astea)  

Taldeko ikasleak: gutxienez 8 eta gehie-
nez. 15  

ZER BEHAR DUT? 

Arropa eta oinetako erosoak eta arinak.  

HORNITZAILEA 

Jen Gómez 

Hezitzaile soziala eta dantzari profesio-
nala haurrentzako dantzan espezializa-

tua 

HIRIKO DANTZA 
 

Dantza elementu hezitzaile gisa erabiltzeak 
ikaslearen garapen intelektual, emocional eta 
plano fisikoa ahalbidetzen du.  

Dantza, adierazpen– eta giza-komunikazioa 
izateaz gain, ikaslearen heziketa integrala 
lortzeko beste bide bat bihurtzen da.  

Dantzaren bitartez,   

33€ 
 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Gure metodologia kolaborazioan oinarritzen da; 
horrela, hirukoteka banatuta eta rol aldakorre-
kin (tablet/programazioaren arduraduna, mate-
rialaren arduraduna eta eraikitzailea), ikasle 
talde bakoitzak bere ekipoarekin kontzeptu 
desberdinekin lan egingo dute eta konpetentziak 
garatzen joango dira erritmo ezberdinak erres-
petatuz. 

 

METODOLOGIA 
- Programazioaren oinarrizko kontzeptuak gara-
tu modu ludiko baten bidez 
- Robot sinple eta konplexuak eraiki eta progra-
matu 
- Robotika eta programazioaren hastapenak ku-
rrikulumeko helburu ezberdinekin (matematika, 
hizkuntza, zientzia...) garatu 
- Pentsamendu kritikoa, irudimena, logika eta 
gaitasun konputazionala garatu 
- Taldetan lan egiten ikasi modu kolaboratiboan 
erronkak eta arazoak ebazteko asmoz 
 
 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 
HH2, HH3, LH1, LH2 eta LH3: 

Osteguna 13.30tik 14.30tara (1ordu/aste) 

Ikasleak: min. 10  max. 15 

 

ZER BEHAR DUT? 

Hornitzaileak material guztia eramaten du. 

HORNITZAILEA 

ROBIKAST 

 

ROBOTIKA 
 
Ikasturtea atal desberdinetan zatituko da ikasleen mailaren ara-
bera; haulehenengo saioan ebaluatuko da. Jarduerak modu logiko 
batean eta maila baxuenetik maila altuenera antolatuta egongo 
dira programazioari, elektronikari edo robotikari buruzko ezagut-
za maila zein ikasleen trebetasun kognitiboak eta teknologikoak 
kontuan harturik. 
 
Material eta programa desberdinekin lan egingo da (Scratch, Ma-
key Makey,SpriteBox…) kontzeptu ezberdinak lantzeko eta jar-
duerak burutzeko; baina,robotika eta programazioa, batez ere, 
tableten eta hurrengo ekipoen bitartezlanduko da: 
- Blue-bot: erraztasunez kontrolatzeko bluetooth-dun robot hezi-
garri honekin norabide-hizkuntza, lateralitatea eta espazio-
denboraren oinarrizko kontzeptuak landuko dira. 
- Lego WeDo eta Lego WeDo 2.0: argibideen bitartez zain sorme-
na erabiliz hainbat aukeradun robotak eraiki eta programatuko 
dira Lego piezen bidez. Umeek saio bakar batean robot bat erai-
kitzeko eta programatzeko aukera izango dute. 
 
Ikasturtean zehar pasahitzadun blog pribatu bat eskainiko da, 
familiak saioetan zehar lan egiten dena ikus dezaten. 
Jarduera mota desberdinak ikusteko link-a atxikitzen da: 
 
http://robikast.eus/Robikast17-18.mp4 

 

28€ 
 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Sormenak barneratutako ezagutzekin lan egiten due-
nez, hauen ezean ez dago ezer sortzerik. Hau oinarri, 
Tinkering-en irakaskuntzak instrukziotik hasten du 
bere ibilbidea (elektronika, diseinua, eta bestelako 
diziplinetan heziz) ikasleek oinarrizko ezagutzak bar-
neratu ditzaten gero euren proiektu pertsonalak ga-
ratzeko ahalmena izan dezaten irakaslearen orienta-
zioaren laguntzaz. 

Teoriaren ikaskuntza esperimentazioaren bidez gau-
zatzen da, ikasleari esku artean duena ulertzeko, be-
har motibatzaile bat sortaraziz. Horrela, teoria eta 
praktikaren arteko desfasea desagerrarazten da. 

 

METODOLOGIA 

Jarduera honen helburua sormena landu, auto-
ikaskuntza sustatu eta ekimen propioa duten pertso-
nak heztea da, trebezia zein ezagutza berriak ikas-
tearekin gozatzen dutenak hain zuzen. Honekin bate-
ra, Tinkering-ak dakarren jarduera interdiziplinarrak 
lagunduta erosotasun gunetik ateratzeko ohitura sus-
tatu nahi dugu. 

 

www.artekworkshop.wixsite.com/artek 

 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH4, LH5 eta LH6: 

Asteartea 13.30tik 14.30tara (1ordu/astea) 

Ikasleak: min. 6  max. 10 

ZER BEHAR DUT? 

Hornitzaileak material guztia eramaten du. 

HORNITZAILEA 

TINKERING 
 
Tinkering, DIY (zuk zeuk egin) filo-
sofiatik datorren esku-jarduera 
da, artea eta teknologiarekin lotura 
handia duena hain zuzen.  
 
“Sorkuntza” kontzeptua ardatz na-
gusitzat izanda, diseinua, elektro-
nika eta beste baliabide digital 
batzuetaz baliatzen da gailu dina-
mikoak sortzeko. 

 

32€ 
 

 ORGANIZA 



 

HEZIKI 
 

 

Lehen Hezkuntzako 1go eta 2. kurtsoko 
umeen ikasleei zuzenduta dago, eta 
umeen mugimendu-trebetasuna garatu 
nahi du. Hezikik ikasleen koordinazioa 
hobetu nahi du, etorkizunean nahi duten 
edozein kirol praktikatzeko gai izateko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak egindako proi-
ektuari buruzko informazio guztia 
http://www.bizkaia.net/eskolakirola 
webgunean duzue. 

 

HELBURUAK 

Psikomotrizitatearen garapena bultzatzea. 
Ekintza berritzailea da, jolasgarria, eta be-
har eta ezaugarri batzuei erntzuteko sortu 
da. Etorkizunean edozein kirol praktikatzeko 
oinarria da. 

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, 
egun horretako jolas edo ekintza egiten da, 
eta, bukatzeko, talde handian beste jolas bat 
egiten da. Egiten diren ekintzak adinaren 
araberakoak dira eta lagun guztiontzat ego-
kiak. Jolasa, sormena eta parte-hartzea bult-
zatzen da. Batzuetan talde handian egiten 
da, beste batzuetan binaka, talde txikian eta 
bakarka. Lekuak eta materialak ere konbinat-
zen dira. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH1 eta LH2: Astelehen eta Asteazkenetan 
16.00etatik 17.00etara (2 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea:: gutx. 8 eta gehi. 15 

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. 

HORNITZAILEA 

Kiroletan Sport 

www.kiroletansport.com  

 27€ 

 

 ORGANIZA 



XAKE 
 

 

Xakeak gaitasun intelektuala garatzen 
laguntzen du. Oroimena hobetzen du: 
partidak eta mugimenduak gogoratu be-
har dira epe labur zein luzean. Arreta- 
eta kontzentrazio- gaitasuna areagotzen 
du. Planifikazio-, analisi- eta sintesi-
gaitasuna hobetzen du. 

 

OBJETIVOS 

Xakeak, bere ezaugarriak direla eta, baldintza 
horiek guztiak betetzen ditu. Gainera, heziketa-
baliabide tradizionalak garatzen ez dituen trebeta-
sunak ikustarazi ditzake: pentsamendu logikoa bult-
zatzen eta autoestimua sentiarazten du, baita komu-
nikazio- eta ulermen-gaitasunak eta patroien eta 
arauen ezagutza ere hobetzen ditu. 

 

METODOLOGÍA 

Hasi baino lehen, garrantzitsua da umeak partidan 
erabiltzen den materialera ohitzea; hau da, taula eta 
piezak. 

Xakearen arauak era progresiboan irakasten dira; 
horrela umeek piezen mugimendu bakoitza barnerat-
zeko astia dute. Horretarako garrantzitsua da umea-
ri pieza bakoitzaren mugimendua praktikatzen den 
jokoak proposatzea, ikasi ahala.  

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3, LH4, LH5 eta LH6: 

Ostiralean 16.30etatik 17.30etara (1 ordu/astean) 

LEKUA: CEP ZABALA (Getxo) 

Ikasleak/taldea: gutx. 6  

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. 

HORNITZAILEA 

AMPA CEP ZABALA (Getxo) 18€ 

 

 ORGANIZA 



 

FUTBOLA 
 

Asmoa da futbol ekintzaz gozatzea, 
eta adin bakoitzeko gaitasunak erres-
petatzen dira. LH3 kurtsokoek futbol 
5 praktikatuko dute, eta  LH4, LH5 
eta LH6 kurtsokoek  futbol 7. Talde-
ak mixtoak dira. 

Azarotik maiatzera, ohiko ordutegiaz 
gain, larunbat goizetan partiduak jo-
katuko dira.  

HELBURUAK 

Jarduera fisikoaz gozatzea, haien ahalmenak eta 
ikaskideeak errespetatuz. Osasun eta higiene ohitu-
rak hartzea. Hainbat futbol mota eta haien arauak 
ezagutzea: Ikaskideekiko harremanak izaten ikastea, 
eta elkarbizitza-arauak errespetatzen ikastea bai 
eta justiziaren balioa. 

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, egun 
horretako jolas edo ekintza egiten da, eta, bukatze-
ko, talde handian beste jolas bat egiten da. Egiten 
diren ekintzak adinaren araberakoak dira eta lagun 
guztiontzat egokiak. Jolasa, sormena eta parte-
hartzea bultzatzen da. Batzuetan talde handian egi-
ten da, beste batzuetan binaka, talde txikian eta ba-
karka.  

HARTZAILEAK 

ETA ORDUTEGIAK 

LH3-LH4 (FUTBOLA 5): Astelehen eta Asteazkene-
tan 16.00etatik 17.00etara + partiduak (2 ordu/
astean) 

LH4, LH5 eta LH6 (FUTBOLA 7): Astelehen eta As-
teazkenetan Faduran 17.15 etatik 18.30era (2.5 or-
du/astean) 

Ikasleak/taldea:: gutx. 8 eta gehi 15 

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. Futbol 7an fut-
bol-botak behar dira.  

HORNITZAILEA 

Kiroletan Sport 

www.kiroletansport.comionsports.es  

 

27€ 

 

 ORGANIZA 



SASKIBALOIA 

 
Egin nahi dena da ikasleek saskiba-
loiaren ezaugarri teknikoak ikastea 
ondo pasatzen duten bitartean. 

Adin bakoitzaren gaitasunak hartu-
ko dira kontuan, eta asteko entre-
namenduaz gain asteburuan ere 
partiduak izango dira 

HELBURUAK 

Jarduera fisikoaz gozatzea, haien ahalmenak eta 
ikaskideenak lantzea eta errespetatzea. Osasun eta 
higiene ohiturak hartzea. Kirol honetako araudia 
ezagutzea. Ikaskideekiko harremanak izaten ikas-
tea, disciplina, elkarrekiko errespetua izatea eta 
talde-lanaren esanahia ikastea. 

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, egun 
horretako jolas edo ekintza egiten da, eta, bukatze-
ko, talde handian beste jolas bat egiten da. Egiten 
diren ekintzak adinaren araberakoak dira eta lagun 
guztiontzat egokiak. Jolasa, sormena eta parte-
hartzea bultzatzen da. Batzuetan talde handian egi-
ten da, beste batzuetan binaka, talde txikian eta 
bakarka.  

HARTZAILEAK 

ETA ORDUTEGIAK 

LH3 eta LH4: Astearte eta Ostegunetan 
16.00etatik 17.00etara (2 ordu/astean) 

LH5 eta LH6: Astearte eta Ostegunetan 
16.00etatik 17.00etara (2 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea:: gutx. 8 eta gehi. 16 

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. 

HORNITZAILEA 

Kiroletan Sport  www.kiroletansport.com  

 27€ 

 

 ORGANIZA 



HELBURUAK 

Jarduera fisikoaz gozatzea, haien ahalmenak eta 
ikaskideeak errespetatuz. Osasun eta higiene ohi-
turak hartzea. Hainbat boleibol mota eta haien 
arauak ezagutzea: Ikaskideekiko harremanak iza-
ten ikastea, eta elkarbizitza-arauak errespetat-
zen ikastea bai eta justiziaren balioa. 

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, egun 
horretako jolas edo ekintza egiten da, eta, bukat-
zeko, talde handian beste jolas bat egiten da. Egi-
ten diren ekintzak adinaren araberakoak dira eta 
lagun guztiontzat egokiak. Jolasa, sormena eta 
parte-hartzea bultzatzen da. Batzuetan talde 
handian egiten da, beste batzuetan binaka, talde 
txikian eta bakarka.  

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH4, LH5 eta LH6: Astelehen eta Asteazkenetan 
16.00etatik 17.00etara + partiduak (2 ordu/
astean) 

Ikasleak/taldea:: gutx. 12 eta gehi. 20 

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. 

HORNITZAILEA 

Kiroletan Sport. www.kiroletansport.com  

  

 

 

BOLEIBOLA 
 

Asmoa da boleibol ekintzaz go-
zatzea, eta adin bakoitzeko gai-
tasunak errespetatzen dira. Tal-
deak mixtoak dira. 

Azarotik maiatzera, ohiko ordu-
teg iaz  ga i n ,  h i l a be tea n 
behin,  larunbatean,  partidua jo-
katuko da. 

27€ 

 

 ORGANIZA 



EUSKAL 
PILOTA 

 

 

Esku-pilota eta pala txandakatuko di-
ra. Hilabetean behin kirol honen  mota 
ezberdin bat irakatsiko da, hain ohi-
koak ez diren horiek ere ikasteko
(  zesta-punta, xare...). 

HELBURUAK 

Psikomotrizitatearen garapena bultzatzea. 
Ekintza berritzailea da, jolasgarria, eta be-
har eta ezaugarri batzuei erntzuteko sortu 
da. Etorkizunean edozein kirol praktikatzeko 
oinarria da. 

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, 
egun horretako jolas edo ekintza egiten da, 
eta, bukatzeko, talde handian beste jolas bat 
egiten da. Egiten diren ekintzak adinaren 
araberakoak dira eta lagun guztiontzat ego-
kiak. Jolasa, sormena eta parte-hartzea 
bultzatzen da. Batzuetan talde handian egi-
ten da, beste batzuetan binaka, talde txikian 
eta bakarka. Lekuak eta materialak ere kon-
binatzen dira. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3, LH4, LH5 etaLH6: 

Ostiralean 16.30etatik 17.30etara (1 ordu/
astean) 

LEKUA: CEP ZABALA (Getxo) 

Ikasleak/taldea: gutx. 6  

ZER BEHAR DUT? 

Txandala eta kiroletako oinetakoak. 

HORNITZAILEA 

AMPA CEP ZABALA (Getxo) 

  

18€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Umeak ondo pasatzea, jarduerarekin jos-
tatzea eta ahal deneinean umeen alderdi 
eragileak hobetzea daukagu helburu. 

  

 

METODOLOGIA 

Jolasaizango da jarduera beraren ero alea. 
Ez dugu kontutan izango irristaketak di-
tuen alderdi teknikoak baizik eta irristai-
luak bere gorputzaren hedadura izatera 
heltzea.  

DESTINATARIOS Y HORARIOS 

LH1, LH2, LH3, LH4: 

Ostilara 16.00etik 17.00etara (1ordu/
aste) 

 

ZERBEHAR DUT? 

Irristailuak .Kluba berak irristailuak utzi 
ditzazke. 

Kaskoa eta babesak gomendagarriak dira 
baina ez beharrezkoak. 

HORNITZAILEA 

Club de Patinaje Getxo Irristan 

http://getxoirristan.com  

JUGANDO EN 
PATINES 

 

  

Getxo irristan patinajeko kirol klub bat da non  
modalitate ezberdinak ezagutarazteadaukahel-
buru. Multikirol kulturaren barruan, irristake-
tak umearen garapen psikomotoreari elemen-
tuan itzekartzen dizkio. Berarentzat lehenengo 
momentu batean zegon kortasuna sortaraziko 
dion zerbait kontrolatu ahalizateak,lagungarri 
suertatukozaio.Beste kirolakez bezala, garapen 
eragile handia lortuko du. 

. 

16€ 
 

 ORGANIZA 



HIPOPRESIVOS 
 
 

Ariketa mota hauek jarrera, arnasketa eta 
mugimendu desberdinen bitartez, bularba-
rrunbe, abdominalen eta pelbisaren presioa 
gutxitzea bilatzen dute. Abdominalen bar-
nealdea lantzeko lan ezin hobea bilakatu 
egin da. 

HELBURUAK 

 Gorputz jarrera landu 

 Abdominal ingurunea murriztu 

 Erditze osteko eraginak sendotu 

 Arnasketaren parametroak orekatu 

 Hernia desberdinak sahiestu 

 Gernu inkontinentzia sahiestu 

 Gerri abdominalaren tonifikazioa lor-
tu bizkarreko  minak saihesteko. 

METODOLOGIA 

Beroketa baten ondoren, ariketa desber-
dinak ditugu: 

 Arnasketa 

 Egokitzapena eta prestaketa 

 Luzaketak 

 Abdominalak eta lunbarrak 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

BASKIDEEN FAMILIENTZAK.  

Astelehena eta astezkena 16.00tik 
17.00tara (2ordu/aste) 

Lekua: Psicogela 

ZER BEHAR DUT? 

Koltxoneta (esterilla) eta kirol arropa 

HORNITZAILEA 

KIROLETAN SPORT 

27€ 
 

 ORGANIZA 



PILATES 
 
 

Gorputza luzatzeko, sendotzeko eta ore-
katzeko heziketa fisikoko metodoa da Pila-
tes. 

Arnasketarekin konbinatutako ariketa sis-
tematiko hauek egoera fisikoa hobetu nahi 
duten pertsonentzako edota sendatze pro-
zesu desberdinetan daudenentzako onurak 
dituztela bermatuta dago. 

HELBURUAK 

Pilates metodoa eta bere onurak zertan 
datzan ezagutzea. Gorputz jarrera eta 
arreta umeen artean sustatzea. Horrez 
gain, flexibilitatea, indarra,gorputzaren 
jabetza eta trebetasuna. Horrela bizka-
rrean aurkitu ditzakegun arazo desber-
dinak saihesteko lan eraginkorra egingo 
dugu. 

METODOLOGIA 

Beroketa baten ondoren, ariketa desber-
dinak ditugu: 

 Arnasketa 

 Egokitzapena eta prestaketa 

 Luzaketak 

 Abdominalak eta lunbarrak 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

BASKIDEEN FAMILIENTZAK.  

Asteartea eta osteguna 16.00tik 
17.00tara (2ordu/aste) 

Lekua: Psicogela 

ZER BEHAR DUT? 

Koltxoneta (esterilla) eta kirol arropa 

HORNITZAILEA 

KIROLETAN SPORT 

27€ 
 

 ORGANIZA 



GOGORATU 

14tik 1
8tara 

irailak 

 

 ORGANIZA 

ESKOLAZ KANPOKO 2018/19 


