
ZER DA GURASOGUNE/APYMA? 

Gurasogune eskolaren familiei bizitzan parte-
hartze aktiboagoa eta zuzenagoa izateko bideak 
eskaintzeko asmoz sortu zen.  

ZERGATIK EGIN BAZKIDE? 

Andra Mari eskola familia GUZTIOK osatzen    
dugulako. 

ZENBATEKOA DA KUOTA? 

Urte osoko kuota 45* eurokoa da familia ba-
koitzeko. 

*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 23tik 25ra) 

      Webgunean argitaratutako formularioan 
http://gurasogune.eus 

Inskripzioak irailaren 25an itxiko dira 
24:00ean. 

Eskolaz kanpoko ekintzeei buruzko bestelako 
xehetasunak eta informazioa “Eskolaz Kanpoko 
ekintzen gida 2022/23”-an aurki dezakezue,    
elkartearen webgunean. 

 

 ORGANIZA 

ARTEA 

MARRAZKETA 

HIRIKO DANTZA 

DANTZA SORTZAILEA 

EUSKAL DANTZA 

ANTZERKIA 
 

SASKIBALOIA 

BOLEIBOLA 

ATLETISMOA 

FUTBOL 5 / FUTBOL 7 
HEZIKI 

EUSKO PILOTA 
PSIKOMOTRIZITATEA 

IRRISTAILUAK 

INGELESA 
MUSIKA 

MAD SCIENCE 
ROBOTIKA 

YOGA 

http://apymaandramari.blogspot.com.es


KONTUAN HARTZEKO 

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

• Erregistro-ordenarik gabeko inskripzio guztiak onartuko dira.  

• Saiatuko da hiruhileko bakoitzean proposatutako ekintzetan ahalik eta ikasle gehienek parte har-
tzea. Horregatik, gehieneko kopurua gainditzen bada, ordutegia eta egunak aldatu daitezke posiblea 
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. 

• Arratsaldeko jardueretan  ez dago a autobus zerbitzurik. 

• Komunikazio guztietarako email-era idatzi: extraescolares@andramari.net  

• Eskolaz kanpoko ekintzeei buruzko besteloko xehetasunak eta informazioa “Eskolaz Kanpoko ekintzen 

gida 2022/23”-n aurki dezakezue, elkartearen webgunean http://gurasogune.eus 

 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZEN AURKEZPENA 

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

APUNTATU: 

Asteartea, irailak 20 

 18.00etan: KIROL EKINTZAK 

 19.00etan: BESTE EKINTZAK 

NON: Jantokian 

  

 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Marrazten, pintatzen eta hiru dimentsiotan lan egiten 
ikasiko dute. Ikasleak Artearen historian adieraz-
garriak 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: Ostegunetan 13.30tik 14.30ra edo As-
tearteetan 13.30tik 14.30tara  

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 Tailerra 

ARTEA 
 
Kurtso honetan bat- batekotasuna bul-
tzatu nahi dugu. Gauza da ikastea ondo 
pasatzen duten bitartean. Galdetzeko, 
erantzunak aurkitzeko, forma eta ordena 
aurkitzeko, berriro pentsatzeko, molda-
tzeko eta harreman berriak aurkitzeko 
gaitasuna bultzatu nahi dugu. Horrek 
onurak 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 sor-
tzeko aukera izateko. Umeak edozein eza-
gutza maila edukita, sortuko du. 
  

25€ 

+10€ kurtso hasierako 

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 sor-
tzailearen 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 12.30tik 
13.30ra (ordu 1/astea) 

Ikasleak/taldea: gutxienez 8 eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez. 

HORNITZAILEA 

Zirri-marra Arte Tailerra 

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. 

25€ 

+10€ kurtso hasierako 

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, 
erreakzio 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 ar-
loak ezagutuko dituzte. Pentsamendu kritikoa, lankidetza eta 
arazoak konpontzeko sormena izanez, euren sorkuntzak probatu 
eta hobetuko dituzte. http://www.madscience.org/brixology.aspx 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2, HH3 eta LH1: Asteazkenetan 13:30tik 14:30ra (ordu 1/
astean) 

LH2, LH3, LH4, LH5 y LH6: Asteazkenetan 12.30tik 13.30ra 
(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 
dituzten egoerei aurre egieko estra-
tegiak eskuratzen lagunduko diete.  

35€ 

 

 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 beha-
rrezkoa den gramatika; bereziki LH3tik aurrera. Horreta-
rako, talde bakoitzarentzat egokia den dinamika sortzen da, 
ikaskeak motibatuta mantentzeko eta ahalik eta probetxu 
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: Astelehen eta  Asteazkenetan 
13.00tetik  14.00etara (2 ordu/astean) 

LH1 eta LH2: Astelehen eta  Asteazkenetan 13.30tik 
14.30ra (2 ordu/astean) 

LH3: Astearte eta Ostegunetan 13.30tik 14.30ra (2 ordu/
astean) 

LH4:  Astelehen eta  Asteazkenetan 12.30tik 13.30ra (2 
ordu/astean) 

LH5 eta LH6: Astearte eta Ostegunetan 12.30tik 13.30ra 
(2 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea: gutxienez. 5 eta gehienez. 15 

ZER BEHAR DUT? 

Koadernoa eta arkatza. 

HORNITZAILEA 

ENGLISH TODAY 

www.englishtodaysl.com 

 

 

 

INGELESA 

 

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 uztar-
tzen dira oso giro atsegin eta 
dibertigarrian.  

 

 

 

35€ 

 

 ORGANIZA 

+20€ LHkoen 

liburua+10€ 

HHkoen liburua 



HELBURUAK 

Geure kulturako eta folkloreko dantzak 
ikastea. 

 

METODOLOGIA 

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

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2, HH3, LH1 eta LH2: Ostiraletan 
13.30tetik 14.30etara 

(ordu 1/astean) 

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

 

ZER BEHAR DUT? 

Arropa eta oinetako erosoak eta arinakca
(txandala, mallak). 

 

HORNITZAILEA 

Maider Ayo– Kiroletan Sport 

Dantzari profesionala, hamahiru urte 
baino gehiagoko esperientzia duena hain-

bat dantza-eskolatan klaseak ematen. 

 

 

EUSKAL 
DANTZAK 

 

Geure kulturako dantzak ikastean dat-
za, normalean ekitaldietan ikusten 
ditugunak eta erromerietan dantza-
tzen ditugunak, beti ondo pasatzeko 
asmoz. 

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

25€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Sormena, irudimena, sentsibilitatea eta konfian-
tza pertsonala sustatzea, jarduerarekiko segurta-
suna eta motibazioa sentitzeko espazio bat sor-
tuz. 

Gure gorputz-gaitasunak, erritmoaren zentzua 
eta koordinazioa ezagutzea eta baloratzea, 
gorputz-, emozio eta musika-memoriaz gain. 

 

Espazioaren eta espazioko gorputzen kontzientzia 
hartzea banakako eta taldeko lanean. 

 

Gure barne-mugimendua piztea, harekin modu lu-
diko eta atseginean ikertzea ahalbidetzeko. 

 

METODOLOGIA 

Koreografiatutako ariketak eta inprobisazio gida-
tuak egingo dira, entzutea, espazioarekiko harre-
mana, gainerako ikasleekin eta nire gorputzarekin 
eta hainbat elementurekin aztertzeko. Mugimen-
duaren aukerak ikertuko ditugu, emozio, erritmo, 
sentsazio, irudi eta abarretan oinarrituta. Beste 
mugimendu-kalitate batzuk garatzeko pertsonaiak 
eta testuinguruak sortuko ditugu. Gorputza 
doitzea eta zaintzea landuko dugu, beroketen, 
luzaketen eta gure animo egoeraren arabera. 

 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2 eta HH3: Asteazkenetan 13.30tik 14.30ra  

(1h/astero)  

Taldeko ikasleak: gutxienez 8 eta gehienez 15  

ZER BEHAR DUT? 

Ekarri arropa erosoa eta botila bat ur:) 

HORNITZAILEA 

María de Viana– Utopian 

DANTZA 
SORTZAILEA 

 

 

 

Dantza Sortzaileko klaseetan gorputzez (eta ahoz) 

lan egingo dugu dantza aske, espontaneo eta aurrez 

ezarritako araurik gabeko baten bidez, ongizate fi-

siko, mental eta afektiboa sustatzen duten prozesu 

sortzaileen bidez gure adierazpen-ezaugarriak 

suspertzeko. Gorputza, espazioa, erritmoa eta musi-

ka izango dira ingurunearekin eta gure sentsibilita-

tearekin espresio-harremanak garatzeko elemen-

tuak. 

 

35€ 

 

 ORGANIA 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Helburu nagusia adingabeek beren baliabide eta 
trebetasunak garatzea da. Horrela, beren gaitasun 
pertsonalak indartu eta beren giroan konfiantzaz 
eta autonomiaz moldatzeko aukera izango dute. 

METODOLOGIA 

Jolasak: mugimenduzkoak, mimika, gorputz-
adierazpena, musika, etab. 

Inprobisazioak: taldekako inprobisazio txikiak, bakar-
ka edo binaka. 

Interpretazioa: pertsonaia eta istorioen sorkuntza. 

Emozioen ezagutza: oinarrizkoak eta bigarren mail-
akoak. 

Emozioen kudeaketa: identifikazioa, adierazpena eta 
emozioen kontrola. 

Erlaxazioa: arnasteko eta muskuluak erlaxatzeko 
teknikak. 

Eskulanak: Txotxongiloak, karetak, etab. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3: Astelehenetan jantok orduan  

LH4: Astearteetan jantiko orduan  

LH5 : Azteazkenetan jantoki orduan 

LH6: Ostegunetan jantoki orduan 

 

        Ikasleak: min. 12  max. 18 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez 

HORNITZAILEA 

ITXASO BASTERO RODET 

Psikologoa eta gizarte-integratzailea, haur-antzerkiko 
tailerretan eta aisialdi hezitzaile eta sortzaileko hain-

bat jardueratan esperientzia handia duena. 

 

 

 
ANTZERKIA 

 

 

 

Antzerki-tailerrek haurrari bere trebetasun sozial 
eta emozionalak garatzen lagundu nahi diote. Hainbat 
teknika eta jardueraren bidez, adingabeei beren 
emozioak identifikatzen, adierazten eta erregulatzen 
lagunduko zaie. 

Hitzezko eta hitzik gabeko adierazpena landuko da. 
Modu horretan, adingabeak eroso sentitzea eta 
jendaurrean jardutea sustatuko da, lotsak eta beldu-
rrak gainditu ditzaten. Interpretazioak gure 
emozioetatik urruntzeko aukera ematen digu. Horrek 

ahalbidetuko du emozioak beste ikuspegi batetik iku-
si ahal izatea eta, ondorioz, horiek gure bizitzan 
errazago ulertu eta integratu ahal izatea. Aldi be-
rean, nork bere burua ezagutzen laguntzeko balio du 
interpretazioak. 

Klaseetan hainbat jarduera garatuko dira. Bertan, 
haurrek enpatia garatu eta lankidetzan eta taldean 
lan egiten ikasiko dute, baita norberaren eta besteen 
lana baloratzen ere. 

Jolasaren eta sormenaren bidez ikastearen aldeko 
apustua egiten dugu. Adingabearen hazkundea bul-
tzatuko duen eta autoetimu handia sortzen lagunduko 
dion ikaskuntza. 

 

 

22€ 

 

 

 ORGANIA 

 

 ORGANIZA 



 

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 ber-
matzen duena: aldi berean argiak eta moldagarriak diren 
mugak, norbera den moduan izan eta sentitzen uzten dute-
nak. 

3. Nagusi baten laguntza izanda, begira arituko dena, ekin-
tzari 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 13.00tetik 14.30tara 

(1,30 ordu/astean) 

Ikasleak/taldea: gutxienez. 8 eta gehienez 15 

ZER BEHAR DUT? 

Arropa erosoa 

HORNITZAILEA 

KIROLETAN SPORT 

 

 

 

PSIKOMOTRITZITATEA 
 

 
Psikomotrizitatearen esku-hartzean funtsezkoa da: 

• Umearen heldutasuna eta garapena errespeta-
tzea. 

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

• Haurraren berezkotasuna eta sormena indar-
tzea, 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. 

22€ 

 

 ORGANIZA 



 

HELBURUAK 

Sormena, irudimena, sentsibilitatea eta kon-
fiantza pertsonala sustatzea, jardue-
rarekiko segurtasuna eta motibazioa 
sentitzeko espazio bat sortuz. 

Gure gorputz-gaitasunak,erritmoaren 
zentzua eta koordinazioa garatzea, gorputz-
, emozio- eta musika-memoriaz 

gain. 

Espazioaren eta espazioko gorputzen kontzi-
entzia sustatzeabanakako eta taldeko lane-
an. 

Gure barne-mugimenduaz gozatzea, harekin 
modu ludiko eta atseginean ikertzea ahalbi-
detzeko. 

METODOLOGIA 

Saioak eta dinamikak taldearen ezaugarrie-
tara eta esperientzietara egokituta egongo 
dira, taldearen beharrei eta kezkei erantzu-
nez. Jolasaren bidez, alderdi teknikoak eta 
gorputzaren kontzientzia ezagutuko ditugu, 
espazio- eta denbora-esparru jakin batean 
mugimenduak garatzeko. Urratsak, loturak 
eta trantsizioak landuko ditugu, forma isola-
tu gisa eta konposizio koreografikoen ba-
rruan. 

Gorputza doitzea eta zaintzea landuko dugu, 
beroketen, luzaketen eta gure animo-
egoeraren arabera. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH1etik LH6ra: Astearteak 12.30tik 
13.30ra (ordu 1 astero) 

Taldeko ikasleak: gutxienez 8 eta gehienez. 
15  

ZER BEHAR DUT? 

Ekarri arropa erosoa eta botila bat ur:) 

HORNITZAILEA 

María de Viana– Utopian 

HIRIKO DANTZA 
 

Dantza komunikazio artistikorako eta ideiak, 
emozioak, irudiak, sentsazioak eta aldarteak adie-
razteko modu gisa erabiliko dugu, eta, aldi berean, 
ondo pasatzen dugu eta gorputzaren mugimendu 
erritmikoaz gozatzen dugu.  

Dantzaren bidez, ikasleen autonomia eta nortasun 
pertsonala bilatuko dugu, beren gorputzaren eta 
pentsamenduaren adierazpide sortzaileak gara-
tzeko. Aurkikuntza bakoitza eskuratutako eza-
gutza berri bat da, autoestimua indartzen duena, 
sormen-gaitasuna garatzen duena eta komu-
nikatzeko, lankidetzan aritzeko eta onartzeko gai-
tasuna sustatzen duena. 

35€ 

 

 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 

HH3, LH1, LH2 eta LH3: 

Ostegunak 13.30tik 14.30ra (1ordu/astero) 

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 eza-
gutza maila zein ikasleen trebetasun kognitiboak eta teknologi-
koak 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 eraiki-
tzeko 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 

Haurrak yogaren milaka urteko zientziara hurbiltzea, 
joan ahal izan daitezen. 
Yogak bizitzarako eskaintzen dituen tresnak ezagutuz 
Egunero. Elkarri lotuta dauden hiru zutabeak erabiliko 
dira: 
- Gorputza: bizkar osasuntsua, malgutasuna, gorputz-
kontzientzia, luzatu 
- Arnasketa: arnasketa naturalaren fisiologia eta 
Pranayama 
- Burua: nola funtzionatzen du gure buruak, Mindfulness
-arreta osoa, eguneko ekitaldiak adierazteko eta ku-
deatzeko gunea  

 

METODOLOGIA 

Adinaren arabera, jolasak, ipuinak, eskulanak, 
Abestiak  

 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

HH2-HH3: Ostegunak 13.30tik a 14.30ra   

LH1, LH2 y LH3: Ostegunak 12.30tik a 13.30ra  

LH4, LH5 Y LH6 : Astearteak 16.00retik 17.00era 
( ordu  astero) 

Taldeak: min. 8 y max. 15 

ZER BEHAR DUT? 

Yogako esterilla eta arropa erosoa 

HORNITZAILEA 

ALGORTA YOGA SHALA 

 

YOGA 
 

 

Yoga milaka urteko zientzia da, al-
derdi moderno guztiak hartzen di-
tuena. 
Bizitza osasuntsua izateko beha-
rrezkoak: psikologia, filosofia, fi-
sioterapia, Gimnasia, bioenergeti-
koa eta abar. 
 

Txikitatik yogarekin harremanetan 
jartzea opari bat da edozein 
haurrarentzat. Bizitzan nabigatzen 
lagunduko dizun itsasargi bat beza-
lakoa da. 

 

 

33€ 

 

 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 
proiektuari buruzko informazio guztia 
http://www.bizkaia.net/eskolakirola 
webgunean duzue. 

 

HELBURUAK 

Psikomotrizitatearen garapena bultzatzea. 
Ekintza berritzailea da, jolasgarria, eta 
behar eta ezaugarri batzuei erntzuteko sor-
tu da. Etorkizunean edozein kirol prak-
tikatzeko 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 
egokiak. Jolasa, sormena eta parte-hartzea 
bultzatzen da. Batzuetan talde handian egi-
ten da, beste batzuetan binaka, talde txikian 
eta bakarka. Lekuak eta materialak ere 
konbinatzen 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  

 

28€ 

 

 ORGANIZA 



 

FUTBOLA 
 

Asmoa da futbol ekintzaz gozatzea, 
eta adin bakoitzeko gaitasunak erres-
petatzen dira. LH3 eta LH4 kurtso-
koek futbol 5 praktikatuko dute, 
eta  LH5 eta LH6 kurtsokoek  futbol 
7. Taldeak 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 ho-
rretako jolas edo ekintza egiten da, eta, bukatzeko, 
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): Asteartea eta Ostegunetan 
16.00retatik 17.00etara + partiduak (2 ordu/astean) 

LH5-LH6 (FUTBOLA 7): Astelehen eta Asteazke-
netan Faduran 16.45 etatik 18.00ra (3 ordu astero) 

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  

 

32€ 

 

 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, bu-
katzeko, talde handian beste jolas bat egiten da. 
Egiten diren ekintzak adinaren araberakoak dira eta 
lagun guztiontzat egokiak. Jolasa, sormena eta par-
te-hartzea bultzatzen da. Batzuetan talde handian 
egiten da, beste batzuetan binaka, talde txikian eta 
bakarka.  

HARTZAILEAK 

ETA ORDUTEGIAK 

LH3 eta LH4: Astearte eta Ostegunetan 
16.00retatik 17.00ra (2 ordu/astean) 

LH5 eta LH6: Astearte eta Ostegunetan 
16.00retatik 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  

 

31€ 

 

 ORGANIZA 



HELBURUAK 

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

METODOLOGIA 

Hasteko beroketa egiten da jolasten. Gero, egun 
horretako jolas edo ekintza egiten da, eta, bu-
katzeko, 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 egiten da, beste batzuetan binaka, talde 
txikian eta bakarka.  

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH4, LH5 eta LH6: Astelehen eta Asteazkenetan 
16.00etatik 17.00ara + 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 or-
dutegiaz gain, hilabetean 
behin,  larunbatean,  partidua jo-
katuko da. 

32€ 

 

 ORGANIZA 



EUSKAL 
PILOTA 

 

 

Esku-pilota eta pala txandakatuko 
dira. Hilabetean behin kirol ho-
nen  mota ezberdin bat irakatsiko da, 
hain ohikoak ez diren horiek ere ikas-
teko(  zesta-punta, xare...). 

HELBURUAK 

Psikomotrizitatearen garapena bultzatzea. 
Ekintza berritzailea da, jolasgarria, eta 
behar eta ezaugarri batzuei erntzuteko sor-
tu da. Etorkizunean edozein kirol prak-
tikatzeko 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 
egokiak. Jolasa, sormena eta parte-hartzea 
bultzatzen da. Batzuetan talde handian egi-
ten da, beste batzuetan binaka, talde txikian 
eta bakarka. Lekuak eta materialak ere 
konbinatzen dira. 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH3, LH4, LH5 etaLH6: 

Ostiralean 16.30tatik 17.30tara (1 ordu/
astero) 

LEKUA: Andra Mari (probadero) 

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 

HH3– LH6: 

Asteazkenak 16.30etik 17.30etara (1ordu/
astero) 

LEKUA: Andra Mari (probadero) 

 

ZERBEHAR DUT? 

Irristailuak  Kaskoa eta babesak gomenda-
garriak 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, irris-
taketak umearen garapen psikomotoreari ele-
mentuan itzekartzen dizkio. Berarentzat lehe-
nengo momentu batean zegon kortasuna sorta-
raziko dion zerbait kontrolatu ahaliza-
teak,lagungarri suertatukozaio.Beste kirolakez 
bezala, garapen eragile handia lortuko du. 

. 

 

18€ 
 

 ORGANIZA 

http://getxoirristan.com/


ATLETISMOA 
 
 

 

 

Asmoa atletismoa ezagutu eta go-
zatzea da, 6 urtetik aurrera, diziplina 
desberdinak ikasiz jokoen, jauzien, 
lasterketen, hesien, jaurtiketen bi-
dez. 8 urtetik aurrera, eskola-
kiroleko programan parte hartzen du-
te, pistako lehiaketekin eta krosekin, 
eta giro osasuntsuetan kirolaz go-
zatzea da garrantzitsuena.  

HELBURUAK 

• Jarduera fisikoaz gozatzea, norbera-
ren eta ikaskideen mugimen-aukerak 
errespetatuz.  

• Osasun- eta higiene-ohiturak har-
tzea. Erditze osteko eraginak sendo-
tu 

• Atletismoaren hainbat diziplina eza-
gutzea. Hernia desberdinak sahiestu 

• Harremanak izaten eta bizikidetza-
arauak eta justizia-balioa errespeta-
tzen ikastea. 

METODOLOGIA 

Saioak jolasen bidez  beroketa batekin 
hasten dira; ondoren, landu beharreko 
edukiaren  jarduera edo joko espezifikoa 
egiten da, eta talde handiko joko batekin 
amaitzen dira. Hauek dira irizpideak: 
adinaren gaitasunetara egokitutako jar-
duerak, parte-hartzaile guztiak integra-
tuz eta arriskua kontrolatuz. Jolas ludi-
koa, sormena eta parte-hartzea sus-
tatzea eta dinamizatzea. Jarduerak tal-
deka, binaka eta banaka txandakatzea.  

 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH1til LH6ra: astean 2 ordu eta 2 
egun aukeratzeko,(astelehetik ostegu-

nera 17.30tik 18-30ra. Larunbat 
goizean 10tik 12ra) 

ZER BEHAR DUT? 

Txnndala eta kirol-zapatilak 

HORNITZAILEA 

GETXO KIROLAK (Faduran) 

30€ 
 

 ORGANIZA 



ERRITMO ESKOLA 
PERKUSIOA 

 
 

La palabra ritmo procede del vocablo grie-
go “rythmos”, que significa fluir. 

Y la palabra pulso del latín “pulsus”, que 
quiere decir empuje, latido. 

Como un río que empuja y fluye, el ritmo es 
el latido que hace fluir la música! 

HELBURUAK 

Danborrekin, perkusio txikiko instru-
mentuekin, kantuekin, gorputz-
perkusioarekin eta, batzuetan, 
akonpainamendu-gida gisa grabatutako 
musikarekin, tailer honetan ikasleek 
bost kontinenteetako erritmoak jotzen 
ikasiko dute, baita herri-musikaren 
estiloak eta generoak definitzen di-
tuzten erritmo ugari ere, bide batez, 
munduko kultura eta musikei buruzko 
ezagutzak zabalduz.  

 

METODOLOGIA 

 Saio bakoitzean galdera-erantzun, 
sinkronizazio eta pultsazio komun bat 
barneratzeko ariketa-jokoekin lan 
egingo dute, hori guztia nortasun 

erritmiko kolektiboa sortzeko helbu-
ruarekin, benetako perkusio orkestra! 

 

HARTZAILEAK ETA ORDUTEGIAK 

LH1: astelehenak 13.30tik 14.30ra 

LH2: astearteak 13.30tik 14.30ra 

LH3: astezkenak 13.30tik 14.30ra 

LH4: astelehenak 12.30tik 13.30ra 

LH5: astearteak 12.30tik  13.30ra 

LH6: asteazkenak 12.30tik 13.30ra 

(ordu 1 astero) 

Taldeak: 8 gutx. 15 max. 

 

ZER BEHAR DUT? 

Ezer ez 

HORNITZAILEA 

El TALLER MUSIKA ESKOLA 

https://escuelademusicaeltaller.com/ 

40€ 
 

 ORGANIZA 



 

 ORGANIZA 


