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VITORIA-GASTEIZ, HIRI HEZITZAILEA

H

ezkuntza ez da geletara mugatua dagoen zeregina. Gurasoek, hezkuntza komunitateek eta erakunde publikoek funtsezko erantzukizun konpartitua dute
haur eta gazteak ikuspegi integraletik prestatu eta hezteko orduan. Vitoria-Gasteizko
Udala, jada, duela urte batzuk, hasi zen lan aktiboa egiten herritar gazteenen artean
gizalegezko balioak sustatzeko, izan ere, kontziente baikara hiriaren etorkizunean
belaunaldi horiek izango duten protagonismoaz.
Ezinbesteko zeregin horretan parte hartu eta laguntzeko xedez, udal sailek jarduera programa zabala eta anitza diseinatu dute, oraingoan dokumentu bakarrean
aurkezten duguna, zentro bakoitzak –era eraginkorrago eta antolatuagoan– haren
ikasleentzako interesgarrien iruditzen zaizkion jarduerak aukera ditzan. 2006-2007
ikasturtean, haur, gazte, guraso zein irakasleei zuzenduta dauden programekin lortu
nahi ditugun helburuak, besteak beste, honakoak dira: bizitza ohitura osasuntsuak
zabaltzea, ingurumenarekiko begirunea sustatzea, tokiko kulturaren transmisioa edo
kirol zein aisialdi jardueren bidezko sozializazioa.
Vitoria-Gasteiz hiri ireki eta anitza izateagatik nabarmendu da, tolerantzia, elkartasuna eta askatasuna bezalako balioak defendatzeagatik, hain zuzen, hiriaren nortasun ikur bihurtu direnak. Hiri integratzailearen bokazio hori guztion artean eraiki dugu,
zeregin pedagogiko eta hezitzailea etorkizunerako berme gisa sustatzean. Hezkuntzaren inguruan egiten dugun eskaintza egunez egun hobetzen jarraitzea da gure asmoa, horregatik diseinatutako programa gure gazteak hezteko era positiboa izateaz
aparte, hezitzaile baita asmo handiko zeregin honetan aritzen garen laguntzaileak ere
prestatzeko balio dezan espero dut.

Gure Programetako izena emateko Fitxetan ematen an
zaren xehetasunak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla jakinarazten dizu Vitoria-Gasteizko Udalak, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Udal kudeaketak here
eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da
fitxategi horien helburua. Zure eskubideez baliatu nalii baduzu — dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu
edo kontra agertu— jo ezazu udaletxeko Argibide Bulegora (Espainia Plaza, z/g, 01001 Vitoria-Gasteiz) edo
Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara.

Alfonso Alonso Aranegui
Vitoria-Gasteizko alkatea
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PISTEN BIDEZKO INGURUMEN-LASTERKETA

ESKOLAKO AGENDA 21EAN LAGUNTZEKO TAILERRAK
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIPZIOA ETA HELBURUAK
Pisten jolas klasikoan oinarritutako jarduera da, bilaketa dokumentala eta elementuak naturan aurkitzea nahasten dituena. Parte hartzaileek gure inguruko animalia espezie arruntenak ezagut ditzaten
taxutu da jarduera. Animaliak identifikatzeko hainbat liburu eta material erabiltzera bultzatzen duten
pistak ematen dira; horietan espezieen habitatari, elikadura motari, oinatzei, gorozkiei eta beste ezaugarri batzuei buruzko datuak lortuko dituzte. Behin espezieak ezagututa, zentroaren inguruan (Olarizuko zelaiak) animaliak edo haien ezaugarriak bilatzeko eskatzen zaie parte hartzaileei. Horretarako aldez aurretik joko bat egiten da eta kokapen-planoa erabiltzen da.

NORENTZAT
Lehen Hezkuntzako 4. maila
Taldearen tamaina: ikasgela

Jarduera hau, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Ingurumen Sailek sustatu duten eta Gasteizko
Udalek eta ikastetxeek elkarlanean gauzatu duten Eskolako Agenda 21aren proposamenaren
barruan sartuko litzateke. Alde horretatik, CEAk antolatutako jarduera horrek laguntza-tailer baten ezaugarriak izango ditu. Horren helburua ikastetxeei teoria eta praktika arloko zenbait oina
rrizko orientazio ematea da, ikastetxe horietan bertan gero ekimenak garatzen lagundu dezaketenak. Gure bizimoduak inguruko ingurumenaren kalitatean dituen ondorioei buruz gogoeta egitea eta iritziak, ikuspegi kritikoa eta irtenbide-proposamenak ematera ausartzea da kontua. Horretarako, ikasleek Agenda 21eko zenbait gai aztertuko dituzte (garapen iraunkorra, hondakinak,
bioaniztasuna, energia, ura, garraioa eta atmosferaren kutsadura), mahai-inguru, tailer, ikerketa
eta beste metodo elkarreragile batzuen bitartez.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAKUNTZA
Lekua: Olarizuko etxaldea
Egunak: 2006ko urriaren 16tik azaroaren 17ra bitartean
Ordua: 09:30-12:00.
Iraupena: 2 ordu eta erdi

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxeetan.
Egutegia: 2006ko azaroaren 13tik 2007ko urtarrilaren 17ra.
Ordutegia: 09:30-12:30.
Iraupena: Hiru ordu egunean. Segidako bi egunetan.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola programa Vitoria-Gasteizko udalerriko ikastetxeei eta hezkuntza erakundeei zein irabazi-asmorik gabeko erakundeei zuzenduta dago.
• Izena emateko orria bete eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidali behar da, 2006ko irailaren 29a
baino lehen; helbidea: Olarizuko etxaldea, z/g, 01006 Vitoria-Gasteiz; faxa: 945.162.695; posta elektronikoko helbidea: galcala@vitoria-gasteiz.org.
• Eskabideei jaso diren hurrenkerari zorrotz jarraituz erantzungo zaie, beraz, ahalik eta azkarren egitea
gomendatzen dugu. Eskaera handia bada, jarduera bakoitzaren baldintzei gehien doitzen diren eskabideek izango dute lehentasuna: jasotzaileak, ordutegiak, etab.
• Jardueren egutegia urriko lehen hamabostaldian bidaliko zaie ikastetxeei. Arretaz egiaztatu esleitutako egunak eta orduak eta arazorik edo bateraezintasunik izanez gero albait arinen jakinarazi. Egutegia urrian jaso dela baiestea komeni da, kasu jakinetan izan ezik, ez baita bestelako informaziorik
bidaliko geroago.
• Ikasle talde bakoitzak irakasleak lagunduta joan beharko du, eta hura arduratuko da taldearen jokaeraz jarduerak irauten duen bitartean.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago joango da parte hartzaileen ikastetxera
haien bila.
• Ikasleek botak, jantzi beroak eta euritako zira eramatea komeni da. Ezinbestekoa da aldatzeko oinetakoak eramatea, autobusa ez zikintzeko.
• Jarduerara joaterik ez balego, IGIari jakinarazi eta arrazoi justifikatua azaldu beharko litzaioke, gutxienez bi lanegun lehenago. Justifikatu gabe agertzen ez den taldeari baja emango zaio jardueran.

ANTOLATZAILEA

• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez
duten beste hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006. Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei,
eta beraz, lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak,
ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero,
lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu
jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da
haiek behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo,
gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Ikasleen ardura duten irakasleen laguntza eskatuko da espazio horien erreserba egiteko, materialak erabiltzeko eta, oro har, jarduera hauek prestatzeko.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri
jakinaraziko zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK
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“HABIA-KAXAK JARDUERA: etxe bat gure lagun hegalarientzat”

“ADOPTATU ZUHAITZ BAT ETA HAZI BERAREKIN” KANPAINA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera honen helburua txoriek ugalketarako dituzten premiak eta ohiturak ezagutzera ematea da, eta bide
batez, horien biziraupena eta ugalketa erraztea, habia-kaxak eraikiz eta jarriz. Gainera, era honetako babeslekuak erabiltzen dituzten espezieen portaerari buruzko zenbait alderdi deskribatzen dira eta zuzeneko behaketak egiten dira.
- 1. Fasea: Ikastetxeetan habia-kaxak eraikitzea. CEAk monitoreak, habia-kaxak, erremintak eta material
osagarriak eskainiko ditu.
- 2. Fasea: Gasteizko Eraztun Berdeko parke batean habia-etxeak jartzea. Babesleku hauetara joaten diren
hegaztien deskribapena.
- 3. Fasea: Habia-kaxen berrikuspen bat egingo da eta horiek okupatu dituzten txorien ezaugarriak azalduko
dira. Era berean, prismatikoak erabiltzen trebetasuna lortzeko silueten behaketa-jarduera bat egingo da.

HARTZAILEAK

Kanpaina honen helburua herritarrei eta ikasleei Gasteizko udalerrian dauden baso-masa autoktonoak ezagutzera ematea eta horiek zaindu eta berreskuratu beharraz jabearaztea da. Era horretan, urtero kanpaina
bat egiten da zuhaitz eta zuhaixka autoktonoak banatuz, eta gero, hiriaren inguruneko gune natural batean,
gehienetan Eraztun Berdean, aldatu eta zaindu egiten dira.
- 1. Fasea: Parte-hartzaileek landareak bildu eta etxera eramango dituzte bertan zaintzeko.
- 2. Fasea: Zuhaitzak eta zuhaixkak aldatu egingo dira eta hodi babesleak ipiniko zaizkie.
- 3. Fasea: Landare horiek zaintzeari ekingo zaio (jorratu, ongarritu eta ureztatu), eta parte-hartzaile bakoitzari
kanpainaren oroigarri bat banatuko zaio.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloak eta Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa.
Taldearen tamaina: egunean 4 gela-talde gehienez ere.

ANTOLAMENDUA

Lehen Hezkuntzako 5. ikasturtea.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxeetan (1. fasea) eta Olarizu Parkean (2. eta 3. faseak).
Egutegia: Hiru fase, 2007ko urtarrila, otsaila eta maiatza bitartean.
Ordutegia: 10:00-12:00.
Iraupena: Bi ordu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
• Ikasleen ardura duten irakasleen laguntza eskatuko da espazio horien erreserba egiteko, materialak erabiltzeko eta, oro har, jarduera hauek prestatzeko.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

Lekua: Gasteizko Eraztun Berdean.
Egutegia: Hiru fase: 2006ko abenduan, 2007ko otsailean
eta maiatza-ekainean.
Ordutegia: Goizez, baina alda daiteke faseen arabera.
Iraupena: Ordubete eta bi ordu artean, fasearen arabera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa

hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena

emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 694 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena

ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren

egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde

bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa

jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek

botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN TAILERRA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Tailer honen helburua, hain zuzen ere, Olarizuko Etxaldean eta Olarizuko Baratzeetan dauden energia berriztagarrien instalazioetara bisita gidatuak egitea eta heziketa-mailaren arabera era desberdineko tailerrak eta
jarduerak egitea izango da.
- DLHko 4. eta 6. maila arteko ikasleentzako tailerra: Olarizuko Etxaldeko instalazioetara bisita egitea eta
energia berriztagarriak erabiltzen dituzten maketen eraikuntza-tailer bat egitea sartuko da honen barruan.
- DBHko 1. zikloko ikasleentzako tailerra: Olarizuko Baratzeetako instalazioetara bisita bat, eguzki bidezko
kolektore, labe eta sukaldeen eraikuntza eta funtzionamendua erakusten duen tailer bat eta ikasleen heziketa mailara egokitutako beste jarduera batzuk egingo dira.

GARDELEGIKO HONDAKINDEGIKO JARDUERAK
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera honek bi fase ditu: Lehen fasean, jarduerari buruzko txosten osatu bat bidaliko zaio ikastetxe parte-hartzaile bakoitzari, eta 11 alternatiba proposatuko zaizkio ikasgelan hondakinen gaia aztertzeko, horren
barruan hondakinen ekoizpena, birziklapena eta tratamendua bezalako alderdiak jasoz. Jarduera hauetako
batzuk oso interesgarriak dira bigarren fasea prestatzeko orduan, Gardelegiko hondakindegira bisita egin aurretik. Bisita horretan hondakinak botatzeko ingurua, biogasaren lantegia eta Garbigunea ikusi eta ezagutu ahal izango ditugu, eta gainera, hondakindegiarekin eta birziklapenarekin loturiko beste hainbat jarduera ere egingo dira.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. zikloak eta Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

Lehen Hezkuntzako 6. maila.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA
Aukerak: A) Lehen Hezkuntza; B) Bigarren Hezkuntza
Lekua: Olarizuko Etxaldea eta Baratzeak
Egutegia: A Aukera: 2007ko martxoaren 20tik maiatzaren 4ra. B
Aukera:. 2007ko otsailaren 7tik martxoaren 15era.
Ordutegia: 09:30-12:00.
Iraupena: Bi ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa

hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena

emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena

ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren

egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde

bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa

jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

Lekua: Gardelegiko hondakindegia.
Egutegia: 2007ko martxoaren 5etik 16ra.
Ordutegia: 09:30-12:00.
Iraupena: Bi ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa

hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena

emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena

ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren

egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde

bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz
edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa

jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK
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MIKROKOSMOSA: ZINEA ETA BIOANIZTASUNA

IBILBIDEAK ZABALGANAKO PARKEAN BARRENA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Proposamen honen barruan zine-emanaldi batera joatea dago, eta bertan, Mikrokosmosa filma eskainiko da,
eta halaber, beste zenbait jarduera osagarri ere egingo dira. Film horrek gure ingurune hurbilenaren aniztasun biologiko itzela ezagutzeko aukera emango digu. Mikrokosmosa filmak gure etxeetatik metro batzuetara
egon litekeen edozein zelaitan aurki dezakegun jarduera etengabea erakusten digu. Lurreko eta uretako animalia txikien mundu txundigarrira hurbiltzen gaituen bidaia dugu, eta kamera, intsektu baten ikuspegia harturik, ikuskizun zoragarri baten lekuko bihurtuko zaigu. Mundu ñimiño honetan zuhaitz bat herrialde osoa da, urmael bat itsasoa, uhandre bat krokodilo
bat, eta inurri-saldo bat ura edaten ari da euriak gizaki baten oin-arrastoa urez
bete ondoren sortutako lakuan.

Eraztun Berdearen proiektuaren barruan gauzatutako lehen jarduera Parke honetan egin zen. Antzinako legar-hobi bat lehengoratu eta 1993. urtetik aurrera egindako egokitze-lanei esker, gaur egun baso-eremu natural bat, zelai zabalak eta aisialdiko zenbait gune ditugu gure hiriaren mendebaldean. Funtsean, erkametzbaso natural batek eta aspaldi ez dela belardi bihurtutako bi eremuk osatzen dute baso-parke hau, eta horren
barruan, zenbait aintzira eta basotxo sakabanatuen modura antolatuta daude zenbait zuhaizti txiki.
Parke honetan barrena egiten diren ibilbideen barruan, hainbat eratako jarduerak biltzen dira: orientazioa, oinarrizko dendrometria, paisajismoa, landa-natura-hiriaren arteko elkarreraginaren azterketa, eta abar.

HARTZAILEAK

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak eta Bigarren
Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak.
Taldearen tamaina: egunean 2 gela-talde gehienez ere.

Lehen Hezkuntzako 4. maila.
Taldearen tamaina: Egunean 3 gela-talde gehienez ere.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Florida Zineak.
Egutegia: 2007ko urtarrilaren 22tik otsailaren 2ra.
Ordutegia: 10:00-12:00.
Iraupena: 2 ordu.

Aukerak: A) Lehen Hezkuntza; B) Bigarren Hezkuntza.
Lekua: Zabalganako Parkea.
Egutegia: 2006ko urriaren 16tik azaroaren 3ra.
Ordutegia: 09:30-12:00.
Iraupena: Bi ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Jarduera honetarako ez da autobus-zerbitzurik eskainiko.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
•E
 skola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• J ardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
•A
 utobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• J arduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

IBILBIDEAK ARMENTIAKO BASOAN BARRENA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Armentiako Parkea, Gasteizko hego-mendebaldean kokatua, bertako zuhaitz-masa naturalaren hedaduragatik nabarmentzen da (104 hektarea), izan ere bere azalera osoaren % 70 baino gehiago hartzen baitute zuhaitzek. Armentiako Parkeak ingurumen arloan duen balioa hiri inguruko eremu berdeen eta Gasteizko Mendien arteko korridore ekologiko gisa duen izaerari zor zaio. Ibilbideek baso-eremu honen ezaugarriak erakusten dizkigute, basoko animalia eta landareen alderdi desberdinak aztertuz. Jarduera honen barruan gakoak
erabiliko ditugu, aztarnak bilatuko ditugu eta ikasleen parte-hartzea bultzatzeko xedea duten zenbait teknika
elkarreragile erabiliko ditugu.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak eta Bigarren Hezkuntzako
1. eta 2. zikloak.
Taldearen tamaina: Egunean 2 gela-talde gehienez ere.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: A) Lehen Hezkuntza; B) Bigarren Hezkuntza.
Lekua: Armentiako Basoan.
Egutegia: 2007ko maiatzaren 9tik ekainaren 19ra.
Ordutegia: 09:30-12:00.
Iraupena: Bi ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien
garapenean arreta jarriz.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• 
Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

GURE BASOAK BABESTUZ: BASO-MINTEGIA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera honetan gure inguruneko baso-sistemak ezagutzeko aukera eskaintzen zaie ikasleei, baliabide gisa
parkeko zuhaiztia erabiliz. Beste alde batetik, landare autoktonoko baso-mintegian dauden baso-hazien
aukeraketa eta ereintzarekin loturiko jarduerak ikusi eta egin ahal izango dituzte parte-hartzaileek.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 3. zikloa eta Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa.
Taldearen tamaina:gela-talde bat.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Olarizuko Baratzeak.
Egutegia: 2006ko azaroaren 21etik abenduaren 1era.
Ordutegia: 10:30-12:00.
Iraupena: Ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
•E
 skola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• J ardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
•A
 utobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• J arduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Ingurugiro Gaietarako Ikastegia

Irakasleak

IBILBIDEA OLARIZUKO BARATZEETAN BARRENA

BARATZEA ETXEAN: LANDARE USAINTSUAK LORONTZIETAN

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Bisita hauetan ibilaldi gidatuak eta jarduera didaktikoak egingo ditugu, parkeko eremu desberdinak eta bertako erabilerak ezagutzeko aukera emango digutenak. Baratze ekologikoen eremuari, baso-mintegiari eta
zuhaiztiari arreta berezia eskainiko zaio.

Jarduera honen helburua gure ingurune naturalean aurki ditzakegun landare kosmetikoak, ongarriak eta
usaintsuak ezagutzea eta balioestea da, horien zainketa eta zentzuzko aprobetxamendua sustatzeko helburuarekin. Gure inguruneko landare usaintsuak dituzten lorontziak banatuko dira jarduera honen barruan.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailak eta Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. zikloak.
Taldearen tamaina: egunean 2 gela-talde gehienez ere.

Lehen Hezkuntzako 4. maila.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Aukerak: A) Lehen Hezkuntza; B) Bigarren Hezkuntza.
Lekua: Olarizuko Baratzeak.
Egutegia: 2007ko martxoaren 21etik apirilaren 20ra.
Ordutegia: 09:30-12:00.
Iraupena: Bi ordu eta erdi.

Lekua: Olarizuko Baratzeak.
Egutegia: 2007ko apirilaren 25etik maiatzaren 10era.
Ordutegia: 10:30-12:00.
Iraupena: Ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

• Eskola-programa

hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena

emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena

ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren

egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde

bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa

jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek

botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Tel.: 945 162 696.

LAGUNTZAILEAK

LAGUNTZAILEAK
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URA: BEHAR-BEHARREZKO LAGUNA
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IBILBIDEAK ZADORRAN BARRENA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera honen helburua ikasleei beren etxeetan ura erabiltzeko modu zuzena zein den eta urak
gizakiontzat nolako garrantzia duen ezagutzera ematea da. Ipuinen, jolasen, marrazkiaren eta
beste jolas-modu batzuen bitartez, ikasleen interesa piztea lortzen da eta aurreikusitako ekintzen
garapen etengabea bermatzen da.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 1. zikloa.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

Zadorran barrena doazen ibilbide hauetan lau aukera desberdin topatzen ditugu. Horien helburua ibaiaren alderdi naturalak eta hiriarekin duen erlazioa ezagutzera ematea da, pixkanaka-pixkanaka eta ikasleen eta helduen ezaugarrietara egokiturik.
- Atxako ibilbidea: Ibaiaren parametro fisikoak, paisaia eta ibaiaren ekosistema aztertuko dira; ibaiaren bilakaera historikoa eta erabilerak; ibaiaren erregulazioa eta ingurumen-eragina.
- Presaren ibilbidea: Ibaiaren ibilgua nondik doan ikustea eta bere ezaugarriak ezagutzea: paisaia, ingurune
fisikoa eta herriak, ibaiaren ekosistema, bere erabilerak,...
- Gobeoko ibilbidea: Edukiak: Hiriaren eta ibaiaren arteko elkarreragina; ibaiaren ingurumen-arazoak.
- Ibilbide Orokorra: Ibaiaren ezaugarri orokorrak. Ingurumen-arazoak. Izaki bizidunak. Uraren zikloa Gasteizen.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA
Lekua: Olarizuko etxaldea.
Egutegia: 2006ko urriaren 16tik azaroaren 27ra.
Ordutegia: 10:00-11:30.
Iraupena: Ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez
duten beste hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006. Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz, lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: har
tzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero,
lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu
jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da
haiek behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo,
gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-har
tzaileen bila.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri
jakinaraziko zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA
Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima (AMVISA)

Aukeren arabera.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA
Aukerak
A) Atxako ibilbidea

Hartzaileak

Datak

Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa.

		

2007ko maiatzaren 2tik 4ra.

B) Presaren ibilbidea

2006ko azaroaren 6tik abenduaren 19ra.

Lehen Hezkuntzako 3. zikloa.

		
C) Gobeoko ibilbidea
D) Ibilbide Orokorra

eta 2007ko martxoaren 1etik 21era.

Bigarren Hezkuntzako 2. zikloa, 		
Batxilergoa eta heziketa-zikloak.

2007ko martxoaren 26tik apirilaren 27ra.

Bigarren Hezkuntzako 2. zikloa,

2007ko maiatzaren 11tik 31ra.

Helduen Eskolak eta helduen taldeak.		

Ordutegia: Ondorengo aukeren artean hautatu.
1- Egun osoko ordutegia: 9:00etatik 17:00etara (adib., A1, C1).
2- Ordutegi trinkoa: 08:15etik 14:15era (adib., A2).
3- Ordutegia goizeko bi saiotan: 9:00etatik 12:00etara (adib., A3, D3).
Iraupena: Sei ordu egun batean edo bitan.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi.
• Ikasle-talde bakoitza bi irakaslerekin joango da, eta irakasle horien ardura izango da haiek behar bezalako
portaera erakustea.
• Autobusa 08:15etik 09:00etara joango da parte hartuko duten ikasleen bila, aukeratutako ordutegiaren
arabera.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA
Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima (AMVISA).
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Aguas Municipales de Vitoria,
Sociedad Anónima (AMVISA)

Irakasleak

ARAKAKO EDATEKO UREN ARAZTEGIA (EUA) ETA KRISPIÑAKO
HONDAKIN UREN ARAZTEGIA (HUA) IKUSTERA JOATEA

IKASLEENTZAKO JARDUERAK SALBURUAKO PARKEAN
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Programa honen barruan lehen hezkuntzako maila desberdinei zuzendutako hiru jarduera topatuko ditugu. Jarduera horiei esker, Salburuako parkearen arlo desberdinak ezagutzeko eta balioesteko aukera izango
dugu, eta horien barruan ditugu, esaterako, bertako landaretza eta fauna, bertako funtzionamendua eta kontinente barruko hezegune gisa dituen ezaugarriak eta garrantzia.
- Salburuan esperimentuak eginez: Lehen hezkuntzako 1. zikloko ikasleei zuzenduta dago jarduera hau.
Jarduera honetan proposamen ludikoak eta dinamikoak egiten dira nagusiki, parkea ikasle txikienengana
hurbiltzen dutenak.
- Ibilaldiak parkean barrena: Ibilaldi hauetan parkeko baliabideekin eta natur guneetan ohikoak diren ekin
tzekin loturiko hainbat jarduera egingo dira: prismatikoen erabilpena, hegaztiak behatokian aztertzea, oreinen
ohiturak ikertzea, hezegunearen natur sistema, eta abar.
- Bioaniztasun-gela: Jarduera honen barruan parkeko puntu nagusietatik barrena doan ibilbide bat eta Salburuako ikasgela-tailerrean egingo den jarduera praktiko bat izango ditugu, eta horren helburua, parkean
bertan hartutako laginak aztertzea eta ikertzea izango da.

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Arakako EUA eta Krispiñako HUA instalazioetara ikustaldi gidatuak egiteko programaren barruan hainbat
ibilbide daude, eta osagarri gisa, zenbait jarduera didaktiko ere egingo dira.

HARTZAILEAK
Aukeren arabera.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA
Aukerak
A) Araka EUA

HARTZAILEAK

Hartzaileak

Datak

Bigarren Hezkuntzako 1. zikloa,

2006ko urriaren 17tik 2007ko otsailaren 8ra.

batxilergoa eta heziketa-zikloak. 		
B) Krispiña HUA

Aukeren arabera.
Taldearen tamaina: Ikasgela.

Bigarren Hezkuntzako 2. zikloa,

2007ko otsailaren 22tik ekainaren 19ra.

batxilergoa eta heziketa-zikloak. 		

ANTOLAMENDUA
Aukerak

Hartzaileak

Datak

A) Salburuan esperimentuak eginez

Lehen Hezkuntzako 1. zikloa.

2007ko apirilaren 16tik ekainaren 18ra.

B) Ibilbideak parkean barrena

Lehen Hezkuntzako 2. zikloa.

2006ko urriaren 16tik 2007ko otsailaren 9ra.

C) Bioaniztasun-gela

Lehen Hezkuntzako 3. zikloa.

2007ko otsailaren 14tik martxoaren 23ra.

Egutegia: Ikustaldiak astelehen, asteazken eta ostiraletan egingo dira.
Ordutegia: A Aukera: 10:00-12:00, B eta C aukerak: 09:30-12:00.
Iraupena: Aukeraren arabera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin, ezinbestekoa
da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ema-

tea eragingo du.

Egutegia: Ikustaldiak astearte eta ostegunetan egingo dira.
Ordutegia: 09:30-12:30.
Iraupena: Hiru ordu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa

hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez duten beste
hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena

emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006.
Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena

ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei, eta beraz,
lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak, ordutegiak, eta abar.
• Jardueren

egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero, lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde

bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango da haiek
behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa

jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Araztegi

hauen segurtasun-araudia dela eta, garrantzitsua da zehaztea zenbat jende etorri den bertara autobusez, eta ikustaldiak gidatzen dituzten pertsonen oharrak arretaz jarraitzea.
• Jarduera

horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri jakinaraziko
zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA
Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima (AMVISA).
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JOLASTUZ URA EZAGUTU

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

ARTXIBOAK
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera honen helburua ikasleak uraren gaira hurbiltzea da, beren adinera egokitutako ikuspegi
ludiko eta atsegin batetik. Ipuinean oinarritutako aurkezpen bat egin ondoren, taldea hiru “txokotan” banatuko da, eta hainbat jarduera burutuko dituzte: irudien elkarketa, igerileku batean gauzen arrantza, ibaiaren behaketa eta gorputz-lengoaia.

HARTZAILEAK
Haur hezkuntzako 2. zikloko 3. maila (5-6 urte).
Taldearen tamaina: Ikasgela.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Zadorra ibaiaren ingurunea.
Egutegia: 2007ko maiatzaren 2tik ekainaren 19ra.
Ordutegia: 10:00-11:30.
Iraupena: ordu eta erdi.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskola-programa hau ikastetxeei eta Gasteizko udalerrian dauden eta irabazteko asmorik ez
duten beste hezkuntza-entitate batzuei zuzendua dago.
• Izena emateko orria betetzea eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegira bidaltzea. Olarizuko etxaldea, z/g. 01006. Gasteiz, fax bidez 945 162 695 zenbakira, edo posta elektroniko bidez galcala@vitoria-gasteiz.org helbidera, 2006ko irailaren 29a baino lehen.
• Izena ematerakoan izan duten hurrenkeraren arabera erantzungo zaie aurkeztutako eskabideei,
eta beraz, lehenbailehen egitea gomendatzen da. Eskaera gehiegi jasoz gero, jarduera bakoitzaren baldintzetara zorrotzen egokitzen diren eskaerek izango dute lehentasuna: hartzaileak,
ordutegiak, eta abar.
• Jardueren egutegia ikastetxeetara bidaliko da urriko lehen hamabost egunetan. Arretaz egiaztatu izendatutako egunak eta ordutegiak, eta edozein arazo edo bateraezintasun izanez gero,
lehenbailehen jakinarazi. Garrantzitsua da urrian egutegia jaso dela egiaztatzea, zeren eta, kasu
jakin batzuetan izan ezik, ez baita informaziorik gehiago bidaliko hortik aurrera.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango
da haiek behar bezalako portaera erakustea jarduera hori gauzatzen den bitartean. Ikasleekin batera joango diren irakasleek jarduera horietan inplikatu beharko dute, horietan parte hartuz edo, gutxien-gutxienik, horien garapenean arreta jarriz.
• Autobusa jarduera hasi baino 15 edo 20 minutu lehenago etorriko da ikastetxera parte-hartzaileen bila.
• Ikasleek botak, berokia eta zira eramatea komeni da. Autobusa zikinduta gera ez dadin,
ezinbestekoa da ordezko oinetakoak eramatea.
• Jarduera horretara joatea ezinezkoa bada, xehetasun hori, behar bezala justifikaturik, C.E.A.ri
jakinaraziko zaio, gutxienez bi lanegun lehenagotik. Justifikaziorik gabe ez joateak jarduera horretan baja ematea eragingo du.

Jarduera hau “Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barnean kokatzen da, eta, beraren bitartez, ikasleek ondokoak ezagutuko dituzte: gure hiriko Artxibo desberdinak, haietan dauden agiriak, agiriek
dituzten ezaugarri komunak eta agirien arteko aldeak. Ikasleek haiek guztiak erabiltzen ikastea da azken helburua.
Hauek bisitatuko dira:
Udal Artxiboa. Han, “Erabiltzailea” gai-multzoa landuko da, eta jarduera nagusitzat ikerketa-lan bat egingo
da, material lagungarri batzuk erabilita.
Arabako Lurralde Historikoaren Artxiboa. Han, bertako instalazioak (harrera-gela, garbitze-gela, konpaktuen gela) ezagutzeko itzulia egiteaz gainera, “Agiria” gai-multzoa eta material grafikoaren bilketa landuko
dira.
Jarduera hau, beraz, Gasteizko Udal Artxiboaren eta Arabako Lurralde Historikoaren Artxiboaren laguntza teknikoaz egiten da.

HARTZAILEAK
Bigarren Hezkuntzako 2. zikloa, Batxilergoa eta helduen kolektiboak.
Ikasleak 14na laguneko bi taldetan banatuko dira jarduerak egiteko, eta monitore espezializatuak izango dituzte jarduerak dinamizatzeko.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Parte-hartzaileak Udal Artxiboan (Unibertsitateko ibilbidea) elkartuko dira.
Egutegia: Jarduera astearte edo ostegun batean egingo da, urtarrila eta maiatza bitartean.
Ordutegia: 08:30etik 11:30era (Jardueraren hasiera zentro parte-hartzaileko eskolen hasierara egokitu
ahal izango da).
Iraupena: 3 ordu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
•U
 daleko Hezkuntza Sailak (UHS) proposatutako 5 gaietako bat aukeratuko du tutoreak ikergaitzat, eta izen-emate fitxan markatuko du.
Hona gaiak:
(1) Gasteizko Aihotza
(2) Karta fabrika eta H. Fournier
(3) Andre Maria Zuriaren eta Zeledonen jaiak
(4) Hiriaren historia grafikoa. Haren kale eta eraikin garrantzitsuenak
(5) Gasteiz eta Gerra Zibila
• Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias
Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
•T
 aldeari izendatutako irakaslearen presentzia ezinbestekoa izango da jarduera guztia egiten den bitartean.
• J arduera hasi aurretik, irakasleek artxiboei buruzko “gida didaktiko” bat edukiko dute. Gomendagarria da
aurretiazko prestaketa eta motibazio lan bat egitea jarduera egingo duen ikasle-taldearekin

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Aguas Municipales de Vitoria, Sociedad Anónima (AMVISA).

Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945 161215 (Luis María García), 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu); 945 161221
(Isabel Villalba), 945 161536 (Enrique Platas).
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UDALA IBILBIDEA

SANTA MARIA KATEDRALA BISITATU
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barnean kokatutako ibilbide historiko-artistikoa da hau, hiria eskolara hurbiltzen saiatzeko.
Jardueraren barruan, ondokoak egingo dira: ibilaldi bat hiriko kale batzuetatik barrena, bisita bat
Udaletxera eta Udal Batzar baten antzezpena.
Ibilaldiaren helburuak hauek dira: Udalaren bulego batzuen kokapena, Udalaren Antolamendua,
Udaletxea, Udal Batzarraren Aretoa eta abar ezagutaraztea.

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barnean kokatutako ibilbide historiko-artistikoa da hau, hiria eskolara hurbiltzen saiatzeko.
Jarduerak bi zati ditu: lehena ikus-entzunezkoa, eta, gero, ibilaldi bat tenpluaren barruan eta
kanpoan, edukietan bi maila izanik: lehen hezkuntzakoentzat eta bigarren hezkuntzakoentzat.
Katedralaren jatorri historikoa ezagutaraztea da bisitaren helburua, aldi berean berritze lanen bilakaera ikusten dela.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.
Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko eta HHIko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

Lekua: Montehermoso Kulturunean
hasten da ibilaldia.
Egutegia: Parte hartzeko data bat izendatuko zaio
talde bakoitzari.
Ordutegia: 09:30etik 11:00etara.
Iraupena: ordu eta erdi.
Materialak: Parte-hartzaileei laneko liburu-gida bana emango zaie.

ANTOLAMENDUA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

• Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle talde bakoitza bere irakaslearekin etorriko da, eta hura arduratuko da ikasleen jokabideaz.
• IIkasgelan prestatu ahal izango da jarduera aurrena, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
• IJarduerara joaterik ez baldin bada behin izena eman eta gero, UHSri jakinarazi behar zaio, gutxienez hiru egun natural lehenago. Izendatutako datako behar bezala justifikatu gabeko ez
agertzeak ez du emango beste data batean parte hartzeko aukerarik.
• IUHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza saila.
Telefonoak: 945 161215 (Luis María García), 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba).

Lekua: Buruileria plaza.
Egutegia: Ikasturtean zehar.
Ordutegia: Goizez. 09:30etik 12:00etara.
Iraupena: Ordu eta erdi.
Materialak: Parte-hartzaileei laneko liburu-gida
bana emango zaie.

• Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai
Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo
lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle talde bakoitza bere irakaslearekin etorriko da, eta hura arduratuko da ikasleen jokabideaz.
• Ikasgelan prestatu ahal izango da jarduera aurrena, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
• Jarduerara joaterik ez baldin bada behin izena eman eta gero, UHSri jakinarazi behar zaio, gutxienez hiru egun natural lehenago. Izendatutako datako behar bezala justifikatu gabeko ez
agertzeak ez du emango beste data batean parte hartzeko aukerarik.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945 161215 (Luis María García), 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba).

LAGUNTZAILEAK
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

SAN PEDRO ELIZA IKUSTEA

XIX. MENDEKO ZABALGUNEKO IBILBIDEA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da, eta bere helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea da.
Bisita honen helburua, hain zuzen ere, estilo gotikoko eraikin bat eta horrek berekin dituen konnotazio historikoak aztertzea da, Gasteizko hiriaren historiarekin oso loturik baitaude.

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barnean kokatutako ibilbide historiko-artistikoa da hau, hiria eskolara hurbiltzen saiatzeko.
Jarduerak bi zati ditu: Lehena ikus-entzunezkoa, eta, gero, ibilaldi bat hirian barrena.
Ibilbideak helburu hauek ditu: Zabalgunearen jatorria eta bilakaera, hirigintza-trazadura eta alderdi historikoak nahiz arkitektonikoak ezagutaraztea, eta, horretarako, ondokoak bisitatuko dira:
Andre Maria Zuriaren plaza, Loma Jeneralaren plaza, Legebiltzarraren egoitza, Antso Jakituna
Fundazioa, Amarika plaza, Emakunderen egoitza, Arka plaza, Foru plaza…

HARTZAILEAK
Batxilergoko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA
Lekua: San Pedro eliza.
Egutegia: Talde bakoitzari bisita hori egiteko egun bat izendatuko
zaio.
Ordutegia: 9:30etik 11:00etara eta 11:30etik 13:00etara sar gaitezke eliza ikustera.
- Eskaera egin duen irakaslea izango da bisita horretan bere
ikasle-taldearentzako gidaria.
- Ez dago monitore-gidaririk.
- UHSak kudeatuko du elizara sartzea eta berak banatuko ditu ikaslearentzako gidaliburuak.

Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko eta HHEko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kulturunean hasten da ibilbidea.
Egutegia: Parte hartzeko data bat izendatuko zaio talde bakoitzari.
Ordutegia: 09:30etik 12:00etara (Batzuetan, arratsaldez egin daiteke).
Iraupena: Bi ordu eta erdi.
Materialak: Parte-hartzaileei laneko liburu-gida bana emango zaie.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Izen-ematearen orria irailaren 22a baino lehen aurkeztuko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai
Zacarías Martínez kalea, 3, 01001 Gasteiz), edo 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo
bestela, lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango
da haiek behar bezalako portaera erakustea.
• Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun natural lehenago jakinarazi beharko zaio UHSari.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.
Tel: 945 161215 (Luis María García) 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu); 945 161221
(Isabel Villalba).

LAGUNTZAILEAK
San Pedro eliza.

• Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai
Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Vitoria-Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko
da, edo lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle talde bakoitza bere irakaslearekin etorriko da, eta hura arduratuko da ikasleen jokabideaz.
• Ikasgelan prestatu ahal izango da jarduera aurrena, UHSk argitaratutako Unitate Didaktikoak
kontsultatuz.
• Jarduerara joaterik ez baldin bada behin izena eman eta gero, UHSri jakinarazi behar zaio, gutxienez hiru egun natural lehenago. Izendatutako datako behar bezala justifikatu gabeko ez
agertzeak ez du emango beste data batean parte hartzeko aukerarik.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945 161215 (Luis María García), 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba).

LAGUNTZAILEAK
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

ERDI AROKO GASTEIZKO IBILBIDEA

GASTEIZ NEOKLASIKOKO IBILBIDEA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa. Horren helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea da, edukiak bi mailatan banaturik: bat lehen hezkuntzarako eta bestea bigarren hezkuntzarako.
Jarduera honek bi zati ditu: Ikus-entzunezko bat eta, gero, ibilbide bat hirian barrena.
Ibilbide honen helburua hiriak erdi aroan izan zuen gizarte-egoera ezagutzera ematea da, bertako alderdi zaharreko kale eta eraikinen bitartez: kantoiak, Buruileria plaza, Hedegile eta Aiztogile kaleak, Kordoi Etxea...

“Gasteiz heziketarako espazio gisa” programaren barruan sartutako ibilbide historiko eta artistikoa da, eta bere helburua hiria ikastetxeetara hurbiltzea da.
Jarduera honek bi zati ditu: Ikus-entzunezko bat eta, gero, ibilbide bat hirian barrena.
Ibilbide honen helburua hiriaren garai neoklasikoko inguruaren izaera historikoa ezagutzera ematea da, baita bere hirigintza-ezaugarriak eta arte eta arkitektura arloko alderdiak ere, hainbat toki
bisitatuz: Arkupeak, Espainia Plaza, Andre Maria Zuriaren Plaza, Madalenaren Komentua, Foru
Aldundiaren Jauregia,...

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.
Bigarren Hezkuntzako 1. zikloko eta HHIko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko eta HHIko ikasleak.
Helduen kolektiboak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kultur Etxean hasiko da jarduera.
Egutegia: Talde bakoitzari partaidetza-egun bat izendatuko zaio.
Ordutegia: 9:30etik 12:00etara (Kasu batzuetan arratsaldez izan daiteke)
Iraupena: 2 h.30’.
Materialak: Parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.

Lekua: Montehermoso Kultur Etxean hasiko da jarduera.
Egutegia: Talde bakoitzari partaidetza-egun bat izendatuko zaio.
Ordutegia: 9:30etik 12:00etara (Kasu batzuetan arratsaldez izan
daiteke).
Iraupena: 2 h. 30’.
Materialak: Parte-hartzaileei lanerako koaderno-gida bat banatuko zaie.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

• Izen-ematearen orria irailaren 22a baino lehen aurkeztuko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai
Zacarías Martínez kalea, 3, 01001 Gasteiz), edo 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo
bestela, lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango
da haiek behar bezalako portaera erakustea.
• Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSak argitaratutako Unitate
Didaktikoak kontsultatuz.
• Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun natural lehenago jakinarazi beharko zaio UHSari. Aurreikusitako datan justifikazio nahikorik gabe ez agertuz gero, ez da aukerarik izango beste data batean parte hartzeko.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

• Izen-ematearen orria irailaren 22a baino lehen aurkeztuko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN (Frai Zacarías Martínez kalea, 3, 01001 Gasteiz), edo 945 161220 fax zenbakira bidaliko
da, edo bestela, lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin batera joango da, eta irakasle horren ardura izango
da haiek behar bezalako portaera erakustea.
• Jarduera hori aldez aurretik prestatu ahal izango da ikasgelan, UHSak argitaratutako Unitate
Didaktikoak kontsultatuz.
• Izena eman ondoren jarduera horretara joaterik ez badago, gutxienez hiru egun natural lehenago jakinarazi beharko zaio UHSari. Aurreikusitako datan justifikazio nahikorik gabe ez agertuz gero, ez da aukerarik izango beste data batean parte hartzeko.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila.
Tel: 945 161215 (Luis María García) 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba).

Udaleko Hezkuntza Saila
Tel: 945 161215 (Luis María García) 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba)

ANTOLAMENDUA

LAGUNTZAILEAK
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk
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Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ingurunearen ezagutza

Eskabidearen arabera
Caja Vital Kutxa

Irakasleak

ARMENTIAKO BASILIKA

KONTSUMO ARDURATSUA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Kontsumoa gure gizarteari estu-estu loturiko kontzeptua da eta gure ekonomiaren oinarria dugu. Kontsumoekonomiari esker lortu du gure gizarteak gaur egun ekonomian, industrian eta finantza arloan duen garapenmaila. Hala ere, kontsumoko gizarte honek bererekin dakar gure planetan ditugun baliabide jakin batzuk erabili beharra; baliabide horiek mugatuak dira eta horregatik modu arduratsuan kudeatzen ikasi behar dugu. Kon
tsumitzen dugunean kontsumitutako ondasuna edo zerbitzua ahalbidetu duten prozesu guztietan laguntzen ari
gara, jakinaren gainean nahi ez jakinean.
Horregatik oso garrantzitsua da gure planetan garapen iraunkorra sustatzeko kontsumo-ohitura egoki batzuk
bultzatzea.

HELBURU OROKORRAK:
- Kontsumo arduratsua egitearen garrantzia nabarmentzea.

HELBURU BEREZIAK:
- Kontsumo arduratsuarekin zerikusia duten oinarrizko kontzeptuen berri ematea.
- Ikasleek egiten duten kontsumo-motari buruzko gogoeta sustatzea.
- Kontsumitzaileak garen aldetik merkatuko jarraibideak aldatzeko dugun gaitasuna
erakustea.
- Publizitate-iragarkien bidez jasotzen ditugun mezuei dagokienez gure jarrera kritikoa
bultzatzea.

HARTZAILEAK
Lehen hezkuntzako 3. zikloko ikasleak: 5. eta 6. mailak
DBHko 1. zikloko ikasleak: 1. eta 2. mailak

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Penintsulako Erdi Aroko nekropoli garrantzitsuena aurkitu ondoren Armentiako Basilika zaharberritzeko obretako bisita gidatuen programa berria egin da, eta horren barruan aurkikuntza horietako batzuk erakusten zaizkie bisitariei. Bisitan zortzi geldialdi egin ohi dira azalpenak emateko:
Behe Erdi Aroko ehorzketa eta kirurgia-jarduerei buruzko erakusketa ikusgarria da eta Armentian
kokaturik zegoen komunitatearen jarduera medikoak bereziki aztertzen dira.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako ikasleak (DLH)
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Derrigorrezkoaren ondokoa (DBH) eta (DBHO)
Bisita pertsonalizatuak ere egin daitezke, talde bakoitzaren mailara egokituak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Armentiako Basilika - Gasteiz.
Egutegia: 2006ko maiatzaren 18tik aurrera.
Ordutegia: Astelehenetik ostiralera: 10etatik 14etara; Larunbatak: 11etatik 14etara eta 17etatik
20etara; Igandeak eta Jaiegunak: 10etatik 12etara eta 17etatik 20etara.
Iraupena: 50 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ANTOLAMENDUA

• Aldez aurretik ordua eskatu behar da 945 139 651 telefonoan.
• Doakoa da ikastetxe guztientzat.

Jarduera horretan parte hartu nahi duen gela bakoitzak OKUSek emango dion unitate didaktikoa
landuko du.

ANTOLATZAILEA

1.- Bideo

bateko publizitate-iragarki batean ikusiko dute nola bultzatzen duten jendea kirol marka jakin bat
erostera.
2.- Bideoa

ikusi ondoren, publizitate-mezuei dagokienez jarrera kritiko bat izateko gogoeta bultzatuko dugu.
3.- Horren

ondoren, egiten dugun kontsumo-motari buruz eta kontsumo horrek dituen ondorioei buruz hausnarketa egingo dugu.
4.- Ondorioak

jaso eta OKUSera bidaliko dira. Hori dena lehenengo hiruhilekoan egingo da.
5.- Jardueran

parte hartzen duten gelek, hala nahi badute, CON-SUMA MAGIA deritzon magia-saio batera joateko aukera izango dute; eguna zehaztu gabe dago oraindik baina 2007ko martxoaren 15 inguruan izango
da, Kontsumitzaileen Eskubideen Nazioarteko Eguna baita hori.
Ziklo bakoitzeko partaideei material didaktiko desberdina emango zaie, beren adinari egokituta.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide
honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Kontsumitzaileari Informatzeko Udal Bulegoa. San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251. E-mail: mmerino@vitoria-gasteiz.org
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161250.

ANTOLATZAILEA
Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Kontsumitzaileari Informatzeko Udal Bulegoa.
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Kultura, aisialdia eta
denbora librea

KULTURA, AISIALDIA
ETA DENBORA
LIBREA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gehienez 50
pertsona talde

Irakasleak

Gasteizko Zinemaldia-NEFF
Montehermoso Gasteizko Udala.

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen arabera
Gasteizko Zinemaldia-NEFF
Montehermoso Gasteizko Udala.

Irakasleak
Otros colectivos

ZINEMA-ESKOLAK ETA GIZA ESKUBIDEAK

EUSKARAZKO ZINE-EMANALDIAK 8 ETA 16 URTE BITARTEKO IKASLEENTZAT

DESKRIBAPENA ETA HELBURUAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Gasteizko zinemaldiko jardueren barruan (neff) eta giza eskubideen erakusketaren eremuan,
beren gai eta izaeragatik adin-tarte desberdinentzat egokitutako gizarte-errealitate desberdinei
buruz eztabaidatzeko egokiak diren filmak aukeratzen dira.

Gasteizko zinemaldiarekin (neff) lankidetzan, aisialdi eta pedagogia arloko euskarazko filmak
aukeratuko dira jarduera osagarri modura.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK
Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak, 8 eta 16 urte bitartekoak.
Taldearen tamaina: Gehienez 50 pertsona talde bakoitzeko.

8 eta 16 urte bitarteko ikasleak.
Parte-hartzaileen kopurua, eskaeraren arabera.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Buesa Arena Zinema-aretoak.
Egutegia: 2007ko Maiatzaren 9tik 12ra.
Ordutegia: 10etatik 12etara.
Iraupena: 2 ordu.

Lekua: Montehermoso Kulturunea.
Egutegia: Otsaila-apirila.
Ordutegia: 10etatik 12etara.
Iraupena: 2 ordu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
NEFF Izen-emateak Montehermoso Kulturunean
Frai Zacarias Martinez kalea, 2 -01001- Gasteiz.
Tel.: 945 16 16 29.
E-maila: festival.audiovisual@vitoria-gasteiz-org
Izen-emateak, 2006ko abenduaren 20a baino lehen.

ANTOLATZAILEA

Izen-emateak Montehermoso Kulturunean - Frai Zacarias MartineZ kalea, 2-01001-Gasteiz.
Tel.: 945 16 16 29-; e-mail: festival.audiovisual@vitoria-gasteiz.org
2006ko abenduaren 20a baino lehen.

ANTOLATZAILEA
NEFF Gasteizko Zinemaldia/montehermoso-gasteizko Udala.

LAGUNTZAILEAK

Gasteizko Zinemaldia-NEFF.
Montehermoso.
Gasteizko Udala.

LAGUNTZAILEAK
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen arabera.
Gehienez 30 pertsona.

Irakasleak

Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen arabera.
Gehienez 25 pertsona.

Irakasleak

Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea

ANTZERKIAREN ETA ARTEAREN BITARTEZ

INFORMATIKA LUDIKOA ETA SORTZAILEA GAZTEENTZAT

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Antzerkiaren eta beste arte-diziplina batzuen artean dauden harremanak ikertzeko aukera eskaintzen digu tailer honek, elkarren arteko hartu-emanetarako bide desberdinak proposatuz. Jolasaren bidez parte-hartzaileengan Arteekiko jakin-mina piztu nahi da, adierazpen pertsonala eta
sormen-lan desberdinen elaborazioa sustatuz.

Musikan, bideogintzan eta/edo komikigintzan aplikatutako softwarearen erabilpena.
- DJ software.
- VideoJ.
- Cómic creator.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

4 eta 12 urteko neska-mutikoak.

12 eta 16 urte bitarteko gazteak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Lekua: Montehermoso Kulturunea.
Egutegia: Igandeetan.
Ordutegia: 11:30etik 13:00etara
Iraupena: Bilkura independenteak.
Matrikula: Gonbidapenarekin.

Lekua: Montehermoso Kulturuneko Mediateka.
Egutegia: Larunbatetan, urritik aurrera.
Ordutegia: 18etatik 20:00etara.
Iraupena: 2 larunbat tailer bakoitzeko.
Matrikula: 5 euro/moduloa.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Montehermoso Kulturunea.
Frai Zacarias Martinez 2 01001 Gasteiz.
945 16 18 30 / 16 13 39 - Faxa: 945 16 18 32.
e-mail: monteinfoitoria-gasteiz.org

Montehermoso Kulturunea.
Frai Zacarias Martinez 2 01001 Gasteiz
945 16 18 30 / 16 12 69 - Faxa: 945 16 18 32.
e-mail: monteinfoitoria-gasteiz.org / kulturmediaitoria-gasteiz.org
* Beste egun eta/ordu batzuetan zer aukera dagoen galdetu
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen arabera.
Gehienez 25 pertsona.
Centro Cultural
Montehermoso Kulturunea

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Banakako izen ematea
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

BISITA GIDATUAK

OPORRETAKO PROGRAMA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Bisita gidatuen programa:
- Montehermoso Jauregia Historia eta Bilakaera.
- XVI. mendeko Gasteizko gizartea.
- Montehermoso Kulturunea.
- 2006/07 Erakusketa Programa.

Oporretako Programa astelehenetik ostiralera burutzen da, uztaileko hamar egunetan, hiriko
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, eta horren helburua, parte-hartzaileak aisialdiko hezkuntzak berezkoak dituen jardueretara bideratzea da, beren familia-ingurunetik urrundu gabe. Jolasak, txangoak eta hiriko baliabideak dira jarduera hauetan erabiliko diren
bitartekoak.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Guztientzat.

Gasteizko hiriko Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeetan ikasten ari diren haurrei zuzenduta
dago programa hau.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kulturunea.
Egutegia: Astelehenetik larunbatera.
Ordutegia: 9:30etik 16etara.
Iraupena: Ordubete.
Matrikula: Doakoa.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Jolasaren Txokoak, Haur Hezkuntzako haurrentzat, eta Udaleku Irekiak, Lehen Hezkuntzako haurrentzat.
Izena

ANTOLATZAILEA
Montehermoso Kulturunea.
Frai Zacarias Martinez 2 01001 Gasteiz.
945 16 18 30 / 16 12 69 - Faxa: 945 16 18 32.
e-mail: monteinfoitoria-gasteiz.org / kulturmediaitoria-gasteiz.org

Taldeak

Ordutegia

Lekua

Jolasaren txokoak

Haur Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailak

10:00etatik 13:00etara Haur Hezkuntzako Ikastetxeak

Udaleku irekiak

Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailak

10:00etatik 18:00etara Lehen Hezkuntzako Ikastetxeak

Bazkari eta askari zerbitzua			

- Plazak eskatzeko eta izena emateko prozesua apirilean hasiko da, ikastetxeetan eta gizarteetxeetan programa honen azalpenerako prestatutako hiru orrikoa banatuz.
- Haurrak hizkuntzen arabera taldekatuko dira (euskara, gaztelania, elebiduna) beren eskaeran ageri denaren arabera.
- Heziketa-premia bereziak dituzten haurrentzat plazen % 5 gordeko da.
- Bekak eskatu ahal izango dira:
. Horretarako, beharrezkoa izango da Eusko Jaurlaritzaren Ikasketa Beken onuradun zarela
dioen egiaztagiria aurkeztea, edozein aldaeretan.
. Oporretako Programan bi anai-arrebek edo gehiagok parte hartuz gero, Udalak kostu ekonomikorik handiena duen jarduerarako emango du beka.
. Beka jaso duen plazaren kuotak prezioaren gainean % 50eko murrizpena izango du.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Gasteizko udalerrian erroldatuta egotea.
• Ezarritako epean eskabide hori beteta aurkeztea.
• Euskara aukera eskatzeko, ezinbestekoa da B edo D ereduan matrikulatuta egotea.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.
Tel: 945 161215 (Luis María García) 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba).
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gehienez 25-30
pertsona talde
bakoitzeko

Irakasleak

Gazteria Zerbitzua

Proiektu honetan bi eratara parte har liteke:
- Eskolako bisita libreak: irakasleak beren ikasleekin jolas-egun bat antola dezakete ludotekaren espazioan
(jolas, topaketa, harreman, partaidetza eta ikerketarako lekua da, neska-mutikoei ongi pasatzeko eta beren
nortasuna garatzeko aukera eskaintzen diena, jolasaren eta jostailuaren bitartez). Ludotekazain bat arduratuko da espazio hori dinamizatzeaz (jolas zuzendua nahiz librea), adin desberdinetara egokitutako jostailuekin eta jolas-baliabideekin.
- Jolasaren eta Jostailuaren bidez dinamizatutako zehar-gaien inguruko bisita programatuak: jolas-dinamiken bidez gai interesgarriak jorratzen dira, jolas librea eta jolas zuzendua tartekatuz. Bisita horiek eskola-eremuan bertan edo ludotekan egin ahal izango dira.

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntzako ikasleak, Lehen Hezkuntzakoak eta DBHko 1. ziklokoak.
25-30 ikasle talde bakoitzeko, baina espazioaren eta aukeratutako jardueraren arabera
alda daiteke kopuru hori.

ANTOLAMENDUA

Aukerak:
-BISITA LIBREAK
Egunak: astelehenetik ostiralera. Ikasle-talde batek gehienez ere hiru bisita egin ahal
izango ditu ikasturte batean.
Ordutegia: 15:00etatik 17:00etara, ordubeteko iraupena izango du saioak, ordutegi horren barruan.
Lekua: ludotekan (ludoteka bat dago hiriko 11 gizarte-etxe horietako bakoitzean).
-BISITA GIDATUAK
        Deskribapena Eta Helburuak

DLHko 2. zikloa DBHko 1.
zikloa (7 laguneko taldeak)

Espazioak
(ikastetxearekin adostu
beharrekoaK)
Iparralde ludoteka
eta ikastetxea

Birziklapen-materialekin jostailuak sortzea (adierazpen plastikoa eta
ingurumena). Lanen erakusketa eta sarien banaketa.

5-12 urte

ikastetxea (Otsaila eta martxoan
egin beharrekoa)

Elikadura
eta higienea

Giza gorputza eta gorputz-aldaketak ezagutzea: osasunarentzat mesedegarri
diren ohiturak eta jarduerak hartzea

DLH

Aldabe eta Campillo gizarte-etxeetako ludotekak

Bide-heziketa

Garraio publikoak, bide-segurtasuna, arauak eta trafikoko seinaleak ezagu
tzea. Ingurumena errespetatzea eta garraio-bideak erabili daitezela sustatzea.

DLH

Astearte eta ostegunetan, 10etatik
12etara bitartean

Asmakuntzak
historian

Historiako asmakuntza desberdinak ezagutzea,
tailerren eta taldeko jolasen bitartez.

DLH
DBHko 1. zikloa

Ikasgela

Multimedia eta Aisialdia: argazkigintza eta edizioa tamaina txikian.
Aukeratutako lanekin argazki-erakusketa bat egingo da.

Asmatuz
jolastu

Eskabidearen arabera
Academia Municipal de Folklore

UDALAREN FOLKLORE AKADEMIA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Irudien
Jolasa

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk
Irakasleak

IKASTETXEA LUDOTEKETARA JOATEA EDO
LUDOTEKA IKASTETXEETARA ETORTZEA

Gaia

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea

Hartzaileak

Euskal Herriko
Euskal mitologia ezagutzea, Euskal Herriko jolas,
mitologia eta jolasak tailer eta taldeko jolasen bidez.

DLH
DBHko 1. zikloa

Zertara jolastuko
gara kalean?

Kalean eta ikastetxeko patioan jolas bereziekin jolas-eremua berreskuratzea,
taldeko jolasak eta zentzumenaren eta mugimenaren garapena sustatuz.

DLH
DBHko 1. zikloa

Jostailuak
eraikitzeko tailerra

Jostailuak eraikitzea, materialak zaintzea eta besteen gauzekiko
errespetua sustatuz

DLH
DBHko 1. zikloa

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Sustrai tradizionaleko musika eta dantzaren irakaskuntza, eskola-ordutegiaren barruan talde
kontzertatuentzat edo heziketa-jarduera gisa ikasturtean zehar, aurrez Musika-etxearen egoitza
nagusian, San Antonio kalea, 14, matrikula eginik.

HARTZAILEAK
Lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako ikasleak, gehienez ere 25 laguneko taldeetan, dantza tradizionalen ikastarorako.
Lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetako ikasleak, sustrai tradizionalak dituen musikaren
kontzertu pedagogikoetarako, aurrez hitzarturik.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Ikastaro eta Kontzertu Pedagogikoak.
Lekua: Ikastetxeetako jardueraren arabera Udal Sarearen antzokietan.
Egutegia: Eskolako ikasturtea.
Ordutegia: Eskolako ordutegiaren barruan.
Iraupena: 50 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Udalaren Folklore Akademian aurrez eskaera egitea.

ANTOLATZAILEA
Udalaren Folklore Akademia – Koordinatzailea:
Pedro Ignacio Elósegui. Telefonoa: 945-16 26 02.
e-maila: gufa@vitoria-gasteiz.org

Eskolako patioa
Ludotekak, Kiroldegiak, ...
Urritik martxora

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ezinbestekoa: Izena emateko orria betetzea eta 945 16 13 55 FAX zenbakira bidaltzea, Mertxe Altunaren
izenean (Gazteria Zerbitzua). Gazteria Zerbitzuak, bisitak esleitzerakoan, iritsi diren hurrenkera errespetatuko du; halaber, parte-hartzearen egiaztapenak eta jardueraren xehetasunak (materialak, ...) bidaliko ditu.
• Eskabideak (izena emateko orriak) jasotzeko epea: 2006ko irailetik abendura bitartean.
• Prezioa: Doako jarduera.

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua (Aisialdi eta Denbora Libreko Zerbitzuak). Harremanetarako telefonoa: 945 161311.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen arabera
Kultura Saila –
“Pilar Aróstegui” Udal Artxiboa

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Kultura, aisialdia eta denbora librea
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Kultura Saila. Kultur Jardueren Zerbitzua. Udal Liburutegien Sarea

Irakasleak

“PILAR AROSTEGUI” UDAL ARTXIBOA

UDAL LIBURUTEGIEN SAREA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Jendearentzat zabalik dagoen zentro bat da, eta bertan, Udalaren jarduerarekin eta Gasteizko
Historiarekin loturiko hainbat alderdi kontsultatzeko aukera eskaintzen da: gertaerak, bilakaera, hirigintza, artea, ohiturak, pertsonaiak...., bai eskolako lanetarako eta bai ikerketa-lanetarako
ere, era guztietako dokumentazio-iturritatik abiatuta.

Udal Liburutegien Sarearen Zerbitzua eta programa bereziak herritar guztiengana hurbiltzea, bereziki gure udalerriko ikasleengana.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Herritarrak, oro har.
Familiako kideak (0-14 urte).

Ikerlariak eta ikerketarako kezka duten herritarrak.
Eskolako taldeak, aurrez eskatuta.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Kontsulta eta Ikerketarako Aretoa, informazio eta orientazio pertsonalizatua, kontsultak telefono bidez edo posta elektroniko bidez (ordutegiagatik bateraezina denean) jaso eta
ebaztea, fotokopiak (egile-eskubide eta sarbide arloan lege-xedapenek ezarritako mugek edo
kontserbazio-arrazoiek besterik ez badiote) argazki-erreprodukzioak.
Lekua: Unibertsitate Pasealekua, 18
Egutegia: Herritarrentzat, oro har, urte guztian, eta eskolako talde kontzertatuentzat, ikasturte
osoan, aurrez eskatuta.
Ordutegia: 8:30etik 14:00etara.
Iraupena: Bisita hitzartua: 50 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Artxiboan bertan aurrez eskaera egitea.

ANTOLATZAILEA
Kultura Saila – “Pilar Aróstegui” Udal Artxiboa.

Aukerak: Ohiko ordutegietatik kanpora, Ikastetxeentzako bisitak eta jarduerak hitzartzeko aukera.
Lekua: Udal Liburutegi bakoitzean.
Egutegia: Ikasturte osoan zehar.
Ordutegia: Aurrez hitzartua.
Iraupena: 45 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskolako ordutegian, Jokin García Elorzari aurrez eskatu eta berarekin hitzartuta, telefonoz:
945 - 16 12 68, e-mailez: jgarciaelorza@vitoria-gasteiz.org
• Eskolako ordutegitik kanpo herritar guztientzat zabalik dauden jardueretan parte hartu ahal
izango da.
- Liburutegi orokorrak: El Pilar eta Hegoalde astelehenetik igandera eta jaiegunetan 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:30era.
- Abetxuko, Aldabe, Arana, Ariznabarra, Arriaga, Iparralde, Judimendi eta Lakua: Astelehenetik ostiralera (astelehen goizetan itxia) 10:30etik 13:30era eta 16:30etik 20:30era. Larunbatetan 10:30etik 13:30era.
- Liburutegi familiarrak: Aldabe, Arriaga eta Judimendi: astelehenetik ostiralera 16:30etik
20:30era. Larunbatetan 10:30etik 13:30era.Uztailean 10:00etatik 14:00etara.
- El Pilar: astelehenetik igandera 9:00etatik 13:30era eta 16:30etik 20:30era.
- Lakua: astelehenetik ostiralera 16:30etik 20:30era. Astearte eta ostegunetan 11:00etatik
13:00etara. Larunbatetan 10:30etik 13:30era. Uztailean 10:00etatik 14:00etara.
• Erabilera-txartelaren bidez Sareak eskaintzen dituen zerbitzuak:
• Aldi berean gehienez ere 12 dokumentu hartu ahal izango dira, eta honelakoak izan daitezke:
3 aldizkari (gauden hilekoak izan ezik), 3 liburu, 3 CD edo DVD (musikalak nahiz bideoak), multimediako 3 produktu. Mailegu-aldia: 15 egun liburuetarako eta 7 egun ikus-entzunezko materialerako.
• Liburutegian aurkitzen den erabiltzailearen arretarako ordenagailuan kontsultatu ahal izango da
katalogoa zuzenean, baita internet bidez ere: www.liburutegiak.euskadi.net/katalogobateratua
Nahi dugun dokumentu hori mailegatua baldin badago, erreserba zuzenean ordenagailuan egin
daiteke, eta liburutegiko pertsona arduradunak deitu egingo dizu eskuragarri dagoenean.
Argibide gehiago nahi izanez gero: www.vitoria-gasteiz.org (Liburutegien Sarea).

ANTOLATZAILEA
Kultura Saila. Kultur Jardueren Zerbitzua. Udal Liburutegien Sarea.
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ARTE ETA
IKUS-ENTZUNEZKOEN
HEZIKETA
Arte eta ikus-entzunezkoen heziketa

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Arte eta ikus-entzunezkoen heziketa

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007 Arte eta ikus-entzunezkoen heziketa

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ikasgela

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Ikasgela

Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

ADIERAZPEN MUSIKALA: HAU EZAGUNA ZAIT

ADIERAZPEN MUSIKALA: NOTAK ESKOLAN
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
- Jarduera honetan, kontzertu pedagogiko batzuk proposatzen dira, eduki didaktiko batzuk aurkezteko. Hiriko musika talde batzuek emango dituzte kontzertuak.
- Jarduerak oinarrizko hiru helburu ditu:
1. Ikasleen prestakuntzari laguntzea, jarrera positiboa eta erreflexiboa izan dezaten Musikarentzat.
2. Irakasleei baliabideak (zuzeneko musika) eskaintzea, curriculuma garatzen laguntzeko.
3. Hiriko musika baliabideak ezagutaraztea.
- Kontzertu pedagogikoetan, ondoko edukiak landuko dira bata bestearen ondoren eta mailaka:
MAILA
LH 1.a
LH 2.a
LH 3.a
LH 4.a
LH 5.a
LH 6.a

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

KONTZERTU BATERA GOAZ

Ertzaintzaren Musika Banda

AHOTSAREKIN JOLASEAN

Arabatxo Arabako Haur Abesbatzen Elkartea

GURE JAIAK: MUSIKA ETA DANTZA

Udal Folklore Akademia

MUSIKA ADIERAZPEN ETA KOMUNIKAZIO GISA

Ertzaintzaren Musika Banda

MUSIKA PARAMETROAK

Ertzaintzaren Musika Banda

DANTZA

José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioa

HAIZEA ETA PERKUSIOA

Ertzaintzaren Musika Banda

GOAZEN KANTATZERA

Arabatxo Arabako Haur Abesbatzen Elkartea

MUSIKA ZINEMAN

Ertzaintzaren Musika Banda

HARIA ETA ORKESTRA

Jesus Guridi Musika Kontserbatorioa

JAIETARAKO MUSIKA

Udal Musika Banda

MUSIKA ESZENAN

Udal Musika Banda

HARTZAILEAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
- Jarduera honetan, kontzertu pedagogiko batzuk proposatzen dira, eduki didaktiko batzuk aur
kezteko. Hiriko musika talde batzuek emango dituzte kontzertuak.
- Jarduerak

oinarrizko hiru helburu ditu:
1. Ikasleen prestakuntzari laguntzea, jarrera positiboa eta erreflexiboa izan dezaten Musikarentzat.
2. Irakasleei baliabideak (zuzeneko musika) eskaintzea, curriculuma garatzen laguntzeko.
3. Hiriaren musika baliabideak ezagutaraztea.
- Kontzertu pedagogikoetan, ondoko edukiak landuko dira bata bestearen ondoren eta mailaka:
MAILA
DBH 1.a
DBH 2.a
DBH 2. zikloa

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

GURE MUSIKA TRADIZIONALAREN INSTRUMENTUAK

Udal Folklore Akademia

GURE KONPOSITOREAK

Udal Musika Banda

MUSIKA DENBORAN ZEHAR

Udal Musika Banda

ARETOKO DANTZAK

Udal Musika Banda

JAZZA

Udal Musika Banda		

MUSIKA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK

Jesus Guridi Musika Kontserbatorioa

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

Lehen Hezkuntzako ikasleak.

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA

Kontzertu pedagogikoak goizez egingo dira, 10etatik 11etara edo 11etatik 12etara.
Kontzertuen egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera.

Kontzertu pedagogikoak goizez egingo dira, 10etatik 11etara edo 11etatik 12etara.
Kontzertuen egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
•E
 skaria: Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean
(Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo
(fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute lehentasuna.
•E
 tortzea: nahitaezkoa da maila bakoitzeko bi entzunaldietara etortzea (haietako batean parte hartu
nahi ez izateak programatik kanporatzea ekarriko du).
Justifikatu gabeko ez etortzea baztertzeko motibo izango da hurrengo ikasturteetarako.
•U
 HSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako.
Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera eta data jarri
beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta
2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

• Eskaria: Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo (fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute
lehentasuna.
• Etortzea: nahitaezkoa da maila bakoitzeko bi entzunaldietara etortzea (haietako batean parte
hartu nahi ez izateak programatik kanporatzea ekarriko du).
Justifikatu gabeko ez etortzea baztertzeko motibo izango da hurrengo ikasturteetarako.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA

Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945 161534 / 1226 (Fco. Javier De Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org.
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Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945 161534 / 1226 (Fco. Javier De Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org.
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Ikasgela
ARTIUM museoa eta
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

ADIERAZPEN MUSIKALA: KLASEDUN MUSIKA

GAZTEIZTXO IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZIKETA:
GAUR EGUNGO ARTEA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
- Aurretik, Notazko eskola eta Hau ezaguna zait orrialdeetan, Udaleko Hezkuntza Sailak adierazpen musikalaren esparruan daukan “eskaintza egonkorra” deskribatu da. Eskaintza hori bata
bestearen ondoren eta mailaka dago egituratuta, egonkorra da denboran, eta proposatutako
jardueren curriculum-aprobetxamendu hobe batentzako jarduera-esparrua ezartzeko egokia.
Hala ere, egitura hori guztiz bateragarria da gure hirian noizbehinka sor daitezkeen ekimenak
baliatu nahi dituen eskaintzarekin. Testuinguru horretantxe kokatzen da, hain zuzen ere, ekimen berri hau.
- 2006-2007

ikasturtean, ondoko jarduerak garatuko dira:

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Egun, ikus-entzunezko baliabideen eta baliabide plastikoen bitartez, balio eta jarrera batzuk transmititzen
dira, eta horiek ideiak, nortasuna eta jokabideak sortzen dituzte, bai pertsonengan eta bai taldeetan ere. Horrek esan nahi du beharrezkoa dela baliabide horien mezua deskodetzea; zeren irudiak, errealitate bat eraku
tsi ez ezik, interpretatu ere egiten baitu.
Testuinguru horretan, programa honek hezkuntza prozesu bat proposatzen du gaur egungo artearen esparruan, Lehen Hezkuntzako ikasleentzat.
Edukiek Museora bisita egitea forma hartuko dute metodologia aldetik, eta honela egituratuko dira:
MAILA

MAILA

EDUKIAK

LAGUNTZAILEAK

GAIA

EDUKIAK

LH 1.a

Jendea: “NI ETA BESTEA”

Erretratuak eta autorretratuak, istorio bila

LH 2.a

Lekuak: “HEMEN ETA HAN”

Publikoa eta pribatua. Etxetik eskolara, eta museora

LH 5.a eta 6.a

MUSIKA KORALA: XABIER SARASOLA

		

(egungo konpositore bat)

Crescendo Musika Elkartea

		

Zer diosku museoak?

DBH 1.etik 4.era

JAZZA: MUSIKA HIZKUNTZA BERRI BAT

Gasteiz Big Band

LH 3.a

Gauzak: “ONURAGARRIAK,EZ ONURAGARRIAK”

Egiazkoa, alegiazkoa. Zer dioskute gauzek?

		

EGUNGO SOINUAK

T.I.04. Gaur Egungo Musikako Talde Instrumentala

LH 4.a

Artista: “MINTZAIRAK”

		

MUSIKA KORALA: XABIER SARASOLA

		

(egungo konpositore bat)

Erabakiak, prozesuak, lanbideak

		

Zer diosku artistak, eta zerdakusagu geuk?

LH 5.a

Zergatiak: “INTENTZIOA, ETA GAUR EGUNGOA”

Zergatik iruditzen zaizu hau artea dela?

LH 6.a

Artea eta gizartea: “BESTE IDEIA BATZUK

Crescendo Musika Elkartea

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1.
mailatik 4.era bitarteko ikasleak.
ANTOLAMENDUA
Kontzertu pedagogikoak goizez egingo dira, 10etatik 11etara edo 11etatik 12etara.
Kontzertuen egutegia urrian bidaliko da ikastetxe bakoitzera.

TESTUINGURUA”

Artea, eta munduarekin duen harremana

		

Komunikabideak. Sinetsiko dut?

Museora joan aurretik, ondokoak egingo dira:
- Prestakuntza-ikastaroa irakasleentzat.
- Prestaketa-saioa ikastetxean, taldearekin.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako ikasleak.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskaria: Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sai-

lean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo (fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute
lehentasuna.
• Etortzea: Proposatutako edozein kontzertutara etorri ahal izango da. Etortze hori ez dago baldintzatua LHrako eta DBHrako aurkeztutako jardueretan (Notazko eskola eta Hau ezaguna
zait) parte hartzera.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako
gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.

ANTOLAMENDUA
• Prestakuntza-ikastaroa

irakasleentzat: irailean egingo da (5 orduko iraupena).
• Prestaketa-saioa:

ikastetxean bertan egingo da, astebete lehenago, eta 45 minutu iraungo du.
• Museoa

bisitatzea: ARTIUM museoan egingo da, eta bi ordu iraungo du, goizez edo arratsaldez.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskaria:

Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo (fjdemiguel@
vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena

emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute lehentasuna.
• UHSk

% 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera eta data jarri beharko dira
haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea eskatuko da, horiek konpultsatzeko.
Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEAK

Telefonoak: 945 161534 / 1226 (Fco. Javier De Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org.
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ARTIUM museoa eta Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945.16.15.34/16.12.26 (Fco. Javier de Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ikasgela
Udaleko Hezkuntza Saila

Irakasleak

Ikasgela
Montehermoso Kulturunea eta
Udaleko Hezkuntza Saila.

Irakasleak

GAZTEIZTXO IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKAZKO HEZIKETA:
KOMUNIKABIDEAK
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Egun, ikus-entzunezko baliabideen eta baliabide plastikoen bitartez, balio eta jarrera batzuk
transmititzen dira, eta horiek ideiak, nortasuna eta jokabideak sortzen dituzte, bai pertsonengan
eta bai taldeetan ere. Horrek esan nahi du beharrezkoa dela baliabide horien mezua deskode
tzea; zeren irudiak, errealitate bat erakutsi ez ezik, interpretatu ere egiten baitu.
Testuinguru horretan, programa honek hezkuntza prozesu bat proposatzen du komunikabideen
esparruan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.
Edukiek Tailerren forma hartuko dute metodologia aldetik, eta honela egituratuko dira:

GASTEIZTXO. IKUS-ENTZUNEZKO ETA PLASTIKA KOMUNIKAZIOAN
HEZIKETA: IRUDIA IRAKURRI
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Gure gizarteko gazteenak ikus-entzunezko estimulu ugariko (zinema, telebista, bideojokoak…)
mundu batean jaio dira, eta modu pasiboan jasotzen dituzte estimulu horiek, eta ez dauzkate
horiek deszifratzeko tresnak. Irudidun produktu horiek guztiek, ordea, badituzte beren lan metodoak, kodeak eta asmoak.
Ikuspegi horretatik, proposatutako jarduerak irakurle aktibo eta kritikoak sortu nahi ditu komunikabideen panorama horren aurrean. Hori lortzeko, hurbiltze atsegingarri bat egingo da zinemaren eta telebistaren hizkuntzara (planifikazioa, kamera mugimenduak, muntaia…), zenbait adibide ikuskatuko dira, eta ariketa praktikoak egingo dira guztia ulertzeko.
Edukiak honela egituratuko dira:

MAILA

EDUKIAK

DBH 1.a

IRRATI tailerra

DBH 2.a

PRENTSA tailerra

DBH 3.a

TELEBISTA tailerra

MAILA

DBH 4.a

PUBLIZITATE tailerra

LH 4.a

“HISTORIA APUR BAT, IRUDIA ETA ZINEMA” (1. fasea)

LH 5.a

“ZINEMAREN LANBIDEAK, ZEREGINAK ETA ALFABETOA” (2. fasea)

LH 6.a

“LANARI EKIN! ISILIK, ETA ...JARDUN!” (3. fasea)

Tailerraren aurretik, ondokoak egingo dira:
- Prestakuntza-ikastaroa irakasleentzat.
- Prestaketa-saioa ikastetxean, taldearekin.

EDUKIAK

Tailerraren aurretik, ondokoak egingo dira:
- Prestakuntza-ikastaroa irakasleentzat.
- Prestaketa-saioa ikastetxean, taldearekin.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleak.

Prestakuntza-ikastaroa irakasleentzat: irailean egingo da (5 orduko iraupena).
Prestaketa-saioa: ikastetxean bertan egingo da, eta ordu eta erdi iraungo du.
Tailerra: Ikastetxetik kanpo egingo da, eta 5 ordu iraungo du.

ANTOLAMENDUA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskaria: Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo (fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute
lehentasuna.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945.16.15.34/16.12.26 (Fco. Javier de Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK
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Prestakuntza-ikastaroa irakasleentzat: irailean egingo da (5 orduko iraupena).
Prestaketa-saioa: ikastetxean bertan egingo da, astebete lehenago, eta 45 minutu iraungo
du.
Tailerra: Ikastetxetik kanpo egingo da, eta 6 ordu iraungo du, bina orduko hiru saiotan banatuta.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskaria: Izena emateko orria irailaren 22a baino lehen utzi beharko da Udaleko Hezkuntza Sailean (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo (fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org) helbide elektronikora.
• Izena emateko lehentasunak: era sistematikoan parte hartzen duten ikastetxeek izango dute
lehentasuna.
• UHSk % 40ko diru-laguntza emango du, gehienez, premia duten taldeen garraio-gastuetarako. Horretarako, taldeak jatorrizko fakturak aurkeztu beharko ditu, eta zenbatekoa, jarduera
eta data jarri beharko dira haietan. Fotokopiak aurkeztuz gero, UHSean jatorrizkoak aurkeztea
eskatuko da, horiek konpultsatzeko. Epeak: 2006ko abenduaren 20a, lehen hiru hilabeteetako gastuetarako, eta 2007ko ekainaren 22a, urtarrila eta ekaina bitartekoetarako.

ANTOLATZAILEAK
Montehermoso Kulturunea eta Udaleko Hezkuntza Saila.
Telefonoak: 945.16.15.34/16.12.26 (Fco. Javier de Miguel, Imanol Molinillo eta Carlos Angulo).
E-mail: fjdemiguel@vitoria-gasteiz.org
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Eskabidearen
arabera
Centro Cultural Montehermoso Kulturunea

Irakasleak

Ikasgela
“José Uruñuela” Dantzako
Udal Kontserbatorioa

Irakasleak

IKUS-ENTZUNEZKO MUNTAKETAREN ARTEA ETA TEKNIKA

“JOSÉ URUÑUELA” DANTZAKO KONTSERBATORIOA IKUSTERA JOATEA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Muntaketa une erabakigarrienetako bat dugu ikus-entzunezko proiektu baten ekoizpenean. 4
modulu independentek osatutako Heziketa-ziklo honetan modulu horiek aztertuko dira, ibilbide
teoriko eta praktiko bat eginez, parte-hartzaileei muntaketaren prozesu modernoa sakonki ulertzeko aukera emango diena.
- Ikus-entzunezko muntaketaren teoriatik praktikara (Sarrera)
- Film-analisia muntaketan
- Muntaketa AVID edizio-sistemetan
- Muntaketa eta postprodukzio aurreratua AVIDen

Unitate didaktiko honek bi zati ditu:
- Giza gorputzaren artikulazio eta mugimendu-aukerak espresiorako tresna gisa ikertzea, dan
tzako irakasle batek zuzenduta eta beste batek behatuta, ikasleek erakusten dituzten dantzarako gaitasun fisiko egokiak balioesteko aukera emango duena.
- Dantza Sortzaileko saio bat, eta bertan, ipuin batean oinarrituz, dantzako irakasleak mugimendu espresiboak sortzeko beharrezko jarraibideak eskainiko ditu, eta ikasgelako kide guztiek
parte hartuko duten ipuinaren berreraikuntza gidatuko du. Saio horretarako piano-jole lagun
tzaile bat izango da.
Horren helburua Dantza Kontserbatorioa bere gizarte-ingurunean txertatzen laguntzea da, bere
jarduerak ezagutaraziz; dantza heziketarako oso jarduera egokia dela jabearaziz hezitzaileak, eta
horren ondorioz, dantzarako joera duten haurrengan dantza bera heziketa-aukera gisa proposatuz.

HARTZAILEAK
Ikus-entzunezkoen errealizazio praktikoan interesaturik dauden pertsonak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kulturuneko Mediateka
Egutegia: Kontsultatu.
Ordutegia: Kontsultatu.
Iraupena: Kontsultatu.
Matrikula: Kontsultatu.

ANTOLATZAILEA
Montehermoso Kulturunea
Frai Zacarias Martinez 2
01001 Gasteiz
945 16 18 30 / 16 12 69 - Faxa: 945 16 18 32
e-mail: monteinfoitoria-gasteiz.org / kulturmediaitoria-gasteiz.org

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 2., 3. eta 4. mailetako ikasleak.
Ikasgela

ANTOLAMENDUA
Lekua: “José Uruñuela” Dantzako Udal Kontserbatorioa, Hiru Probintzien Plaza, 8. Gasteiz.
Egutegia: Urriko eta maiatzeko astelehen, astearte, asteazken eta ostegunetan, eta azaroko,
abenduko, urtarrileko, otsaileko, martxoko eta apirileko astelehen eta asteartetan.
Ordutegia: 15:00 – 16:00, gutxi gorabehera.
Iraupena: 45 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ikastetxeek ikasleen zerrenda bat bidali behar dute astebete lehenago, ebaluazio-fitxa bat
prestatu ahal izateko.
• Dantzarako gaitasun nabarmenak dituzten ikasleei txosten bat bidaliko zaie helburu horri begira beren Ikastetxearen bitartez.
• Eskabideak “José Uruñuela” Dantzako Udal Kontserbatoriora bidali behar dira 2006ko irailaren 22a baino lehen (ostirala).
• Taldeak beren irakasle edo tutorearekin batera etorriko dira, eta jarduera egin bitartean haiekin
egongo da, bisitaren tutore-erantzukizuna bere gain hartuz.
• Bisita egitera etortzen diren ikasleek beren Ikastetxearen istripu eta erantzukizun zibilerako
aseguruak estalita egon beharko dute. Kontserbatorioak ez ditu inola ere bere gain hartuko
bisitariek jasandako edo eragindako istripu, galera edo kalteak.
• Gutxienez astebete lehenago jakinarazi beharko dira bajak.
• Doako jarduera.

ANTOLATZAILEA
“José Uruñuela“ Dantzako Udal Kontserbatorioa, Hiru Probintzien Plaza, 8. 01002 Gasteiz.
Telefonoa 945 162606. Fax 945 161970. E-mail conservatoriodanza@vitoria-gasteiz.org
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Ikasgela
ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa. Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Saila

Irakasleak

Ikasgela
Arabako Foru Aldundia

Irakasleak

BISITA ELKARRERAGILEAK eta TAILERRAK MUSEOETAN

ZURE NEURRIRA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
ZURE NEURRIRA izeneko eskola-programaren bidez irakasleek, ARTIUMeko Hezkuntza Departamentuarekin elkarlanean, landu nahi duten gaia aukera dezakete. 3 zati ditu:
- Lana prestatzeko saioa ikastetxean
Ikastetxean bertan egiten da. Programaren, museoaren eta landu beharreko gaiaren aurkezpena egiten da. Ordubeteko iraupena du.
- Museoa ikustea
Museoko geletan eta tailerrean egingo da. Bi orduko iraupena du. Lehenengo orduan, museoko gelak ikusiko dira. Bigarren partean, tailerrean, jardueraren bat egingo da landu beharreko gaiari beste alde batetik begiratzeko; alderdi plastikoa, literarioa eta abar.
- Ikastetxean jarraipena egiteko ikustaldia.
Museoko hezitzailea ikastetxera joango da berriz ere. Saioak ordubete iraungo du. Gero bateratze-lana egingo da eta horren barruan programaren alderdirik garrantzitsuei buruzko eztabaida egingo da.
Komeni da saio horiek gehienez hilabete baten barruan egitea, era horretan programaren eraginkortasuna eta jarraipena ziurtatuko baita.

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Museoak gure oroimen historikoa eta kulturala bizirik gordetzen duten kultur zentroak dira, eta
gure ondare artistiko, natural eta arkeologikoa hobeto ezagutzeko aukera ematen digute.
Museoak etengabe aldatzen ari dira, eta bertan antolatzen diren ekimenei esker, gure ondareaz
gozatzeko egokiera dugu.

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntzatik aurrerako ikasleak, adin-mugarik gabe.

ANTOLAMENDUA

Gasteizko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Batxilergo, eta Lanbide
Heziketako ikastetxeak.
Gela osoarentzat prestatutako jarduera da. 25 ikasle baino gehiago izanez gero, bi talde osatuko dira.

Aukerak:
- Heziketa-programak (Hara bada Araba da; Asteburuko Programak; Kultura Asteak; erakusketen araberako Programak, eta abar).
- Bisita elkarreragileak
- Museoko tailerrak
Lekua: Arte Ederretako Museoa, Arkeologia Museoa, Natur Zientzien Museoa, Arma Museoa,
Karten Museoa eta Iruña-Veleiako Museoa, La Hoyako Museoa eta Arabako Heraldika Museoa.
Egutegia: asteartetik ostiralera, eskola-egutegiko egun guztietan eta asteburuetan
Ordutegia: 10etatik 14etara
Iraupena: Jardueraren arabera: ordu batetik hasita bi ordu eta erdira bitartean

ANTOLAMENDUA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

HARTZAILEAK

Lekua: ARTIUMen eta ikastetxean
Egutegia: ikasturtearen barruan egitekoa
Ordutegia: eskolako ordutegira egokitua
Iraupena: 3 saio: Ordubeteko 2 saio ikastetxean eta 2 orduko saio 1 ARTIUMen.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskaera eta epea: programa honetan parte hartu nahi duten hezkuntza arautuko taldeek izena
emateko fitxa behar bezala beteta bidali behar badute 2006ko irailaren 29a baino lehenago ARTIUMeko Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Sailera. Fitxa hori ARTIUMeko eskola-programen liburuxkan eta bere web orrian dago: www.artium.org
Tutoretza: Ikasle-talde bakoitza bere irakaslearekin joango da, eta irakasle horrek ikasleen portaera egokieraz arduratu beharko du.
Bajak: Behin izena eman ondoren norbaitek jardueran parte hartzerik ez baldin badu, horren berri eman beharko dio ARTIUMeko Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Sailari astebete lehenagotik.
Inolako arrazoirik eman gabe aurreikusitako egunean agertzen ez denak ez du aukerarik izango beste egun batean parte hartzeko. Behin eta berriro agertzen ez dena aurrerago egingo diren
ikastaroen programatik kanpo geratuko da.
Doako jarduera

• Eskaera: Arabako Foru Aldundiko Museo Zerbitzuko Hezkuntza Eta Zabalkundea atalera bidali behar da. Telefonoa: 945-181918; E-mail serviciomuseos@alava.net
• Informazio jasotzeko eta parte hartzeko deitu zuzenean Museo Zerbitzuko Hezkuntza eta Zabalkundea atalera.
• Garraioa: ikastetxe bakoitzaren kontura, Hara Bada Araba da programan izan ezik.

ANTOLATZAILEA:
Arabako Foru Aldundiko Museo Zerbitzuko Hezkuntza Eta Zabalkundea
Telefonoa: 945-181918; E-MAIL serviciomuseos@alava.net

ANTOLATZAILEA:
ARTIUM, Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa. Hezkuntza eta Kultura Ekintzako Saila
Tel.: 945 20 90 10. Faxa: 945 20 90 49. E-mail: educacion@artium.org

LAGUNTZAILEAK
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gasteizko Udaleko Kultur Programen Plangintza eta
Programaziorako Zerbitzua eta Teatro Paraíso SL.

Irakasleak

ANTZERKI PROGRAMAZIOA BEÑAT ETXEPARE
ANTZOKIKO NESKA-MUTILENTZAKO ARETOA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jarduera hau gure ikuslerik gazteenen artean antzokira joateko ohitura sustatzeko helburuarekin
jaio da. Duela 11 urtetik hona egiten ari da, Udalaren eta Paraiso Antzerki Konpainiaren artean
sinatutako hitzarmen baten bidez, eta urtero-urtero 25.000 neska-mutil igarotzen dira bertatik.
Urritik maiatzera bitarteko hilabeteetan ikasleentzako zenbait emanaldi eskainiko dira, nazio eta
nazioarte mailako konpainien eskutik, urtean batez beste 7 antzerki-lan desberdin gutxi gorabehera, adin-tarte desberdinetarako. Gainera, kafe-antzokiko jarduera gehigarri batzuk ere izango
dira, ikastetxean bertan beste jarduera paralelo batzuk, antzerki-lana ikustera joan aurreko prestakuntza-saioak ikastetxean, eta abar.

HARTZAILEAK
Haur, lehen eta bigarren hezkuntzako neska-mutilak (3 eta 16 urte bitartekoak). Antolamendua
ikastetxeen bitartez egingo da oso-osorik.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: emanaldiak goizetan egingo dira, 10etatik 13etara bitartean (batzuetan bi emanaldi
izango dira goizez)
Lekua: Beñat Etxepare Antzokia Iparralde Gizarte Etxea.
Egutegia: Paraiso antzerki-konpainiaren ardura izango da jarduera guztiak ikastetxeekin zuzenean koordinatzea.
Ordutegia: 10etan eta 12etan.
Iraupena: ordubete (batez beste ikuskizun bakoitzak)

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Informazioa eta eskabideak: Teatro Paraiso, tel 945 28 93 23; E-mail: teatroparaiso@telefonica.net

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udaleko Kultur Programen Plangintza eta Programaziorako Zerbitzua eta Teatro Paraíso SL.

LAGUNTZAILEAK
El Correo, Didáctica juguetes, La casa del libro, Eusko Jaurlaritza eta Kultura Ministerioa.

62

Kirola eta
Gorputz heziketa

KIROLA ETA
GORPUTZ HEZIKETA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gela bat edo
batzuk

Kirola eta gorputz heziketa

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Kirola eta gorputz heziketa

Gehienez 45 pertsona
talde bakoitzeko. Gela
bat edo batzuk

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

HAUR HEZKUNTZAKO IGERIKETA

LEHEN HEZKUNTZAKO IGERIKETA
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Ur-ingurunea ezagutzeko eta horrekin trebatzeko, sentsazio berriak izateko eta gorputzarekin harremana izateko ikastaroa (igeri egiten ikasi aurreko urrats modura).

HARTZAILEAK
Haur Hezkuntzako 3. mailako ikasleak (gaztelania/euskara).
Talde bakoitzeko gehienez ere 25 ikasle (gela bat edo batzuk).

ANTOLAMENDUA
Lekua: Iparralde Gizarte Etxeko Plisti-Plastako Igerilekua
Iraupena: Hilean 30 minutuko 20 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
Ordutegia: Ikasturte bakoitzeko hasteko hiru ordutegi ezarriko dira: 9,30, 10 eta 10,30
Egutegia: Honako hilabete hauek izango dira
ZK.

HILABETEAK

1. IKASTAROA

Urtarrilaren 9tik otsailaren 5era

2. IKASTAROA

Otsailaren 6tik martxoaren 7ra*

3. IKASTAROA

Martxoaren 8tik apirilaren 14ra

4. IKASTAROA

Maiatzaren 2tik 29ra

Igeriketa-teknikak ikastea (trebatzea, flotatzea, propultsioa, arnasketa), hasierako mailaren arabera.
Abilezia-egoeretan mugimenduak ikastea (goiko mailak, uretako sorospen-ezagupenak), igeriketa-maila handi samarra izanez gero.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako ikasleak (gaztelania/euskara).
Talde bakoitzeko gehienez ere 45 ikasle (gela bat edo batzuk).

ANTOLAMENDUA
Aukerak: A) IKASTARO TRINKOAK B) IKASTARO EZTRINKOAK
A) IKASTARO TRINKOAK
Iraupena: Hilean 45 minutuko 20 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
ß Lekua-Ordutegia : Abetxuko P.ko Igerilekuak (9,30-10,15), Aldabe G.E. (9,45-10,30) eta Judimendi G.E. (11-11,45).
B) IKASTARO EZ-TRINKOAK
Iraupena: Bi hilean 45 minutuko 16 saioko ikastaroak, txandakako egunetan.
Lekua-Ordutegia : San Andres Kiroldegiko Igerilekuak, 10,15etik 11etara.
Egutegia:
A) IKASTARO TRINKOAK		
B) IKASTARO EZ-TRINKOAK

*Otsailaren 19a eta 20 izan ezik (Inauteriak)
ZK.

Garraioa barne, hala eskatuz gero.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

EPEALDIAK

1

urr-16 / aza-13

2

aza-14 / abe-18*

3

urt-9 / ots-5

4

ots-6 / mar-7**

5

mar-8 / api-4

6

mai-2 / 29

ZK.

EGUNAK

EPEALDIA

1

Astelehen eta asteazkenetan

urri-16/ abe-18

2

Astelehen eta asteazkenetan

urt-10 / mar-7

3

Astelehen eta asteazkenetan mar-12 / mai-28*

4

Astearte eta ostegunetan

5

Astearte eta ostegunetan

urt-9 / mar-6

6

Astearte eta ostegunetan

mar-8 / mai-29*

7

Ostirala

• Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kontseiluak sinatzea, eta FAX
bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena
eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordaintzeko modua, garraioa,
antolamendua).
• Izena eman duen talde bakoitzeko 275 euroko kuota finkatzen da.
• Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo
bestela, istripua izan duen pertsonaren kontura.

Garraioa barne, hala eskatuz gero.

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org

• Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kon
tseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordaintzeko modua, garraioa, antolamendua).
• Talde trinkorako 345 euroko kuota finkatzen da eta 275 eurokoa talde ez-trinkorako.
• Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo
bestela, istripua izan duen pertsonaren kontura.

urr-20 / mar-2

*Abenduaren 4an, 5ean eta 7an izan ezik

Jaiegunak: abenduak 4-5-7, otsailak 19-20

**Otsailaren 19a eta 20a izan ezik (Inauteriak)

*Apirilean 2-3-4 egunetan bakarrik

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
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Irakasleak

IZOTZ GAINEKO IRRISTAKETAREN OINARRIZKO MAILA

IZOTZ GAINEKO KIROL ANITZEKO JARDUERA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Izotz gaineko irristaketaren oinarrizko teknikak irakatsiz, izotz gaineko irristaketaren eta orekaren trebetasunak lantzea, Gorputz Heziketaren ikasketa-eremuaren barruan.

Izotz gaineko kirol jarduera desberdinen irakaskuntza eta
praktika: irristaketa artistikoa, abiadurakoa, kirol alternatiboak, hockeya.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Haur Hezkuntzako (3. maila), Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak (gaztelania/euskara).
- Talde bakoitzeko gehienez ere 45 parte-hartzaile Lehen
eta Bigarren Hezkuntzan (gela bat edo batzuk).
- Talde bakoitzeko gehienez ere 30 parte-hartzaile Haur
Hezkuntzan (gela bat edo batzuk).

Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak (gaztelania/euskara), aurrez izotz gaineko irristaketaren oinarrizko ikastaroa egin badute edo ezagutza-maila ertaina badute.
Talde bakoitzeko gehienez ere 30 ikasle (gela bat edo batzuk).

ANTOLAMENDUA

ANTOLAMENDUA
Lekua: Logroño kaleko Udal Izotz Pista
Iraupena: Astean 50 minutuko 5 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
Ordutegia: Ikasturte bakoitzeko hasteko bi ordutegi ezarriko dira: 9,30, 10,30 eta 11,30
Egutegia: Honako aste hauek izango dira

Lekua:Logroño kaleko Udal Izotz Pista
Iraupena: Astean 50 minutuko 5 saioko ikastaroak, astelehenetik ostiralera.
Ordutegia: Ikasturte bakoitzeko hasteko bi ordutegi ezarriko dira: 9,30 eta 11,30
Egutegia: Honako aste hauek izango dira
ZK.

ZK.

EGUNAK

ZK. EGUNAK

ZK. EGUNAK

1

urr 16-20

EGUNAK

7

abe11-15

13

ots26-mar2

18

api 16-20

ZK.

EGUNAK

ZK.

EGUNAK

ZK.

EGUNAK

ZK.

EGUNAK

2

urr 23-27

8

urt15-19

14

mar 5-9

19

api 23-27

1

urr 16-20

7

abe 11-15

13

ots26-mar2

18

api 16-20

3

aza 6-10

9

urt22-26

15

mar 12-16

20

mai 7-11

2

urr 23-27

8

urt 15-19

14

mar 5-9

19

api 23-27

4

aza 13-17

10

urt29-ots2

16

mar 19-23

21

mai 14-18

3

aza 6-10

9

urt 22-26

15

mar 12-16

20

mai 7-11

5

aza 20-24

11

ots5-9

17

mar 26-30

22

mai 21-25

4

aza 13-17

10

urt29-ots2

16

mar 19-23

21

mai 14-18

6

aza27-abe1

12

ots12-16					

5

aza 20-24

11

ots 5-9

17

mar 26-30

22

mai 21-25

6

aza27-abe1

12

ots 12-16 					

Garraioa barne, hala eskatuz gero.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Garraioa barne, hala eskatuz gero.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kon
tseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordaintzeko modua, garraioa, antolamendua).
• Izena eman duen talde bakoitzeko 125 euroko kuota finkatzen da.
• Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo
bestela, istripua izan duen pertsonaren kontura.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
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tseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordaintzeko modua, garraioa, antolamendua).
• Izena eman duen talde bakoitzeko 125 euroko kuota finkatzen da.
• Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo
bestela, istripua izan duen pertsonaren kontura.

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
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OINARRIZKO ESKI-IKASTAROAK

SURFA ETA BIOLOGIA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Elur gainean irristatzeko oinarrizko teknikak erakustea. Eski alpinoaren
oinarrizko mugimenduak ikastea. Lehenengo jaitsierak.
Hobetze-ikastaroak hasi berriak ez diren taldeentzat.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikastaroak
(gaztelania/euskara).
Talde bakoitzeko gehienez ere 100 ikasle (DBHko 1. zikloa) A AUKERArentzat (gela bat edo batzuk).
Talde bakoitzeko gehienez ere 50 ikasle (gainerako mailak) B AUKERArentzat (gela bat edo batzuk).

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Natur ingurua Gorputz Heziketaren ikuspuntutik aprobetxatzea, kirol espezialitate berezi bat (surfa) ikasiz eta praktikatuz, baina baita ikuspuntu zientifikotik ere, irakasle tituludun batek biologiako
klase bat emanez, ondorengo edukiekin.
-Surfa: Beroketa eta klase teorikoa (15 minutu), praktikoa (45 minutu), Surfean esperientzia luzea duten bertako monitoreekin.
-Biologia: Kostaldeko ekosistema behatu eta aztertzea. Klase horretan ibilaldi bat egingo da dunetatik, arroketatik eta kostaldeko zabalgunetik barrena, eta bertan, Geologia eta Biologiako oinarrizko ezagupen batzuk eman eta meak, fosilak, landareak eta animaliak aztertuko dira.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA
Lekua: Valdezcarayko Eski Estazioa (Errioxa)
Aukerak: A) Egun bat elurretan
B) Bi egun elurretan
A) Egun bat elurretan
Iraupena: Egun osoa, eta monitore tituludun batekin bi ikastordu.
Egutegia : Gehienez ere 30 irteera egingo dira 2007ko urtarrilaren 10etik otsailaren 27ra (astelehena eta ostirala artean). Otsailaren 19tik 23ra bitarteko astea jaitzat hartuko da ondorio guztietarako.
B) Bi egun elurretan
Iraupena: Segidako bi egun oso (astelehena eta ostirala artean), eta monitore tituludun batekin
bost ikastordu.
Egutegia: Gehienez ere 20 irteera egingo dira 2007ko urtarrilaren 10etik otsailaren 13ra (astelehena eta ostirala artean egingo dira irteerak).

DBHko 2. zikloko eta Batxilergoko ikasleak (gaztelania/euskara).
Irteera bakoitzeko gehienezko ikasle-kopurua 40 izango da eta gutxienekoa 20 (gela bat edo
batzuk)

ANTOLAMENDUA
Lekua: Sopelako Barinatxe “La Salvaje” Hondartza (Bizkaia)
Iraupena: Goiz osoa, bi orduko klasea.
Ordutegia: 8:30ean: autobusaren irteera. 15:00etan: Gasteizera iritsi.
Egutegia: Astearte eta ostegunetan egingo dira irteerak,
2006ko irailaren 19a eta urriaren 10 bitartean eta 2007ko
maiatzaren 15a eta 31 bitartean.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

• Epea: 2006ko azaroaren 12tik aurrera. Aurreko eskabideak baztertu egingo dira.
• Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kon
tseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordaintzeko modua, antolamendua).
• Parte-hartzaile bakoitzeko 18 euroko kuota finkatzen da EGUN BAT ELURRETAN aukerarako.
Kuota horren barruan lekualdaketak, eski-materiala, pistetarako sarrera eta monitore tituludunarekin bi ikastordu sartzen dira.
• Parte-hartzaile bakoitzeko 41 euroko kuota finkatzen da BI EGUN ELURRETAN aukerarako.
Kuota horren barruan lekualdaketak, eski-materiala, pistetarako sarrera, monitore tituludunarekin bost ikastordu, lehen eguneko afaria, ostatua, eta bigarren eguneko gosaria eta janaria
sartzen dira.
• Istripua gertatuz gero, jarduera-aseguruak estazioan bertan medikuntza-arretak eragindako
gastuak bakar-bakarrik estaltzen ditu, eta behar izanez gero, Gasteizko ospitale-zentro bateraino premiaz garraiatzea.
• Antolamenduak Ikastetxe bateko parte-hartzaileen kopurua mugatu ahal izango du eskatzaile
guztien parte-hartzea bermatzeko.

• Ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kontseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, partehartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (behin betiko datak, ordain
tzeko modua, antolamendua).
• Parte-hartzaile bakoitzeko 10 euroko kuota finkatzen da. Horren barruan gastu guztiak sartuta
daude: garraioa, surfeko eta biologiako material berezia, bi orduko klasea.
• Ikasleek eraman behar duten materialaren barruan honakoak sartzen dira: bainu-jantzia, eskuoihala, arropa eta oinetako erosoak (gomazko botak, ahal bada), koadernoa, arkatza, eskuko lupa (x10, aukeran).
• Jarduera horretan parte hartzeko ezinbestekoa da igerian jakitea.
• Premiazkoa ez den medikuntza-arreta dagokion eskola-aseguruaren kontura izango da, edo
bestela, istripua izan duen pertsonaren kontura. Istripua gertatuz gero, jarduera-aseguruak premiazko medikuntza-arretak eragindako gastuak bakar-bakarrik estaliko ditu, eta behar izanez
gero, Gasteizko ospitale-zentro bateraino premiaz garraiatzea.

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA
Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org

Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
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Gurasoak eta beste talde batzuk

Kirola eta gorputz heziketa

Gela bat edo
batzuk

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gehienez 15 pertsona
talde bakoitzeko

Kirola eta gorputz heziketa

Udaleko Kirol Saila

Irakasleak

KIROL EGOKITUA EZAGUTZERA EMATEA “Ez zaitez eserita geratu” kanpaina

ESKOLAZ KANPOKO KIROL JARDUERAK. “Kirola, hezteko giro eta bide” kanpaina

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Gizarte-errealitate baten benetako kontzientziazioa erdiestea, kirol egokitua modu teoriko eta
praktikoan ezagutuz. Jardueraren edukiak ondorengo hauek dira:
Dokumentazioa: Karpeta-dossier bat eta DVD bat eskainiko dira, ondorengo lan-materialekin:
- Kanpainaren oinarriak
- Oinarri teorikoa: kirol egokituari buruzko ideia orokorrak
- Kanpainaren alderdi desberdinak ezagutza-arlo desberdinetan zeharka aztertzeko fitxa
praktikoak, Ikastetxearen funtzionamendua eta ohiko ordutegiak aldatu gabe.
Ariketa fisiko egokituaren jardunaldi praktikoa (bi ordu): Ikastetxeko instalazioetan egingo da
gehienez ere 35 pertsonentzat, ondorengo edukiarekin:
- Herri-jolasak gurpil-aulkitik. Zapia, harrapaketa, haria ebaki, kurutx ala pilean, armiarma...
- Kirol-aurreko jarduera: saskibaloia gurpil-aulkian, gollball (zentzumenen ezgaitasuna), boccia (garun paralisia), kirol anitzeko jarduera.
Zuzenak Fundazioaren argazki-erakusketa: Jardunaldia egin aurreko bost egunetan, eskaera egiten duten Zentroetan hirurogei argazki baino gehiagoko erakusketa bat jarriko da, eta horren helburua, kirol egokitua praktikatuz erdietsi daitekeen edertasuna, plastikotasuna eta ikusgarritasuna nabarmentzea da, hainbat uste oker gaindituz. Halaber, eta erakusketaren osagarri modura, Ikastetxe horretan bertan, aldez aurretik hitzartutako orduan, hitzaldi bat antolatuko da, eta
bertara, C.D. ZUZENAK taldeko kideak joango dira. Ikasleek, era horretan, beren egunez eguneko errealitatea, egiten zutena eta egiten dutena ezagutu ahal izango dute.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak (gaztelania/euskara).
Ikastetxeak aukeratu beharreko taldearen tamaina (librea, gela batek
edo batzuek osatua)
Jardunaldi praktikoa gehienez ere 35 pertsonentzat izango da.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: A) DOKUMENTAZIOA ETA JARDUERAREN JARDUNALDI PRAKTIKOA (BI ORDU)
B) “A” AUKERA + ZUZENAK FUNDAZIOAREN ARGAZKI-ERAKUSKETA
Lekua: eskaera egin duen Ikastetxeko instalazioak.
Egutegia: Gehienez ere 20 eskaera aztertuko dira, 2006-2007 ikasturtean zehar (urria-maiatza)

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ezinbestekoa

da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak edo Eskola Kon

tseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, parte-hartzearen egiaztapena eta horri buruzko xehetasunak bidaliko ditu (datak, ordaintzeko modua, antolamendua).
• Ikastetxe

bakoitzeko 100 euroko kuota finkatzen da “A” aukerarako (dokumentazioa eta jardunaldi praktikoa) eta 200 eurokoa “B” aukerarako (dokumentazioa, jardunaldi praktikoa eta Zuzenak Fundazioaren argazki-erakusketa)

ANTOLATZAILEA

Eskolaz kanpoko kirola sustatzea, norberaren garapen eta aisialdirako baliabide gisa, heziketahelburu orokor batekin eta jolas giroko kirol jarduera baten bitartez, batez ere kirol ugaritasunean
eta hezikidetzan oinarritua. Jarduera horrek ondorengo edukiak errespetatu behar ditu:
TALDEEN PRESTAKUNTZA
Izena eman duten Ikastetxeek taldeak osatuko dituzte, eta astero entrenamendu-saioak egingo
dituzte (ahal izanez gero, bi), 2006ko urria eta 2007ko maiatza bitartean, eta halaber, ikastetxe
arteko kirol anitzeko zortzi topaketatan hartuko dute parte larunbat goizetan.
LANERAKO PROGRAMA
Osatutako talde horien entrenamendu-saioak aldez aurreko programazio baten arabera antolatuak egongo dira, aurrez ezarritako eduki eta helburu batzuk bete beharko dituzte, eta azken
ebaluazio bat egingo zaie. Programazio hori Kirol Sailera bidali beharko da ezartzen diren epeetan, eta kirol espezialitate desberdinak ezagutzea eta praktikatzea ahalbidetzen duten estrategiak bultzatu beharko ditu, egungo gizartean kirol jarduerak duen esanahiari buruzko kontzientzia kritiko bat bereganatu dezatela lagunduz. Halaber, hezkuntza-helburuek mugimen-gaitasuna
hobetzea bilatu behar dute, baina horrez gain, izaera orokorreko beste hezkuntza-xede batzuek
ere beren lekua izan behar dute, esaterako, gaitasun kognitiboen garapenak, oreka pertsonalak,
pertsonen arteko harremanak eta gizarte-jarduerak eta gizarteratzeak.
DIRU-LAGUNTZAK
Kirol Sailak 2006/2007 denboraldian diru-laguntzen deialdi bat argitaratuko du, Kanpaina honetan izena eman duten Ikastetxeei bakarrik zuzendua, eta horren helburua, aipatutako Kanpaina
horretan parte hartzeagatik sortzen diren gastuetarako laguntzak ematea izango da.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 1. eta 4. maila bitarteko ikasleak (gaztelania/euskara).
Osatutako talde horien tamaina ez da 15 lagunetik gorakoa izango, ahal
dela bi sexutakoak eta adin paretsukoak izango dira, eta gela eta are
maila desberdinetakoak ere izan daitezke, eskolaz kanpoko jarduera bat
delako.

ANTOLAMENDUA
Lekua: eskaera egin duen Ikastetxeko instalazioak. Larunbatetako jarduera osagarri horiei dagokienez (topaketak) Kiroletako Udal Sailak erabakiko du horiek non egingo diren, eta urrian jakinaraziko zaie izena eman duten Ikastetxeei.
Ordutegia: Ikastetxeak erabakiko du ezin izango den izena eman duten taldeen ordutegia, betiere eskolaz kanpo. Zortzi topaketa horiek larunbatetan egingo dira, goiz osoan.
Iraupena: Jarduera hori 2006-2007 ikasturte osoan zehar egingo da (urritik maiatzera).

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Izena

emateko epea: 2006ko urriaren 6a arte.
• Ezinbestekoa

da izena emateko orria betetzea, Ikastetxeko zuzendaritzak, Gurasoen Elkarteak-

KLUBAK edo Eskola Kontseiluak sinatzea, eta FAX bidez 945 161 392 zenbakira bidaltzea. Kirol Sailak, ondoren, taldeen datuei buruzko inprimakiak bidaliko ditu zuriuneekin (programazioa,
partaideak, ordutegiak, eta abar), eta halaber, jarduerari buruzko informazioa (topaketen datak,
diru-laguntzak, eta abar).

Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Udaleko Kirol Saila.
Informazioa 945 161 555. Posta elektronikoa: coordep.01@vitoria-gasteiz.org
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Haurrak eta Familia Zerbitzua

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Gizartegintza Saila. Haurrak eta
Familia Zerbitzua

Irakasleak

“EMOZIOEN TAILERRA”

“FAMILIA-NERABEEN ARTEKO BITARTEKARITZA-HITZALDIAK”

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Nerabeengan jokabide eta jarrera desegokiak eragozteko helburu nagusiarekin talde baten barruan esku hartzea, beren inguruneko pertsonekin dituzten harremanetan bizi dituzten emozioak identifikatuz eta aztertuz (berek beren kabuz). Nerabeak bizi dituen egoera desberdinen aurrean dituen sentimenduak eta pertzepzioak identifikatzea da horren helburua. Sentimendu eta
pertzepzio horiek identifikatzea hainbat emozio negatibo aztertzeko lehen urratsa da, hala nola:
amorrua, haserrea, antsietatea, beldurrak,... Beharrezkoa da sentimendu eta pertzepzio horiek
menperatzeko teknika batzuk eskaintzea, modu positibo batez espresatu eta adieraztea (asertibitatea) lortu ahal izan dezaten, inpultsuen kontrola izan dezaten eta egoera gatazkatsuei erantzun positiboak eman izan diezazkieten.
Saioen edukia: 1. Saioa: Nor naiz ni?
2. Saioa: Zer izen du sentitzen dudanak? AMORRUA
3. Saioa: Zer izen du sentitzen dudanak? BELDURRA
4. Saioa: Zer izen du sentitzen dudanak? MINA
5. Saioa: Zer izen du sentitzen dudanak? POZA ETA MAITASUNA
6. Saioa: Eta gaur nola sentitzen naiz?

Familiaren Bitartekaritza Hitzaldi hauen helburua honakoa da: nerabeak sentsibilizatzea, motibatzea eta interesa piztea egunero familia barruko elkarbizitzan sortzen diren liskarrak bitartekaritzaren bidez konpontzeko; Familiako kideen arteko elkarbizitzarekin eta komunikazioarekin loturiko alderdiak jorratzea. Aitarekin eta amarekin finkatzen duen harremana balioestea. Komunikazioak eta negoziazioak liskarrak gutxitzen eta maitasunezko loturak indartzen laguntzen duela ulertaraztea.

HARTZAILEAK
Bigarren Hezkuntzako ikasleak (12 eta 16 urte bitarteko ikasleak).
Taldearen gehienezko tamaina: Ikasgela

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikasgela barruan
Egutegia: zehazteko
Ordutegia: zehazteko
Iraupena: ordu eta erdiko iraupena izango duten 6 eta 8 saio bitartean

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
12 eta 16 urte bitartean izatea
Doakoa
Izena eman den hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei
Izena Emateko Fitxa bidali:
Haurrak eta Familia Zerbitzua. “Emozioen tailerra”
San Prudentzio, 30-32, Behea 01005-Gasteiz
e-mail: mmtzicaya@vitoria-gasteiz.org

HARTZAILEAK
Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleek osatutako Ikasgelak.
Gehienezko parte-hartzaile kopurua taldeko 30.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikastetxea
Egutegia: zehazteko
Ordutegia: zehazteko
Iraupena: 2 orduko 2 saio.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa. Horretarako izen-ematearen orria bete beharko da eta behean adierazten den posta-helbidera eta / edo e-mailera bidali beharko da 2006ko irailaren 11tik 2007ko maiatzaren
21era.

ANTOLATZAILEA
Gizartegintza Saila. Gasteizko Udala.
Familia Bitartekaritzako Programa
Haurrak eta Familia Zerbitzua.
San Prudentzio kalea, 30-32 zenbakiak, behea.
01005 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-mail: bvicinay@ vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gizartegintza Saila. Haurrak eta Familia Zerbitzua.
Telefonoa: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza
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Gazteria Zerbitzua

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gehienez 35 pertsona
talde bakoitzeko

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

Irakasleak

GAZTEENTZAKO SEXUALITATE-AHOLKULARITZAREN HITZALDIAK

Osasunerako hezkuntza

HAURREN ISTRIPUEN PREBENTZIOA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Sexualitatearekin loturiko gaietan gazteei informazioa eta orientabideak ematea da helburua.
- Gazteei

Gazteentzako Sexualitate Aholkularitzaren zerbitzua ezagutzera ematea eta horren funtzionamenduaren berri ematea, eta halaber, gure hirian sexualitatearekin loturik dauden beste zerbitzu batzuk.
- Sexualitatearen Aholkularitza zerbitzua gazteak ibiltzen diren espazio desberdinetara hurbil
tzea, eta horren erabilera desmitifikatzea (doako zerbitzua, konfidentziala, hurbileko profesionalek eskainia).
- Gazteen artean sexualitateari buruzko gogoeta eta eztabaida sustatzea.
- Gazteek sexualitatea bizitzeko duten moduetan ager daitezkeen zailtasunak aztertzea eta
horiei eman beharreko irtenbideez gogoeta egitea.

Istripuak dira eskola-umeen osasunari kalte egiten dioten kausa nagusietako bat; hala ere, gauza asko egin ditzakegu horietako gehienak ez gertatzeko. Horretarako, eguneroko bizimoduan
arriskugarriak diren egoerak detektatu eta prebentzio-jarrerak bultzatu behar ditugu haur eta
gaztetxoen artean.
Helburuak:
Ikasleek istripua izan dezaketen egoerak identifikatzen ikas dezatela.
Ikasleek haurren istripuei aurrea hartzeko modua ezagutu eta ohitura egokiak har ditzatela.

HARTZAILEAK
DBHko 2. Zikloa (3. eta 4.) eta Batxilergoa: 14 eta 18 urte bitarteko gazteek izango dute lehentasuna.
Hitzaldi bakoitzean gehienez ere 35 ikasle izango dira.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Proiektu honetan modu desberdinetan parte hartu liteke:
- Sexualitateari buruzko hitzaldiak (gehienez ere 7 hitzaldi ikastetxe bakoitzeko).
- Sexualitateari

buruzko unitate didaktikoak eskaintzea, irakasleek beren ikasgelan
libreki landu ahal izan ditzaten.
Egiteko tokia: ikastetxean
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa
Iraupena: Ordubete

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

HARTZAILEAK
Haur Eskolako 3. mailako eta Lehen Hezkuntzako 1., 2., 3., 4.
eta 5. mailako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Jarduera:
Ikasleei emango zaizkien fitxetan haurtzaroan istripua izateko
arriskua duten egoerak eta maiz gaizki egiten diren gauzak ageriko dira. Jarduera gelan egingo da tutorearekin.
Ikasleek honako lanak egingo dituzte:
- Eskura dituzten fitxak bikoteka ordenatuko dituzte
- Arrisku-egoerak dituztenak identifikatuko dituzte
- Horietako bakoitzean dauden okerrak bilatu eta adieraziko dituzte
- Eszena zuzenak dituzten fitxak margotuko dituzte.
Ikastaroan parte hartzen duen ikasle bakoitzari material didaktiko desberdina emango zaio,
bere adinari eta bizimoduari egokitua.
Familientzako informazioa: Ikasleei informazio-zirkular bat emango zaie beren familientzat.
Gutxi gorabeherako iraupena: Ordubete

Ezinbestekoa: izena emateko orria bete eta 945 16 13 55 FAX zenbakira bidali, Mila Urtaranen
izenean (Gazteria Zerbitzua). Gazteria Zerbitzuak, hitzaldiak esleitzerakoan, iritsi diren hurrenkera errespetatuko du; halaber, parte-hartzearen egiaztapenak eta jardueraren xehetasunak (materialak, ...) bidaliko ditu.
Eskabideak (izena emateko orriak) jasotzeko epea: ikasturtean zehar.
Prezioa: doako jarduera.
Eskainitako hitzaldien ziurtagiri bat banatu behar du zentroak.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA:

Gazteria Zerbitzua (Sexualitatearen Aholkularitza).
Harremanetarako telefonoa: Ana Ramírez de Ocariz : 945 16 15 83

Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila Osasun Publikoaren Arloa San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251. E-mail: ycorujo@vitoriagasteiz.org.
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161245

LAGUNTZAILEAK
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

ONDO ELIKATU

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

ONDO GOSALDU
Osasuna ikasgai

Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Adin horretan gertatzen diren aldaketa psikikoek, psikikoek eta harreman-aldaketek eragin nabaria dute gorputzaren pertzepzioan eta nerabearen irudiari buruzko ikuspegian. Hori estu-estu loturik dago elikadurarekin eta, beraz, baita osasunarekin ere.
Programaren helburuak:
- Elikadurarekin eta horri dagozkion arazoekin zerikusia duten gaiak aztertzea.
- Gutako bakoitzak elikagaiekin duen harremana balioestea eta behar bezalako elikatze-ohiturak hartzea.
- Hedabideek elikadurari buruz hartzen ditugun erabakietan zenbaterainoko eragina duten ikustea.
- Munduan dauden elikadura-mota desberdinak ezagutzea.

Gutxi gosaltzea edo ez gosaltzea da gure neska-mutilek elikadura arloan sarritan egiten duten
akatsetako bat. Gai honek sekulako garrantzia du, bai beren gorputza garatzeko eta baita goizean eskolan errendimendu ona izateko ere; egunero begien aurrean dugun arazoa da hori.
Programaren helburuak:
- Gosariak osasunerako eta eskolako errendimendu egokirako duen
garrantzia nabarmentzea eta ezagutaraztea.
- Gosari egoki batek egiten duen mesedea erakustea, eta gaizki, gutxi
edo bat ere ez gosaltzeak dakartzan ondorioak nabarmentzea.
- Egin daitezkeen gosari-mota desberdinei buruzko ezagutza zabaltzea.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako ikasleak.

HARTZAILEAK
D.B.H.ko Lehen Zikloko Ikasleak.

ANTOLAMENDUA
A. Gelan aurrez egin beharrekoa.- Irakasleek gida didaktiko bat izango dute elikadurari buruzko
informazio eta jarduerekin, eta jarduera praktikoari ekin aurretik horiek landu beharko dituzte.
Jarduera teorikoak bi aukera izango ditu:
1. Jarduera: gelan egingo da dagokion tutorearekin.
2. Aukera: profesional bati eskatuko zaio jarduera egiteko. Osasun Publikoaren Arloa arduratuko da hori jartzeaz.
B. Jarduera Praktikoa.- Osasun Publikoaren Arloak jarritako monitore bat joango da jarduera
egingo den Ikastetxera. Parte-hartzaileei platera orekatu bat prestatzen erakutsiko zaie, eta
horrela era egokian aukeratzen ikasiko dute (jarduera hori borondatezkoa da eta bigarren hiruhilekotik aurrera egingo da, eduki teorikoak gelan landu ondoren).
C. Familientzako informazioa.- Ikasleei informazio-zirkular bat emango zaie beren familientzat.
Gutxi gorabeherako iraupena:
.Saio teorikoa: ordubete
.Saio praktikoa: ordubete.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikastetxeak lokal, gela, jangela edo antzeko instalazioren bat izan behar du eta bertan gauzak
berotzeko sukaldea edo mikrouhin-labea, mahaiak, aulkiak eta jarduera egiteko beharreko tresnak izan behar ditu.
Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren
Arloa. San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251.
E-mail: ycorujo@vitoria-gasteiz.org.
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161245

ANTOLAMENDUA
A. Gelan aldez aurretik egin beharrekoa.- Irakasleek gida praktiko bat izango dute, gaiari
buruzko 2 jarduerekin. Jarduera praktikoa egin baino 15 edo 20 egun lehenago burutu behar
dira jarduera hauek.
1. Ikasleen gosaltzeko ohiturak balioesteko inkesta.
2. Gosariaren hirusta: Gosariaren elikadura-ohiturei buruzko lan didaktikoa.
B. Jarduera Praktikoa.- Osasun Publikoaren Arloak jarritako monitore bat joango da jarduera
egin behar den Ikastetxera. Hainbat eratako aukerak ematen dituen gosari bat prestatuko da,
ikasleek aukera egokiak zein diren identifikatzen ikas dezaten.
C. Gogoratzeko Jarduera.- Jarduera praktikoan landutako kontzeptuak indartuko dira.
D. Familientzako informazioa.- Ikasleei informazio-zirkular bat emango zaie beren familientzat.
Material osagarria
.“Elikadura osasungarria eta elikadura-arazoen prebentzioa” Osasun eta Kontsumo Ministerioa.
. OKUS-en Osasun Publikoaren Arloak familientzat prestaturiko informazio-materiala.
Gutxi gorabeherako iraupena:
.Saio teorikoak: 1,30 minutu.
.Saio praktikoa: ordubete.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Ikastetxeak lokal, gela, jangela edo antzeko instalazioren bat izan behar du eta bertan gauzak
berotzeko sukaldea edo mikrouhin-labea, mahaiak, aulkiak eta jarduera egiteko beharreko tresnak izan behar ditu.
Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren
Arloa. San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251.
E-mail: ycorujo@vitoria-gasteiz.org.
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161245

ANTOLATZAILEA

ANTOLATZAILEA:

Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa .

Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

BURU-OSASUNARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIO- ETA PREBENTZIO-PROGRAMA

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA

Nerabeen artean beren baliabide psikologikoak indartuko dituzten
jarrerak eta ohiturak sustatzea. Beren buru-osasuna zaintzea, gorputzaren osasuna zaintzen
duten neurri berean. Buruko gaixotasunak pertsona baten bizitzan duen izan dezakeen eraginari buruzko egiazko ikuspegia ematea, gezurrezko sinismenak desmitifikatzea eta ezagutzan
oinarritutako begirunea bultzatzea.
Programak ondoko helburuak ditu:
- Nerabeei buruko gaixotasuna duten pertsonen benetako egoerari buruzko ikuspegi osatuagoa ematea.
- Eguneroko bizitzan buruko gaixoa duena gainerako herritarrengandik urruntzen duten beldurrak eta tabuak erlatibizatzea.
- Gazte-jendea bizimodu osasuntsuago batera bultzatzea.
- Norberaren ongizate psikikoa arriskuan jartzen duten jokabide eta ohiturei buruzko informazioa ematea.
- Nork bere burua zaintzeko eta arduraz jokatzeko jarrera sustatzea, aisialdian eta gizarteko harremanetan ohitura osasungarriak hartuz.

HARTZAILEAK
DBHko 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako irakasleak eta ikasleak

ANTOLAMENDUA
Aztertu beharreko gaiak:
1. Buru Osasunaren esanahia.
2. Nola zaindu gure Buru Osasuna
3. Zer da buruko gaixotasuna?
4. Buruko gaixotasun-motak.
5. Mitoak eta tabuak.
6. Buruko gaixotasuna duen pertsona baten bizipenak
Lehendabizi bilera bat egingo da ikastetxeekin eta beren orientatzaile eta tutoreekin. Topaketa horretan ikasle-taldearekin eman beharreko pausoak azaldu eta zehaztuko dira, tutoreek ikusten dituzten premien arabera. Ikasleekin harremanetan jartzeko egunak eta orduak zehaztuko dira.
Bigarren urrats batean ikasle-taldeekin harremanetan jarri eta bereziki honako alderdi hauek
landuko dira:
- Ariketa praktikoak sustatuko dira.
- Taldearen barruan eztabaida egitea eta iritziak azaltzea bultzatuko da.
- Batez ere gogoeten kalitateari begiratuko zaio, eta ez horrenbeste kopuruari.
Gerora tutoreek jardueraren balorazioari buruzko informazioa jaso eta saio horretan taldeak
emandako erantzunari buruzko iritzi orokorrak bilduko dituzte.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren
Arloa. San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251.
E-mail: ycorujo@vitoria-gasteiz.org.
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161245

ANTOLAMENDUA
Programa abian jartzeko lankidetza-hitzarmen bat egin da Arabako Buruko Gaixoen eta Familiakoen Elkartearekin (ASAFES) Amadis kalea, 2 (Sarrera Blas de Oterotik). Gasteiz, Tel.: 945
28 86 48 eta Osasun eta Kontsumo Sailarekin (Osasun Publikoaren arloa).
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

KONTROHOL GIDALIBURUA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Edari alkoholdunak gure kulturan erabat sartuta daude. Gure gizartean edarien kontsumoa onartua dago eta sarritan festa eta ospakizunekin lotzen dugu. Gizartean onartua egon arren, gehiegizko kontsumoak izan dezakeen eraginak ere kezka bizia sorrarazten digu, edari horiek oso ondorio larriak izaten baitituzte, bai helduengan eta baita NERABEENGAN ere.
Programa honen helburua da irakasleei heziketa-lana erraztea, Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako ikasleen artean alkoholaren zentzugabeko kontsumoaren prebentzioa bul
tzatzeko.
Programaren ezaugarriak:
Prebentzio-lana honako irizpide hauek kontuan hartuta egingo da:
- Alkoholak droga baten ezaugarri guztiak ditu.
- Alkohola kontsumitzea ez da egokia adingabekoentzat, gorputzean ondorioak dituelako eta
heltze-prozesuan zailtasunak sortzen dituelako.
- Taldearen barruan alkoholik ez edateko norberaren erabakia errespetatzeak balio prebentibo
handia du.
- Behar-beharrezkoa da ikasleak ondo jabetzea alkohol kontsumoa adinen
arabera mugatu beharra dagoela eta nolanahi ere heldu-aroan kontsumoak
neurritsua eta arduratsua izan behar duela.

HARTZAILEAK
Gelan egiteko programa honek irakasleei laguntzeko materiala du eta horren barruan D.B.O.ko lehen zikloko ikasleentzako prebentzio-jarduera batzuk daude.

ANTOLAMENDUA
Programaren euskarri didaktikoak:
- “ONDO EZAGUTU GAIA” GIDALIBURUA: Irakasleentzat prestatua. Lau atal edo multzo tematiko ditu. Horietako bakoitza ikasleentzat proposaturiko jardueretan landu beharreko edukiekin bat dator. Horien bidez Alkoholari buruz jakin beharreko gauza garrantzitsuenak aztertu nahi
dira.
- KONTROHOL GIDALIBURUA: tutoretza arloan edo aldez aurretik erabakitako beste edozein
arlotan alkoholaren gaia lantzeko egin daitezkeen zortzi jarduera proposatzen ditu. Prebentzioekintza egiterakoan oso kontuan hartu beharko ditugu une honetan dugun Ikasgelaren ezaugarriak, eta gure eginkizuna betetzeko Osasunaren Sustapenerako eta Drogamendekotasunen
Prebentziorako Udal Teknikarien laguntza izango dugu.
- Pizgarria: “Diseinatu eta kontroholatu” lehiaketa. Gidaliburuan proposatzen diren jarduerez gainera, kiribil-koaderno baten lehen orrialdea ere diseinatu dezakezue. Lehiaketa honen bidez prebentzio-ekintza azpimarratu nahi dugu, gehiegizko alkohol-kontsumoari aurre egiteko. Partehartzaileek sari bat jasoko dute. ANIMATU ETA PARTE HARTU!

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren
Arloa. San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ. Faxa: 945-161251.
E-mail: ycorujo@vitoria-gasteiz.org.
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161245

ANTOLATZAILEA:
Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

CANNABISA. INFORMAZIOA ETA ARRISKUAK
Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Denok argi ikusten dugunez, cannabisak eta horren inguruko gai guztiek (kontsumoa, norberak landatzea, nahasketak, legea...) gero eta
kezka handiagoa sortzen diete gurasoei eta irakasleei. Material hau 15
eta 25 urte bitarteko gazteentzat egina da; gelan eta gazteen taldeekin
lan egiteko pentsatua dago.
Material honen bidez ohitura, jokabide eta arrisku jakin batzuei
buruzko gogoeta eginarazi nahi diegu gazteei, beren bizimoduan prebentzio-estrategia egokiak hartu eta maila guztietan sor daitezkeen
arriskuak prebenitu eta gutxitu ditzaten: bai maila fisikoan, psikikoan
eta lege-arloan.

HARTZAILEAK
Programa ikastetxeetako neska-mutilentzat prestatua dago, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
4. mailatik aurrera. Programa ikasgelan lantzeko ez da beharrezkoa irakasleen partaidetza.
Ikasle-taldeak ez ditu 25 partaide baino gehiago izango.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Funtsezko bi oinarrietan egituratua dago:
Zuzeneko prestakuntza: gai horretan aditua den langile batek emango du; hiru orduko ikastaroa izango da, 90 minutuko bi saiotan banatua, eta saio batetik bestera gutxienez astebete igaroko da.
Lanerako eta gogoetarako materialak: “Cannabisa. Informazioa eta Arriskuak” izeneko liburuxka emango zaie programan parte hartzen duten guztiei. .
Lekua: gelan egingo da, profesional aditu baten laguntzarekin, eta tailer baten egitura izango
du.
Egutegia: izena eman ondoren, egutegia eskatzailearen eskakizunetara egokituko da.
Ordutegia: gela bakoitzean 2 saio egingo dira, aste batean bai eta bestean ez.
Iraupena: 90 minutu saio bakoitzeko.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Prebentzio-programa honetarako dirulaguntza guztia Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun
Publikoaren Arloak ematen du.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila Osasun Publikoaren Arloa
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

KERIK GABEKO KLASEAK GASTEIZENKERIK
GABEKO FAMILIAK GASTEIZEN
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
D.B.H.ko lehen zikloko ikasle eta irakasleentzat antolatutako Europako hezkuntza-lehiaketa honek VIII. edizioa beteko du gure hirian. Lehiaketaren helburua da tabakismoaren prebentzioa sustatzea droga hori lehenengoz probatzen den garaian, gerora
osasunean izan ditzakeen ondorioak kontuan hartuta.

HARTZAILEAK
D.B.H.ko 1. eta 2. mailako irakasleak eta ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Gela-talde bateko irakasleak eta ikasleek ez erretzeko konpromisoa hartuko dute 2006ko azaroaren 6tik 2007ko maiatzaren 4ra arte
Lehiaketan parte hartzeko erabiliko duten kamisetaren diseinua egingo dute (gutxienez diseinu
bat).
ß “Kerik Gabeko Klaseak Gasteizen” Gida didaktikoan agertzen diren prebentzio-jarduera batzuk
egingo dituzte.
Material osagarriak:
Irakasleek Gida didaktiko bat jasoko dute eta bertan batez ere tutorearekin eta taldean egiteko
10 jarduera erraz agertuko dira. Gainera, ikastaroaren barruan ondoko materiala jasoko dute dohainik: “ERRETZEN HASI AURRETIK OSO KONTUAN HARTU BEHARREKO 25GALDERA ETA
25 ERANTZUN”.
Esku hartzen duten ikasleen familiek ere programan parte hartzeko aukera izango dute, eta horretarako beren seme-alaben konpromisoarekin bat egin dezakete, KERIK GABEKO FAMILIAK
GASTEIZEN materialaren bidez.
Sariak:
- KAMISETA bat konpromisoa erabat betetzen duten lehiakide guztientzat.
- Ikasturte amaierako ABENTURA ANITZEKO BIDAIA bat, kamiseta-diseinurik onena egin
duen Ikasgelarentzat. Eta ARGAZKI-KAMERA DIGITAL bat ikastetxearentzat.
- Ikasturte amaierako ABENTURA ANITZEKO beste bidaia bat parte hartutako gainerako
gela-taldeen artean zozketaren irabazle den beste Ikasgelarentzat, eta beste ARGAZKI-KAMERA DIGITAL bat ikastetxearentzat.
- EUROPAKO SARIAren zozketan parte hartzeko modua oraindik ZEHAZTEKO DAGO.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA:

ANTOLATZAILEA

Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila Osasun Publikoaren Arloa.

LAGUNTZAILEAK
Europako Batzordea
Euskadi eta Nafarroako Arnas Patologia Elkartea
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Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun
eta Kontsumo Saila

Irakasleak

OSASUNKUME

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun
eta Kontsumo Saila

Irakasleak

DROGA ARRISKUA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

“OSASUNKUME, bizitzaren abentura” drogamendekotasunen prebentzio komunitariorako programa da eta
Osasunerako Hezkuntza hartzen du ardatz moduan, bere hartzaileekin lan egiteko estrategia egokiena delakoan.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. maila egiten ari diren ikasleak, beren irakasle,
guraso eta bitartekariekin.
Irakasleak aukera du edizio elebidun bat eta Euskarazko beste bat erabiltzeko.

ANTOLAMENDUA
Albuma euskarri didaktiko gisa
Hezkuntza-lan ludikoa eta malgua egitea proposatzen da lau ardatz hauen inguruan:
autoestimua, bizitzarako trebetasunak, drogak eta ohitura osasungarriak. Aldi
berean lau ardatz horiek hamabi topikotan banatuak dira eta horiek gurutzatu egiten
dira haurrak gizarteratzeko funtseko hiru esparruak hartuz: familia, eskola eta auzoa. Ikasle bakoitzak bere materiala (albuma) jasotzen du eta bertan hogeita hamasei kromo jarri behar ditu. Beste horrenbeste istorioren bidez haur talde baten
eguneroko bizimodua kontatzen digute; beren maskota OSASUNKUME atsegina beti ondoan dutela, haurrak hiru esparrutan ikusiko ditugu: beren familietan, ikastetxean eta auzoan. Maila bakoitzean album desberdin bat landuko da, gai bakoitzari dagozkion kromoak eta alderdiak kontuan hartuta, baina guzti-guztiek eskema kontzeptual berbera darabilte.
Ikasleentzako proposamenak
Ikasleen interesa piztu eta iraunarazteko asmoz, hainbat ekimen antolatu dira, azkeneko seihilekoan gure
ikastetxeetan OSASUNKUMEk izan duen ibilbidea osatzeko: idazten digutenentzako opariak, festak eskoletako patioetan, eta abar. Ekimen horien artean Eskola Lehiaketa nabarmendu behar da, gela-taldeentzat
sari handiak ematen baititu.
Gurasoak parte hartzera bultzatu
Behar-beharrezkoa da gurasoak bultzatzea bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko lanean parte har dezaten. OSASUNKUMEn helburua da tutoreak gai horri dagokionez gelan egiten duen lana osatzea, eta horretarako Programaren izaerari buruzko beharrezko informazioa eman eta prestakuntza-saioak eta gaia ezagutzeko materialak eskaintzen dizkio; horien artean “10 Pasos para ayudar a sus hijos a afrontar el desafío del
alcohol y otras drogas” (10 urrats zure seme-alabei laguntzeko, alkohola eta beste droga batzuen erronkari aurre egin diezaioten)
Bestelako materialak
“Solaserako ipuinak” hiru bat minutu irauten duten 44 istorio, entzuteko bi CD-tan bilduak.
Horrekin batera gida didaktiko bat dator irakasleei beren lana errazteko, eta bertan jarduera batzuk proposa
tzen zaizkio, ikasleek istorio bakoitza entzun ondoren parte har dezaten.
Istorio horietako batzuk albumetan inprimatutakoak entzuteko moldapenak dira.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa ikastetxeentzat eta familientzat Eusko Jaurlaritzako Droga Gaietako Zuzendaritzaren (Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Saila) eta Gasteizko Udalaren laguntzari esker.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA:
Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila.
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
DROGA ARRISKUA izeneko drogen prebentziorako programa gazteentzat prestatua da, bai
kontsumitzaileentzat eta baita ez-kontsumitzaileentzat ere, eta bere helburua da droga-kontsumoarekin zerikusia duten jokaerak, ohiturak eta arriskuak erakustea, beren bizimoduan prebentzioa kontuan hartu eta arriskuak gutxitu ditzaten, bai maila fisikoan eta baita maila psikikoan eta
legalean ere.
Zer nolako eragina dute drogek gure burmuinean?
Legez kanpoko drogak kontsumitzea legezkoa da edo delitua da? Eta ... saltzea?
Zer nolako eragina dute drogek gure harreman afektibo edo sexualetan?
Zer gertatzen da droga desberdinak nahasten direnean?
Galdera horri eta beste batzuei erantzun nahirik honako alderdiak aztertuko dira: Alkohola, Tabakoa, Cannabisa, Drogak I eta II, Burmuina eta drogak, Komunikazioa, Autoestimua, Taldearen
presioa, Arriskuak gutxitzea, Legea eta Drogak

HARTZAILEAK
DBHko 4. mailako eta DBH ONDOKO Ikasketak (Batxilergoak, Prestakuntza
Zikloak eta Lanbide Hastapenak) egiten dituzten ikasleak

ANTOLAMENDUA
1,30 orduko 2 saio, eta heziketa-lana osatzeko beste hiru ordu kanpoko pertsonalarekin.
Material didaktikoa: Euskara eta gaztelania
Saioak dinamikoak eta elkarreragileak dira, eta saio horietako edukiak eta banatutako fitxak lan
egin beharreko gela-taldeen ezaugarri eta premietara egokituko dira; ikastetxeko hezitzaileek aldez aurretik adieraziko dituzte zen diren ezaugarri eta premia horiek.
Materialek honako osagaiak izango dituzte: karpeta 1, 6 fitxa eta 6 liburu-markatzaile.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Saioa egiteko ez da beharrezkoa irakasleek parte hartzea, pertsonal espezializatuak egingo baitu hori, era honetan:
- 1:30 orduko bi saio. 3 orduko heziketa-lanarekin osatuko da, kanpoko pertsonalarekin.
- Material didaktikoa: Euskara eta gaztelania
- Doakoa.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

KUDEAKETA
ORTZADAR S.L.
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun
eta Kontsumo Saila

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

ORDAGO

ALKOHOL ARRISKUA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Azken hamarkada honetan droga-kontsumoa ugaritu egin da nerabe eta gazteen artean, eta
kontsumo horrek ezaugarri berezi batzuk ditu: batez ere asteburuetan egiten den kontsumoa da
eta gehienbat aisialdiarekin lotzen da; horrek batetik bestera ibili beharra dakar, eta edatea bera
du helburu. Hori horrela izanik, ez da harritzekoa gazteen artean heriotza gehien eragiten dituztenak trafiko-istripuak izatea.
Alkoholaren eta beste droga batzuen Kontsumoari dagozkion Arriskuen Prebentziorako Programa prebentzio-programen hurbiltasun-ereduan oinarritua dago, eta horren arabera egin beharreko jarduketak gure helburu den taldeari errazago iristen dira, zueneneko eta gaur-gaurko hizkuntza baten bidez.

HARTZAILEAK
D.B.H.O.ko eta Prestakuntza Zikloetako ikasleak (16 urtetik aurrera)

ANTOLAMENDUA
Programa hau 16 urtetik gorakoentzako ikastetxeetako ikasleentzat antolatua dago. Materiala ikasgelan lantzeko ez da beharrezkoa irakasleen
partaidetza.
Funtsezko bi oinarrietan egituratua dago:
- Zuzeneko heziketa: Gai horretan aditua den pertsonalak emango du;
hiru orduko ikastaro bat izango da, 90 minutuko bi saiotan banatua,
eta saio batetik bestera gutxienez astebete igaroko da.
- Lanerako eta gogoetarako materialak: “Alkohol arriskua” izeneko liburuxka emango zaie programan parte hartzen duten guztiei.
Partaidetzazko eta bi norabideko saioen bidez, ikasleek alkoholari buruz dituzten ezagutzak,
mitoak eta uste okerrak aztertuko dira.
Talde-dinamikak oinarri harturik, aisialdi- eta olgeta-jardueretan izaten diren jokabide babesgarriak eta arriskutsuak aztertuko dira.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa da ikastetxeentzat.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA:
Eusko Jaurlaritzaren Droga Gaietako Zuzendaritza (Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila)
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.

Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
¡ORDAGO! tresna didaktikoa da eta ikasketak egiten ari diren nerabeekin drogamendekotasunen prebentzioa lantzeko asmoz prestatu da.
Bere helburua da ikasleei beharrezko informazioa, jarrerak, balioak eta trebetasunak ematea, gaur egun dagoen droga-eskaintzaren aurrean zentzuz eta
beren kabuz erabakiak har ditzaten.

HARTZAILEAK
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleak eta ikasleak

ANTOLAMENDUA
Edukiak eta metodologia:
Osasunerako Hezkuntzaren ikuspegia erabiliz, ikasturte bakoitzeko zortzi saio egitea proposatu
da; Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzen denerako guztira 32 saio izango dira.
Horietako bakoitzean drogen inguruko gai hauek jorratuko dira: informazioa (ikasleen etapa
ebolutibora egokitua), sinesmenak, jarrerak, eraginak, autoestimua, erabakiak hartzea, taldeari aurre egitea eta aisialdia.
Materialak
¡ÓRDAGO! Materiala karpeta batean dator eta honela osatua dago: irakasleentzako lau Esku-liburu eta Ikasleentzako Koadernoak
ß Irakasleentzako eskuliburua: lau mailetako bakoitzean eta maila horiei dagozkien zortzi saioetako bakoitzean eskema berbera erabiltzen da. Saio horietan honako urratsak egingo dira:
saioaren helburua; aurrez kontuan hartu beharrekoak; jarduerak garatzea, orientabide didaktikoak; gehiago jakitea: baliabide lagungarriak.
ß Ikaslearen koadernoa: Beharrezkoa eta behar adinakoa, irakaskuntza-ikaskuntzako jarduerak
egiteko fitxa erakargarriak ditu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa da ikastetxeentzat.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g.
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ARGITARATZAILEA
EDEX Kolektiboa. Bilbo, 1996.

ARGITARATZAILEA
ORTZADAR S.L.
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ANIMALIAK ETA GIZAKIAK: BIZIKIDETZA ETA OSASUNA

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

BISITA GIDATUA ANIMALIEN BABESERAKO UDAL ZENTRORA

Osasuna ikasgai

Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

“Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna” lehen hezkuntzako haurrentzat prestaturiko jarduera duzu eta bere helburua da osasun-ohitura batzuk hartzeko heziketa egokia ematea, animalien eta pertsonen arteko gaixotasunak kutsa ez daitezen. Aldi berean, bere helburua da lagun egiteko animaliak modu arduratsuan jaso eta ez abandonatzeko jarrera sustatzea. Horrez
gain, animaliak bere ardurapean hartzen dituenak izan beharko lituzkeen oinarrizko jokabideak
ere erakutsi nahi dira, animalien eta pertsonen artean bizikidetza-arazoak sor ez daitezen.
Ikastetxeetan bertan landua izateko pentsatua dago, eta horretarako ikasleek DVD bat ikusi eta
eduki didaktikoa duten fitxa batzuk beteko dituzte. Horretaz arduratzen den tutoreak edo irakasleak ikastetxeko gelaren barruan egin dezake jarduera, bai bakarrik, eta baita udal albaitari batek
lagunduta, hala nahi izanez gero.
Jarduera egiteko erakutsi duten interesa eskertzeko, parte hartu duten ikasleei opari bat emango zaie.

Armentiako “Bisita gidatua Animalien Babeserako Zentrora” izeneko jarduera lehen hezkuntzako
5. eta 6. mailako eta bigarren hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzat prestatua dago. Bere
helburua da osasun-ohitura batzuk hartzeko heziketa ematea, animalien eta pertsonen artean
gaixotasunak ez kutsatzeko. Aldi berean, bere helburua da konpainiako animaliak modu ardura
tsuan jasotzeko eta animalia horiek ez abandonatzeko jarrera sustatzea. Horrez gain, animaliak
bere ardurapean hartu dituenak izan beharko lituzkeen jokabideak ere erakutsi nahi dira, animalien eta pertsonen arteko bizikidetza arazoak sor ez daitezen.
Ikasleak Armentiako Animalien Babeserako Zentroko instalazioetara joango dira, eta bertan albaitari batek lagun egiteko animaliekin zerikusia duten gai batzuei buruz hitz egingo die (“Animalien Babeserako Zentroa: helburuak eta eginkizuna”, “Adopzio arduratsua”, “Animaliengandik
pertsonengana igaro daitezkeen gaixotasunak”, “ Betebeharrak eta aholkuak”). Era berean, lehenago adierazitako gaiei buruzko DVD bat ikusiko dute eta jarraian albaiteroak beren zalantzak
argituko dizkie.
Gero Zentroko instalazioak ikusteko bisita gidatua egingo dute, eta bertan dauden animaliak ikusiko dituzte. Ikasleek opari bat jasoko dute, gure instalazioetan egindako bisitaren oroigarri.

HARTZAILEAK
Lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailako ikasleak
Euskara eta gaztelania

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxeetan bertan.
Egutegia: Ikasturte guztia.
Ordutegia: Goizez (udal albaitariak parte hartu behar baldin
badu), ikastetxearen premien arabera.
Iraupena: Ordubete gutxi gorabehera.
Material osagarria:
“Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna” heziketa-fitxak.
“Animaliak eta gizakiak: bizikidetza eta osasuna” eskuliburua.
DVDa.

HARTZAILEAK
Lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailako eta bigarren hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleak
Euskara eta gaztelania

ANTOLAMENDUA
Lekua: Armentiako Animalien Babeserako Zentroa.
Egutegia: Ikasturte osoa.
Ordutegia: 10:00etatik 11:30era gutxi gorabehera.
Material osagarria:
“Animaliak eta pertsonak. Bizikidetza eta osasuna” eskuliburua.
DVDa

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Doakoa.
Izen-ematearen orriak bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar dira
helbide honetara: Gasteizko Udala, Osasun eta Kontsumo Saila Sanitate eta Kontsumo Arloa.
San Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251.
E-mail: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161246

Doakoa.
Izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara: Gasteizko Udala, Osasun eta Kontsumo Saila. Sanitate eta Kontsumo Atala. San
Bizente Aldapa, z/g. – 01001 – GASTEIZ Faxa: 945-161251.
E-mail: veterinarios@vitoria-gasteiz.org
Kontsultak egiteko telefonoa: 945-161246

ANTOLATZAILEA:

ANTOLATZAILEA:

Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Sanitate eta Kontsumo Arloa.

Udalaren Osasun eta Kontsumo Saila. Sanitate eta Kontsumo Atala
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VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

OSASUN IDEIA

BARATZEAN NIRE LAGUNEKIN
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUAK

“Baratzean nire lagunekin” izeneko programa 5 eta 10 urte bitarteko eskola-umeentzat egina da,
horiei heldutasun psikoafektiboa lortzen eta osasun-ohitura egokiak hartzen laguntzeko eta gehiegizko droga-kontsumoari buruzko prebentzio-lana egiteko.
Hizkuntza
Euskara eta gaztelania
Ezaugarriak: haurrek izaten dituzten ohiko sentimenduen azterketa da programa honen alderdirik garrantzitsuena.
Liburuan honako gaiak jorratzen dira: arrazoizko eta zentzugabeko beldurrak, isekak, gezurrak,
tranpak, jelosia, bidegabeko zigorrak, aurreiritziak eta bazterkeria, ezberdintasun fisikoak eta kulturalak, taldearen presioa, arazoen irtenbide magikoa eta botiken erabilera.
Programa osoak irakaslearen bitartekotza du ardatz, eta horretarako honako materiala presatu da:
- Hezitzailearen Gidaliburua
- Gurasoen Gidaliburua
- Ipuin Liburua
- Irudiak dituzten laminen jolasa

HARTZAILEAK
5 eta 10 urte bitarteko ikasleentzat pentsatua dago (Haur Hezkuntzako
3. mailarako eta Lehen Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetarako) eta
baita haien irakasle eta gurasoentzat ere.

ANTOLAMENDUA
Programaren euskarri didaktikoak:
- Ikasleentzako ipuin-liburua: bertan agertzen diren 18 istorioetako protagonistak barazkiak dira;
beraien arazo pertsonalak eta pertsonartekoak adin horretako umeek dituztenen antzekoak
dira eta irtenbidea eman behar zaie. Ipuin hauek jatorriz Kanadakoak dira eta gure ingurunera moldatu zituen, 1993. urtean, Drogamendekotasunen Ikerketa eta Prebentziorako Elkarteko
(AGIPAD) Prebentzio Taldeak.
- Hezitzailearen Gidaliburua: ipuinetako bakoitza gelan lantzeko orientabide didaktikoak ditu.
- Gurasoen gidaliburua: familia programan parte hartzera bultzatzeko helburua du.
- Lamina-sorta bat, sei ipuinetako irudiekin osatuak, irakurtzeko gai ez diren ikasleekin erabil
tzekoak.
- CD Rom-a: Honako aukerak ematen ditu: Puzzleen programa, letra-zopa egiteko jokoa eta
ipuinak egiteko tailer bat. CD hori eskuratu nahi izanez gero, OKUSari eskatu eta honek maileguz utziko dio.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

LEHEN Hezkuntzako eta BIGARREN Hezkuntzako ikasleen artean tabakoaren edo bestelako
drogen kontsumoa prebenitzeko ideia didaktikoren baduzu – edo baduzue – eta 2006-2007
ikasturte honetan martxan jartzen baduzu, zure –zuen – IDEIA HEZIGARRI OSASUNGARRIA
SARITUKO DUGU. Beraz, ANIMATU ETA PARTE HARTU zure ikasleekin batera, Gazteen artea tabakoa edo bestelako drogen kontsumoa prebenitzeko JARDUERETARAKO 2006-2007
OSASUN IDEIA lehiaketan. Zure ikasleekin egiten duzun lana INTERESATZEN ZAIGU.
Lehiaketa hau Gasteizko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako Goi Zikloko, DBHko eta DBHOko
irakasle eta ikasle guztientzat antolatu da. Bere helburua da hezkuntza-maila horretan drogei
buruzko heziketa sustatzea, irakasleen eta ikasleen artean kidekotasun positibo bat bultzatuz bizimodu osasungarri bat sustatzeko eta aldi berean irakasleei beren elkarlan pedagogikoa egiteko pizgarri bat ematea.

HARTZAILEAK
- Zuzendaritza-taldeak
- Orientabide Saila
- Ziklo edo Arloetako mintegiak.
- Tutoretzak
- Lehen eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleak

ANTOLAMENDUA
Lortu nahi dena da prebentziorako eta heziketarako egitasmo bat praktikan jartzea, Gasteizko Lehen Hezkuntzako Goi Zikloko (5. eta 6. mailak) eta Bigarren Hezkuntzako edozein gelatako ikasleekin, DBH eta DBHOko edozein mailatan (BATXILERGOA, PRESTAKUNTZA-ZIKLOAK eta LANBIDE-HASTAPENA) beren irakasle batekin edo birekin. Ideia hori irakasleek sortuko dute jarduera-formatuarekin eta Ikasgelak praktikan jarri beharko du 2006-2007 ikasturtearen barruan.
3 SARI PROPOSATUTAKO hiru JARDUERA-IDEIA onenentzat.
- 1. SARIA. Bi egun iraungo duen abentura anitzeko jarduera bat (kultura edo natura) gela
osoarentzat eta argazki-kamera digital bat parte hartzen duen irakasle bakoitzarentzat.
- 2. SARIA. Egun bat iraungo duen abentura anitzeko jarduera bat (kultura edo natura) gela
osoarentzat eta argazki-kamera digital bat parte hartzen duen irakasle bakoitzarentzat.
- 3. SARIA. Egun bat iraungo duen abentura anitzeko jarduera bat (kultura edo natura) gela
osoarentzat eta argazki-kamera digital bat parte hartzen duen irakasle bakoitzarentzat.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Lehiaketarako ideiak aurkezteko epea 2007ko maiatzaren 11n, ostirala, amaitzen da.
Ziurtapena: Ziurtapen ofiziala egiteko aukera ere baduzue, orduak kreditatuz, Eusko Jaurlari
tzako Hezkuntza Sailak dagokion ziurtagiria eta Gasteizko Udalaren Osasun Publikoaren Arloak
partaidetza-agiria ematen baitute.

ANTOLATZAILEA:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Osasunerako hezkuntza

Ikasgela
Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

Irakasleak

ZINESKOLA. ZINEMA IRAKASKUNTZAN
Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Ikasgelaren Osasunerako Hezkuntza Programa hau drogamendekotasunen prebentzio zehaztu
gabean sartzen da. ZINESKOLA – ZINEMA IRAKASKUNTZAN izeneko programaren helburua da
zinema erabiltzea nerabeen erabateko garapena lortzeko, nerabeak pertsona autonomoak, jantziak, sortzaileak eta langileak izan daitezen, gauzen alderdi positiboak ikus ditzaten, eta beraz,
drogen mendekotasun eta zaletasunari aurre egiteko gai izan daitezen.
Emozioa, aisialdia eta ustekabeko gertaerak dira nagusi programa honetako 4 filmetan. Film luze
bakoitzean erakusten diren egoeretan pertsonaien jarrerak aztertuz eta jorratuz lortuko dugu
ikasle bakoitza bere nortasunaren bilaketan, eraikuntzan eta sakontze-lanean hobeto kokatzea,
eta era horretan beren bizitzeko era aukeratu eta erabakitzen duten pertsonen heziketa bultzatuko dugu, denontzat berdintasuna bultzatuko duen gizarte-inguru batean.

HARTZAILEAK
D.B.H.ko 4. mailako edo D.B.H.O.ko ikasturteetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
2006-2007 ikasturte honetarako aurreikusitako lau emanaldien
egutegia, ordutegia eta proiekzio-lekua, ikasturte horren hasierako zehaztuko dira. Saioaren amaieran, eskolako lana egiteko
gida didaktikoak banatuko dira. Behar-beharrezkoa da zehaztea
zein ikasturtetako ikasleek parte hartuko duten, eta baita halaber zein izango den izena emandako ikasleekin programara joango den arduraduna. Ikasleek taldean eta irakasleekin batera joan
behar dute.
Hizkuntza: Euskara eta gaztelania

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Film bakoitzarekin landu beharreko gaiak elkarren osagarriak direnez, komeni da ikasle-talde
berak programa osoan parte hartzea.
Doakoa da Gasteizko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza duelako. Izen-ematea Irudia
Biziak enpresarekin egingo da zuzenean, edo izen-emateko orria bete eta ohiko postaz, faxez
edo posta elektronikoz helbide honetara bidaliz:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g.
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Eskabidearen
arabera
Gizartegintza Saila.
Haurrak eta Familia Zerbitzua

Irakasleak

“ESKUBIDEEN BATZORDEAK”

ERAKUSKETAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIPZIOA ETA HELBURUAK

9-14 urte bitarteko gazteek osatuak daude, eta Gasteizko udalerriko haur eta gazteen errealitatea
aztertzen eta islatzen dute Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenean (HEH) jasotako eskubideei
dagokienez, horiek gauzatzeko modua eta udalerrian duten errealitatea kontuan izanik.
Batzorde hauen lana 2003. urtean hasi zen; urte horretan, hain zuzen ere, 4 batzorde eratu ziren eta beren lehen manifestua egin zuten. 2004. urtean 11 Batzordek eta 2005. urtean 20 Ba
tzordek HEH horretan jasotako Eskubide desberdinei buruzko ekarpenekin osatutako bi koaderno argitaratu zituzten.
2006. urtean osatzen diren Batzordeek, haur eta gazteei egokituta UNICEFek egindako HEH
abiapuntutzat hartu eta agiri bat prestatzen lan egingo dute, eta Hitzarmen horretan idatzitako artikuluetan ageri diren eskubide eta betebeharrak azalduko dituzte bertan. “Haurraren Eskubideei
buruzko Hitzarmena, Gasteizko haur eta gazteen ikuspegitik” izeneko proiektuaren parte izango
da. Lan hau 2005. urtean hasi zen eta 2006. urtean amaitzea aurreikusten da.

Save The Children elkarteak utzitako bi erakusketa dira:
1- IZENBURUA: “India umeen begien bidez ikusita”
GAIA: Haurren parte hartzea
EDUKIA: Zenbait kastatako umeek Delhin egindako lantegia (2004ko ekaina). Umeek berek atera eta errebelatu zituzten argazkiak, markoak eskuz egin zituzten eta argazki bakoitzari
buruzko istorio labur bat idatzi zuten.

HARTZAILEAK
Lehen Hezkuntzako ikasleak (4., 5. eta 6. mailak) eta Bigarren Hezkuntzako lehen ikasturtea.

ANTOLAMENDUA
Lekua: ikasgela barruan
Egutegia: zehazteko
Ordutegia: zehazteko
Iraupena: ordubeteko iraupena izango duen saio bat edo bi

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• 9 eta 14 urte bitartean izatea
• Doakoa
• Epea: irailaren 11tik azaroaren 10era
• Izena eman den hurrenkeraren arabera erantzungo zaie eskaerei
• Izena Emateko Fitxa bidali:
Haurrak eta Familia Zerbitzua. Udalaren Partaidetza Programa
San Prudentzio, 30-32, Behea 01005-Gasteiz
e-mail: mmtzicaya@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gizartegintza Saila. Haurrak eta Familia Zerbitzua.
Telefonoa: 945 16 26 84/ 945 16 13 79

2- IZENBURUA: “Haurren parte hartzea gizartean”
GAIA: Haurren parte hartzea
EDUKIA: Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenean jasota dagoen parte hartzeko eskubidea.
Lau atal ditu, eta horietako bakoitzak sarrera testu bat eta hainbat galdera dituen panela:
- Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena
- Parte hartzearen esanahia
- Parte hartzeko esparruak: familia, eskola, herria, aisialdia eta kidekoen taldea
- Parte hartzea konpromiso eta erantzukizun gisa
Halaber, Haur Hezkuntzako 3. ziklorako ikasgelan lantzeko hezkuntza materiala ere badago:
jarduera koadernoa eta hezitzaileentzako gida didaktikoa.
NORENTZAT
Edozein mailatako ikasleak eta herritarrak oro har.

ANTOLAKUNTZA
Lekua: Hegoalde gizarte etxeko erakusketa aretoa
Egunak: 2006ko irailaren 29tik urriaren 29ra (zehazteko)
Ordutegia: asteazkenetik ostiralera, 10:00etatik 12:00etara nahiz 16:00etatik 19:00etara. Larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara.
(zehazteko)

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Doan
• Epea: irailaren 11tik urriaren 28ra
• Izen ematearen hurrenkera jarraituko da lekuak banatzeko
• Izena emateko orria helbide honetara bidali:
Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua. Udalaren Parte Hartze Programa
San Prudentzio kalea, 30-32, behea. 01005-Vitoria-Gasteiz
e-posta: mmtzicaya@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA

LAGUNTZAILEAK

Gizartegintza Saila Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzua
Telefonoa: 945 16 26 84/ 945 16 13 79

LAGUNTZAILEA
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“GENERORIK GABEKO ORIENTABIDE PROFESIONALA”

EKIMEN-KULTURA SUSTATZEKO PROGRAMA

HELBURUAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Ikastetxeekin komunikazio-bideak finkatzea: Orientazio eta Tutoretzako profesional jakin ba
tzuekin, eta halaber, Gurasoen Elkarteekin, eta horietan oinarrituko da Ikerketa eta Orientabide
Profesionalaren parte handi bat, eta horren bitartez ezarriko da bi norabideko informazio eta konexio-fluxu bat.

- Ekimen Kultura Sustatzeko Programa, hain zuzen ere, ekimenerako sena sustatzeko helburuz
heziketa-zentroetako hezkuntzak diseinatutako jarduera bat da. Ikasleen artean ekimenerako
gaitasun eta trebetasun batzuk garatzea da xedea, ikasle horiek enpresen sorkuntza munduarekin trebatu daitezen eta aukera hori benetako irtenbide profesional bideragarri gisa ikus dezaten.
- Bi jarduera-ildo landuko dira.
a.- Informazio-saioak 2-3 orduko iraupena izango dutenak, auto-enplegua, enpresa eta laneratzearen inguruko motibazioa eta sentsibilizazioa lantzeko, eta bertan, nor bere kasa lanean aritzea jorratuko da aukera profesional modura harturik. Gai bakoitzaren sakontze eta
garatze maila ikastetxeetako eskaera eta premietara egokituko da.
b.- Murgildu-Ezagutu enpresaren mundua - Interneteko Ataria eta bertan, jolas-jardueren
bidez, enpresa-sorkuntzarekin, Arabako ekonomia eta enpresaren errealitatearekin loturiko
gaiak jorratzen dira, ekimena gauzatzearekin loturiko ezagupenak eta kontzeptuak lantzen
dira. Talde eta/edo mailen arteko lehiaketa-formatu batekin lan egin daiteke ikasgelan, eta
aldi berean, eduki horiek zeharkako beste jarduera-ildo batzuetarako material lagungarri
gisa erabil daitezke.

DESKRIBAPENA
Proiektu horren arabera, esku hartzea hiru mailatan egingo litzateke:
I- Ikasleekin zuzenean esku hartuz, DESOCIENTANDO.COM ikuskizunarekin hasiz gogoetarako lehen arrazoi gisa harturik, eta gero, hainbat ekintza eginez, esaterako:
a) Derrigorrezko Irakaskuntza amaitzen dutenean heziketa arautuan jarraitzeko asmoa
duten ikasleekin.
b) Heziketa arautuan jarraitzerik ez duten edo nahi ez duten ikasleekin.
II- Ikastetxeetako orientatzaileekin elkarlanean arituz.
III- Gurasoekin esku hartuz: Lan-jardunaldiak DENON ESKOLArekin elkarlanean
Hori guztia, heziketa-ibilbidea eta lanbidea hautatzeko motibazioaren ikuspegiarekin, ikasleek
dituzten gustuak eta aukerak kontuan izanik, baina sekula ez generoaren arabera, LANBIDEEK
EZ DUTELAKO GENERORIK.

HARTZAILEAK
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako zentroak, eta horien barruan.
- Orientazioko Profesionalak.
- DBHko 2., 3. eta 4. mailetako eta Batxilergoko 1. mailako ikasleak.
- Ikasle horien Gurasoak
- Ikasleekin egiten diren esku-hartze horiek ikasturteka antolatu daitezke, edo bestela, etorkizuneko heziketa-ibilbideari dagokionez antzeko baldintzak dituztenak multzoka sailkatuz. Nolanahi ere, finkatzen diren zuzeneko harremanetan adostu ahal izango dira.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Hainbat, aukeratutako jarduer(ar)en arabera.
Lekua: Irakaskuntza Zentroetan bertan edo jarduera bakoitzerako adosten den tokian.
Egutegia: Eskola-aldian adostu beharrekoa.
Ordutegia: Eskola-aldian adostu beharrekoa.
Iraupena: eskainitako jardueren arabera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Interesa duen Ikastetxeak Proiektu osoa edo zati bat eskatzea.
• Ekonomia Sustapenerako Sailarekin, Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzuarekin adostea.

ANTOLATZAILEA
Ekonomia Sustapenerako Saila - Prestakuntza eta Enplegu Sustapenerako Zerbitzua.
Tel.: 945 16 12 10, Faxa: 945 16 15 33; e-mail: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
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HARTZAILEAK
Gasteizko udalerrian kokatuta dauden ikastetxe publiko eta kontzertatuetako Bigarren Hezkun
tzako eta Batxilergoko ikasleak.
Ikasgela

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Eskatutako jardueraren arabera.
Lekua: Irakaskuntza-zentroetan.
Egutegia: a.- Informazio Saioak ildoa ikasturte barruan edozein datatan egin ahal izango da.
b.- Murgildu-Ezagutu enpresaren mundua ildoa berriz, 2007ko otsailetik aurrera
erabili ahal izango da.
Ordutegia: Eskolako egutegiaren arabera zehaztu beharrekoa
Iraupena: Jardueraren arabera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Zentro interesatuaren eskabidea
• Sustapen Ekonomikorako Sailarekin - Enpresei Laguntzeko Zerbitzuarekin itundu.
• b.- Murgildu-Ezagutu enpresaren mundua bigarren jarduera-ildoak gutxienez 10 zentro interesatuta egotea eskatzen du, eta baliabide hori erabiltzeko eskabidea edo izen emateko orria
2006ko azaroaren 15a baino lehen aurkeztu behar da.

ANTOLATZAILEA
Sustapen Ekonomikorako Saila - Enpresei Laguntzeko Zerbitzua.
Tel.: 945 16 12 10, Faxa: 945 16 15 33; e-mail: promocioneconomica@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org
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UDALEKO GAZTE PLANAREN ERAKUSKETA IBILTARIA (ERAKUSKETA)

INFORMAZIO-GUNEAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Gazteriaren udal politikaren ezagutza sustatzea eta ezagutzera ematea da helburua, bai eremu teorikoari dagokionez eta bai udal erakundeek burutzen dituzten ekintza desberdinei dagokienez ere, proposamen aktibo eta ikusgarri baten bitartez.

Informazio-gune horren helburua, hain zuzen ere, ikasleentzat interesgarri izan daitekeen informazioa guztia eskaintzea eta beren ikastetxeetan sortzen diren jarduerak eta proiektuak biltzea
da, horiek hiriko gainerako gazteei ezagutzera emateko helburuz.
Gune horietako bakoitzean informazio-panel bat izango da, behar bezala seinalatua, ikastetxearen barruan ongi ikusten den espazio batean.
Hainbestean behin, pertsona bat arduratuko da enplegua, sariak eta lehiaketak, aisialdia, kultura, kirola...eta beste gai batzuei buruz bertan jarritako informazioa eguneratzeaz:

HARTZAILEAK
Gasteizko Bigarren Hezkuntzako ikasleak.
Edukiera: bisita bakoitzean gehienez ere 25 ikasle izango dira.

HARTZAILEAK
Irakaskuntza Ertainetako Zentroak

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Proiektu honetan modu desberdinetan parte har liteke:
Erakusketa ibiltaria hiriko bigarren hezkuntzako ikastetxe desberdinetan, Udal Gazte Planaren
edukia ezagutzera emanez eta hiriko gazteek bizi nahi duten hiriaren eraikuntzan parte har dezatela sustatuz.
Unitate didaktikoak eskaintzea, irakasleek beren ikasgelan libreki landu ahal izan ditzaten, Udal
Gazte Planak aztertzen dituen gaien eta baliabideen inguruan. Ikasgeletan landutako Gazteria
Zerbitzuko pertsonal teknikoari ezagutarazteko aukera eskaintzen da gero, ikasleekin eta irakasleekin bilera bat eginez.
Egiteko tokia: ikastetxean
Egutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa Erakusketa hori astebete egongo da ikastetxe
bakoitzean, baina luzatzeko aukera ere badago, jasotako eskaeren eta egutegiaren arabera.
Ordutegia: ikastetxearekin adostu beharrekoa
Iraupena: Ordubete

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ezinbestekoa: Ikastetxeak espazio bat edukitzea erakusketa hori bertan jarri ahal izateko, horretan interesaturik dauden ikasgelei bertara joateko aukera eskainiko diena.
Era berean, ezinbestekoa da izena emateko orria betetzea eta 945 16 13 55 FAX zenbakira bidaltzea, Oskar Fernándezen izenean (Gazteria Zerbitzua). Gazteria Zerbitzuak, bisitak esleitzerakoan, iritsi diren hurrenkera errespetatuko du; halaber, parte-hartzearen egiaztapenak eta jardueraren xehetasunak (materialak, ...) bidaliko ditu.
• Eskabideak (izena emateko orriak) jasotzeko epea: erakusketa hau 2006-2007 ikasturteko lehen lau hilabeteetan bakarrik eskainiko da (irailetik abendura bitartean). Horrexegatik, urriaren
amaiera arte bakarrik jasoko dira eskabideak.
• Prezioa: doako jarduera.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Aukerak: Proiektu honetan modu desberdinetan parte
har liteke:
Gazte elkarteetako monitoreek berek kudeatuko duten informazio-panel bat eskatuz zentroan. Eskabide
hori Gazteen Informaziorako Udal Bulegoan egin beharko
da ikasturtearen hasieran (945 16 13 30)
Informazio-guneak dinamizatzeko diru-laguntzak esleitzeko urteko deialdian parte hartuz. Kasu honetan, zentroko bi pertsona arduratuko dira
panelaren kudeaketa-lanez.
(ALHAOn argitaratu ondoren, eskabidea eta dokumentazioa Herritarren Arretarako edozein Bulegotan aurkeztuko dira.).
Egiteko tokia: ikastetxean
Egutegia: urritik maiatzera

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ezinbestekoa: izena emateko orria betetzea eta 945 16 13 55 FAX zenbakira bidaltzea, Mila
Urtaranen izenean (Gazteria Zerbitzua).
• Eskabideak (izena emateko orriak) jasotzeko epea: 2006ko irailetik urriaren 6ra
• Prezioa: doako jarduera.

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua (Gazte Informaziorako Udal Bulegoa).
Harremanetarako telefonoa: 945 16 13 30

ANTOLATZAILEA
Gazteria Zerbitzua (Gazte Planaren Udal Bulegoa).
Harremanetarako telefonoa: Oskar Fernández ( 945 16 19 90)
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MENPEKOTASUNARI ETA OSASUNAREN SUSTAPENARI BURUZKO
INFORMAZIOA ETA ORIENTABIDEA
DESKRIBAPENA
Herritarrentzat erreferentziazko zentro gisa izatea da Zerbitzu honen helburua, menpekotasunen
alderdi desberdinei buruzko informazioa eskaintzeko, prebentzioko programa eta jardueren plangintzan aholkularitza emateko eta hasierako kontsumo-arazoak dituzten norbanako eta familiei
orientabideak emateko.

HARTZAILEAK
Osasunerako heziketarekin eta drogamenpekotasunen prebentzioarekin loturiko edozein alderdi
ezagutu nahi duten pertsonak edo taldeak.
Familia Eremua
Komunitate Eremua (taldeak, elkarteak)
Hezitzaileak.

ANTOLAMENDUA
Zerbitzu honek honakoa eskainiko du:
PERTSONAK EDO TALDEAK baldin badira:
¨ Informazioa, aholkularitza, dokumentazioa eta material osagarriak.
¨ Arreta eta laguntza pertsonala.
¨ Arazoei aurre egiteko modu eta kasuei buruzko orientabideak eta aholkuak.
Kezkatuta edo, besterik gabe, interesatuta dagoen AITA, AMA edo FAMILIARRA izanez
gero:
¨ Etxean jarduteko estrategiak.
¨ Hezkuntza-eremu desberdinetako gurasoentzako jarduerak.
¨ Guraso Elkarte bateko kideentzako ideiak eta laguntza, bertan burutzen dituzten jardueretarako.
HEZITZAILEAK baldin badira:
¨ Eskola Prebentzioa, Zehar Lineak, Heziketa eta Osasunaren Sustapena bezalako gaiei
buruzko orientabideak eta laguntza.
¨ Ikastetxeetako eta ikerkuntzako lanetarako dokumentazioa.
¨ Ikastetxearen premia, baliabide eta ezaugarrietara egokitutako programak.
¨ Heziketa-maila guztietarako drogamenpekotasunen prebentziorako heziketa-programak.
¨ Zure lanean dituzun baliabideak areagotzeko heziketa.
KOMUNITATE EREMUKO talde, elkarte edo profesional izanez gero:
¨ Prebentzio-ideiei buruzko informazioa, orientabidea eta laguntza.
¨ Drogamenpekotasunen prebentzioari buruzko eta osasunaren sustapen komunitarioari
buruzko dokumentazioa.

BALDINTZAK
Telefono, posta arrunt, fax edo posta elektroniko bidez honakoarekin harremanean jarriz:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel: 945 16 17 53 eta 945 16 12 45 - Faxa: 945 16 12 51; e-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.
org / ycorujo@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
o Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila Osasun Publikoaren Arloa.
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Babesa eta segurtasuna

Ikasgela
Servicio de Policía Local

Irakasleak

ESKOLAKO BIDE-HEZIKETAKO PROGRAMA

BIDE-HEZIKETAKO MARRAZKI-LEHIAKETA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Jarduera honek bi zati ditu:
1. Udaltzaingo Zerbitzuaren Bide Heziketako pistara joan eta ariketa praktiko bat egitea, bide-jokabideari buruzko ezagutzetan, trebetasunetan eta jarreretan dauden zalantzak eta hutsuneak
atzemateko balio baitu. Oinez eta bizikleta nahiz triziklo elektriko gainean hainbat joan-etorri
egingo dira praktika modura.
2. Aurreko jarduera horretan oinarritutako saio teorikoa ikastetxean. Zalantzak zuzendu, gogoeta
sustatu, informazioa eskaini eta gai honekin loturiko jarrera positiboak indartuko dira.
Trafikoarekin eta bide-segurtasunarekin loturiko jokabide eta balio egokiak sustatzea da horren
helburua, alferrikakoak diren hainbat arrisku eragotziz.

Eskolako Bide Heziketa programan parte hartzen duten ikastetxe guztiei, jarduera osagarri modura, honako gai hauekin loturiko marrazki-lanak egitea eskaintzen zaie:
- Oinezkoa,
- Txirrindularia eta
- Ibilgailuko bidaiaria.
10 eta 12 urte bitartean dituzten ikasleek jasaten dituzten arriskuei buruz gogoeta egitea da horren helburua.

HARTZAILEAK
Gasteizko Ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako ikasleak.

HARTZAILEAK
Gasteizko Ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloko
ikasleak.
Beren ikasketa-planean Bide Segurtasuneko programak jasotzen
dituzten beste talde batzuk.
Taldeak ez dira 30 ikasletik gorakoak izango.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Ikastetxearen bidez edo nork bere kasa parte hartu ahal izango du.
Lekua: (Emateko) Gasteizko Udaleko Herritarren Arretarako Bulegoak.
Egutegia: Martxoa-Apirila.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

ANTOLAMENDUA
Lekua: Bide Heziketako Pistan (Udaltzaingoa) eta/edo ikastetxean
bertan.
Egutegia: Irailetik ekainera.
Ordutegia: 9:30-12:00
Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu

Lana egitea eta ezarritako epean aurkeztea (oinarri bereziak kontsultatu).

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingoaren Zerbitzua - Bide Heziketa Telefonoa 945 16 14 51; Faxa 945 16 15 81
ß E-mail: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Ikastetxearen Ikasketa-planaren barruan egon behar du programa honek.
• Izen-ematea ikastetxeko lehen hiru hilabeteetan egin behar da, eta irailaren 22a baino lehen
bidali educacionvial@vitoria-gasteiz.org helbidera edo fax bidez 945 16 15 81 zenbakira.

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingoaren Zerbitzua - Bide Heziketa Telefonoa 945 16 14 51; Faxa 945 16 15 81
E-mail: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

LAGUNTZAILEAK
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BIZIKLETA HIRIAN

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Programa honetan, ikuspegi praktiko argi batekin, honako edukiak jorratuko dira:
- Bizikletarekin errepidean ibiltzeak dituen arriskuak.
- Bide-gorrietan eta bizikletentzako bideetan ibiltzea.
Jarduera nagusia taldean txirrindulari-irteera bat egitea da, trafikoko agenteen laguntzarekin. Aldez aurretik, trafikoko, segurtasuneko eta bizikletan ibiltzeko arau nagusiak landuko dira ikasgelan, eta gero, jarduera horri buruzko balioespen bat egingo da talde osoarekin.
Horren helburua, txirrindulariek istripuak jasateko dituzten arrisku-egoerak gutxitzea da, bai motordun ibilgailuekin eta bai oinezkoekin ere, oinarrizko prebentzio-jokaera batzuk ikasiz.

HARTZAILEAK
Gasteizko Ikastetxeetako D.B.H.ko 1. eta 2. mailetako ikasleak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxean bertan jarduera teorikoa eta Gasteizko hiriko bideetan txirrindulari-irteera .
Egutegia: Irailetik ekainera.
Ordutegia: Interesatuekin adostu beharrekoa
Iraupena: 2 ordu eta 30 minutu.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskabidea, Udaltzaingo Zerbitzuarekin egunak eta ordutegiak adostuz.
• Irakasleek parte hartuko dute txirrindulariek egingo duten talde-irteera horretan, ibilaldian
bide-segurtasunarekin loturiko eginkizunetan laguntzeko.
• Ibilaldi horretako parte-hartzaileak 15 eta 45 txirrindulari bitartean izango dira.

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingoaren Zerbitzua - Idazkaritza. Telefonoa 945 16 14 35 / 14 02 / 14 55;
Faxa 945 16 15 81
E-mail: secpolicialocal@vitoria-gasteiz.org
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Gurasoen prestakuntza

Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

ZINESKOLA. ZINEMA IRAKASKUNTZAN. GURASOENTZAKO ZINEMA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Info-express jarduera-multzo bat da, eta horien helburua, Teknologia Berriak norberaren, etxekoen edo familiaren erabileran aplikatzekoak diren gai bereziak lantzeko sarrera-ate moduko
bat izatea da.
- Haurren Segurtasuna
- Etxeko informatikan mantentze- eta prebentzio-lanak.
- Hezkuntza eta Aisialdia Interneten.

GURASOENTZAKO ZINEMA izeneko programa ZINEMA IRAKASKUNTZA eskola-programaren
osagarria da. Nerabeen gurasoei hausnarketa bat eskaintzen die, familiaren barruan komunikazio-guneak sortzeko helburuarekin, drogamendekotasunen prebentzio-lana errazago egin ahal
izateko.
Programa hau osatzen duten lau filmak ikasturtearen barruan emango dira, parte hartzen duten
ikasleei noiz erakutsi behar zaizkien kontuan hartuta.

HARTZAILEAK

HARTZAILEAK

Gurasoak. Teknologia Berrietan interesatuta dauden pertsonak, oro har.

ZINESKOLA – ZINEMA IRAKASKUNTZAN programan parte hartzen duten ikasleen gurasoek
izango dute lehentasuna. Beren familian drogamendekotasunen prebentzioa nola landu jakiteko
kezka duten guraso guztiak

ANTOLAMENDUA
Lekua: Montehermoso Kulturuneko Mediateka
Egutegia: Asteazkenetan, urritik aurrera.
Ordutegia: 15:45etik 17:45era edo 18:30etik 20:30era, aukeran.
Iraupena: 4 orduko iraupena duten 1, 2 edo 3 modulu.
Matrikula: 5 euro/moduloa

ANTOLATZAILEA
Montehermoso Kulturunea.
Frai Zacarias Martinez 2
01001 Gasteiz
945 16 18 30 / 16 12 69 - Faxa: 945 16 18 32
e-mail: monteinfoitoria-gasteiz.org / kulturmediaitoria-gasteiz.org
* Beste egun eta/ordu batzuetan zer aukera dagoen galdetu

ANTOLAMENDUA
Aukeraturiko lau filmek eta ondoko solasaldiak gogoeta egitera bultzatuko dute ikuslea.
Hainbat egoeratan ageri diren pertsonen jarrerak aztertuz eta landuz gurasoek familiaren barruan
drogamendekotasunen prebentzio-lana bultzatzeko estrategiak landu ahal izango dituzte.
Saioa amaitu ondoren espezialista batek hartuko du parte eta bertaratu direnen artean foro bat
egingo du, filmaren gaia sakonduz eta familiako bizitzarekin zerikusia duten alderdiak bilatuz.
Saioaren hasieran gida didaktikoak banatuko dira eta gida horiek familiaren barruan eztabaida
sustatzeko ardatz moduan erabiliko dira.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa da Gasteizko Udalaren laguntza duelako.
Ikastetxeek informazioa emango diete Zinema Irakaskuntzan Programan parte hartzen duten
ikasleen gurasoei. Filmei eta proiekzio-egunei buruzko informazioa izena emateko orriaren bitartez eskatuko da, eta hori ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
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Gizartegintza Saila. Haurrak eta
Familia Zerbitzua

GURASO ESKOLAK

“FAMILIA-GURASOEN ARTEKO BITARTEKARITZA HITZALDIAK”

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Ikasturtean zehar eta berek ezarritako egutegi baten arabera sistematikoki biltzen diren ikastetxe
bereko guraso taldeak dira Guraso Eskolak.
Talde berezien kasuan, UHSk arretaz aztertuko du taldeak berak proposatzen duen edozein formatu.
Guraso Eskolen helburua: gurasoei prestakuntza eta motibazioa ematea, gurasoei interesa piztea, bai beren banakako prestakuntzan, bai bikotekakoan eta bai seme-alabenean ere.
Urtero, “Jarduera Komun” bat antolatzen da Eskola guztientzat.
UHSk koordinatzaile bat izendatuko dio hala eskatzen duen Eskolari, eta pertsona horrek prestakuntza prozesua egituratzen eta funtzionamendua dinamizatzen lagunduko dio taldeari.
Talde bakoitzak bere kide kopuruaren araberako diru-laguntza jasoko du. Haurtzaindegi-zerbi
tzua edukitzeko eta hizlari espezializatuak ekartzeko laguntza ere eskura dezakete taldeek.

Familiaren Bitartekaritza Hitzaldi hauen helburua honakoa da: Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta
4. mailetako ikasleen gurasoak sentsibilizatzea, motibatzea eta interesa piztea egunero familia
barruko elkarbizitzan sortzen diren liskarrak bitartekaritzaren bidez konpontzeko; nerabeen eta
gurasoen arteko elkarbizitzarekin eta komunikazioarekin loturiko alderdiak jorratzea, istiluak lankidetzan eta negoziazioan oinarriturik konpontzeko. Komunikazioak eta negoziazioak liskarrak gutxitzen, familiako elkarbizitza errazten, maitasunezko loturak indartzen eta erabakiak modu arduratsu batez hartzen laguntzen duela ulertaraztea.

HARTZAILEAK

ANTOLAMENDUA

Ikastetxeetako ikasleen gurasoak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxe bakoitza.
Egutegia: Bi orduko saioak hamabost egunez behin.
Ordutegia: Ikastetxe bakoitzak zehaztekoa.
Iraupena: Ikasturtea

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Prestakuntza proiektu komun batean parte hartu nahi duten ikastetxe bereko guraso-talde guztiek parte hartu ahal izango dute Guraso Eskoletan.
• Programan lehen aldiz sartu nahi duten taldeek honekin batera doan izena emateko orria bete
behar dute. Orri hori irailaren 22a baino lehen utzi beharko da UDALEKO HEZKUNTZA SAILEAN (Frai Zacarias Martinez kalea, 3, 01001 Gasteiz); bestela, 945 161220 fax zenbakira bidaliko da, edo lmgarcia@vitoria-gasteiz.org helbide elektronikora.
• Eskola bakoitzak eledun bat izendatuko du bere kideen artetik, eta pertsona hori arduratuko da
UHSrekiko harremanez eta Eskola ordezkatzeaz.

ANTOLATZAILEA

HARTZAILEAK
Bigarren Hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetako ikasleen gurasoak.
Gehienezko parte-hartzaile kopurua taldeko 30.

Lekua: ikastetxean
Egutegia: zehazteko
Ordutegia: zehazteko
Iraupena: 2 orduko 2 saio.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa. Horretarako izen-ematearen orria bete beharko da eta behean adierazten den posta-helbidera eta / edo e-mailera bidali beharko da 2006ko irailaren 11tik 2007ko maiatzaren
21era.

ANTOLATZAILEA
Gizartegintza Saila. Gasteizko Udala.
Familia Bitartekaritzako Programa
Haurrak eta Familia Zerbitzua.
San Prudentzio kalea, 30-32 zenbakiak, behea.
01005 Gasteiz
Telefonoa: 945 16 26 84/ 945 16 13 79
e-mail: bvicinay@ vitoria-gasteiz.org

Udaleko Hezkuntza Saila
Telefonoak: 945 161215 (Luis María García), 945 161852 (Marian Egido eta Itxaso Maeztu);
945 161221 (Isabel Villalba)
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HAURREN SEGURTASUNA IBILGAILUKO BIDAIARI GISA
Osasuna ikasgai

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

“Gure amari ez zaio gustatzen aitona tabernatik zorabiatuta etortzea, hori oso gauza itsusia omen
delako aitona batentzat. Ez zaio gustatzen, ezta ere, aita zorabiatuta etortzea, hori ere oso gauza
itsusia omen delako senar batentzat, eta gainera ez zaio batere gustatzen aitonak guri ogi-koskor
bat ardoz busti eta azukrea botata ematea, hori hiru aldiz itsusiagoa delako ume batentzat. Hala
ere, igandean Luisarekin el Tropezón tabernan bermutak hartzen dabilenean, ez du edateko inolako problemarik izaten.” (Elvira Lindo, Manolito Laubegi:Manolito on the road)

Haurrei Heltzeko Sistemei (HHS) buruzko hitzaldia. Bideo baten laguntzaz, aulki homologatuen
modelo desberdinak aurkezten dira, adinaren, garaieraren eta pisuaren arabera. Adin txikikoak
segurtasunez garraiatzeko behar hori grafikoki erakutsiko da, eta gero, bide-jokabide seguruenei
buruzko eztabaida bat egingo da.
Helburuak ondorengo hauek dira:
- Gurasoak sentsibilizatzea, beren seme-alaben segurtasunaren eta bide-heziketaren eredu eta
erantzule gisa.
- Haurren segurtasun-maila areagotzea ibilgailuko bidaiari direnean, sistema bereziak erabil daitezela sustatuz.

Programa honen bidez familia-sistemen barruan haurra hezteko beharrezkoak diren informazioa
eta baliabideak emateko premiari erantzun nahi zaio. Gurasoen gaitasun batzuk garatu nahi ditu,
beren seme-alabek gerora begira arrisku gutxiago izan dezaten, portaerazko mendekotasunak
edo substantziekiko mendekotasunak agertzen direnean.

HARTZAILEAK
Gasteizko Haur Ikastetxeetako haurren gurasoak.

HARTZAILEAK
Ikasleen gurasoen elkarteak (AMPAS) eta Gurasoen Eskolak.
Tutoretza-lanean aritzen diren beste talde batzuk.

ANTOLAMENDUA
Aukerak: Egin daitezkeen eskaerak honako era honetan bideratuko
dira:
- GURASOEN ELKARTEENTZAT antolatuak: hitzaldi irekia, aditu baten laguntzarekin; aditu
horrek azalpen teorikoa egin eta bertaratuen galdera eta zalantzei erantzungo die.
- GURASOEN TALDEENTZAT/ESKOLENTZAT antolatuak: talde lanean bi saio egingo dira
eta 1,30 ordu inguruko iraupena izango dute.
- Prestakuntza-arlo jakin batean sakondu nahi duten eta bi astean 2 orduko 4 saio egiten
dituzten gurasoek osatutako lan-taldeentzat (MINTEGIA).
Lekua: eskaera egin duten ikastetxeetan.
Egutegia: eskaerarekin batera hitzartuko da

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxean bertan
Egutegia: Irailetik ekainera.
Ordutegia: Ikastetxearekin adostu beharrekoa
Iraupena: ordu bete eta 30 minutu

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskabidea bete eta bidali educacionvial@vitoria-gasteiz.org helbidera edo 945 16 15 81 fax
zenbakira

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingoaren Zerbitzua - Bide Heziketa Telefonoa 945 16 14 51; Faxa 945 16 15 81
E-mail: educacionvial@vitoria-gasteiz.org

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Doakoa da ikastetxeentzat.
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g.
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org

ANTOLATZAILEA:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Udaleko Hezkuntza Saila.

120

121

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007
Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk

Gurasoen prestakuntza

Eskabidearen
arabera
Udaltzaingoaren Zerbitzua

Irakasleak

VITORIA-GASTEIZ HEZIKETARAKO ESPAZIO. 2006-2007

Gurasoen prestakuntza

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
Derri. Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa
Gurasoak eta beste talde batzuk
Irakasleak

ADINEKO PERTSONENTZAKO BIDE-SEGURTASUNA

JARDUERA PARTEKATUAK

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Atal honetan sartu ditugun jarduerak ez dira bereziki gurasoentzat edo helduen bestelako talde
batzuentzat prestatuak, baina horiek hartzaile ere badirenez, jarduera horiek eska ditzakete.

Gasteizko bide-arazoei buruzko eta, bereziki, adineko pertsonek oinezko gisa jasaten dituzten
arriskuei buruzko hitzaldia. Trafikoarekin izan ditzaketen arazoen funtsezko arrazoiei buruzko
hausnarketa egingo da, istripuak gertatzeko aukera eragozteko jokabide aktiboak har ditzaten
ahaleginduz.
Horren helburua, hain zuzen ere, pertsona adinduek jasaten dituzten istripuen tasa gutxitzea da,
batez ere harrapatuak izatekoa, kolektibo honek duelako mina jasateko arriskurik handiena.

HARTZAILEAK
Gasteizko adinduen Gizarte nahiz Kultur mailako Zentroak, taldeak eta elkarteak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Ikastetxean bertan edo adostu daitekeen beste edozeinetan.
Egutegia: Urritik maiatzera
Ordutegia: Interesatuekin adostu beharrekoa
Iraupena: ordu bete eta 30 minutu

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Eskabidea, Udaltzaingo Zerbitzuarekin egunak eta ordutegiak adostuz.

ANTOLATZAILEA
Udaltzaingoaren Zerbitzua - Idazkaritza. Telefonoa 945 16 14 35 / 14 02 / 14 55;
Faxa 943 16 15 81
E-mail: secpolicialocal@vitoria-gasteiz.org
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1. Artxiboak. Hezkuntza Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 29
2. XIX. mendeko Zabalguneko ibilbidea. Hezkuntza Sailak eskainia. Ikusi orri honetan:33
3. Erdi Aroko Gasteizko Ibilbidea. Hezkuntza Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 34
4. Gasteiz Neoklasikoko Ibilbidea. Hezkuntza Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 35
5.	“Adoptatu zuhaitz bat eta hazi berarekin” kanpaina. Ingurugiro Gaietako Ikastegiak (IGI)
eskainia. Ikusi orri honetan: 15
6.	Ibilbideak Zadorran barrena. Ingurugiro Gaietako Ikastegiak (IGI) eskainia. Ikusi orri honetan: 25
7. Eskolako Agenda 21. Ingurugiro Gaietako Ikastegiak (CEA) eskainia. Ikusi orri honetan: 130
8. Bisita gidatuak. Kultura Sailak eskainia. Montehermoso Kultur Zentroa Ikusi orri honetan: 44
9.	Santa Maria Katedrala ikustea. Hezkuntza Sailak Eskainia, Katedral Fundazioarekin elkarlanean. Ikusi orri honetan: 31
10.	Armentiako Basilika. Caja Vital Kutxaren Gizarte Obrak eskainitako bisita. Ikusi orri honetan: 37
11. San Pedro eliza ikustea. Hezkuntza Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 32
12.	Ikus-entzunezko muntaketaren artea eta teknika. Kultura Sailak eskainia. Montehermoso Kultur Zentroa Ikusi orri honetan: 58
13.	Bisita elkarreragileak eta Tailerrak Museoetan. Aldundiak eskainia. Museo zerbitzua.
Ikusi orri honetan: 61
14. Dirulaguntzetarako deialdiak. Hezkuntza Sailak eskainiak. Ikusi orri honetan: 134
15. Eskolaz kanpoko kirol jarduerak. Kultura Sailak eskainiak. Ikusi orri honetan: 73
16.	Kerik gabeko familiak Gasteizen. Osasun eta Kontsumo Sailak eskainia.
Ikusi orri honetan: 85
17. Baratzean nire lagunekin. Osasun eta Kontsumo Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 92
18. Osasunkume. Osasun eta Kontsumo Sailak eskainia. Ikusi orri honetan: 86
19.	Orientabide profesionala, generorik gabe Ekonomia eta Enplegu Sustapenerako Sailak
eskainia. Ikusi orri honetan: 102
20.	Mendekotasunei buruzko informazioa eta orientabidea. Osasun eta Kontsumo Sailak
eskainia. Ikusi orri honetan: 106
21.	“Pilar Arostegui” Udal Artxiboa. Kultura Sailak eskainia- “Pilar Arostegui” Udal Artxiboa.
Ikusi orri honetan: 48
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Irakasleen prestakuntza

Udalaren Osasun eta
Kontsumo Saila

“BERAIEK GERTUTIK IKUSTEN DITUZTEN DROGAK GUK ERE GERTUTIK IKUSTEA”

Osasuna ikasgai
DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Beraiek ikusi eta probatzen dituzten drogak helduon begiradatik eta ikus-eremutik kanpo egon
ohi dira. Drogekin izan dituzten esperientzietan gauzak nola, noiz, zer eta zergatik egiten dituzten
jakiteko aukera dugu. Substantzia horiek hobeto ezagutuz gure baliabide profesionalak hobetu
eta horiei aurre egiteko aukera gehiago izango ditugu, eta gainera gure lanaren helburu den nerabeen mundua ezagutzeko eta horretan parte hartzeko gaitasuna ere handituko dugu.

HARTZAILEAK
- Unibertsitatez kanpoko edozein hezkuntzamailatako irakasleak, drogamendekotasunen
arloan aldez aurreko prestakuntza dutenak
edo ez dutenak eta gai horretan hezkuntzapraktikari buruzko ezagutzak eguneratu nahi
dituztenak.
- Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeak, orientatzaileak eta aholkulariak.

ANTOLAMENDUA
3 orduko prestakuntza-saioa; Eusko Jaurlaritzako Barne Saileko droga-aditu batek eta Drogamenpekotasunen Teknikari batek emango dute.
Aurreikusitako eguna: 2006ko azaroaren 20a, arratsaldeko 16:00etan,
Gasteizko BERRITZEGUNEn.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
Horretarako izen-ematearen orria bete eta ohiko postaz, faxez edo posta elektronikoz bidali behar da helbide honetara:
Gasteizko Udala. Osasun eta Kontsumo Saila. Osasun Publikoaren Arloa.
Helbidea: San Bizente Aldapa, z/g
01001 Gasteiz
Tel.: 945 16 17 53 - Faxa: 945 16 12 51 - E-mail: ggutierrez@vitoria-gasteiz.org
Ziurtapena:
Gasteizko Udaleko Hezkuntza Sailak eta Osasun Publikoaren Arloak ziurta dezake.

ANTOLATZAILEA
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Berritzegunearen eta Udalaren Osasun eta Kontsumo
Saileko Osasun Publikoaren Arloaren arteko lankidetza-ekimena da.
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ESKOLAKO AGENDA 21

ERAZTUN BERDEARI BURUZKO MOTXILA DIDAKTIKOAK HAUR HEZKUNTZARAKO

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

DESKRIBAPENA ETA HELBURUA

Eskolako Agenda 21 delakoa hezkuntza-elkarteak ingurumenaren kalitatea eta ikastetxearen eta
bere ingurunearen iraunkortasuna lortzeko hartzen duen konpromisoa da. Funtsezko hiru osagai
ditu: Ikastetxearen eta bere inguruaren ingurumen-iraunkortasuna, berrikuntza kurrikularra eta
hezkuntza-elkartearen partaidetza. Horri estu-estu loturik daude bai ingurunea ezagutzeko interesa, bai bidezkoa ez dena eraldatzeko nahia, eta baita guztion orainaldi eta etorkizunaren alde
konpromisoa hartu eta lan egiteko gogoa ere. Prozesu horrek aukera ematen die ikasleei beren
inguruneko ingurumen-arazoak aztertzeko eta ulertzeko eta, aldi berean, hobeto prestatzen ditu
gizarte zuzenagoa eta ekologiaren aldetik iraunkorragoa lortze aldera lan arduratsua egin dezaten.

Jolas- eta hezkuntza-jardueretarako materiala duten hiru motxila dira. Horien bidez haur hezkuntzako eskola-umeei Eraztun Berdea zer den erakutsi nahi diegu hainbat eratako jolas jardueren
bidez. Motxilak modu guztiz independentean erabil daitezke, baina, txikienei parke desberdinen
berri emateko, komeni da lehendabizi Eraztun Berdeko parkeei buruzko aurkezpen edo sarrera
bat egitea. Horretarako proposatzen dugu parke bakoitzari buruz ipuin erraz bat kontatzea, eta
horretan parkeen ezaugarri natural eta kulturalak erakustea erraz ulertzeko moduan. Ipuin horiek irakasleak irakur ditzake edo kasete baten grabatu, gero nahi denean entzuteko, baita parkean bertan ere.
Motxiletako edukia:

Lurralde Antolaketa eta Ingurumen Sailak Ingurugela-CEIDA ikastegien aholkularitza didaktikoaren bitartez bermatzen du parte hartzen duten irakasleen prestakuntza eta material didaktikoen eskaintza. Laguntza
ekonomikoak eskaintzen ditu urtero ikastetxeetarako
dirulaguntzen deialdien bitartez eta beste Udal edo
Mankomunitateekin egindako hitzarmenen bitartez.

1. Detektibe jakinzalea (animaliak eta landareak ikusiz eta ezagutuz): jolas honek hurbileneko ingurua ezagutu eta aztertzen hasteko jarduera batzuk proposatzen dizkigu Jarduera horien
bitartez animaliak eta landareak ezagutzen hasteko aukera izango dute. Honako atalak ditu:

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Garapen
Iraunkorrerako Hezkuntza lantzeko aukera bermatzen
du hura lehentasunezko programa moduan jarriz, eta
horretarako irakasleen lan-esparrua eta ordutegia behar den eran antolatzen du Eskolako Agenda 21ek behar duen koordinazio eta berrikuntzara egokitu daitezen.
Udalek eta Mankomunitateek Tokiko Agenda 21en atal gisa hartzen dute Eskolako Agenda 21
hori. Eskolen partaidetzarako foroa ezarri eta sustatzen dute, eta horren bidez hiriko ingurumena
aztertu eta ikastetxeen proposamenak jasotzen dituzte. Proposamenei erantzun eta behar den
laguntza ematen diete ikastetxeei, kanpoko aholkularitza edo laguntza-enpresen bitartez.
Ikastetxeek konpromisoa hartzen dute eskolako Agenda 21 proiektua prestatzeko eta abian jartzeko, betiere haren filosofia eta metodologiarekin bat etorriz, eta ikasketa- eta hezkuntza-proiektuetan txertatuz. Ikastetxeko ingurumen arloko batzordeak izendatu eta proiektuko arduraduna izendatzen dituzte. Garatutako prozesua eta lortutako emaitzak sustatu eta ebaluatzen dituzte eta urteko emaitzak jakinarazten dizkiete eskola-elkarteari eta udalari.

HARTZAILEAK
Gasteizko unibertsitatez kanpoko ikastetxeak.

ANTOLATZAILEA:
Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. 945 162 696
Eusko Jaurlaritzako Ingurugela-CEIDA: 945 179 030

LAGUNTZAILEA

- Ezagutu protagonistak
- Ikasi kontatzen
- Hostoak eta beren formak
- Identifikazioak.
- Betiko jolasak.
2. Nire aitonaren baratzea: jarduera hau batez ere Olarizuko Baratzeetan egitea pentsatu dugu.
Jarduera desberdinak antolatu dira hartzaileen arabera. Honakoa sartzen da barruan:
- Zer dago baratzean?
- Handienetik txikienera.
- Asmakizunen jolasa.
- Oroimenaren jolasa.
- Baratzea eta gure bost zentzumenak.
3. Altxorraren bila: plano batean ibilbide bat osatu da erraz ezagutzeko moduko lau mugarri
erabiliz: hainbat eratako probak egin, gune jakin batzuetan dauden elementuak aurkitu edo parke bakoitzeko gauza interesagarriak jaso behar dira. Adib: putzuan, zenbat igel ikusten dituzu?
Zenbat adar ditu X zuhaitzak? Begiratu harri horren azpian ea zer dagoen... Horren barruan sartzen da:
- Nork jaten du nor?
- Telefonoaren jolasa.
- Zertan dira elkarren berdinak?
- Deskribapenen jolasa.

HARTZAILEAK
Eraztun Berdean haur hezkuntzako eskola-umeekin jarduerak egiten dituzten ikastetxe, elkarte
edo zerbitzu-enpresei utziko zaizkie motxilak.
Motxilak adin desberdineko haurrentzat dira, honako sailkapen honen arabera:
1. Detektibe jakinzalea: 3 eta 4 urte bitarteko eskola-umeak.
2. Nire aitonaren baratzea: 3 eta 6 urte bitarteko eskola-umeak.
3. Altxorraren bila: 5 eta 6 urte bitarteko eskola-umeak

ANTOLATZAILEA:
Gasteizko Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. 945 162 696.
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UDAL HAUR ESKOLAK

UDALAREN ORDEZKARITZA ESKOLA-KONTSEILUETAN

Udal Haur Eskoletan Haur Hezkuntzako Lehen Zikloaz arduratzen dira.

Ikastetxeek beren antolakuntza erregulatzeko eskumen gehiago balute irakaskuntzak kalitate
hobea izango lukeela sinetsirik, Euskal Eskola Publikoaren 1/1993 Legeak behar-beharrezko jo
tzen zituen organoak bakarrik sartu zituen bere sisteman, eta bestalde, berriz, ikastetxe bakoitzaren egoerara ondoena egokitzen ziren organoak sortzeko askatasuna ematen zuen. Testuinguru horretan kokatu behar dira Ordezkaritza Organo Gorenak (O.O.G.)

Esperientzia eta prestakuntza handiko langileak dituzte, gehienak elebidunak; adin horretako
ikasleentzako gune eta material egokiak dituzte.
Haur Eskolen sareak 17 ikastetxe ditu hainbat auzotan banatuak; guztira 88 gela dituzte, 0 eta 3
urte bitarteko 1.456 haur hartzeko prestatuak.
Haur Eskola guztiek 2tik 3 urtera bitartekoentzako gelak dituzte. Urte 1etik 2ra bitartekoentzako
gelak (urte eta erdikoak eta lau hankan ibiltzen direnetakoak) eskola gehienetan daude, eta sehaskak dituztenak (0-1 urte) berriz, eremuen arabera banatuta daude.
Horiek guztiek, Landaburukoak izan ezik, jangela-zerbitzua dute.
Izena emateko epea garaiz jakinaraziko zaie gutun pertsonalizatu baten bidez Haur Hezkuntzako
Lehen Zikloari dagokion adina duten haurren familia guztiei.
2006/2007 ikasturte honetan plazarik eskatu ez dutenek hori egiteko aukera dute, Udalaren
Hezkuntza Sailera joz (Fray Zacarias Martinez, 3).

Autonomia-printzipio berberak agintzen du O.O.G.ren osaeran ere; izan ere, eskolak, bertako
elkartea eratzen duten taldeei behar adinako partaidetza bermatuz gero, baimena du organo hori
egokien iruditzen zaion eran osatzeko. Aipaturiko Legeko 32. artikuluak ezartzen duen moduan,
hura osatzean “ikastetxea dagoen udal barrutiko Udaleko zinegotzi edo ordezkari bat” sartu behar da organoan.
2006-2007 ikasturtean, aurreko 18 urtetan egin den bezalaxe, eta indarrean dagoen araudiaren arabera, Gasteizko Udalak bere Hezkuntza Saileko bi teknikariren bitartez gauzatuko du ordezkaritza hori. Alde horretatik, ikastetxeetako Zuzendariei dagokien ardura da, O.O.G.eko lehendakari diren aldetik, gai horren inguruko deialdiak idatziz eta garaiz jakinaraztea. Horretarako,
telefono, fax edo posta elektronikoko helbide hauek erabil ditzakezue:

Bada dokumentu bat “HAUR ESKOLAK. 2006/2007” izenekoa, zerbitzu horri buruzko informazio ugaria ematen duena. Dokumentu hori hiriko Gizarte Zentroetako Herritarrentzako Arreta Bulegoetan edo Sail horretan bertan eskura dezakezue.

Carlos Angulo

Telefonoa: 945 12 12 26

Posta elektronikoa: cangulo@vitoria-gasteiz.org

Enrique Platas

Telefonoa: 945 16 15 36

Posta elektronikoa: eplatas@vitoria-gasteiz.org

Informazio gehiago: Tel.: 945 16 12 16

FAXA: 945 16 13 93

Haur Eskola

Helbidea

Tfno.

www.vitoria-gasteiz.org/educación/eeiimm

ESKOLA ETA GELETAKO HEZKUNTZA ESKAINTZA  ADINEN ARABERA
2 Urteko. g.
1,5 Urteko. g. Katamarka-ko gelak Sehaska gela Jantokia Eskolako ordutegi
2004ko.
2005eko.
2005ko.
(2006an
orokorra
urt.-abend
urt.-ekai
  uzt.-abend.
jaiotakoentzat)

Arana

Cruz Verde 6

945 162 635

2

1

-

1

Bai – 18

Aranbizkarra

J. Pablo Ullíbarri

945 162 636

2

2

1

--

Bai – 30

Ariznabarra

Ariznabarra s/nº

945 162 637

3

1

1

1

Bai – 30

El Pilar

Caracas, 6

945 162 638

3

1

1

--

Bai – 36

FJ Landaburu

F.J. Landaburu s/n

945 162 639

3

--

--

--

Ez

Gloria Fuertes

Gernikako Arbola, s/n 945 162 640

2

1

1

--

Bai – 30

Gurutzmendi

Campo Palacios

945 162 641

2

1

1

--

Bai – 24

Haurtzaro

Cantón Sta. María

945 162 642

2

2

1

--

Bai – 30

Izarra

Vicente Aleixandre

945 162 643

2

1

2

1

Bai – 30

Lakuabizkarra

Baiona, 14

945 162 644

4

1

1

1

Bai – 42

Lourdes Lejarreta c/ Donostia

945 162 654

4

1

1

1

Bai – 42

Olárizu

Pza. Dantzari, 6

945 162 645

2

1

--

--

Bai – 16

Sansomendi

Valentín Foronda 4

945 162 646

4

2

1

1

Bai – 42

Txagorritxu

Avda. Gasteiz 89

945 162 647

3

1

--

--

Bai – 18

Tximeleta

Ricardo Sacristán

945 162 648

4

1

1

---

Bai – 24

V. Blanca

P. Mayor (Abetxuko) 945 162 649

1

1

1

--

Bai – 24

Zaramaga

Reyes Navarra, 16b

4

2

1

1

Bai – 42

945 162 653
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DIRULAGUNTZETARAKO DEIALDIAK

Beste jarduera batzuk

GIZARTE-BALIO ETA GIZA ESKUBIDEEN INGURUKO
FERNANDO BUESA II. KOMIKI MARATOIA

1. ESKOLAZ KANPOKO JARDUERETARAKO DEIALDIA
Hartzaileak: Heziketa-premia bereziak dituzten haurren ardura duten Gurasoen Elkarteak eta
bestelako Elkarteak. 2006/2007 deialdiaren Oinarriak 2006ko maiatzean bidali dira ikastetxeetara.
Deialdiaren ebazpenari buruzko jakinarazpena urrian egingo da.

2. LAGUNTZA PSIKOPEDAGOGIKOETARAKO DEIALDIA
Deialdi horren helburua da ikasteko arazoak dituzten ikasleei laguntza psikopedagogikoa ematea. HUSaren helburua da programa horretaz baliatzea tokian tokiko gabeziek haur horiengan
izan ditzaketen ondorioak hezkuntzaren bidez konpentsatzeko, eta aldi berean Hezkuntza eta
Osasun Administrazioak arlo horretan egiten duen lana osatzea, ikasteko arazoak izan eta familiarren laguntzarik ez duten ikasleei laguntzeko, arazo horien etiologia nortasunaren ezgaitasun
edo alterazio larriei ez badagokie behintzat.
Deialdia ikasturtearen hasieran bidaliko da ikastetxeetara.
Epea: 2006ko irailaren 11tik abenduaren 22ra.

3. HAUR-ESKOLA PRIBATUEI DIRULAGUNTZA EMATEKO DEIALDIA
Deialdi honen helburua da lehen zikloko Haur Hezkuntzako ikastetxeei laguntza ematea, haurrei
eta beren familiei arreta hobea eskaintzeko, eta aldi berean kalitatezko zerbitzu bat sustatzea.
Epea: 2006ko urria.

4. MUSIKA-ESKOLA PRIBATUEI DIRULAGUNTZA EMATEKO DEIALDIA
Deialdi honen helburua da Musika Eskola Pribatuak sustatzea, eta horretarako ikasleei eta zentro baimenduei dirulaguntzak ematea.
Epea: 2006ko urria.

5. ESKOLAKO JANGELETARAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA
Aurreko ikasturtean bezala, HUSak dirulaguntzak ematen jarraituko du Haur Hezkuntzako eta
Lehen Hezkuntzako ikasleentzat, Deialdiaren Oinarrietan adieraziko diren baldintzekin; deialdi
hori ikasturtearen hasieran bidaliko da ikastetxetara.

6. OPORRETAKO JARDUERAK ANTOLATZEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA
Deialdi honen helburua da herritarrek oporretako programen antolakuntzan eta kudeaketan izan
behar duten partaidetza bultzatzea, eta Gurasoen Elkarteek eta bestelako Elkarteek edo herritar-taldeek 2007. urteko uztailean antolatzen dituzten JOLAS TXOKOAK eta UDALEKU IREKIAK
proiektuetan sortzen diren gastuak finantzatzen laguntzea.
Gutxi gorabeherako epea: 2007ko otsaila
Deialdi horiek guztiak www.vitoria-gasteiz.org/educación helbidean ikus ditzakezue.
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DESKRIBAPENA ETA HELBURUA
Jardueraren egitura bi zatitan banatua dago. Lehen zatia ikuskizun bat da, eta antzoki edo auditorio batean egingo da. Honela osatua dago: aurkezpena, obra grafiko baten sorkuntza pantailan eskaintzea, marrazkilari profesional batek egindako komiki-zerrenda bat, zuzeneko musika-emanaldi batek lagunduta. Fundazioak saritutako Un Bus en Alabama komikiaren kapitulu bizidun bat ere proiektatuko da Martin Luther King edo Rosa Park bezalako pertsonaia historikoek eskubide zibilen alde egindako borrokaren inguruan. Halaber, musika eta karikaturizazioen arteko nahasketa bat eta euskarazko eta gaztelaniazko kontakizun laburren irakurketa bat
ere izango da, bertara etorritako ikasleen partetik.
Angulemeko Komiki Jaialdiko Bidaia Koadernoa Erakusketa osagarrira bisita gidatu bat eginez
osatuko da jarduera hau. Ikasleen obrarik bikainenak ere aurkeztuko dira erakusketa honen barruan.
Aldez aurretik, jardueraren prestakuntza landuko da talde zehatzekin eta beren ikasgelako
irakasle tutoreen lankidetzarekin. Halaber, jardueraren ondoren, zenbait ohar didaktiko egingo
dira, gero ikasgelan lantzeko.

HARTZAILEAK
Gasteizko Ikastetxe publiko, kontzertatu eta pribatuetako D.B.H.ko ikasleak.
Ikasleekin batera etorritako DBHko irakasleak.
Ikasleen gurasoak.

ANTOLAMENDUA
Lekua: Hegoalde Gizarte Etxea
Egutegia: 2007ko martxoaren 28a
Ordutegia: 9:30etatik 14etara
Iraupena: (Erakusketa hau egun honetatik 2007ko apirilaren 25a arte egongo da zabalik)

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK
• Eskaria hona bidali: Fernando Buesa Fundazioa, Posta kalea, 15-1. ezk.; tel. 945 234 047;
e-mail:gerente@fundacionfernandobuesa.com
• Jardueraren lehen zatia Gasteizko Ikastetxe publiko, kontzertatu eta pribatuen Hezkuntza Komunitate osoari zuzendua dago (ikasle, guraso eta irakasleei).

ANTOLATZAILEA
Fernando Buesa Blanco Fundazioa

LAGUNTZAILEAK
Gasteizko Udala, Caja Vital Kutxa, Terrorismoaren Biktimak Fundazioa, Sauré Argitaletxea, Arabako Foru Aldundia.
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IZENA EMATEKO ORRIA
(talde bakoitzeko orri bat bete)
JARDUERAREN DATUAK

Hiri Hezitzaileen Kartan jasotako
oinarri eta konpromisoen laburpena

Jardueraren izena......................................................................................
Aukera (halakorik bada)............................................................................
ESKATZAILEA

1.	Haur zein gazteek hiriak eskaintzen dituen prestakuntza, olgeta eta norbere garapenerako bitarteko eta aukerez gozatzeko eskubidea izango dute.
2.	Udalek eraginkortasunez baliatuko dituzte hezkuntzaren alorrean egokitzen
zaizkien eskumenak.
3.	Hiriak ikuspegi orokorra kontuan izanik bideratuko ditu prestakuntza aukerak, era guztietako pertsona nahiz taldeei arreta emateko, eta marjinazioa
eta bazterketa saihesteko ahaleginak egingo ditu.
4.	Hiriko udal politikaren arduradunek informazio zehatza izan beharko dute
bertako haur eta gazteen egoera nahiz beharrei buruz.
5.	Udalak haur eta gazteen garapen sozial, moral eta kulturalerako ekipamendu eta zerbitzu egokiak eskainiko ditu.
6.	Hiria gurasoek prestakuntza egokia izan dezaten ahalegindu behar da,
seme-alabei hiria ezagutzen eta elkarrenganako begirune giroan erabiltzen
lagun diezaieten.
7.	Hiriak gizartean lanpostu bat betetzeko itxaropena eskaini beharko die nerabe eta gazteei, norabidea aukeratzeko behar duten aholkularitza emanez,
eta gizarte jarduera ugaritan parte hartzeko bideak eskainiko dizkie.

Ikastetxea....................................................... ; tel....................................
faxa:...........................; posta elektronikoa: ..............................................
Harremanetan jartzeko pertsona..............................................................
Jarduera honetan gehiagotan parte hartu duzu?

10.	Haur eta gazteek hezkuntza programei buruz gogoeta egiteko eta haiek
lantzen parte hartzeko eskubidea dute. Hiriaren egituran, bizimoduan eta
sustatzen dituen balioetan hezkuntza proiektu bat aurkitzeko bitartekoak
eman behar zaizkie.
Laburbilduz, hiri hezitzaile batek ez du bereizketarik egiten, aitzitik, hiritar guztien
ahalmen hezitzailea garatzen du.

EZ

Posta helbidea:.........................................................................................
Ikastetxearen ordutegia: goizez...................... arratsaldez........................
Egutegia (jaiegunak eta oporrak).............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

PARTE HARTZAILEEN DATUAK
Parte hartzaile kopurua:............. Hizkuntz eredua A

B

D

Jarduera egin nahi den hizkuntza (eskaintzaren arabera) . .....................
Ikasleak:

8.	Hiriak elkarteetan parte hartzea sustatuko du, gazteei erabakiak hartzen
irakasteko, komunitatearen onerako jarduerak bideratzeko eta haien garapen sozial, moral eta kulturala sustatzeko.
9.	Hiriek bizitza-kalitatea bermatu beharko dute; horretarako ingurumen
osasuntsua behar da, eta ingurune naturalarekin orekan dagoen hiri paisaia.

BAI

Etapa

Irakasleak

Maila

Gurasoak

Taldea (A, B, C...)
Kirola eskaintzen duten programa edo jardueren kasuan bakarrik: Garraioa behar duzu?
BAI

EZ

Jasotzeko lekua................................................................................

(Kirol-jardueretarako bakarrik)
Ikastaro zenbakia (lehentasun ordenaren arabera)  1. aukera

   2. aukera

Aukeratutako eguna eta ordutegia (lehentasun ordenaren arabera)    

   3. aukera
  

Oharrak (egutegi edo ordutegi lehentasunak, etab.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ikastetxearen izenpea eta zigilua

Eskabidea dagokion jarduera edo programari buruzko argibideetan zehaztutako epean bidali, bertan adierazitako helbidera.

